
 
 
 

K I V O N A T  
 

 
 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. január 21.-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚ SÁGI ÉS 
SPORT BIZOTTSÁGA  

 
1/2013. (I.21.) SZ. OKISB HATÁROZATA 

 
 
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 
fenntartásában lévő közoktatási intézmények maximális csoport-osztálylétszám túllépésének 
engedélyezésére irányuló kérelmét, és a 2012/2013-as tanév tekintetében az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
         Felsőszilvási Óvoda: 

Százszorszép csoport      30 főben állapítom meg 
Ibolya csoport       30 főben állapítom meg 
Bojtorján csoport      30 főben állapítom meg 

 
 

         Hunyadi Utcai Óvoda: 
Ihók-Mihók csoport      28 főben állapítom meg 
Aranyhal csoport      28 főben állapítom meg 

 
         Gesztenyési Óvoda: 

Vadgesztenye csoport      30 főben állapítom meg 
 

         Mecsekjánosi Óvoda: 
Patakocska csoport      33 főben állapítom meg 

 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Makra Istvánné elnök 
 
 
Komló, 2013-01-24 
 
       Dr. Makra Istvánné 
           bizottság elnök 



 
 



K I V O N A T 
 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. március 5.-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚ SÁGI ÉS 

SPORT BIZOTTSÁGA  
 

2/2013. (III.5.) SZ. OKISB HATÁROZATA 
 
Az Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év 
óvodai beíratásról, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról, és az óvoda éves nyitva 
tartásának megállapításáról szóló előterjesztést és átruházott hatáskörben az alábbi határozatot 
hozza: 

1. Az Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság az óvodai jelentkezés időpontját az 
alábbiak szerint írja ki: 
Az óvodai beíratás időpontja: 

 2013. április 8. (hétfő) 7 – 17 óra között 
 2013. április 9. (kedd) 7 – 16 óra között 
 

2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az óvodák működési körzethatárát 
az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

3. Az Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság a Komló Városi Óvoda éves nyitva 
tartását a nyári zárásokkal az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Intézmény neve Takarítási szünet 
első munkanapja 

Takarítási szünet 
utolsó munkanapja 

időtartama 

Komló Városi 
Óvoda 

2013-07-01 (hétfő) 2013-07-26 (péntek) 4 hét 

Szilvási Óvoda 2013-07-01 (hétfő)  2013-07-26.(péntek) 4 hét 
Felsőszilvási Óvoda 2013-07-29 (hétfő) 2013-08- 23 (péntek) 4 hét 
Hunyadi utcai 
Óvoda 

2013.07-01 (hétfő) 2013-08-09 (péntek) 5 hét 

Mecsekjánosi 
Óvoda 

2013.07-08 (hétfő) 2013-08-23 (péntek) 7 hét 

Belvárosi Óvoda 2013-07-29 (hétfő) 2013-08-23 (péntek) 4 hét 
Gesztenyési Óvoda 2013-07-08 (hétfő) 2013-08-23 (péntek) 7 hét 
 
 

A Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy az óvodai jelentkezés 
időpontját a helyben szokásos módon tegye közzé 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Makra Istvánné elnök 
 
 
Komló, 2013-03-06 
       Dr. Makra Istvánné 
           bizottság elnök 



 
1. sz. melléklet 

Sallai Utcai Óvoda 
 
� Fürst S. utca 
� Gorkij utca 
� Határtető 
� Jókai utca 
� Juhász Gy. utca 
� Kinizsi P. utca 
� Kisfaludy utca 
� Kossuth akna 
� Magyar B. utca 
� Mikszáth K. utca 
� Móricz Zs. utca 
� Nagy László utca 
� Pécsi út 
� Petőfi tér 
� Radnóti M. utca 
� Rákóczi utca 
� Ságvári utca 
� Sallai utca 
� Toldi M. utca 
� Mánfa közigazgatási területe 
 

Körtvélyesi Óvoda 
 
� Ágnes utca 
� Anikó utca 
� Bartók B. utca 
� Benczúr Gy. utca 
� Borbála utca 
� Cecília utca 
� Cinege köz 
� Cserma utca 
� Dankó Pista utca 
� Dávidföldi kertek 
� Dobó I. utca 
� Dorottya utca 
� Erdei út 
� Erkel F. utca 
� Erzsébet utca 
� Fecske köz 
� Flóra utca 
� Fülemüle u. 
� Fürdő u. 
� Fürj köz 
� Gárdonyi G. utca 
� Gizella utca 
� Hajnalka utca 
� Harkály köz 
� Hegyhát utca 
� Ifjúság utca 
� Ilona utca 
� Júlia utca 
� Kakukk köz 
� Kodály Z. utca 
� Körtvélyes dűlő 
� Körtvélyes utca 
� Krisztina utca 
� Lehár F. utca 
� Liszt F. utca 
� Lotz K. utca 
� Madách I. utca 
� Madarász utca 
� Mecsek köz 
� Mecsekfalu 
� Mecsekfalui út 
� Munkácsy utca 
� Nagyszántó utca 
� Pacsirta utca 
� Rigó köz 
� Rippl Rónai utca 



� Sikondai út 
� Széchenyi utca 
� Székely B. utca 
� Színyei utca 
� Tóparti út 
� Villa sor 
� Zengő utca 
� Zichy utca 
 
 

Komló Városi Óvoda (Tompa M. Utca) 
 
� Arany J. utca 
� Autosvölgy 
� Berek utca 
� Eötvös utca 
� Gagarin utca 
� Kazinczy utca 1/a, 1/b, 1/c 
� Kossuth l. utca 105. ⇒, 46. ⇒ 
� Petőfi utca 
� Sportvölgy 
� Temető dűlő 
� Tompa M. utca 
� Vak Bottyán 
� Városház tér 
� Zrínyi utca, tér 
 

Hunyadi Utcai Óvoda 
 
� Attila utca 
� Bercsényi utca 
� Bocskai utca 
� Damjanich utca 
� Dugonics T. utca 
� Hunyadi utca 
� Irinyi J. utca 
� Kazinczy utca (1/a, 1/b, 1/c kivételével) 
� Vörösmarty utca 
 

Mecsekjánosi Óvoda 
 
� Batthyányi utca 
� Fő utca 
� Hizlalda utca 
� Ipari út 
� Iskola utca 
� Kisbattyán 
� Lőtér dűlő 
� Mecsekjánosi puszta 
� Patak utca 

Gesztenyési Óvoda 
 
 
� Anna akna 
� Csermák dűlő 
� Fenyő utca 
� Gesztenyési út 
� Gyöngyvirág utca 
� Hóvirág utca 
� János Engel A. utca 
� Kőbánya 
� Liliom utca 
� Nefelejcs utca 
� Rezeda utca 
� Rozmaring utca 
� Rózsa utca 
� Szegfű utca 
� Viola utca 
� Zobák puszta 
� Zobáki út 
 
 
 



Belvárosi Óvoda 
 
� Kossuth L. utca  ⇐ 103, ⇐44 
� Bajcsy-Zs. utca 
� Nyár utca 
� Ősz utca 
� Tavasz utca 
� Tél utca 
� Hársfa utca 
� Diófa utca 
� Akácfa utca 
� Béke I. sor 
� Béke II. sor 
� Béke III. sor 
� Kórház utca 
� Majális tér utca 
� Sóstó utca 
� Ady Endre utca 
� József A. utca 

Szilvási Óvoda 
 
� Alkotmány utca 1-41, 4-38 
� Dózsa Gy. utca 
� Függetlenség utca 
� Kiss János utca 
� Kölcsey F. utca 
� Március 15. utca 
� Pannónia utca 
� Szilvási út 
� Táncsics Mihály utca 
 

Felsőszilvási Óvoda 
 
� Alkotmány utca 40.⇒, 43. ⇒,  
� Aranypohár dűlő 
� Cseresznyák dűlő 
� Gadány 
� Köztársaság utca 
� Május 1. utca 
� Malompart dűlő 
� Malomszéle dűlő 
� Vértanúk utca 
 

 

 
 
 



K I V O N A T 
 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. március 5.-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚ SÁGI ÉS 

SPORT BIZOTTSÁGA  
 

3/2013. (III.5.) SZ. OKISB HATÁROZATA 
 
 
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
pedagógus továbbképzési programjának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és átruházott 
hatáskörben az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság jóváhagyja a Komló Városi Óvoda 
2013. 09.01.- 2018. 08. 31.-ig tartó továbbképzési programját az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  dr. Makra Istvánné elnök 
                
 
 
 
Komló, 2013. március 4. 
 
 
       Dr. Makra Istvánné 
                  elnök 
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K I V O N A T 
 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. április 23.-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚ SÁGI ÉS 

SPORT BIZOTTSÁGA  
 

4/2013. (IV.23.) SZ. OKISB HATÁROZATA 
 
 
A Közoktatási Bizottság átruházott hatáskörben megtárgyalta és az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint a József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, 
valamint a 2013. évi munkatervét. 
 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  dr. Makra Istvánné elnök 
                
 
 
 
Komló, 2013. április 24. 
 
 
       Dr. Makra Istvánné 
                  elnök 
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1. sz. melléklet 

 
 

A KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM  
2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA  

 
 

Intézményünk beszámolóját a Képviselő-testület 21/2002. (VII.8.) Ökr. számú - Komló város 
közművelődési feladatairól szóló – rendeletben meghatározott feladataink, illetve a 2011-ben 
elfogadott munkatervünk alapján készítettük el.  

A beszámolóban a szakmai tevékenységeket az egyes tevékenység - területeket érintve 
tekintjük át. 

 
Színházművészeti tevékenység 
2012. évben a Színház műsorválasztéka – figyelembe véve az intézmény feladatait és 
lehetőségeit – az alábbiak szerint valósult meg: 

− felnőtt színházi el őadások: 
JANUÁR - R. Strand: Karrier komédia - vígjáték két részben (Száguldó Orfeum) 
MÁRCIUS - Marc Camoletti: Négy férfi gatyában – vígjáték (Fogi Színház) 
ÁPRILIS - Háy János: Házasságon innen és túl (Rátóti Zoltán) - Mindenmás Fesztivál 
ÁPRILIS - George Orwell: Állatfarm (Leo Amici színházterápiás előadása) - Mindenmás  
                                          Fesztivál 
MÁJUS - TÁNC-DAL-FESZTIVÁL - zenés játék (Pannon Várszínház) 
OKTÓBER - Ábrahám Pál: Bál a Savoyban - operett (Kalocsai Színház) 
NOVEMBER - Egressy Zoltán: Portugál – tragikomédia (Csiky Gergely Színház) 
 

SZÍNHÁZBÉRLET 2012. ÉV 
Felnőtt (10.000,- Ft)    32 
Nyugdíjas, diák (9.000,- Ft)   66 
Összesen     98 

 
− gyermek és ifjúsági el őadások: 

JANUÁR - Szeleburdi Gáspár és a varázshegedű - bábjáték (Bóbita Bábszínház) 
MÁRCIUS- Kukamese – mesejáték (Fogi Színház) 
ÁPRILIS - Mirkó királyfi – mesejáték (Magyar Népmese Színház) 
OKTÓBER - Mátyás király meg az ördög – mesejáték (Pitypang Színpad) 
NOVEMBER - Csokifaló Alfonz – mesejáték (Szeleburdi Meseszínház) 

− pódiumm űsorok (színpadot igényl ő összeállított m űsorok és kamara el őadások, 
előadóművészek közrem űködésével): 

JANUÁR  - Szélkiáltó koncert – Városi ünnepély (A Magyar Kultúra Napja alkalmából) 
ÁPRILIS  - „Ha egy kicsit jobb lesz ettől a világ” (Benkő Péter és Kató Zoltán) 

− műkedvel ő színjátszás (az intézmény m űvészeti csoportjaként m űködő Súgólyuk     
      Színház előadásai): 

SZEPTEMBER  - Woody Allen: Semmi pánik – komédia, további két előadás: 
OKTÓBER  - Woody Allen: Semmi pánik – komédia  
 
Egyéb m űvészeti tevékenység 
Más előadó-művészeti ágak (tánc-, zene- és képzőművészet) képviselői előadásainak, 
koncertjeinek szervezése és befogadása, valamint műkedvelő társulatok, művészeti csoportok 
rendszeres vagy alkalmi bemutatkozásának megszervezése. 
 
Táncművészet 

− Néptánc együttesek bemutatóinak és m űsorainak fogadása: 
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ÁPRILIS - „Mindahányan” (Pöndöly Néptáncegyüttes jubileumi műsora) 
MÁJUS - „Kicsiktől a nagyokig” - A Pöndöly Néptáncegyüttes éves bemutatója 
SZEPTEMBER - Kaszás János emlékére - (Hosszúhetényi Népi Együttes jubileumi műsora) 
NOVEMBER - ” Mikor engöm vizitáltak…” - (Hosszúhetényi Népi Együttes) 
NOVEMBER  - „Jönnek, jönnek, hogy vigyenek…” (Pöndöly Néptáncegyüttes) 

− A Pöndöly Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjának művészetoktatása és a felnőtt 
művészeti együttes próbáinak és fellépéseinek szervezése és lebonyolítása. 

− Modern táncbemutatók - többek között EFAMI, Közösségek Háza csoportjainak 
rendszeres bemutatkozási lehetősége 

DECEMBER - Just Hip-Hop IV. (New Generation tánccsoport) 
DECEMBER - Karácsonyi Aerobik Gála (Komló-Szilvási Sportaerobik Egyesület) 
 
Zeneművészet 

− Filharmónia ifjúsági bérletes hangversenyeinek szer vezése: 
JANUÁR - „Táncok a zenében” - Harmónia Fúvósötös (Ifjúsági Hangversenybérlet II.) 
ÁPRILIS - „Királyok zenéi” - Pécsi Szimfonietta (Ifjúsági Hangversenybérlet III.) 
NOVEMBER - „Erdőzsongás” - Pécsi Szimfonietta (Ifjúsági Hangversenybérlet I.) 
 

