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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény egy több,
különállóan elhelyezkedő tagegységgel, és más-más tevékenységi körrel
rendelkező szervezet.
Bázisintézmény:
•
Téglási Városi Könyvtár
Tagegységek:
•
Multifunkciós Közösségi Ház
•
Helytörténeti Kiállító Terem és Gonda Zoltán Városi Galéria
•
Városi Rendezvényterem
Az intézmény eddigi tevékenysége során sikeresen hangolta össze a
könyvtári és közművelődési funkciókat, szolgáltatásaival, programjaival
tudatosan közvetítve alapvető céljait: a klasszikus értékek közvetítését,
hagyományok ápolását, közösségek erősítését, helyi identitástudat növelését. Az
intézmény fenntartója Téglás Város Önkormányzata. Az optimális és hatékony
működtetése, aktuális feladatainak pontos, határidőre történő teljesítése
érdekében folyamatos a kapcsolattartás a fentartóval. Ellátási területe Téglás
városa, de együttműködéseinek, köszönhetően szolgáltatás- és program kínálata,
illetve azok célközönsége a település határain is túllép.
Az intézmény 2020-ban a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével
párhuzamban rugalmasan követte a folyamatosan változó, országos törekvéseket,
újításokat és legfontosabb feladatának a helyi igények kiszolgálását tartotta.
Tavasszal a karantén elrendelését követően bezárt intézményünk a többi
közintézménnyel egyetemben. A 2020-as év első hivatalosan a pandémia okán
elrendelt zárva tartása március 16-tól június 14-ig tartott. Intézményünk dolgozói
újraértékelték munkakörüket és a feladatok ellátását, nem csupán távszolgáltatást
nyújtottak a lakosság számára gondoskodtak a háttérmunkáról is. Felfüggesztésre
került az összes rendezvényünk és a helyben elérhető szolgáltatásaink, ám
kihasználtuk a rendelkezésünkre álló online kommunikációs csatornákat és a
bennük rejlő lehetőségeket. Az online szolgáltatások kínálásával nem szűnt meg
intézményünk közösségi funkciója, csupán átalakult, átkerült a virtuális térbe,
amelyeknek eddig a tagegységeink épülete adott otthont.
Internetes
könyvajánlókat készítettünk saját állományunkból és a járványhelyzet alatt
ingyenesen elérhetővé vált online szolgáltatásokról. Előre egyeztetett igény
szerinti könyvcsomagokat állítottuk össze olvasóink számára. A szabad téren
történő átadás/átvétel során külön figyelemmel a megfelelő óvintézkedések
betartására (maszk, kesztyű, fertőtlenítés, védőtávolság betartása). A visszahozott
dokumentumokat 72 órára elzárásra kerültek, a szolgáltatási terek rendszeres
fertőtlenítésre. A legaktívabb olvasói réteg a nyugdíjas korosztály tette ki és a
kisgyermekes családok is nagy számban igényelték szolgáltatásainkat. Mindezek

bevezetésével az elektronikus kölcsönzés nem tudta kiváltani a hagyományos
kölcsönzést. Rendszeresen nyújtottunk telefonon keresztül távsegítséget,
jellemzően a számítógéphasználati gondokat jelezve. Intézményünk virtuális
közösségi funkciója igyekezett követni az országos trendeket. Az igen változatos
online programkínálat között szerepelt online versfelolvasás és gyermek
könyvklub is.
A június 14-ét követő könyvtári újranyitás fokozatosan történt az előírt
egészségügyi szabályok megfelelő betartásával. Korlátozásra került kiszámítható
módon a könyvtári terekben tartózkodó személyek száma, szavatolva a közöttük
biztonságos másfél-két méteres távolságot, a szolgáltatást nyújtó személyzet
védelmét arcmaszkkal, automatikus kézfertőtlenítő gépek felszerelésével, gyakori
fertőtlenítő takarítással biztosította a fenntartó. Ezen felül a könyvtárhasználók
számára is kötelezővé vált az arc eltakarása. A rendezvények áthelyeződtek
városuk köztereire, többé – kevésbé visszaálltak a szolgáltatások a megszokott
mederbe. Ugyanakkor az is látszott, hogy az intézményünket használók nem
szeretnék nélkülözni kedvenc helyeiket és örömmel tértek vissza hozzánk.
A változást a november 11-én történt újra kihirdetett kötelező zárva tartás
hozta. Ez időszakban ismét átrendeződtek rendezvényeink, szolgáltatásaink.
Tapasztalatainkra támaszkodva intézményünk rutinosabban látta el a feladatait,
az online szolgáltatások és a kreatív internetes rendezvények, foglalkozások
tárgykörében.
2020-ban szolgáltatásaival, programjaival mind személyes, mind online
térben minden generációt igyekezett megszólítani, hiszen intézményünk
célcsoportja minden téglási lakos. Különös hangsúlyt fektetett arra, hogy értéket
közvetítsen, hogy hasznos információt, tudást nyújtson, hogy kulturált
kikapcsolódást, szórakozást biztosítson. Anyagi forrásaival mértéktartóan
gazdálkodott. Saját rendezvényein túl részt vállalt Téglás Város
Önkormányzatának,
a
társintézmények
rendezvényeinek
sikeres
lebonyolításában, ezen események (próbák, előadások) tárgyi-, anyagi-, ill.
személyi feltételeinek biztosításában. Szolgáltatásait magas színvonalon
nyújtotta, rugalmasan alkalmazkodott a működés változó feltételeihez.
Intézményünk munkatársainak rugalmassága, folyamatos alkalmazkodó- és
fejlődőképessége lehetővé teszi, hogy az új helyzetekre és igényekre kidolgozott
stratégiák, fejlesztések során tovább erősödjön intézményünk a következő évek
folyamán.
2021-ban kiemelten törekedni fogunk arra, hogy a jelenleg kialakításra váró
Helytörténeti Kiállító Terem és Gonda Zoltán Városi Galéria tagegység is
megnyíljon a közönség számára, hogy az intézményi munka azzal a tevékenységi

formával is gazdagodva, újra egységesen tudja szolgálni, erősíteni a város
közösségét, megőrizve, gondozva és hozzáférhetővé téve annak értékeit.
SWOT elemzés
Erősségek
- Könyvtárépület központi
elhelyezkedése
- Akadálymentes épület
- Együttműködés a partnerekkel
- Hatékony külső kommunikáció,
közösségi oldalak használata
- Széles körű kapcsolatrendszer
- Jó kapcsolat a helyi alkotókkal
- Minőségi szemlélet
- Használó központúság
- Sokszínű, színvonalas
rendezvények
- Tervszerű gyarapítás, stabil
gyarapítási keret
- Helyi közösség körében az
intézmény népszerűsége
elkötelezett, képzett, változások
iránt nyitott munkatársak
Lehetőségek
-

Pályázati lehetőségek bővülése
Új célcsoportok megnyerése
Új szolgáltatások bevezetése
Közösségi csatornák erősítése

Gyengeségek
- Kevés a raktározási lehetőség
- Számítógépes állományfeldolgozás, online kereshető
gyűjtemény hiánya

Veszélyek
- Az általános műveltség
hígulása,
egyre kevesebbet olvasnak az
emberek
- Növekvő árak
- A dokumentumok egy részének
gyors elhasználódása, az
informatikai eszközök gyors
avulása

Személyi feltételek
Az intézmény tagegységei között a humán erőforrás időnkénti
átcsoportosítását, szervezését kívánta meg.
Az intézmény négy tagegységében a munkatársak összlétszáma
változatlanul 5 fő maradt, mely létszám kiegészül a fenntartó közcélú
programjainak keretében az intézményhez közvetített kisegítő munkatársakkal.
Összlétszám
Ebből vezető
Könyvtári
szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak

Könyvtáros
szakképesítéssel
Középfokú
szakképesítéssel
Egyéb felsőfokú
képesítéssel
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben
Egyéb
Egyéb alkalmazott
alkalmazott
felsőfokú
Egyéb alkalmazott
középfokú
Összes létszám:
Közfoglalkoztatottak száma

2020.év
5
1
1
1
1
3
0
2
5
1

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS
Az intézmény tagegységeinek munkája
1. Városi Könyvtár
A járványhelyzet miatt könyvtárunk nyitvatartása az elmúlt évben többször
módosításra került. A könyvtár zárva tartása alatt munkatársaink belső munkákat
végeztek, illetve online programokat szerveztek. A zárva tartás alatt lehetőséget
biztosítottunk az olvasóinknak a részleges kölcsönzésre, a „Kopogtass egy
könyvért”, valamint a „Vigyél egy könyvet!” akció keretében.
A szolgáltatás úgy valósult meg, hogy az előre megrendelt könyveket
összekészítettük és az ajtóban átadtuk az olvasóinknak. A tavalyi évben összesen
202 nap voltunk nyitva és a járvány miatt 65 napot zárva tartottunk.

2020. év
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)
16 óra utáni nyitvatartás (óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Nyitvatartási napok száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

42 óra
2 óra
7 óra
0 nap
169 nap
5 nap

Állományalakítás
o A kifizetett számlák alapján a könyvtár állományának gyarapítására 2020ban összesen 1.503.775,-ft.-ot fordított:
o 8 féle folyóiratot, napi- ill. heti, vagy havilapot rendeltünk 132.411,-ft.
összegért,
o egyéb gyarapítások: brosúrák; reprezentációs, ill. ajándék könyvek - nem a
leltározott állományhoz tartozó dokumentumok (külön nyilvántartásban
szerepelnek).
o Márai-program (pályázati forrás): 50 db 129.278,-ft.
Mutatók
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (bruttó Ft)
Gyermek részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Szakirodalmi részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Szépirodalmi részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása
összesen (db)

2020. év
1.503.775 Ft
132.411 Ft
142 db
126 db
209 db
477 db

Ebből pályázat útján (db)

50 db

A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma (db)

220 db

Olvasószolgálat
Könyvtárhasználat

2020. év

Beiratkozott olvasók száma (fő)

538 fő

A tárgyévben a könyvtárat
aktívan használók száma (fő)

538 fő

A könyvtári látogatások száma

6118 fő

Dokumentumforgalom
Kölcsönzött dokumentumok
száma
(db)
Helyben használt dokumentumok
(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)

2020. év
20319 db
498 db
0 db
42 db

Egyéb szakmai szolgáltatások, tevékenységek:
o E-Magyarország Pont - a lakosság internethez való nyilvános hozzáférési
pontjaként is funkcionál a könyvtár.
o Könyvtárközi kölcsönzés - a saját állományunkból hiányzó, de más
könyvtárban fellelhető dokumentumok lekérése, az ezzel járó
adminisztráció lebonyolítása. A dokumentum kölcsönzésének feltételei
csupán a beiratkozáshoz kötött.
o Folyóiratok hozzáférhetővé tétele, kölcsönzés - a könyvtár saját
költségvetésből finanszírozott folyóirat-megrendeléseivel, 6 -féle
folyóirattal látja el kínálatát. Ezt egészítette ki az a mintegy 54 féle,
pályázati úton elnyert, elsősorban irodalmi, művészeti folyóirat, melyeket
az intézmény az NKA támogatásával kapott.
o AV-dokumentumok – 2020-ban is az audiovizuális állományra egyre
kevesebb igény mutatkozott. Az AV-anyag használatát szolgáltatásként
továbbra is biztosította intézményünk, úgy a szórakozni vágyóknak, mint
az iskolai, vagy óvodai pedagógusi munkához, vagy az intézményekben
szervezett gyermektáborok programjainak kiegészítéséhez.
o Könyvtári órák, foglalkozások - a jeles napokhoz, ünnepnapokhoz kötődő,
ill. az óvoda- és iskolapedagógusok által kért, tanmenethez, szakmai
programokhoz, együttműködésekhez kapcsolódó alkalmak rendkívül