A hangversenybérletek száma és megoszlása: 
                                                        Komló         382 
                                                        Abaliget             8 

Magyarszék  17 
Hosszúhetény  18 
Szászvár  16 
Összesen  441 

 
− Komolyzenei hangversenyek befogadása és szervezése:  

FEBRUÁR - Jubileumi Koncert (75 éves a Komlói Bányász Fúvószenekar) 
FEBRUÁR - Fuchs Diána zongoraestje 
SZEPTEMBER - A virtuozitás mesterei - hangverseny (Király Csaba és Szurasenkó Dániel) 
NOVEMBER - „Csak a zene van” - UniCum Laude Énekegyüttes koncertje 
 

− Könny űzenei hangversenyek befogadása és szervezése: 
AUGUSZTUS - Continental Singers koncert 
DECEMBER - Legyen Swing Karácsony! - Daniel Speer Brass Band koncertje (Kodály Iskola) 
 

− Népzenei koncertek befogadása és szervezése: 
SZEPTEMBER  - Baranyai Népek zenéje 
 

− EFAMI saját szervezés ű hangversenyei a Színházban 

JANUÁR - I. Félévzáró hangverseny 
MÁRCIUS - Baranya Megyei Zongorista Növendékek találkozója 
MÁJUS - II. félévet záró hangverseny 
JÚNIUS - Évzáró hangverseny 
SZEPTEMBER  - Tanévnyitó ünnepség 
OKTÓBER  - Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére 
NOVEMBER  - Cecília-napi ünnepi hangverseny 
NOVEMBER - I. Tehetséges fuvolisták találkozója 
DECEMBER  - Karácsonyi hangverseny 
 
Képzőművészet 

− A városban és a vonzáskörzetben, a megyében alkotó képzőművészek kiállításai:  
(A színházban 6 kiállítást rendeztünk, részletesen lásd a kiállítások részben!) 
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Egyéb programok  
− pódiumot igényl ő társadalmi rendezvények, nemzeti ünnepek, szalagav atók, iskolai 

bemutatók, lakossági fórumok, találkozók, stb. szer vezése és lebonyolítása 
(Részletesen lásd az 1. sz. mellékletben) 
 
A 2012. évi számadatok a következők: 

RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 
FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 7 
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ELŐADÁSOK 5 
PÓDIUMMŰSOROK 2 
HANGVERSENYEK, KONCERTEK 10 
MŰKEDVELŐ TÁRSULATOK, MŰVÉSZETI 

CSOPORTOK BEMUTATÓI 
19 

EGYÉB PROGRAMOK 28 
KIÁLLÍTÁSOK   6 
 

Rendezvények összesen:  77 
Nézőszám:  22.346 

 
Képzőművészet  

A kiállításokat három kiállítótérben (Színház, KH galéria, KH fszt. folyosó) rendezzük.  
Ezek megnyitóit, mint önálló rendezvényeket szervezzük meg, közönség részvételével.  
Összesítő adatok 2012-ben: 17 kiállítást rendeztünk, melyeket 21.817 fő látogató 
tekintett meg. 7 képző- és iparművészeti, 3 fotó, 2 népművészeti, 3 helytörténeti és 2 egyéb 
kiállítást rendeztünk. A KH-ban állandó kiállítás is működik, Deák Zsuzsanna önálló 
galériájában. (2. sz. melléklet) 
 

Intézményen kívüli m űvészeti tevékenység              
− Nemzeti és állami ünnepeink alkalmából a városi ünnepségek méltó megrendezése: 
      Március 15. az 1948-as forradalom és szabadságharc ünnepe, 
      Augusztus 20. Szent István Nap 
      Október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe. 
− A város és a kistérség programjainak módszertani és szervezésbeli segítése, 

műsoraikhoz fellépő csoportok, produkciók, előadók biztosítása,  
 

Közösségi művelődés   
         2012-ben a következő számadatokban összegezhető a művelődő közösségek munkája: 

 
Tevékenységi forma Csoportok 

száma 
Tagok 
száma 

Foglalkozások 
száma 

Bemutatkozások 
száma 

Művészeti csoport 16 344 1538 107 
Népművészeti csoport 10 294 199 62 
Tárgyalkotó népművészeti 
csoport 

4 91 252 7 

Klubok, körök, szakkörök 24 571 680 - 
Iskolán kívüli képzések 3 34 56 - 
Rendszeres művelődési 
formák összesen 

57 1334 2725 176 

 
A művelődő közösségek felsorolása mellett ez alkalommal csak a legjelentősebb idei 
sikereket, eredményeket, változásokat említjük részletesen. 2012-től a teljes évre nézve 
működött a 2011 őszén bevezetett általános tagdíjfizetési kötelezettség. Ennek értelmében 
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minden művelődő közösséghez tartozó rendszeres használónknak legalább a minimálisan 
meghatározott 100 Ft/fő/hó díjat meg kell fizetni.  
 
 
 
 
Művészeti csoportok  
FELNŐTTEK 
A Munkáskórus 2012 őszén Kunváriné Okos Ilona pécsi ének-zenepedagógus, karvezető 
személyében új karnaggyal kezdett dolgozni. Ennek jelentős hatása van az együttes szakmai 
előrelépésében, melynek már látható eredményei vannak.  
A Súgólyuk Színház 2012-ben Woody Allen: Semmi pánik című darabját vitte színre Fajcsi 
Ferenc rendezésében, nagy sikerrel.  
A Pöndöly Néptánc Együttes és a kebelébe tartozó népzenészek és szólótáncosok ismét 
nagyon sikeres évet zártak.  
GYERMEKEK – FIATALOK 
Kispöndöly óvodások és pelenkások, D4L (Dance for life), New Generation (hip-hop tánc 
csoportok),  Fonti 5 (modern tánc), Performance Dance Show, Capoeira.  
A fiatal táncos csapatok töretlenül népszerűek, a D4L és Bara Zsanett,  a NG és vezetője 
Császár Adrián, a Performance Dance Show Tibai Győző vezetésével ismét sikeres 
fellépésekkel és verseny-eredményekkel hívták fel magukra a figyelmet. Az Antigravity 
rendszeres fellépője tűzzsonglőr produkciókkal a városi nagyrendezvényeknek. 
 
Művészeti m űhelyek 
A Díszítőművészeti műhely, a Foltvarró műhely, a Kreatív műhely és az iparművészeti 
műhely változatlan színvonalon dolgoztak, kiállításokon mutatkoztak be, játszóházakat 
tartottak. 
 

Rendezvényszervezés  
Városi nagyrendezvények 
A Magyar Kultúra Hete, a MindenMás alternatív kulturális fesztivál, Déli Kapu Örökség 
Fesztivál, Gyermeknap, KH Pénteki lazítás nyári sorozat, TópArt Sikonda nyári sorozat, 
Utcazene sorozat, Adventi sorozat, Komlói Napok, Borbála Napok. 
A városi rendezvényekre biztosított önkormányzati támogatáést eredményesen egészítettük ki 
a NKA rendezvényekre nyert támogatásával. Az Előadóművészet kollégiuma pályázatán a 
Déli Kapu Örökség Fesztiválra és a KH Pénteki lazítására; a Közművelődés és népművészet 
kollégiuma pályázatán a sikondai TópArt sorozatra és a Borbála napi Közkincs Gála 
megrendezésére nyertünk plusz forrást. 
 
Gyermek – és ifjúsági rendezvények  
A kreatív játszóházak jeles napokhoz és népszokásokhoz kötődően, valamint szünidőben 
(összesen 5 alkalommal) 2012-ben is nagy sikerrel folytatódtak.   
Versenyek: Térségi Népdaléneklési verseny (november), Városi mesemondó verseny 3-4. 
osztályosoknak Borbála-napkor, Honvéd próba akadályverseny 4. osztályos csapatoknak, 
március 15-én. 
Nyári napközi: első alkalommal a KH volt a helyszíne az egy hónapos napközis tábornak. A 
gyerekek étkezése a Kodály iskolában történt. Az intézmény személyi és szakmai hátterével 
sokkal tartalmasabb és biztonságosabb volt a foglalkoztatás, ennél a megoldásnál maradunk a 
jövőben is. Mind a kollégáknak, mind a gyerekeknek és szüleiknek is ideálisabb megoldás 
volt az eddigieknél. A foglalkoztatásban valamennyi munkatársunknak részt kellett venni, így 
önmagunk számára a nyári időszak lényegesen feszítettebb volt. Más megoldást nem tudunk, 
így ebben az irányban dolgozunk tovább. (2012. tematikáját lásd a 7. sz. mellékletben) 
Gyermek rendezvények: Városi Karnevál, Gyermeknap, túrák. 
Intézményünkben folyik a művészetoktatás keretében a néptánc- és népzeneoktatás. 
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A gyermek tevékenységek területén két nagyszabású programra pályáztunk sikerrel, 
mindkettővel rendszeres gyermek tevékenységeket tudunk megvalósítani. A két programot a 
Pályázati tevékenységünk fejezetben mutatjuk be részletesen. A két programban összesen 14 
rendszeres gyermek tevékenység keretében 185 gyermekkel foglalkozunk. 
 
 

Saját szervezésű gyermek - tevékenységek 2012. 
 

Rendszeres foglalkozások, vezetők résztvevők rendszeresség 
TÁMOP „5-let(t) Ház” (KH)   
Fotográfia – Kis Marics Tamás 14 fő heti 1 
Kézművesség népi játék készítő – Molnár Márta 14 fő heti 1 
Népi hangszer cimbalom – Kis Alfréd 7 fő heti 1 
Népi hangszer vonós – Deáky Péter  8 fő heti 1 
Színjátszás – Korbuly Kata 24 fő heti 1 
Elektronikus sajtó – Fábián Mária 12 fő heti 1 
TÁMOP „Garabonciások” (iskolákban)   
Kodály színjátszó – Plávicsné Borbély Mária 12 fő heti 1 
Gagarin színjátszó – Hidasiné Unger Andrea 16 fő heti 1 
Kenderföld német tánc – Barkáné György Ágota 14 fő heti 1 
Felsőszilvás komplex művészeti – Podpácz Bea és Martos Csongor 14 fő heti 1 
Szászvár német tánc – Teleki Tiborné Wáger Mariann 14 fő heti 1 
Hosszúhetény népi játék – Katonáné Gunszt Andrea 14 fő heti 1 
Belvárosi Óvoda népi játék – Németh Csilla 14 fő heti 1 
Nagy László Gimnázium tehetségfejlesztés – Korbuly Kata 8 fő heti 1 
Pályázaton kívül   
Babusgató 22 fő heti 1  
Kerámia  heti 1 
Nyári napközi (július hónap) 60 fő 20 nap 
Gyermek rendezvények  alkalom 
Kézműves játszóházak 250 fő 7  
Honvéd próba 100 fő 1  
Térségi mesemondó verseny 100 fő 2  
Térségi népdaléneklési verseny 100 fő 1  
Gyermeknap 300 fő 1  
Városi farsang 500 fő 2 

 

Felnőtt rendezvények 
-  Kiállítások, kiállítás-megnyitók rendezése.  
- Művészeti együtteseink, művelődő közösségeink és a nálunk működő civil szervezetek 
rendezvényei a nagyközönségnek: Erdélyi Kör rendezvényei, KIES és DÖKE ifjúsági 
rendezvényei, Orvosi Kamara előadásai, nyugdíjas fórumok és rendezvények, Új Nap Klub 
Egészség - napjai, Méhészek előadásai, kórusok hangversenyei, táncos csoportok önálló 
műsorai, csoportjaink kiállításai, stb. 
- Városi ünnepségek, megemlékezések, koszorúzások megszervezése, 
- Szőlő és bortermelők városi versenye, 
- Képzések (saját szervezésű)  
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Rendezvények összesített statisztikai adatai: 129 alkalom, 60.311 résztvevő. 
 

 
 
 
 
 
Kistérségi közm űvelődési feladatellátás, kistérségi szakmai szolgáltatá sok  

A tevékenységet a Többcélú Önkormányzati Társulással kötött feladat-ellátási megállapodás 
keretében látjuk el. A Közkincs programban éveken át ezt pályázati forrásokkal valósítottuk 
meg. Jelenleg önerőből végezzük. Ezen egy sikeres pályázattal segítettünk 2012-ben. Az 
NKA támogatásával valósult meg az Alkotó kistérség program, melyben rendezvények és két 
rendezvénysorozat került sorra. A programot részletesen a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. 

 
Felnőttképzés 

Az intézmény akkreditált felnőttképzési intézmény, két akkreditált felnőttképzési programmal 
rendelkezik: Angol KER B1 – Küszöbszint (PL-3684/002) nyelvi képzési programmal, 
valamint a Számítógépes alapismeretek + számítógéppel támogatott álláskeresési technikák 
(PL-6079), részben saját fejlesztésű programmal. 2012-ben a képzések már piaci alapon 
szerveződtek. 
Számítógépes alapismeretek + Számítógéppel támogatott álláskeresési technikák (ECDL) – 1 
tanfolyam, 120 órás, 6 fővel 
Angol nyelv – 1 tanfolyam, 240 órás 10 fővel 2013-ban fejeződik be. 
Egyéb saját szervezésű képzések:  
Nagyi, kattints! - saját informatika képzésünk időskorúaknak 1 db tanfolyam, 24 órás, 9 fővel 
 

Marketing, közönségkapcsolat 

Honlapok, közösségi oldalak 

A Közösségek Háza Facebook profilja elérte a maximális 5000 fős ismertséget, ezért egy új 
Facebook oldalt hoztunk létre, ahová folyamatban van az érdeklődők átirányítása. 
Az 5-let(t) Ház projekttel kapcsolatos híreink a 400 ezer Ft-os pályázati támogatásból 
létrehozott „Komlódiák” honlapon tekinthetőek meg. A 2012. november végétől működő 
honlapra a korábban elkészült hírekkel együtt 64 hír, a fotógalériába 13 anyag került fel. 
A Közösségek Háza, a Színház- és Hangversenyterem, a Kistérségi Közkincs Kerekasztal 
valamint a Kórusfesztivál oldalait magába foglaló khszinhaz.hu honlapcsoport tartalommal 
való folyamatos feltöltése az idei évben is zajlott. 2012-ig 782 hír került a honlapra, ebből 
ebben az évben 206 (KH 114, Színház 42, Kistérség 47). 2012-ig 199 képgaléria volt a 
honlapon, ebből ebben az évben került fel 54. A Kórusfesztivál legfontosabb információi 
angol és német nyelven is megtalálhatóak. 
Látogatási statisztika: webhelyünk oldalait összesen 70 725 alkalommal tekintették meg, 
25 422 személy látogatta meg honlapunkat, amelynek 41,3 %-a rendszeres visszatérő. 
A honlap további Facebook optimalizálása folyamatban van (már kifizettük, lassan el is 
készül). 
Tapasztalataink szerint a fiatal- és középkorosztály körében ezek a leghatékonyabb eszközök 
a közönség elérésére. 
 