o

o

o

o

o

hatékony eszközei a gyermekek pozitív könyvtár képének. A megszokott
iskolai környezetből kilépve más képességek, készségek kerülnek előtérbe,
megismerik és megszeretik a helyet, ahol játékos formában találkoznak a
könyvekkel, az irodalommal.
Kézműves foglalkozások - melyek során a könyvtár hétvégi családi
programokat, kreatív foglalkozásokat kínál. A szombati nyitvatartási, vagy
városi rendezvények programjaihoz kapcsolódó alkalmak tematikusan
tervezettek, kötődnek irodalmi művekhez, nagyobb könyvtári alkalmak
céljaihoz, jeles eseményekhez.
„Olvasd el…! - olvasás népszerűsítő program, idén más formát öltött.
Akciónk során bárki számára hozzáférhető, ingyen elvihető felnőtt és
gyermek könyveket „hagytunk” a kijelölt pontokon, melyeket olvasásuk
után nem kellett visszahozni a leselejtezett könyveinket, hanem
megtarthatta az olvasó a kötetet.
Kis Könyvmolyok Klubja - olvasmány-élményeken alapuló irodalmi
foglalkozások alsó tagozatos gyermekek részére havi rendszerességgel, a
könyvtár szombati nyitvatartásának idejében. A 12-14 főből álló kiscsoport
egy olyan közösség, akik a könyvtár egyéb megmozdulásain is örömmel
vesznek részt, életük természetes részévé válik az intézménybe jönni, és
rutinos könyvtár-, ezáltal információ használóként nőnek fel. Élményeiket,
pozitív tapasztalataikat adják tovább társaiknak, jó példaként járva elöl,
gyarapítva a könyvtárba járók táborát. A karantén időszakában online
foglalkozással váltottuk fel a személyes találkozásokat.
Kis Könyvmoly Tábor – Minden érdeklődő kisgyermek részére 2
csoportnyi, 1-1 hétig tartott nyári tábor programjaival a foglalkozásokra, ill.
a kisgyermekek képességeire építve, koruknak és érdeklődési körüknek
megfelelő napközis irodalmi foglalkozások. A tábor meghatározója is
egyben a gyermekek következő olvasmányainak, valamint a könyvtárhoz
való pozitív viszonyulásuknak.
Angol Társalgási Kör - A könyvtárban indult alapfokú angol társalgási kör
minden érdeklődő számára. Kellemes társaság mindazoknak, akik most
tanulnak angolul vagy felelevenítenék a tanultakat.

PR-tevékenység / marketing / kommunikáció
A lakosság, a fenntartó, az együttműködő partnerek, ill. a szakmai szervek
folyamatos és naprakész tájékoztatása szolgáltatásainkról, tevékenységünkről,
programjainkról az:
o online felületek, internetes oldalak (www.teglas.hu; youtube; HAON;
közösségi oldalak: facebook; stb.).
o nyomtatott sajtóban (helyi: Téglási Krónika; megyei: Hajdú-Bihari Napló;
stb.).

o saját szerkesztésű / készítésű kiadványokban (pld. „Tarsoly” - az intézmény
programfüzete szolgáltatásairól, aktuális rendezvényeiről, foglalkozásairól
elsősorban óvodák, iskolák gyermekcsoportjai, valamint oktatók, nevelők
számára).
o belső szakmai anyagokban (munkatervek, éves beszámolók,
rendezvénynaptárak).
o meghívókon, szórólapokon, plakátokon (saját szerkesztésű és nyomtatású
kiadványok, programfüzetek).
Rendezvények, programok
o Február 10 - 14.: „Szívküldi…” - Valentin-napi idézet-fa állítás - a
klasszikus irodalom szerelmes műveinek válogatás- „kosarából” minden
járókelő a neki tetszőt kiválaszthatta és felakaszthatta a bejárat előtti fára.
A modern-kori jeles napot a könyvtárnak sikerült összekapcsolnia az
irodalmi értékekkel és láthatatlanul is igényes, színvonalas keretbe
foglalnia.
o Február 17 - március 7.: „Nőnapi ékszerkiállítás és vásár” - Mandala
Kézműves Műhely alkotásaiból. Az évek alatt hagyománnyá váló esemény
alkalom a tehetséges női alkotók bemutatására, egyben ajándék-vásárlási
lehetőség is mindazoknak, akik helyben, könnyen elérhető módon
szeretnének színvonalas, minőségi termékekkel kedveskedni szeretteiknek.
o Február 19.: „Kézimunka - Kör” - Molnár Tiborné Király Zsiga díjas
hímző, népi iparművész, a Hajdú-Bihari Megyei Népművészeti Együttes
tagjának bemutatóval egybekötött előadása.
o Március 27.: „Színházi Világnap - otthonainkban is!” - Intézményünk a
Színházi Világnap gondolatának jegyében hívott otthonában minden
színházkedvelőt virtuális közönsége soraiba és ajánlja megtekintésre a
Téglási Teátristák „Meghalsz, banya!” című vidám szabadtéri előadását.
o Április 7 - 14.: „Magyar Költészet Napja - Versben Üzenem” címmel futó
programunkban Téglás város lakosait buzdítottunk otthoni versmondásra.
A beérkező házi videókat facebook oldalunkon április 6.-ától a hónap
végéig folyamatosan közzétettük, a költészet erejével üzenve egymásnak.
o Április 27 - május 8.: „PUSZI ANYU!” - Városunk anyák napi akciója
keretében bárki elküldhette saját készítésű szívekkel kiegészített fotóját,
hogy rajtuk keresztül köszönthesse édesanyját a személyes találkozás
hiányában is.

o Május 1.: „Téglás a fotók tükrében” - Virtuális fotótárlat a 29. Városnap
alkalmából. Az anyagot az intézmény archívumából, a 2009. évi május 1jére összeállított tárlat anyagából válogatták a könyvtár munkatársai.
o Július 20 - 30.: „Pózolj könyvborítóval!” - A könyvtár fotópályázata
nemcsak olvasásra buzdít, hanem humorral fűszerezett kreativitásra,
szellemi alkotásra ösztönöz. A kedvenc könyvük borítójával kellett fotót
készíteniük a játékra jelentkezőknek.
o Augusztus 7.: „Lufibohóc Tégláson” - A intézményünk több, kisebb
közönségű nyári rendezvénnyel igyekezett színesíteni a településen élők
hétköznapjait. Téglás város főterén a Peti bohóc várta a kisgyermekes
családokat.
o Augusztus 20.: „Retro Party” - élőzenés szabadtéri ülőkoncert a szegedi
Party Art’s OK zenekarral Téglás főterén.
o Szeptember 10.: „Magyar értékek, hungarikumok” - Tégláson
hagyományosan
megrendezésre
kerülő
Városok
Viadala
részprogramjaként vendégünk a Tokaji borvidék jeles borászata, a tarcali
Gróf Degenfeld Pincészet volt. Sáfrány József „Pásztorének” című
természetfilmjének vetítésével egybekötött közönségtalálkozón az író,
rendező mellett a filmben szereplő Sáfián László juhász és családja,
valamint az alkotói munkát szakemberként segítő Gencsi Zoltán,
Hortobágy díjas egyetemi docens mesélt a forgatás körülményeiről a
születéstől a megvalósításig.
o Szeptember 12.: „Timitangó /szerelmi vígjáték/” - A Timitangó című
darabot a hajdúnánási Naná Színház társulata városvezetésük meghívására
hozta el a közönségnek, szórakoztató zárásaként a településen szintén
aznap megrendezésre kerülő Városok Viadala hetedik íjászverseny téglási
megmérettetésének.
o Szeptember 30.: „Próba-szerencse” - Virtuális Mesekvíz játékunk A
magyar népmese napjához kapcsolódóan.
o Október 1 - 4.: „Állati jó képek!” - Online fotópályázat az Állatok
Világnapja alkalmából. A nagy sikerű program keretében, egy vagy akár
több fényképét vártunk, amelyen a gazdik a legeredetibb, legviccesebb,
legkedvesebb pillanatokat kapták lencsevégre.