Kiadványok, egyéb sajtó 
A KH információs kiadványa az Iránytű 9 alkalommal jelent meg 2012-ben, összesen kb. 
1400 példányban. Rendszeres látogatóink ezeket keresik, és ezen keresztül tájékozódnak. 
Folyamatosan kihasználjuk a hetente megjelenő hirdetési újságokat (Kirakat, Hétről Hétre). 
Ennek a marketing eszköznek a nyugdíjas korosztály tekintetében szinte kizárólagos a 
szerepe. A helyi sajtóval (újság és televíziók) kitüntetően jó a kapcsolatunk. 



 8

Rendszeres sajtóhíradások jelennek meg interjúk, vagy küldött hírek formájában, a Rádió 1-
ben, a Pécsi Estben, a Régió Rádióban és a Dunántúli Napló programajánlójában. 

 
Intézményünk éves összes látogatói létszáma 2012-ben 127.109 fő volt. 

 
 
 
 
 
Pályázati tevékenységünk 

2012-ben két TÁMOP pályázati programunk nyert, és kezdődött meg. 
 
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0070 „5-let(t) Ház”  

 
 

A pályázat célkitűzése a TÁMOP „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási 
formák kidolgozása és megvalósítása. 
A kreatív területek és vezetőik kiválasztása az egyes kreatív területek gazdag helyi 
hagyományaira és a rendelkezésre álló tudásbázisra épült. Az 5-let(t) Ház elnevezésben 
megjelenik az a számszerű tény, hogy a kreatív területekből 5 lett, valamint utal a 
tevékenységek jellegére is. 
A csoportvezetők a pályázat elkészítése során kidolgozták a kompetenciafejlesztő programok 
tematikáját. 2012. október 1-jétől a hat gyermekcsoport megkezdte munkáját a KH erre a 
célra kialakított saját termében. A Frank Eszter terem az 5-let(t) Ház kreatív tevékenységeinek 
otthona lett. Emellett a színjátszók természetesen a színházat, az elektronikus sajtósok az 
informatika termet is igénybe veszik. 
A csoportokban a tanuláson túl az ismeretek szintetizálása, a kreatív területre jellemző 
konkrét termékek-produktumok létrehozása és bemutatása is hangsúlyos szerepet kap. A 
kétszer egy éven keresztül folyó kompetenciafejlesztő sorozatok során rendezvényekre, 
börzékre, workshopokra, kiállításokra, bemutatókra kerül sor, online- és papíralapú 
kiadványok valósulnak meg, ahol a gyerekek bemutatják munkájukat. A pályázatban 
természetesen minden kreatív terület munkájához biztosítjuk az eszközöket, berendezéseket, 
szakmai anyagokat és a szakmai megvalósítást szervező szakembereket is. 
Csoportok, vezetők, létszámok:  
Népi játék készítő – Molnár Istvánné Kaposvölgyi Márta, 14 fő 
Fotográfia – Kis-Marics Tamás, 14 fő  
Előadóművészetek – cimbalom – Kiss Alfréd, 7 fő 
Előadóművészetek – vonós – Deáky Péter, 8 fő 
Előadóművészetek – színjátszó – Korbuly Kata, 24 fő 
Elektronikus sajtó – Bereczkiné Fábián Mária, 12 fő 

A program első félévében a csoportok a következő rendezvényeken vettek részt: 
Országos Népzenei Találkozó, 2012. október 13., Bonyhád – vonósok és cimbalmosok  
Decemberi mulatság, 2012. december 14., Komlóért Egyesület – minden csoport. 

 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0023 ''Garabonciások'' - A m űvészet közelr ől  
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A pályázat célja a kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában. Alapkövetelmény a nevelési - oktatási intézményekkel megvalósított 
együttműködés. A program során az iskolákban heti művészeti szakkörök, egyénre szabott 
tehetségfejlesztés, „beavató” színház programsor és Mecseki népmondák nyomában címmel 
témanapok valósulnak meg.  

A programban 8 partner intézmény vesz részt, melyek között egy óvoda és 2 vidéki iskola 
is szerepel, valamint a középiskolát is bevontuk. Így valamennyi komlói iskolában, a 
szászvári és a hosszúhetényi ÁMK-ban, a belvárosi óvodában és a gimnáziumban folyik 
művészeti nevelés. A csoportok a művészetek különböző ágait ölelik fel. A csoportvezetők az 
iskolákban tanító és e területen már tapasztalattal és képzettséggel rendelkező szakemberek. 

A 2012 szeptemberében indult heti szakkörök 8 intézményben működnek. A szakkörök 
működését szakmai anyag beszerzésére biztosított forrásokkal és a csoportvezetők megbízási 
díjaival támogatjuk.  
Szászvári Kiss György ÁMK 
Csoportvezető: Teleki Tiborné Wáger Mariann. A csoport létszáma 14 fő. 
Szászváron a Szent István Közösségi Házban keddenként tart német nemzetiségi táncoktatást.  
Felsőszilvási Általános Iskola 
Csoportvezető: Podpácz Beáta és Martos Csongor. A csoport létszáma 14 fő. 
Komplex művészeti szakkör, foglalkozását keddi napokon tartja a Felsőszilvási Iskolában.  
Belvárosi Óvoda  
Csoportvezető: Németh Csilla. Csoportlétszám 14 fő. 
Szerdai napokon néptánc oktatást tart a Közösségek Háta nagytermében.  
Kenderföldi Általános Iskola  
Csoportvezető: Barkáné György Ágota. Csoportlétszám 14 fő. 
Csütörtöki napokon tart a Kenderföldi Általános Iskolában német nemzetiségi táncoktatást. 
Gagarin Általános Iskola  
Csoportvezető: Hidasi Tiborné. Csoportlétszám 16 fő. 
Szerdai napokon tart a Gagarin Általános Iskolában színjátszó szakkört.  
Kodály Zoltán Ének- zenei  Katolikus Általános Iskola  
Csoportvezető: Plávicsné Borbély Mária. Csoportlétszám: 12 fő. 
Csütörtöki napokon tart színjátszó szakkört a Kodály iskolában.  
Hosszúhetényi Nemes János ÁMK  
Csoportvezető: Katonáné Gunszt Andrea. Csoportlétszám 14 fő. 
Keddi napokon tart néptánc oktatást a hosszúhetényi iskolában.  
Nagy László Gimnázium  
Csoportvezető: Korbuly Kata. Csoportlétszám 8 fő. 
Előadó-művészeti tehetségfejlesztés, mely foglalkozásoknak a komlói színház ad otthont. 
 
A program 2013-ban két újabb tevékenység-elemmel bővül. (Ezeket lásd a munkaterv 
részben!) 
 
NKA pályázati támogatással megvalósított programok  

1. Előadó-művészet Kollégiuma (azonosító: NKA 3139/00819) 300 ezer Ft támogatás 
Déli Kapu Örökség Fesztivál (2012. április 30., 48-as tér) Pöndöly Táncegyüttes, Szalonna és 
Bandája, A Köztársaság Bandája, Juice zenekar 
Pénteki Lazítás (2012. június 1., 8., 15., 22. és 29., KH Kert) Pécsi Magasfiúk Dalárdája, 
VidaRock Band, Trikolor zenekar, Másvilág zenekar, RockToRock zenekar 
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„Csak a zene van” koncertsorozat (2012. szeptember 17., november 15., 2013. február 21.)  

I. Baranyai Népek zenéje - Tenkes zenekar (Pécs), Vörös rezesbanda (Komló), Vizin 
zenekar és a Hansen trió (Pécs) és a Die Neun Branauer Musikanten (Véménd); a 
Tanac, a Mecsek, a Pöndöly táncegyüttesek, valamint véméndi táncosok 

II.  A szerelem hangjai Palestrinától a Beatlesig - UniCum Laude (Pécs) 

III.  Him Singers - Vivat Bacchus cuvée - Him Singers énekegyüttes (Komló), Vivat 
Bacchus (Pécs), borkóstolóval 

 
2. Közművelődés és népművészet Kollégiuma (pályázati azonosító: NKA 3607/257) 300 ezer 
Ft támogatás 
TópArt Fesztivál (2012. július 1. 8. 15. 22. 29. Tószínpad, Sikonda) Perfect Slágerzenekar, 
Cs.Í.T. Zenekar, Wery-Take zenekar, Performance Dance Show és New Generation 
tánccsoportok, a Fekete Láng Cigány Hagyományőrző Táncegyüttes és a Pöndöly 
Néptáncegyüttes 
Alkotó Kistérség (kiállítások a KH Aulában és a KH galérián)  

o Báling Aranka hímestojás-készítő, népi iparművész (Pécsvárad) - „Köszöntöm húsvét 
ünnepét”,  

o Farkas Péter fotográfus (Pécs) - „Varázslatos Mecsek”,  
o Herczeg László festőművész (Pécs) - „Absztrahált természet”,  
o Majorné Thoma Magdolna festő - „Tájak-Színek-Hangulatok”,  
o Pintér Sándor festő - „Ezer arcú természet”,  
o Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület - Barlangász kiállítás,  
o Radó Tihamér (Hosszúhetény) - Hosszúhetény népviselete,  
o Szorgos Méhek Foltvarró Műhely (Komló) „Foltvarázs” - 10 éves jubileumi kiállítás,  
o Ungvári Veronika grafikái (Komló) és a Kreatív Műhely (Komló) ékszerei 

Kistérségi Közkincs Gála – Borbála Nap (2012. december 7. Színház)  
o Takács Katalin és Nyitrai Réka (a Kistérségi Népdaléneklési verseny első 

helyezettjei),  
o a 60 éves Mázai Bányász Fúvószenekar, Pecze Gábor karnagy vezetésével,  
o a Pöndöly Egyesület nívódíjas Iringó zenekara (Komló),  
o a Szászvári Ifjúsági Tánccsoport,  
o a Performance Dance Show (Komló),  
o a kiválóan minősült, 40 éves Hosszúhetényi Népi Együttes 

 
 

A KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM  
2013. ÉVI MUNKATERVE  

 
Munkatervünkben nem tekintjük át részletesen a beszámolóban bemutatott valamennyi 

tevékenységi területünket, csak a kiemelten fontos terveinket mutatjuk be. 
 

Pályázati programok 
Felnőttképzés  

o TÁMOP 3.2.3. pályázati program – Kapaszkodó felnőttképzési program fenntartási 
időszaka; a felnőttképzési tevékenység folytatása: a 2012-ben megkezdett angol KER 
B1 – Küszöbszint nyelvi képzés folytatódik, befejezése az első félévben. 

o Kattinst rá, Nagyi! – BMK-UPC informatika képzése nyugdíjasoknak, az elnyert 
támogatás két teljes tanfolyam költségeit fedezi. 2 tanfolyam, 25-25 órás képzés, 2x16 
fővel. (Az első 16 jelentkezővel elkezdődött az első képzés. Mivel 32 főnél többen 
jelentkeztek előzetesen, így a 2x16 fő létszám felett egy harmadik képzést is 
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elindítunk pályázaton kívül, amennyiben szükség lesz rá. Ez a saját informatika 
képzésünk időskorúaknak 1 tanfolyam, 24 órás, 16 fővel.) 

 
Gyermek tevékenységek 

o TÁMOP 3.2.3. 5-LET(T) – ház kreatív ipar tevékenység-fejlesztési program 
Rendezvények 2013-ban a csoportok részvételével 
Mohácsi Busójárás, 2013. február 10. – népi játékkészítők 
Pályaválasztási tájékoztató, 2013. március 20. BPSZSZSZK – minden csoport 
Április, május tanulmányutak – elektronikus sajtó, fotográfia 
Június 4. - július 6. népi játékkészítő – fotós műhely kiállítása 
Június – színjátszók előadása, népi hangszeresek koncertje 
Szeptember, Komlói napok – megjelenés a Komlóért Expón 
2013. ősz /vagy 2014 tavasz – az időpont az ősszel induló csoportok összetételétől 
függ – 2. Pályaválasztási tájékoztató, 
December – közösségépítő rendezvény (Komlóért Egyesület) 
 

o TÁMOP 3.2.13. Garabonciások – A művészet közelről  
A programban 2013. február 1-től a Beavató színház havi szakkörök is megkezdték 
működésüket valamennyi partner iskolában. A beavató színházi sorozat révén a 
résztvevők a színpadi művekkel és a művészekkel közelebbi, bensőségesebb 
kapcsolatba kerülhetnek, részévé válnak a színházi „varázslatnak”. 

A havi szakkörökben 30-30 gyermek vesz részt, akik a csoportvezető irányításával 
megismerkednek a beavató színházzal, felkészülnek a bemutatandó művekre, majd 
közösen értékelik is azokat. 
A csoportok és vezetőik. 
- Kodály iskola Kosztolányi Zoltánné 
- Felsőszilvási iskola Podpácz Beáta 
- Gagarin iskola Boleman Györgyné 
- Kenderföldi iskola Kópiczné Róth Gyöngyi 
- Szászvár Kiss György ÁMK Maglódiné Horváth Ildikó 
- Nagy László Gimnázium dr. Vácziné Orovicza Tímea 
- Hosszúhetény Nemes János ÁMK Barbalics Beáta  

 
A sorozatban 2013-ban összesen 7 előadásra kerül sor, melyet a programban résztvevő 
iskolák 30-30 fős csoportjai és a heti szakkörös gyerekek is ingyen tekinthetnek meg. 
A vidéki iskolásokat autóbusszal hozzuk be szintén térítésmentesen. A csoportvezetők 
mellett a gyerekeket iskolánként további két-két pedagógus kíséri szintén óradíj 
mellett. 
2013. őszén harmadik elemként megvalósulnak a Mecseki népmondák nyomában 
témanapok. A témanapok – amellett, hogy élményközpontú, egyedi és érdekes 
művészeti találkozások lesznek - arra is alkalmat nyújtanak, hogy a gyerekek ne csak 
közönségként, hanem közreműködőként legyenek a „játék” részesei. 
Ízelítő a témanapokból: Márévárán megelevenedik az elátkozott leány legendája, de 
régi zene és geocaching/kincskereső játék is lesz. Az egregyi völgyben Jumurdzsák 
visszatér, életre kel Gergő és Vicuska jelenete; Magyaregregyen a kővé vált leány 
történetét játsszák el a gyerekek, népi hangszerekkel és néptánccal ismerkednek; 
Hosszúhetényben a Zengő kincse mondája és a hetényi hagyományok a játék magva; 
Szászváron a német nemzetiségi hagyományokkal ismerkednek táncban és zenében is. 
Erdei manókkal, tündérekkel és haramiákkal való találkozásra is lehet számítani, és a 
barlangászok erdei kalandparkja is megnyílik. A komlói színházban a színház titkaiba 
engedünk bepillantást: a gyerekek a kulisszák mögé is beleshetnek, megismerhetik az 
előadás megszületésének folyamatát, a díszletek, a jelmezek, a stúdió világát, a 
bábkészítést és a bábjátékot maguk is kipróbálhatják. 
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(A beavató színház sorozat első félévi előadásait és a témanapokat lásd a 6. sz. 
mellékletben) 
 

Rendezvények – NKA pályázatok 
1. NKA Előadó-művészet Kollégiuma (pályázati azonosító: NKA 3125/00270) – nyert 
500 ezer Ft elnyert támogatás a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermek Kórusfesztivál 
támogatására. 

2. NKA Kulturális fesztiválok Kollégiuma (Altéma kódszáma NKA 3707) – elbírálás alatt! 
3 millió Ft igény a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermek Kórusfesztivál támogatására. 

3. NKA pályázat segítségével (Előadó-művészeti Kollégium, altéma kódszáma: 3139, 
azonosító: A2000N8351– elbírálás alatt!) három nagyon színvonalas könnyűzenei koncertet 
kívánunk az őszi téli időszakban lebonyolítani a színházban „ Ősz a színházban” címmel.  

Ősszel még tervezünk benyújtani NKA-s pályázatokat – ha írnak ki valami finomat nekünk 

 
Színházi tevékenység 

A 2013/2014-es évadban is biztosítjuk a felnőtt közönség elvárásait, igényeit kielégítő 
műsorválasztékot, illetve a közönségigényt formáló igényes, műfajokban sokszínű előadások 
szervezését. A takarékosság jegyében, továbbra is a tényleges jegybevétel százalékos 
arányában történő elosztásával. Ebben az esetben az előadó is kockázatot vállal, az 
intézményt pedig nem sújtja jelentős veszteség. 
A gyermek korosztály és a fiatalok speciális, valamint az életkori sajátosságoknak megfelelő 
műsorigényét is igyekszünk színvonalas előadások formájában biztosítani. Új színfolt 
műsorpalettánkon a színházi nevelés jegyében, kifejezetten az ifjúsági korosztály számára, a 
beavató színházi előadások szervezése a Garabonciások TÁMOP programban. 

       A színház 2013-as programjait részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

Zeneművészet  
Könnyűzenei koncertek szervezése: az elmúlt évek tapasztalatai alapján könnyűzenei 
koncertek megrendezése, országosan ismert sztár-előadók fellépése a színházban nem 
gazdaságos. Kisebb, lokálisan ismert zenekaroknak, zenészeknek azonban fellépési 
lehetőséget biztosítunk a tényleges jegybevétel százalékos arányában történő elosztásával. 
Egy NKA pályázat segítségével három könnyűzenei koncertet kívánunk az őszi téli 
időszakban lebonyolítani a színházban. A KH Pénteki lazítás sorozat a komlói és pécsi rock-, 
blues – zenekarok körében hihetetlenül népszerű lett, és a közönség is nagyon megkedvelte. 

 
Képzőművészet  

Tovább gyarapodtak kiállítási installációs eszközeink, szintén pályázati támogatásnak 
köszönhetően paravánrendszert vásároltunk. Ezeket mindkét intézményünkben használjuk, a 
kiállításokon kívül a rendezvényeken is színvonalas háttérként funkcionálnak.  
 

    A KÖZÖSSÉGEK HÁZA 2013. ÉVRE TERVEZETT KIÁLLÍTÁSAI 
 

• A komlói Díszítőművészeti Műhely kiállítása.  Január 15. - Február 16. 
• Sissi kiállítás – Erzsébet királyné viseletei. Február 19.- március 16. 
• A Nagycsaládosok Egyesülete által meghirdetett gyermekrajz pályázat kiállítása 

„Tavaszváró” címmel. Március 8. - április 13. 
• „Húsvétváró”, tojásdíszítési technikákat bemutató kiállítás. Március 19.- április 20. 
• Hétdomb Természetbarát Egyesület jubileumi fotókiállítása. Április 16. – május 26. 
• Ilovai Zsuzsanna ékszerkészítő kiállítása. Április 23. – Május 25. 
• ÖtletHÁZ csoportjainak kiállítása. Június 4.- július 6. 
• Vesztl Miklós festő kiállítása. Május 26. – Július 6. 
• Kreatív Műhely munkáit bemutató kiállítás. Augusztus 27. – szeptember 21. 
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• Orsós Teréz naív festő kiállítás. Szeptember 24.- október 26. 
• Bálint Ferenc grafikus rézkarcait bemutató kiállítás. November 5. – november 30. 
• Noé Kornélia népi iparművész munkáit bemutató kiállítás. December 3.- december 21. 

  
 
 
Rendezvényszervezés  
 

Kiemelt rendezvényeink 2013-ban Időpont 
A Magyar Kultúra Napja Gálaműsor január 26. 
Városi Karnevál február 16-17. 
Városi Borverseny február 27-március 1.  
Március 15. Honvéd próba és városi ünnepség március 15. 
Mindenmás alternatív ifjúsági fesztivál április 12-13. 
Déli Kapu Örökség Fesztivál Nemzetiségi Nap május 1. 
Városi Gyermeknap  május 26. 
Pénteki lazítás sorozat KH szabadtéri színpad június 7.14.21.28.  
XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál június 21-23. 
TópArt sorozat Sikonda tószínpad július 7.14.21.28. 
Street Arts – Utcazene sorozat Városház tér augusztus 3. 10.17.24.  
Szent István Nap 48-as tér augusztus 20. 
Komlói Napok augusztus 31.- szeptember 1. 
Október 23. városi ünnepség október 23. 
Kegyeleti ünnepség november 1. 
Térségi népdaléneklési verseny november 16. 
Borbála Napok Mesemondó verseny  december 2. 
Borbála Napok Közkincs Gála december 6. 
Karácsonyi műsorok, hangversenyek és játszóház december hó  
Adventi sorozat Városház tér december 1.8.15.22. 

 

Honlapok, közösségi oldalak, kiadványok 

 
2013-ban a Színház is létrehozta saját Facebook oldalát. 
A KH információs kiadványa, az Iránytű 2013-tól színesben jelenik meg. Tervezzük az 
intézmény havi kiadványának egyben szerkesztett (Színházzal közös) megjelentetését.  
 
Komló, 2012. április 5. 
 
Mellékletek:  1. sz. melléklet Színház egyéb rendezvények 2012.  
                      2. sz melléklet Kiállítások 2012. 

      3. sz. melléklet Színházi programok 2013. 
     4. sz. melléklet Alkotó Kistérség 2012. 
     5. sz. melléklet Rendezvénysorozatok programja 2012. 
    6. sz. melléklet Garabonciások Beavató színház sorozat és témanapok 
             7. sz. melléklet Nyári napközi beszámoló 2012. 
 
 
 

Horváth Éva s. k. 
Aranyos László s. k. 
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                                                                                                        1. sz. melléklet 
SZÍNHÁZ - ÉS HANGVERSENYTEREM   

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 2012.  
 
 

 

− pódiumot igényl ő társadalmi rendezvények, nemzeti ünnepek, szalagav atók, iskolai  
      bemutatók, lakossági fórumok, találkozók, stb . szervezése és lebonyolítása 

 

JANUÁR - Véradók Köszöntése (Vöröskereszt Komlói területi szervezete) 
JANUÁR - Nagy László Gimnázium szalagavatója  
JANUÁR - KÖOK Szakközépiskola szalagavatója 
FEBRUÁR - Városi Karnevál az általános iskolásoknak 
MÁRCIUS - „Áldassék a neved, forradalom!” - Városi ünnepség az 1848-49-es Forradalom és   
                  Szabadságharc tiszteletére  
MÁRCIUS - „Áldassék a neved, forradalom!” (Kodály Iskola Március 15-i ünnepsége) 
MÁRCIUS -  KÖOK Szakközépiskola bemutatkozó műsora 
ÁPRILIS - Gagarin Általános Iskola bemutatkozó műsora 
ÁPRILIS - Húsvéti játszó (Felsőszilvási Általános Iskola szervezésében) 
ÁPRILIS - Szülői Tájékoztató Fórum az egyházi iskoláról (Kodály Z. Ének-zenei Ált. Iskola) 
ÁPRILIS - Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola bemutatkozó műsora 
ÁPRILIS - Koszorúcska (Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola szervezésében) 
MÁJUS - 20 éves a Leo Amici Alapítvány (színházterápiás előadás és ünnepélyes megnyitó) 
JÚNIUS - Pedagógusköszöntő – Városi ünnepély (Súgólyuk Színház) 
JÚNIUS - Semmelweis-nap – Városi ünnepély (Súgólyuk Színház) 
AUGUSZTUS - „Hazám, hazám, édes hazám” Szent István napi ünnepség (Súgólyuk Színház,  
                       Pedagógus kórus és Pöndöly Néptáncegyüttes) 
SZEPTEMBER/KOMLÓI NAPOK - Ünnepi képviselőtestületi ülés - „Hazám, hazám, édes hazám” 
(Súgólyuk Színház, Pedagógus kórus és Pöndöly Néptáncegyüttes) és Népművészeti vásár 
OKTÓBER - „Srácok a forradalomban” (Nagy László Gimnázium) 
OKTÓBER - „Srácok a forradalomban” - Városi ünnepség az 1956-os Forradalom és  
                    Szabadságharc tiszteletére 
OKTÓBER - Nyugdíjas találkozó az Idősek napja alkalmából (Életet az Éveknek Nyugdíjas  
                  Klubszövetség) 
OKTÓBER - „Halad-e a haza?” Páva Zoltán vendége Bajnai Gordon 
OKTÓBER - Teréz anya - vetítés általános iskolások számára 
NOVEMBER - Szociális munka Napja – Városi ünnepély (Blues Taxi Saxophone Band) 
DECEMBER - Kenderföldi Iskola Karácsonyi műsora 
DECEMBER - Kodály Iskola Karácsonyi műsora 
DECEMBER - KÖOK Szakiskola Karácsonyi műsora 
DECEMBER - Közkincs Gála 2012. 
DECEMBER - A FIDESZ vendége Kövér László - lakossági fórum 
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                                                                                                                       2. sz. melléklet 

 
 

 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem kiáll ítások 

 
2012. 

 
1 „Legyen Önnek is minden nap mézes nap” 

 
 
KH folyosó 35 nap 680 fő 

2 Botz Istvánné amatőr festő 
 

 
KH aula 30 nap 510 fő 

3 Herczeg László festőművész 
 KH galéria 26 nap 457 fő 

4 Báling Aranka népi iparművész 
 KH galéria 25 nap 527 fő 

5 Debreczeni László grafikái 
 KH aula  19 nap 389 fő 

6 Gátai Hajnalka fotós  
 KH folyosó 38 nap 640 fő 

7 Pintér Sándor festő 
 KH galéria 25 nap 507 fő 

8 Pro-Natura Karszt és Barlangkutató 
Egyesület KH galéria 25 nap 463 fő 

9 Farkas Péter fotós 
 KH galéria 24 nap 532 fő 

10 Majorné Thoma Magdolna festő 
 KH aula  27 nap 597 fő 

11 Ungvári Veronika grafikus 
 KH aula  23 nap 610 fő 

12 Radó Tihamér viseletgyűjtő 
 KH galéria 20 nap 567 fő 

13 Árgyelán György fotós (2 alkalom) 
 színház előtér 50 nap 2359 fő 

14 75 éves a Komlói Bányász Fúvószenekar 
 színház előtér 56 nap 2630 fő 

15 Gagarin Általános Iskola kiállítása 
 színház előtér 15 nap 1230 fő 

16 15 éves a Pöndöly Néptánc Együttes 
 színház előtér 60 nap 5124 fő 

17 „…játszani is engedd szép komoly fiadat” 
 színház előtér  40 nap  4000 fő 

  
Összes látogató               21.817 fő 
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     3. sz. melléklet 
 
 

SZÍNHÁZI PROGRAMOK 2013. 
 