o Október 26 - november 2.: „Halloweeni Maszkverseny” - A gyerekek nagy
örömére egy kreatív álarckészítő verseny keretében kerültek kiállításra a
művek.
o November 11 - december 21.: „Téglás legszebb téli díszbe öltöztetett háza”
- Virtuális fotóverseny a városunkban karácsonyi díszbe öltöztetett
lakóépületeinek témakörében.
o December 14 - 21.: „Adventi koszorú szépségverseny” - Online
megvalósuló program, mely a téglási lakosságot szólította meg. Az adventi
időszakban minden ügyes kezű résztvevő elküldhette saját készítésű
adventi koszorúja fotóit. A szavazás online formában zajlott az intézmény
facebook oldalán.
Együttműködések
Helyi együttműködések
o Önkormányzati
rendezvényekben
rendezvények, nemzeti ünnepek,
társszervezőként, megvalósítóként).

való
közreműködés
(városi
fesztiválok, stb. helyszíneként,

o Együttműködés társintézményekkel: iskola, óvoda, családsegítő szolgálat,
gondozási központ, stb.) közreműködés, feltételek biztosítása
programjaikban (helyszín, technikai háttér – műsorok, ünnepségek próbái /
rendezvényei, szakmai közreműködés felkérés, meghívás alapján –
zsűrizések, informatikai szakmai segítség, stb.).
o Együttműködés szakmai felettes- ill. társszervekkel: a könyvtárszakmai
tevékenységet megyei szinten a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Hálózatszervezési Osztályával, a közművelődési tevékenységet a Nemzeti
Művelődési Intézet Megyei Igazgatóságával egyeztetve végezzük.
Ugyanakkor egyre több projekt szintjén van közvetlen kapcsolat országos
szakmai központokkal (pld. NMI., NKA., stb.).
o Együttműködések civil szervezetekkel, egyesületekkel, vállalkozókkal:
számos szervezettel aktív munkakapcsolatban állva minden évben olyan
eseményeket szervezünk, ill. valósítunk meg, melyekbe bevonjuk a helyi
közösségeket, vagy eszközeinkkel segítséget nyújtunk működésükhöz,
részt vállalunk programjaik lebonyolításában (pld. próbaterem,
klubhelyiség biztosítása, buszbérlés utazásukhoz, technikai eszközök,
berendezések, humán erőforrás rendezvényeikhez, stb.).

Településen kívüli együttműködések
o Szakmai kooperáció, továbbképzések megyei, ill. országos viszonylatban,
melyek során számos más településsel, szakmai szervezettel dolgoztunk
együtt:
-