 
 
 
2013. január  
16. Ifjúsági hangverseny 
18. KÖOK Szakközépiskola szalagavató 
19. A Szilvási Ált. Iskola jótékonysági estje a Kincses-park 
javára 
24. Kodály Iskola Koszorúcska 
25. Nagy László Gimnázium szalagavató 
EFAMI I. félévet záró hangverseny 
 
2013. február 
12. Szeretem a feleségem/Budaörsi játékszín 
14. KÖOK Szakközépiskola bemutatkozó műsora 
16-17. Városi karneválok 
20. Rómeó és Júlia/TÁMOP „Garabonciások” beavató előadás 
21. Csak a zene van/ Vivat Bacchus és Him Singers 
22. Irish Dance Tornado 
25. Ifjúsági hangverseny 
27. „A művészet válogatott valóság” Schneider Angéla 
festménykiállítása 
 
2013. március 
1. Szilvási Ált. Isk. bemutatkozó műsora 
12. Hetvenkedő János/ Magyar Népmese Színház 
14. KÖOK Szakközépiskola március 15-i műsora 
15. Március 15-i városi ünnepség (közreműködik: KÖOK SzkI) 
21. Tánc a játszótérért - Jótékonysági műsor a Kincses-parkért 
28. Hajmeresztő/Turay Ida Színház  
 
2013. április 
12-13. MindenMás Fesztivál „Nem hangos” programok:  
Három nővér, Ibusár/NNÁ színész szakképzős növendékei 
17. Társasjáték New York-ban/ÉLESS-SZÍN 
22. A webáruház/Kolibri Színház/TÁMOP „Garabonciások” 
beavató-színházi előadás 
Kenderföld nemzetiségi nap 
25. Árgyelán György fotókiállítása 
26. Felsőszilvási Ált. Isk. bemutatkozó műsora 
27. Ünnepi műsor a Tánc világnapja alkalmából (Fidelitas 
szervezésében) 
 
2013. május 
1. Déli Kapu Örökség Fesztivál 
3. Kodály iskola bemutatkozó műsora 
11. Laár pour Laár Társulat 
16. Esélynap a Tompa Iskola szervezésében 
18. Esszénus egyház beavató szertartás 
21. EFAMI II. félévet záró hangversenye 
24. Regionális Gyermek Népművészeti Találkozó 
26. Városi Gyereknap (Bóbita bábszínház kalandjátéka a téren, 
Varázspadlás kiállítás megnyitó és nyílt nap a Színházban) 
 
 
2013. június 
3. Szerelmese/Bóbita bábszínház/ TÁMOP „Garabonciások” 
beavató-színházi előadás 
5. Pöndöly előadás 
8. Musical est 
14. Pöndöly előadás 
16. Mazsola és Tádé 
20. EFAMI évzáró  

21-23. Kórusfesztivál 
Pedagógusnap (jún. első vasárnapja) 
Semmelweis-nap (július 1.) 
Erkély Színház 
 
2013. augusztus 
Szent István Nap - Augusztus 20.  
Ünnepi testületi ülés  
 
2013 szeptember 
13. Pár(t)atlan beszélgetések: Müller Péter előadása 
25. Az Ezeregyéjszaka meséi/Bozsik Yvette Társulat/TÁMOP 
„Garabonciások” beavató-színházi előadás 
27. Ősz a színházban: Hobo est  
29. Árgyelán György fotókiállítása 
Népművészeti vásár/Komlói napok 
Részvétel a Komlóért Expon/Komlói napok 
Súgólyuk bemutató 
EFAMI évnyitó 
 
2013. október 
Pár(t)atlan beszélgetések: Böjte Csaba atya előadása 
9. Péter és a farkas/Bóbita bábszínház  
10. Müller Nándor kiállítása 
Ősz a színházban: Latin duó koncert 
Helló náci!/Kolibri Színház 
Marshall és Ibolya/Kalocsai Színház  
Október 23-i műsor 
EFAMI Zenei világnapi hangversenye 
„Életet az éveknek” nyugdíjas találkozó 
 
2013. november  
8. Pár(t)atlan beszélgetések: Erőss Zsolt hegymászó előadása 
Csipkerózsika/Pécsi Harmadik Színház/TÁMOP 
„Garabonciások” beavató-színházi előadás 
Prága, főpályaudvar/Pécsi Harmadik Színház 
Csizmás kandúr/Pécsi Harmadik Színház 
Ősz a színházban: Takács Eszter koncert 
Szociális munka napja 
EFAMI Cecília-napi hangversenye 

 
2013. december 
13. Diótörő/Bóbita Bábszínház 
Pár(t)atlan beszélgetések”: Meghívott vendég Müller Péter 
Anna Frank/Karinthy Színház/TÁMOP „Garabonciások” 
beavató-színházi előadás 
Közkincs Gála 
Just Hip-hop New Generation karácsonyi táncgála 
Karácsonyi Aerobik Gála 
EFAMI karácsonyi hangversenye 
Kodály Iskola karácsonyi műsora 
KÖOK Szakképző Iskola karácsonyi műsora 
Vivát Bacchus karácsonyi hangverseny 
 
2014. január 
Csizmás kandúr/Harmadik Színház 
TÁMOP „Garabonciások” beavató-színházi előadás 
 
2014. február 
Figaró házassága/Bánfalvy Stúdió NEM BÉRLETES! 
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 4. sz. melléklet 

   
 

Alkotó Kistérség pályázati program 
 
A Közösségek Háza az NKA pályázati támogatásával 3 rendezvényt, köztük két 
rendezvénysorozatot szervezett Komlón, amelyen a térség és a régió művészeti csoportjai és 
alkotói mutatkozhattak be.  
Kiállításainkon igyekeztünk bemutatni azokat az alkotókat, alkotó közösségeket, akik  
hagyományaink ápolásával példát mutatnak és örömet szereznek  térségünk lakói számára. 
Ezen tevékenységek megtartó ereje felbecsülhetetlen. Elsősorban a kistérség alkotóinak, 
csoportjainak, intézményünk alkotóműhelyeiből kikerült művészeknek biztosítottunk 
bemutatkozási lehetőséget.  
 
Az alkotó kistérség sorozatunkban bemutatkozási leh etőséget biztosítottunk az alábbi 
alkotóknak, közösségeknek: 
 

Báling Aranka hímestojás-készítő, népi iparművész és kézműves oktató (Pécsvárad)  
Farkas Péter fotográfus (Pécs) - „Varázslatos Mecsek” 
Herczeg László festőművész (Pécs) - „Absztrahált természet” 
Majorné Thoma Magdolna festő - „Tájak-Színek-Hangulatok” 
Pintér Sándor festő - „Ezer arcú természet” 
Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület - Barlangász kiállítás 
Radó Tihamér (Hosszúhetény) - Hosszúhetény népviselete 
Szorgos Méhek Foltvarró Műhely (Komló) „Foltvarázs” - 10 éves jubileumi kiállítás 
Ungvári Veronika grafikái (Komló) és a Kreatív Műhely (Komló) ékszerei 

 
A kiállításokon közrem űködtek: 
 
Blumschein Dezső iparművész, dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, dr. Szabó Szabolcs 
karnagy, Gunszt Andrea néprajzkutató, Illés Andrea barlangász, környezetmérnök, Jakab 
Józsefné helytörténész, Komló Város Díszpolgára, Keresztúri Ferenc természetfilmes, Nádor 
Rudolfné nyugalmazott tanár, Zag József nyugalmazott tanár. A kiállítások megnyitói 
találkozási lehetőséget biztosítottak az alkotók és a közönség számára,  ezzel teret nyújtottunk 
a gondolat-cseréhez.  
 
A kiállítások megnyitóit a társm űvészetek el őadói színesítették:  
 
Donovál Márton (népdal), Iringó zenekar (népzene), Kabóca zenekar (Bakóca), Kirch Zoltán 
és Podpácz Beáta (néptánc-pedagógusok), Komlói Pedagógus Kamarakórus, Múth Ádám 
(szaxofon), Pécsváradi Tarkabarka Alapítvány (Kerek egy esztendő című kiadvány 
bemutatása), Takács Dóra (gordonkaművész-tanár) 
 
 



 18

A kistérségben, a szakmai szolgáltatások segítségév el, együttm űködésben a következ ő 
rendezvények valósultak meg: 
 

• A nyári falunapok során több település tartott igényt programjaik szervezésében 
segítségünkre. 4 településre közvetítettük ki kistérségi fellépőinket, és emeltük a 
rendezvény színvonalát. Segítettük az ottani szervezőmunkát. 

• Kistérségi Szüret, melynek házigazdája Mánfa település volt. 2013-ban Liget község 
fogadta be ezt a vándorcímet, és szervezi meg a szüreti rendezvényt. 

• Kistérségi Népdaléneklési Verseny: 6 iskolából érkezett nevezés, 20 versenyző (alsó és 
felső tagozatos) vett részt a komlói Közösségek Házában megrendezett versenyen. 

• Kistérségi Mesemondó Verseny: 5 iskolából érkezett nevezés, 15 fő harmadik 
osztályos, és 14 fő negyedik osztályos tanuló részvételével rendeztük meg a versenyt. 

• A Méhész Egyesület társszervezésében valósult meg a „Legyen Önnek is minden nap 
mézes nap” gyermekrajzpályázat, melyre a kistérség 8 településéről összesen 356 rajz 
érkezett, és 165 gyermekrajzot állítottunk ki a Közösségek Házában.  

• Közkincs Gála  
2012. december 7-én negyedik alkalommal szerveztük meg a Kistérségi Közkincs Gálát. A 
kistérség településeinek őszi programjait ünnepélyesen lezáró színházi gálaműsor a térség 
hagyományos bányászünnepéhez, a Borbála Napok  programjaihoz kapcsolódott.  
 
Résztvev ők és együttm űködők 
Az idei évben a kistérség 2012-ben kiemelkedő csoportjai léphettek fel a gálaműsorban.  

Takács Katalin és Nyitrai Réka (a Kistérségi Népdaléneklési verseny első helyezettjei) 
a 60 éves Mázai Bányász Fúvószenekar, Pecze Gábor karnagy vezetésével 
a Pöndöly Egyesület nívódíjas Iringó zenekara (Komló) 
a Szászvári Ifjúsági Tánccsoport 
a Performance Dance Show (Komló) 
a kiválóan minősült, 40 éves Hosszúhetényi Népi Együttes 
 

A rendezvényhez kapcsolódott Radó Tihamér hosszúhetényi viselet-gyűjteményéből rendezett 
kiállítás, melyet az érdeklődők a gála után tárlatvezetéssel tekinthettek meg a KH-ban. A 
Színház előcsarnokában a komlói Foltvarró Műhely munkáit tekinthették meg. 
A látogatók számára a helyfoglalást biztosító, ingyenes jegyeket biztosítottunk, ezek alapján a 
Színház- és Hangversenyteremben 305 fő tekintette meg a Gálát. Az érdeklődők mellett 
meghívott vendégként a kistérség településeinek polgármesterei, képviselői, művészeti 
csoportok és civil szervezetek képviselői voltak jelen. 
A közönség megismerhette a kistérség idei évben kitűnt művészeti csoportjait, akik a 
kulturális élet fontos szeleteit képviselték. 
 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően olyan programsorozatot sikerült 
megvalósítanunk, amely tovább erősítette Komló és a kistérség identitását és összetartozását. 
A programok igazolták, hogy a térség büszke lehet színvonalas programjaira, művészeti 
csoportjaira, hagyományaira. 

 
2012-ben is sikerült kiadnunk 1000 példányban a kistérségi programajánlót, mely 19 
település nyári és őszi rendezvényeit mutatja be. 
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 5. sz. melléklet 
RENDEZVÉNY - SOROZATOK 2012. 
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 6. sz. melléklet 
 

 
 

„BEAVATÓ SZÍNHÁZ” SOROZAT  
 
Az első félév előadásai: 
2013. február 20. 14 és 16 óra (Helyszín: Közösségek Háza nagyterme!) 
Shakespeare: Rómeó és Júlia - A budapesti JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ beavató színházi előadása 
A Moderátor (Quintus Konrád) a történetet egyes pontokon megállítja, a nézőkkel közösen megvitatnak 
bizonyos kérdéseket, vagy a színházi jelrendszer érdekességeit fedezik fel. Interaktív színházi előadás, amely 
Ruszt József beavató színházi hagyományaira épül. Mivel nincs két egyforma közönség, így nincs két egyforma 
előadás sem. Az előadás időtartama 1 óra 28 perc. Rendező: Quintus Konrád  
2013. április 22., hétfő 15 óra 
Németh Ákos: A webáruház - A KOLIBRI Gyermek- és Ifjúsági Színház előadása 12 éves kortól 
Tina és Marcella unják az iskolát. Mindketten tizennégy évesek, mindkettejüknek világos, hogy a szüleikre nem 
számíthatnak semmiben, és mindketten népszerűségre vágynak, legalábbis osztálytársaik körében. Sajnos ezzel 
baj van: egyikük sem igazán a társaság középpontja. Viszont van egy ötletük… Az előadáshoz drámafoglalkozás 
tartozik. Előadás időtartama: 50 perc, drámafoglalkozás: 60 perc. Rendező: Perényi Balázs 
2013. június 3. 15 óra 
Alain Serres: SzerelMese (Levél a világ körül) - A BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ előadása 
Bábjáték 4 éves kortól 99 éves korig. Gyönyörű mese az állhatatosságról és a szerelemről. Az előadás időtartama 
45 perc, utána az előadáshoz kapcsolódó foglalkozás drámatanárok vezetésével. 
Két szemközti ablak - néhány méternyi távolság, amit mégis nehezebb megtenni, mint körbeutazni a világot. A 
kisfiú és a kislány az ablakból méregetik egymást, míg végre a fiú levélírásra szánja el magát. A levél azonban 
hosszú éveken át kalandozik, tengereken, földrészeken át, míg végre célba ér az az egyetlen, nagyon fontos 
mondat, amire pontosan ugyanennyit várt a címzett, hogy ugyanazzal a mondattal válaszolhasson…  
Tervező-rendező: Bartal Kiss Rita (Blattner-díjas) 
 

MECSEKI NÉPMONDÁK NYOMÁBAN TÉMANAPOK 
 
1. A színház titkai (Kodály-Gagarin-Felsőszilvás) szeptember Komló Színház- és Hangversenyterem  
o Beavatás a színház világába – séta a kulisszák mögött. A színpad „mögötti” világ bemutatása. 
o Az előadás születése – az olvasópróbától az előadásig. Díszlet – készítés, bábkészítés – bábszínház.  
o A nap végén közös bábjáték: Az Aranypohár dűlő regéje 

2. Az elátkozott leány (Hosszúhetény-Felsőszilvás-Gagarin) október Márévár   
o Máré vár mondája A két szomszédvár mondájának közös előadása a gyerekekkel 
o Régi zene koncert hangszer - bemutatóval 
o Geocaching kincskereső játék a vár körüli erdőben 

3. Jumurdzsák visszatér (Szászvár-Kodály-Kenderföld) október Egregyi Várvölgy 
o Az egri csillagok regény Gergő és Vicuska jelenete a történet eredeti helyszínén. Tündérek, manók, 

haramiák és lányszöktetés a Barna-kő mondája szerint. A Súgólyuk és a gyerekek közös „játéka”. 
o Erdei kalandpark – Pro Natura Barlangász egyesület 

4. A kővé vált leány (Szászvár-Hosszúhetény-Kenderföld) november Magyaregregy Arnold - ház  
o Az egregyi Leánykő legendája – a történet eljátszása a gyerekek közreműködésével  
o Az egregyi Leánykő című néptánc koreográfia bemutatása – Pöndöly együttes 
o Népzenei hangszerbemutató és közös táncház 

5. A Zengő kincse (Hosszúhetény-Kodály-Felsőszilvás) Hosszúhetény ÁMK  
o A Zengő kincse mondája – a monda előadása a gyerekek közreműködésével 
o Hagyományőrzés Hosszúhetényben – a hetényi gyermekcsoport népi játék bemutatója, jeles napok, 

népszokások bemutatása Katonáné Gunszt Andrea könyve alapján. Közös játéktanulás. 
o Kaszás János bácsi emlékére – a Pöndöly koreográfiájának bemutatása 

6. Szászvári német hagyományok (Szászvár-Kenderföld-Gagarin) január Szászvár Közösségi Ház 
o Német táncok – a Kenderföldi és szászvári csoportok közös bemutatója 
o Német nemzetiségi fúvós hagyományaink, koncert és hangszerbemutató (ÁMK és mázai zenekar) 
o Német nemzetiségi táncház 
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7. sz. melléklet 
 

NYÁRI NAPKÖZI BESZÁMOLÓ 
 

A tavalyi évt ől eltér ően, idén júliusban a Közösségek Háza adott otthont a nyári napközis 
tábornak. Az étkeztetésre a Kodály Zoltán Ének-zene i Általános Iskola ebédl őjében került sor. 
Naponta változó létszámmal, összesen 60 gyerek vett e igénybe a napközit. 

Napi programjaink közé tartozott a reggeli torna, focirajongó fiataljainknak rendszeres napi kupa 
meccsek levezetése, különböző kézműves foglalkozások, ahol sokféle technika alkalmazásával 
számos hasznos tárgyat készíthettek maguknak a gyerekek, fejlesztve ezzel kézügyességüket, 
kreativitásukat és esztétikai érzéküket. Ebéd után a csendes pihenős foglalkozásokon animációs- és 
rajzfilmeket vetítettünk. 

 

A júliusi forró nyári napokra való tekintettel délelőttönként vízi pisztolyos játékok pezsdítették fel a 
nebulók, és alkalmanként a nevelők hangulatát. 

A napközi programját kirándulásokkal színesítettük. Ellátogattunk a Helytörténeti Múzeumba, Máré 
várához, túráztunk Kisbattyántól a gadányi tavakig, megtekintettük a magyarhertelendi Varázspadlás 
kiállítást, strandoltunk Magyaregregyen. 

A változatos programok színesebbé tették hétköznapjainkat, jó hangulatban teltek, így az időjárás 
viszontagságait is könnyebben viseltük. 

Jövőre is szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
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Az előterjesztés 2. számú melléklete 

 
                                          Cím: 7300 Komló, Városház tér 1. 

   Tel.: 72/482-672 

                                                             Fax: 72/581-348 

          E-mail: javktkomlo@vk-komlo.bibl.hu 

                                                                    Web: komloikonyvtar.hu 
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2012201220122012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. ÉVI MUNKÁJÁRÓL    

    
 
 
 
 
Az intézmény alapterülete 3100 m2, ebből könyvtári célú 1400 m2, a muzeális gyűjtemény 
849 m2. Kisebb-nagyobb helyet foglal el a négy bérlő, akik évek óta bérlik a helyiségeket.  
 
Külön gyűjtemény áll a felnőtt illetve a gyermekolvasók rendelkezésére. A kettő között az 
átjárhatóság is biztosított. Mind két olvasóterem, kölcsönző jól felszerelt, kényelmi 
eszközökkel ellátott. 
 
A Muzeális Gyűjteményben állandó kiállítási termek vannak tematikus elrendezésben, illetve 
az ideiglenes kiállítóterem, melyben a nagyobb létszámú rendezvényeinket is tartjuk, valamint 
itt adunk helyet a civil szerveződések összejöveteleinek. 
 
Heti öt nap (szombaton is), 36 órai nyitva tartással állunk látogatóink rendelkezésére.  
Keddtől-péntekig 9-17-ig, szombaton: 8-12-ig látogatható a könyvtár. 2011 közepétől a 
Muzeális Gyűjtemény nyitva tartása: hétfő: kutatónap, kedd: 12-16, szerda: 12-17, csütörtök-
péntek: 12-16, szombat: 8-12-ig. Igény szerint, ettől eltérő időpontban is fogadjuk a 
Gyűjteménybe látogatókat. 
 
Egy kis statisztika: 
 
Regisztrált használó: könyvtár 2 109 
Személyes (helybeni) használat összesen 33 943 
Ebből internethasználat 5 591 
Távhasználat(telefon, e-mail) 4 688 
Kikölcsönzött dokumentumok 61 491 
Helyben használt dokumentumok 11 064 
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Referensz kérdések 3 814 
Könyvtárközi kölcsönzés 46 
Rendezvények száma  50 
Kurrens folyóiratok 93 
Muzeális Gyűjtemény: látogató  3 211 
Muzeális Gyűjtemény:                       Kiállítás 8 

Foglalkozás általános iskolásoknak 2 
                                            Előadás 11 

                                            Vetélkedő 2 
                                            Konferencia 1 

 
 
 

KÖNYVTÁR 
 

 
� Könyvkölcsönzés, helyben olvasás 
� Időszaki kiadványok, helyben olvasás, kölcsönzés 
� AV-dokumentumok (kölcsönzés csak intézményeknek) 
� Elektronikus dokumentumküldés 
� Könyvtárközi kölcsönzés 
� Olvasóterem használata 
� Irodalomkutatás 
� Témafigyelés 
� Cédulakatalógus 
� Elektronikus katalógus 
� Kiállítások 
� Rendezvények 
� Könyvtári órák, foglalkozások 
� Fénymásolás fekete-fehér és színes  
� Nyomtatás: fekete-fehér és színes 
� Internethasználat 
� Fax küldése 
� Közhasznú információszolgáltatás 
� Helyismereti, helytörténeti témafigyelés 

 
A könyvtárban 8 számítógép áll a használók rendelkezésére Internet hozzáféréssel. Keddtől 
péntekig 9-17, szombaton 8-12 óráig lehet internetezni 200,-Ft/ óra díjért.  
 
A felnőtt könyvtárban 20 ülőhely, asztalokkal, és kényelmes folyóiratolvasó sarok áll minden 
betérő rendelkezésére. A gyermekkönyvtárban egyszerre 32 fős csoportot is le tudunk ültetni. 
Az „apróságokat” mesesarok várja sok játékkal és a koruknak megfelelő könyvekkel, 
újságokkal. A TÁMOP pályázat eredményeképpen megújult az óvodások birodalma: piros-
kék szekrények, kicsi asztalok, székek, babzsákok várják a betérő apróságokat. Forgathatják a 
könyveket, játszhatnak a játékokkal, színezhetnek, rajzolhatnak. Nagy sikere volt az 
újdonságoknak a gyerekek és a szülők körében egyaránt. 
 
Egy kicsit a gyarapításról és a tudatos állományapasztásról. Éves szinten 10-12 ezer új könyv 
jelenik meg. 2012-ben összesen 2 185 darabbal gyarapodott az állományunk, ebből 871 
felnőtt szépirodalom, 629 felnőtt szakirodalom, és 685 gyerekirodalom volt. Ez a korábbi 
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évek viszonylatában is nagyon kedvezőnek mondható. A költségvetésben szereplő 
állománygyarapítási keret mellett, a Márai program segítségével jelentős mértékben 
emelkedett a beszerzett kötetek száma. A program szervezői 900 millió forintot szántak 
állománygyarapításra 600 könyvtárnak. Egy 500 db kötetből álló, listáról történt a vásárlás a 
Könyvtárellátó közvetítésével 650 ezer forintért. Sajnos nem egészen azt hozta ez a program, 
amit vártunk. A listán található könyvek 80 %-a már szerepelt állományunkban. Komoly 
problémát okozott — először a fennállásunk alatt — ennek az összegnek a hasznos elköltése. 
Sajnos a friss és az olvasók által keresett könyvek közül nagyon kevés szerepel a listán. 
 
Az előző évekhez képest nagy gyarapodást a Márai program, illetve a kedvezményesen 
vásárolt könyvek által tudtuk produkálni. Ez lényegesen több munkát jelentett, mert a 
könyvek könyvtári felszerelés nélkül érkeztek. Előnye: a könyvesbolti megjelenés után két 
héttel már az olvasók kölcsönözhették.  Megérte a befektetett munkát, mert így több könyvvel 
gyarapodott állományunk. Szerzeményezéskor figyelembe vettük az olvasói igényeket és a 
könyvtár gyűjtőköri szabályzatát. 
 
A másik fontos és sajnos nagyon munka- és időigényes, az állomány tudatos apasztása. Az 
elmúlt évek munkájának köszönhetően mára már lényegesen javult a helyzet. A könyvtár 
jelenlegi kivihető és kölcsönözhető állománya 129 903 kötet. Ebből 44 971 található 
szabadpolcon, a többi, pedig a raktárban. 
 
Az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk. 
Az internetes rendszernek köszönhetően 4-5 nap alatt megérkezik a kért dokumentum az 
ország bármely könyvtárából, eredeti vagy másolt formában. Ebben az évben 6 ilyen kérést 
teljesítettünk. Kismértékben hozzánk is érkeznek könyvtárközi kérések más könyvtáraktól, 
melyeket teljesítünk. A TIOP pályázatnak köszönhetően lehetőségünk van a dokumentumok 
elektronikus továbbítására is. Ha valakinek például egy újságcikkre van szüksége, azt akár e-
mailben is megkaphatja, ahogyan ez 60 esetben meg is történt. A Szikla21 országos 
adatbázisában elérhető könyvtárunk állománya bárki számára. 
 
Elkészítettük könyvtárunk honlapját: komloikonyvtar.hu . Egyelőre csak a legfontosabb 
információk vannak rajta. Már otthonról is elérhető az állományunk, így bárki megtekintheti, 
kereshet benne. 
 
Intézményünkben működik már hosszú évek óta a Komlói Könyvbarát Kör  Czanik Istvánné 
vezetésével. A több mint 60 főt számláló Kör, irodalmi, történelmi személyekkel, 
eseményekkel, aktuális évfordulókkal foglalkozik nagyon magas színvonalon. Szinte mindig 
az ő programjukkal nyitjuk meg a Könyvtári Hetet. 
 
Minden évben rendezünk kiállításokat, szervezünk rendezvényeket, rész veszünk az 
országos könyvtári programokon, összefogások keretében meghirdetett eseményeken. 
Könyvtári Hetünk  1995 óta sikeres. Ezen a héten zajlik az Óvodások Városi Mesemondó 
Versenye. Megnyitó ünnepségünk a könyvtárban működő Nyugdíjas Könyvbarát Kör  
rendezvénye keretében zajlik. Hagyományosnak mondható a könyvtárhasználati vetélkedő, 
pályázatok, pályázatok eredményhirdetése. Kapcsolódunk az országos könyvtári 
rendezvényekhez.  A „Mecseki barangolások” című programnál nagyon sokan keresik fel a 
gyermekkönyvtárat. 2012-ben intézményünk ismét részt vett állomásként a városi „Sétáló Ki 
Mit Tud ” programjában. Ebben az évben is megrendezésre került a Településtörténeti 
Konferencia, melyen nagyon sokan vettek részt. 
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Szakember ellátottság. Dolgozóink végzettsége megfelelő. 3 felső- és 2 középfokú 
végzettségű szakember dolgozik az intézményben. Létszámunkból adódóan mindenkinek 
minden munkaterületet el kell tudnia látni, de természetesen mindenki specializálódott is. A 
könyvtárszakmai munka mellett továbbra is el kell látni az ügyintézői, gazdasági, 
nyilvántartási és pénzügyi feladatokat.  
 
Sajnos, 2011. év tavasza létszámunkban igen jelentős csökkenést hozott, ennek hatását a mai 
napig érezzük. Sikerült a munkát úgy megszervezni, hogy a szakmai munka nem sérült. Heti 
nyitva tartásunk 4 órával csökkent, a muzeális gyűjtemény délután látogatható, de igény 
szerint minden látogatót beengedünk ettől eltérő időpontban is. Jó szervezéssel, a 
munkatársak megfelelő felkészültségével, összefogással, a könyvtári és muzeális feladatokat 
is szakszerűen látjuk el. 
 
A gyermek- és a felnőttkönyvtárban is számítógépes kölcsönzés folyik, ezáltal sokkal 
gyorsabb tájékoztatást tudunk adni olvasóinknak a lejárati és visszakerülési időről, valamint a 
dokumentumok fellelhetőségéről. 
 
Folyóirat  állományunk egy NKA pályázat eredményeként jelentősen bővült, mint 
példányszámban, mint pedig választékban. Jelenleg 93 folyóirat jár rendszeresen, ebből 40 
pályázati. 
 
Továbbra is a mindennapi munkánk közé tartozik az állomány gépre vitele és a tudatos 
állományapasztás. Sajnos a rendelkezésre álló létszámmal ezeket a munkafolyamatokat 
nagyon csekély mértékben tudjuk csak elvégezni. 
 
A felnőtt- és gyermekkönyvtári állomány 100 %-a gépen van: 44 971 kötet. A raktári 
állomány felvitele folyamatosan történik. Összességében 76 087 db kötet gépi 
feldolgozása történt meg. Ez az összes állomány 59 %-a. Nagy segítség a Szikla21 integrált 
könyvtári rendszer, a könyvek egy részét honosítani lehet (sajnos ez a kisebbik hányad), a 
többi viszont nagyon munka- és időigényes. A gépi katalógusban az olvasók nagyon sokféle 
szempont szerint kereshetik meg a könyvet (szerző, cím, téma, sorozat stb.).  
 
Számszerűsítve a jelenlegi helyzet: 
 
Összes dokumentum:                129 903 db      feldolgozottság:    59 % 
Szabadpolcos állomány:              44 971 db      feldolgozottság:   100 % 
Raktári állomány:                       75 000 db      feldolgozottság:    42 % 
Helytörténet:              1 184 db feldolgozottság:   100 % 
 
Nyertes pályázat eredményeképpen megvalósuló fejlesztések 
 
*Intézményünk indult a TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában c. pályázaton, melynek keretében a Köny-világ-csoda 
elnevezésű pályázattal 21 003 622 forintot nyertünk. Együttműködési szerződést kötöttünk 
hat oktatási intézménnyel: Hosszúhetényi Általános Iskola, Kenderföld-Somág Általános 
Iskola, Magyarszéki Óvoda, Nagy László Gimnázium, Szilvási Általános Iskola, Szilvási 
Óvoda. Az együttműködés keretén belül a pályázat különböző tevékenységi formákat 
támogat.  
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Hosszúhetényi Általános Iskola: könyvtárhasználati és kézműves havi szakkör működik, 
vetélkedőt tarthatnak. Lehetőségük nyílott kirándulások megszervezésére. Könyvtárhasználati 
vetélkedőn vesznek részt a József Attila Városi Könyvtárban. 
 
Kenderföld-Somág Általános Iskola: újságíró, számítástechnikai heti szakkör, természetjárók 
nyári tábora, városismereti vetélkedő, szakköri kirándulások. Részt vesznek a könyvtár által 
meghirdetett „Olvasni mindig jó!” alsósoknak és felsősöknek is szóló vetélkedőn, a második 
félévben pedig a „Kulturális intézmények megismerése” c. havi szakkörön, melynek 
keretében igen sok helyre látogatnak el: Tudásközpont, Kodály központ, Zsolnay negyed, 
Szentendre: skanzen, Budapest: Tropicarium, Csodák palotája. 
 
Magyarszéki Óvoda: Hagyományőrzés – témahét. Négy napon keresztül, a nem tábor jellegű 
témahét keretében hagyományőrző foglalkozásokat tartanak, melyhez 300 ezer forint értékben 
vásárolhatnak anyagot. A foglalkozásokon részt vevők étkeztetése és utaztatása is megoldott. 
Ellátogatnak Patcára, a Katica tanyára, valamint Orfűre a Kemencés udvarba. Beneveznek a 
Városi Könyvtár által meghirdetett óvodások mesemondó versenyére és a rajzpályázatra. 
 
Nagy László Gimnázium: Könyvtárhasználati és kézműves havi szakkör, könyvtárhasználati 
vetélkedő, a népmese napja és a könyvmolyok éjszakája témanap formájában. A szakköri 
foglalkozások keretében még ellátogatnak Keszthelyre és Pannonhalmára. A témanapokon 
pedig előadókat fogadhatnak. Részt vesznek a városi könyvtár műveltségi vetélkedőjén, 
illetve a Múzeumok éjszakája című témanapon. 
 
Szilvási Általános Iskola: Irodalmi és színjátszó szakkör, Legendás hősök nyomában nyári 
tábor, társadalomtudományi témakörben vetélkedő. Részt vesznek a könyvtár által 
meghirdetett „Olvasni mindig jó!” alsósoknak és felsősöknek is szóló vetélkedőn, az első 
félévben pedig a „Kulturális intézmények megismerése” c. havi szakkörön, melynek 
keretében igen sok helyre látogatnak el: Tudásközpont, Kodály központ, Zsolnay negyed, 
Szentendre: skanzen, Budapest: Tropicarium, Csodák palotája. 
 
Szilvási Óvoda: Hagyományőrző tábor. Három napon keresztül rendszeres foglalkozások 
keretében ismerkednek a népi hagyományokkal. Ellátogatnak Patcára, a Katica tanyára, 
valamint Orfűre a Kemencés udvarba. Beneveznek a Városi Könyvtár által meghirdetett 
óvodások mesemondó versenyére és a rajzpályázatra. A második félévben mese délelőttön 
vesznek rész a városi gyermekkönyvtárban. 
 
Ennek a pályázatnak a segítségével olyan tartalmi fejlesztéseket és programokat tudunk 
nagyon magas színvonalon, jó anyagi támogatással megvalósítani, melyre már évek óta nem 
volt lehetőségünk. A résztvevő oktatási intézményekkel napi szintű kapcsolatban vagyunk, 
kölcsönösen figyelembe vesszük az igényeket és a lehetőségeket. 
 
*Az önkormányzat pályázott a Könyvtár és a Közösségek Háza részvételével egy másik 
TÁMOP  pályázaton, melynek segítségével dolgozóink igen komoly képzéseken vehetnek 
részt: angol, német nyelvi, segédkönyvtárosi, múzeumi mediátor, szervezetfejlesztési, 
rendezvényszervezési, vezetői képzések elvégzése válik lehetővé. 
 
*Folyamatban van (fellebbezés alatt) egy DDOP pályázat, melynek célja az egész intézmény 
átalakítása a mai kor szellemének megfelelően, interaktív kiállítóterek létrehozásával. 
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Továbbra is jó a kapcsolatunk a város intézményeivel. Tagja vagyunk az Informatikai és 
Könyvtári Szövetségnek, a Magyar Könyvtáros Egyesület Baranya Megyei Tagozatának. 
Folyamatosan veszünk rész a szakmai továbbképzéseken. 
 

MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 
 
Szolgáltatásaink: 

�  ingyenes tárlatvezetés, 
�  előzetes bejelentés alapján csoportokat a nekik megfelelő időpontban is fogadunk, 
� szakdolgozat írásához a Muzeális Gyűjteményben fellelhető forrásanyagot biztosítjuk 

 
A Gyűjtemény állandó kiállítási anyagát bemutató múzeumkalauz magyar, angol és német 
nyelven nyújt betekintést a látogatóknak a termek látogatásához. 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is havonta nyílt kiállítás az 
ideiglenes kiállító teremben. Típusai szerint: festmény, fotó, képzőművészeti. A 2012. évben 
bemutatkoztak a komlói oktatási intézmények. Fantasztikus, színes, sokrétű és ötletgazdag 
kiállítások valósultak meg ennek a programsorozatnak a keretében. A Muzeális Gyűjtemény 
látogatottsága is ezer fővel megnőtt. A Komlói napok alkalmából fiatal kistérségi alkotók 
munkáit láthattuk. December elején a Borbála napok részeként sikeresen megtartottuk a 
Településtörténeti konferenciát. Múlt, jelen és a jövő jól összekapcsolódott a színvonalas 
előadásokban. 
 
Helyet biztosítottunk a Komlói  Honismereti és Városszépítő Egyesület rendezvényeinek. 
A hagyományokhoz hűen az intézmény a „Sétáló ki mit tud” egyik állomása volt. 
 
A következetes, teljesen az előírásoknak megfelelő műtárgynyilvántartást nem tudjuk 
maradéktalanul ellátni.  Szerteágazó tennivalóink mellett, amit lehet, megteszünk. 
 
A Gyűjtemény leltári állománya 2012-ben, nem gyarapodott.  
Leltározott állomány összessége 2012-ben:  
10 043 tárgy, 6 639 fénykép, 2 986 könyv, valamint 10 445 perc videofelvétel. 
 
Az állandó kiállítások 2012-ben, leltározott anyaggal nem bővültek, csak kiállítás céljára 
kaptunk kölcsön tárgyakat. 
 
Évi összes látogatónk száma: 3 211 fő, ebből: 

- diák: 1 479 
- ingyenes: 3 075 
- fizető: 136 
- külföldi: 25  

 
A 136 fő fizető látogató révén jegybevétel: 14 000,- Ft.  
 
Komló, 2013. március 18. 
 
 
 
                                                                                               Végh Ildikó ig. 
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                  Cím:::: 7300 Komló, Városház tér 1 

                                                                        Tel.:::: 72/482-672 

                                                                                                                                                            Fax: 72/581-348 

                                                                                                                                                            E-mail:  javktkomlo@vk-komlo.bibl.hu 

                                              Web: www.komloikonyvtar.hu 

 

2013. évi munkaterv 
 
 
 
 
Gyermekkönyvtár 
 
Napi feladatok: 
 Kölcsönzés, kölcsönzési és pénzügyi nyilvántartások vezetése. 
 Előjegyzések felvezetése. 
 Felszólítások küldése. 
 Munkanapló vezetése. 
 Az állomány gondozása. 
 Tájékoztató munka. 
 Számítógépes információszolgálatatás. 
 Referensz tevékenység. 
 Adatbevitel 
  
 
Éves feladatok: 
 Munkaterv készítése 
 Folyamatos kapcsolattartás az iskolákkal, óvodákkal. 
 Az olvasói katalógus kezelése és karbantartása. 
 Könyvtári foglalkozások, rendezvények tartása. 
 Olvasást népszerűsítő plakátok készítése 

Számítógépes adatbevitel. 
 Selejtezési jegyzék gépelése. 
 Informatikai eszközök felügyelete, segítségnyújtás. 
 Iskolai és városi rendezvények szakmai támogatása. 
 Könyvtári Hét programjainak megszervezése. 
 Tematikus kiállítások rendezése 
 Igény szerinti részvétel a muzeális gyűjteményi munkában 
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Felnőttkönyvtár  
 
Napi feladatok: 

Kölcsönzés, kölcsönzési és pénzügyi nyilvántartások vezetése. 
A pénzügyi nyilvántartások, számlázás, késedelmi és másolási díjak, könyvtárközi 
kölcsönzés költségeinek kezelése. Előjegyzés felvétele, figyelés, értesítés. 
Reprográfiai tevékenység. 
Scannelés 
Fax küldése 
Az állomány gondozása. 
Tájékoztató munka. 
Számítógépes és hagyományos információszolgáltatás. 
Állományalakítás: olvasói igények figyelése. 
Könyvtárközi kölcsönzés. 
Folyóiratok érkeztetése. 
Informatikai feladatok: a rendszer figyelése, olvasók támogatása. 
Számítógépes adatbevitel. 
Foglalkozások tartása 
Rendezvények tartása. 

Éves feladatok: 
 Munkaterv készítése. 
 Az állomány folyamatos figyelése: új igények, rongálódás, selejtezés stb. 
 Folyóirat rendelés, hiányos érkeztetés reklamációja. 
 Kiállítások rendezése. 
 Olvasói nyilvántartások rendben tartása. 
 Igény szerinti részvétel a muzeális gyűjteményi munkában 
 
Feldolgozás 
 
Munkaterv készítése a könyvtár gyarapítási és feldolgozó tevékenységéről. 
Folyamatos tájékozódás a könyvpiacon, kedvezményes akciók figyelése. Beszerzéseknél a 
gyűjtőkör mellett az olvasói igények figyelemmel kísérése. 
Gyarapítási tevékenységnél szigorúan tartja magát a költségvetési számokhoz. 
A dokumentumok formai és tartalmi feltárása. 
A cédulaleltár és csoportos leltárkönyv vezetése. 
Számítógépes adatbevitel, törlés. 
Új könyvek vonalkódozása. 
Foglalkozások tartása 
Igény szerinti részvétel a muzeális gyűjteményi munkában 
 
Raktár 
 
A raktári állomány gondozása. 
Selejtezés, törlés. 
A raktári állományból való felvitel a kölcsönző térbe. 
Új könyvek könyvtári felszerelése. 
Részvétel az olvasószolgálati munkában. 
Igény szerinti részvétel a muzeális gyűjteményi munkában 
A börze állományának selejtezése, törlése 
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Muzeális Gyűjtemény 
 
Ideiglenes kiállítások havonta egy alkalommal:  
Kapcsolódás a városi nagyrendezvényekhez. 
Múzeumi foglalkozások. 
Nyílt napok. 
Civil szervezetek támogatása 
Pályázat szolgáltatásbővítésre. 
Muzeális anyagok állományba vételének folytatása. 
Helytörténeti konferencia. 
Vetélkedők, pályázatok kiírása. 
Aprónyomtatványok, fényképek digitalizálása 
 
 
Egyéb terveink, elképzeléseink 
 
Továbbra is támogatjuk a Nyugdíjas Könyvbarát Kör, a Honismereti és Városszépítő 
Egyesület, a Gyűjteményt támogató civil szerveződések összejöveteleit, rendezvényeit. Részt 
veszünk a városi rendezvényeken, lehetőségeinkhez képest kapcsolódunk az országos 
nagyrendezvényekhez. Könyvtári Hetet és Településtörténeti Konferenciát rendezünk. 
 
 
Célok, fejlesztések 
 
Megvalósítjuk a TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában c. pályázatot, melynek keretében a Köny-világ-csoda elnevezésű 
pályázattal 21 003 622 forintot nyertünk. Együttműködési szerződést kötöttünk hat oktatási 
intézménnyel: Hosszúhetényi Általános Iskola, Kenderföld-Somág Általános Iskola, 
Magyarszéki Óvoda, Nagy László Gimnázium, Szilvási Általános Iskola, Szilvási Óvoda. Az 
együttműködés keretén belül a pályázat különböző tevékenységi formákat támogat. 
Szakkörök, versenyek, vetélkedők, pályázatok, témanapok, témahetek, táborok. A pályázat 
által biztosítva van a szakemberek bére, utazási költség, belépők, étkeztetés, szállás, előadók 
meghívása, anyagköltség.  
 
Nagyon sokrétű feladatot vállaltunk. A könyvtári hetünk kiemelt rendezvénysorozatunk lesz 
ebben az évben a pályázat segítségével: rajzverseny, mesemondó verseny, könyvtárhasználati 
vetélkedő, olvasási vetélkedő általános iskolásoknak, műveltségi vetélkedő gimnazistáknak.  
 
Erősíteni szeretnénk kapcsolatunkat a város oktatási és kulturális intézményeivel, tovább 
növelni a könyvtár látogatottságát.  
 
Különösen fontos a feladatok összehangolása, hogy a napi és a pályázatban vállalt feladatok 
egyaránt meg tudjanak valósulni. 
 
A képzéses TÁMOP pályázat keretében dolgozóink ismeretei jelentősen bővülnek. Angolból 
és németből reményeink szerint társalgási szintű beszédkészségre teszünk szert. A 
segédkönyvtárosi végzettség megszerzésével szakember ellátottságunk még kedvezőbb lesz. 
A múzeumi képzés eredményeképpen bővülnek az ismereteink a múzeumi szakterületen. A 
rendezvényszervezési OKJ tanfolyam alaposabb betekintést enged a rendezvények 
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szervezésének mikéntjébe. A vezetőképzés keretében két szakalkalmazott frissíti a tudását. A 
szervezetfejlesztési tréningen minden dolgozó részt vesz, így válik a munkánk korszerűbbé, 
hatékonyabbá. 
 
A DDOP pályázat keretében benyújtott, virtuális látogatóközpontot megcélzó pályázatunknál 
várjuk a fellebbezés elbírálását, s annak függvényében történik a további tervezés. 
 
Egy szintén DDOP pályázat keretében helyet biztosítunk egy turisztikai irodának 
 
Bővíteni, fejleszteni szeretnénk az intézmény honlapját. Elérhetőség: komloikonyvtar.hu 
Felkerülnek könyvújdonságaink rövid annotációval, rendezvényeink fényképei. 
 
Részt veszünk az „Összefogás a könyvtárakért” c. országos rendezvénysorozaton.  
 
Állománygyarapítási keretünk 50 %-át továbbra is egy pécsi könyváruházban fogjuk lekötni, 
ahol már 34 százalékos kedvezményt kapunk.  
 
A Muzeális Gyűjteményben a jelenlegi létszámmal a szinten tartást, a látogathatóságot, 
időszaki kiállítások rendezését, részvételt a városi szintű nagyrendezvényeken, iskolai 
vetélkedőkön, versenyeken tudjuk biztosítani. 2013-ban a TÁMOP pályázat segítségével részt 
veszünk a Múzeumi éjszakák országos rendezvényében.  
 
Reklámozni fogjuk legújabb kiadványainkat a helyi hirdetőújságban, elérhetővé tesszük 
könyvújdonságainkat a honlapunkon, kiadványainkat népszerűsítő plakátokat készítünk, 
melyeket havonta cserélünk. 
 
 
 
Költségigények 
 
Könyvtári Hét  80 000,-Ft 
Előadások, rendezvények 60 000,-Ft 
Kiállítások 30 000,-Ft 
Foglalkozások, vetélkedők 60 000,-Ft 
Muzeális Gyűjtemény rendezvények 200 000,-Ft 
 

            
    

Komló, 2013. március 18. 
 
 
 
 
                                                                                               Végh Ildikó ig. 
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1. sz. melléklet 
 

2013. évi TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 
 

PROGRAM 
IDEJE 

HÓNAP      

PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

PROGRAM JELLEGE  : pl.: 
fesztivál, falunap, gyermekprogram, 

ünnepség, sport, egyéb stb. 

HELY/Helyszín 
/települések 

megnevezése és a 
konkrét helyszín / 

SZERVEZŐ INTÉZMÉNY NEVE 
CÍME, TEL.SZÁMA, E-mail, 

Honlap címe 

január Összejövetel 
 
 
 
 
Könyvtárhasználati 
foglalkozás 
 

Közgyűlés és     hagyományosan 
Petőfi Sándor  versei 
A Karinthy család 
 

Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör  
 
 
 
 
Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

 

 február Kovácsné Büki Anna  
 
Összejövetel 
 
 
Vetélkedő 
 
Szakkör 
 
Könyvtárhasználati 
foglalkozás 
 

Festménykiállítás 
 
 
A Balassi-kard  2013. évi díjazottja 
Vidám írások farsang  idején 
 
Olvasni még mindig jó! alsó és 
felső tagozatosoknak 
Kulturális intézmények 
megismerése 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 
Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör  
 
 
Könyvtár 
 
Könyvtár 
Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

 

 március Ábel Antal, Gyenizse 
Gábor, Kovacsics Vilmos 
fafaragók  

Kiállítás 
 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
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Összejövetel 
 
 
Vetélkedő 
 
Szakkör 
 
Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

Nők  -  akik költők 
Szűcs István  új könyve 
 
Olvasni még mindig jó! alsó és 
felső tagozatosoknak 
Kulturális intézmények 
megismerése 
 

Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör 
 
 
Könyvtár 
 
Könyvtár 
 
Könyvtár 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

 

 április  
 

Pöttöm művészek 
alkotásai,  
 
Könyvtári Hét 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakkör 
 
Összejövetel 
 

Rajzkiállítás 
 
*Óvodások mesemondó versenye 
*Rajzpályázat 
*Olvasni még mindig jó!  
eredményhirdetés 
*Könyvtárhasználati vetélkedő 
felső tagozatosoknak 
*M űveltségi vetélkedő 
középiskolásoknak 
 
Kulturális intézmények 
megismerése 
 
Vendégünk: Schaffer Erzsébet 
írónő 
Könyvtári Hét megnyitója 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
Könyvtár 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvtár 
 
Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

 

 Május  Surányi István  
 
Összejövetel 
 

Festménykiállítás 
 
KASSÁK LAJOS 
Kirándulás, kapcsolat a 

Muzeális Gyűjtemény 
 
Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör  

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
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Szakkör 
 
Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

kistérséggel, Hosszúhetény, záró 
összejövetel 
 
Mesedélelőtt 
 

 
 
 
Könyvtár 
 
Könyvtár 

komloikonyvtar.hu 
 

Június   Barbarics Ildikó és 
Barbarics Tamás  
 
Könyvtárhasználati 
foglalkozás 
 
Témanap 

Porcelán és kártya gyűjtemény, 
kiállítás 
 
 
 
 
 
Múzeumok éjszakája 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 
Könyvtár 
 
 
Muzeális Gyűjtemény 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

 

Augusztus 
vége 
  

Fiatal komlói alkotók 
kiállítása 

Kiállítás Muzeális Gyűjtemény Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

Szeptember  Szakkör 
Szakkör 
 
Fiatal komlói alkotók 
kiállítása 
 
Összejövetel 
 
 
Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

Kulturális intézmények 
megismerése 
Mesedélelőtt óvodásoknak 
 
Kiállítás 
 
Közgyűlés és névnapköszöntő 
Reményik Sándor 
 

Könyvtár 
Könyvtár 
 
Muzeális Gyűjtemény 
 
Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör  
 
 
 
Könyvtár 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

Október  Összejövetel Egy csepp emberség  -  válogatás Nyugdíjas Könyvbarát Komló Város Önkormányzat József 
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Szakkör 
Szakkör 
 
Mázai foltvarrók 
 
Vetélkedő 
 
 
 

Vendégünk Békés Sándor  író, 
újságíró 
 
Kulturális intézmények 
megismerése 
Mesedélelőtt óvodásoknak 
 
Kiállítás 
 
Olvasni még mindig jó! alsó és 
felső tagozatosoknak 
 
 

Kör  
 
 
Könyvtár 
Könyvtár 
 
Muzeális Gyűjtemény 
 
Könyvtár 
 
 
 

Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu  

November Góz László csontfaragás, 
Pintér Sándor festmény  
 
Szakkör 
Szakkör 
Vetélkedő 
 
 
 
Összejövetel 

Kiállítás 
 
 
Kulturális intézmények 
megismerése 
Mesedélelőtt óvodásoknak 
Olvasni még mindig jó! alsó és 
felső tagozatosoknak 
 
 
Szabó Éva  emlékére  a Magyar 
Nyelv Napján 
Újbor ünnepe   -   meghívott 
népdalénekessel 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 
Könyvtár 
Könyvtár 
Könyvtár 
 
 
 
Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör  
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu 

 
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
komloikonyvtar.hu  

December 2-
4. 

Borbála – Napok 
 
Összejövetel 
 

Településtörténeti konferencia 
 
Borbála Napon  -  a bányászokról 
Karácsonyi összejövetel 

Muzeális Gyűjtemény 
 
Nyugdíjas Könyvbarát 
Kör  

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu  
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         1. sz. melléklet 
 

2012. évi TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 
 

PROGRAM 
IDEJE 

HÓNAP      
NAP 

 

PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

PROGRAM 
JELLEGE : pl.: 
fesztivál, falunap, 
gyermekprogram, 
ünnepség, sport, 

egyéb stb. 

HELY/Helyszín 
/települések 

megnevezése és 
a konkrét 
helyszín / 

SZERVEZŐ 
INTÉZMÉNY 
NEVE CÍME, 

TEL.SZÁMA, E-
mail, Honlap címe 

január Összejövetel Újévi 
jókívánságok 
versben és 
prózában 
 
A Komlóra 
betelepülő 
németek tört. 
 
A tudatos élet 
 

Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
 

 február Kiállítás 
 
 
Összejövetel 

Bemutatkoznak a 
Kökönyösi 
Oktatási Központ 
középiskolái 
 
A Balassi Kard Díj 
2012. évi 
kitüntetettje  
 
Víg poéták és 
farsangi fánk / a 
Német Klubban/ 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
 
Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
 

 március Kiállítás 
 
 
Összejövetel 

Bemutatkozik a 
Kenderföld-
Somági Általános 
Iskola és Óvoda  
 
Ünnepi 
összejövetel 
nemzeti ünnepünk 
előtt. 
Színházlátogatás  -
  Pécs 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
 
Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
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 április  
 

Kiállítás 
 
 
 
Könyvtári Hét 
 
 
 
Összejövetel 

Bemutatkozik a 
Szilvási Nevelési 
és Oktatási 
Központ Óvoda és 
Általános Iskola 
 
Óvodások 
mesemondó 
versenye 
Rajzpályázat 
Bányamanó 
jelmezverseny 
 
Könyvtári Hét 
megnyitója: 
Vendégünk Eszes 
Mária és a Pécsi 
Művészkör tagjai. 
 
Örkény István 
élete és 
munkássága  -  
születése 100. 
évfordulóján. 
 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
 
 
Könyvtár 
 
 
 
Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
 

 Május  Kiállítás 
 
 
Összejövetel 

Bemutatkozik a 
Kodály Zoltán 
Ének-zenei 
Általános Iskola és 
Óvoda 
 
Sütő András: 
Anyám könnyű 
álmot ígért. 
 
Kapcsolat a 
kistérséggel: 
Kirándulás - 
Kárász 
pajtamúzeum, 
Szászvár 
Szt.István 
Közösségi Ház 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
 
Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
 

Június   Kiállítás FÁLUN DÁFÁ 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
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Városi Könyvtár 
és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
 

Augusztus 
vége 
  

Kiállítás Fiatal komlói 
alkotók 
bemutatkozása 

Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
Szeptember  Komlói Napok 

 
 
   Összejövetel 

Fiatal komlói 
alkotók 
bemutatkozása 
 
 
Közgyűlés és nyári 
olvasmányok   
 
Kapcsolat a 
kistérséggel  -  
kirándulás 
Hosszúheténybe 
 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
 
Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 
 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  

Október  Összejövetel Kapcsolat a 
kistérséggel : 
Vendégünk Imrő 
Lajos Mánfáról 
 
Karinthy Frigyes 
írásai 

Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 
 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
November Kiállítás 

 
 
Összejövetel 

Bemutatkozik a 
KÖOK Gagarin 
Általános Iskolája, 
Sallai és 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 
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Komló, 2012. március 12.                                                                                                                                 
Végh Ildikó ig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

Körtvélyesi 
Óvodája 
 
Illyés Gyula élete 
és munkássága  -  
születése 110. 
évfordulóján. 
 
Az újbor ünnepe 
bordalokkal. 
 
 

Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  

December 2-
4. 

Borbála – Napok 
 
  Összejövetel 
 

Településtörténeti 
konferencia 
 
Ady Endre írásai 
 
Adventi 
összejövetel a 
Német Klubban 
 
 

Muzeális 
Gyűjtemény 
 
Nyugdíjas 
Könyvbarát Kör 
Könyvtár 

Komló Város 
Önkormányzat 

József Attila 
Városi Könyvtár 

és Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló, Városház 
tér 1. 

ildiko@vk-
komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu  
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K I V O N A T 
 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. június 14-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚ SÁGI ÉS 

SPORTBIZOTTSÁGA  
 

5/2013. (VI.14.) SZ. OKISB HATÁROZATA 
 

I. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a KBSK részére a 2013. május 13-án megkötött 
támogatási megállapodás alapján járó időarányos költségvetési pénzeszközök zárolásáról 
gondoskodjon a képviselő-testület alábbi döntéséig. 

 
II.  A bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlói Bányász Sportklubbal 

2013. május 13-án megkötött, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott működési támogatás 
biztosítására vonatkozó megállapodást 2013. június 30. napjával felmondja. A 
rendkívüli felmondás oka, hogy a támogatott a támogatási célt nem teljesítette. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület a július 1-jétől időarányosan e címen járó támogatás összegét 
zárolja, azt továbbra is sportcélú működési támogatásra kívánja fordítani, és felkéri a 
polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülés elé terjessze a 
támogatási összeg felhasználásáról szóló javaslatát. 

 
Határid ő: 2013. június 27. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

3. A képviselő-testület a komlói 1240, 1244 és 1245 hrsz.-ú, Pécsi út 44. sz. alatti 
ingatlan vagyon kezelőjéül a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-t kívánja kijelölni 2013. július 1. 
napjától. Felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó előterjesztést is terjessze a 
képviselő-testület júniusi rendes ülése elé. A vagyonkezelői szerződésben rögzíteni 
kell, hogy a vagyonkezelő negyedévente beszámol az ingatlan fenntartási költségeiről 
és az abból származó bevételeiről, különös tekintettel a közműdíjak rendezésére. 
 
Határid ő: 2013. június 27. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  dr. Makra Istvánné elnök 
                
 
Komló, 2013. június 17. 
       Dr. Makra Istvánné s.k.  
                  elnök 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
    Végh Edina 
bizottsági összekötő 
 
 



K I V O N A T 
 
 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. szeptember 24-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚ SÁGI ÉS 
SPORTBIZOTTSÁGA  

 
6/2013. (IX.24) SZ. OKISB HATÁROZATA 

 
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat fenntartásában lévő Komló Városi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésére irányuló kérelmét, és a 2013/2014-es tanév tekintetében az alábbi határozatot hozza: 
 
Sallai Utcai Óvoda 
Csillag csoport       26 főben állapítom meg 
Pillangó csoport      27 főben állapítom meg 
 
Belvárosi tagóvoda: 
Napraforgó csoport      26 főben állapítom meg 
 
Mecsekjánosi Óvoda: 
Patakocska csoport      29 főben állapítom meg 
 
A bizottság felkéri az Elnököt, hogy a döntésről az érintett közoktatási intézmények vezetőit 
tájékoztassa. 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Makra Istvánné elnök 
 
 
 
Komló, 2013. szeptember 25. 

                
 
 
       Dr. Makra Istvánné s.k. 
                    elnök 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
    Végh Edina 
bizottsági összekötő 