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár (MJPMK)
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) és Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO)
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMI)
Magyar Népművelők Egyesülete (MNE)

o „Közösségi szolgálat és önkéntesség” keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMI) által meghatározott közérdekű önkéntes tevékenység
végzésének helyszíneként, az 50 órás diákmunka közművelődéshez
kapcsolódó tevékenységek koordinátoraként működtünk. Kilenc
középiskolával Együttműködési Megállapodást vállaltuk, hogy az ezen
iskolákban tanuló téglási diákok közösségi szolgálatának helyszíneként
megszervezzük, és irányítjuk feladataikat.
o „Esélyteremtés, esélyegyenlőség” jegyében folyamatos a partnerségi
viszony és együttműködés a Látássérültek Észak-alföldi Regionális
Szervezetével, a Mozgáskorlátozottak Egyesületével.
2. Multifunkciós Közösségi Ház
A település legnagyobb közösségi színtereként funkcionáló tagegység,
mely a művelődési ház funkcióját betöltve számos közművelődési feladatot lát el.
Az intézmény saját szervezésű programjai mellett társintézményeknek, civil
szervezeteknek, egyéb városi eseményeknek ad helyet, pótszékeivel kb. 230-240
fő befogadására alkalmas, esztétikus, kényelmes, funkciójának megfelelő
színházteremmel, öltözőkkel, mellékhelységekkel ellátott.
Technikai felszereltsége hangtechnika tekintetében, egy sikeres pályázat
keretében fejlesztésre került, és korszerű, modern, a helység nagyságának, az ott
zajló alkalmak típusának megfelelő, minőségi felszereltség.
Nyitvatartásával az intézmény maximálisan, munkaidő szempontjából
rugalmasan alkalmazkodott a használói igényekhez, az előre rögzített alkalmak
(próbák, ünnepségek, műsoros események, stb.), akár hétköznap, akár hétvégén,
zökkenőmentesen és magas színvonalon zajlottak.
2020-ban átadott épület a felújítás alkalmával a mozi nyílászáróinak és
fűtésrendszerének cseréjére, külső szigetelésére, festésére, előterének felújítására,

mozgáskorlátozott mellékhelység kialakítására, valamint a hátsó bejárat
akadálymentesítésére került sor.
A tagegységben (ill. más helyszíneken) megvalósított programok:
o Január 21.: „Magyar Kultúra Napja” – A városi rendezvény ünnepségén sor
kerül és Kulturális és Művészeti díjak átadása. Az eseményen Papp István,
a Debreceni Csokonai Színház színésze, és Béke Csaba lantművész
tolmácsolásában, a nemzeti összetartozás jegyében összeállított, „Jersze,
emlékezzünk….” című zenés-irodalmi műsort tekinthették meg az
érdeklődők.
o Június 27.: „Az öreg halász és a nagyravágyó felesége” - A debreceni
Ákom-Bákom társulat gyermekek és felnőttek számára kedves, tanulságos
történetének gyönyörű díszlete és bábművészeinek országosan is
elismerten színvonalas előadása.
o Július 8.: „Don Juan kopaszodik” - Jótékonysági filmvetítés és
közönségtalálkozó. A „Don Juan kopaszodik” című új magyar film
nyilvános vetítésére a helyi, ill. debreceni kötődésű főszereplő, Gubás
Gabriella színész, valamint Dombrovszky Linda rendező látogatott el.
o Augusztus 16.: „Herkules” - A gyerekek és gyermeklelkű felnőtteknek
egyaránt szóló szabadtéri előadás Grimm-Busz Színház közreműködésével
valósult meg.
o Augusztus 18.: „Imádok férjhez menni” - A Pesti Művész Színház előadása
önfeledt kikapcsolódást, kellemes szórakozást kínált a közönségnek
A korszerűsítési munkálatok befejeztével, a tárgyévben aktív időszakban a
tagegységben az alábbi rendezvény-típusok, alkalom- és résztvevői létszám
adatok kerültek rögzítésre:
Városi rendezvények, műsorok:
Fesztiválok, szabadtéri rendezvények:
Iskolai rendezvények, próbák:
Óvodai rendezvények, próbák:
Zenei próba, fesztivál, gála:
Színházi próba, előadás:
Szépkorúak próba, előadás:
Képzések (Polgári Védelem, közmunka program):
Terembérlet:
Összesen:

3 alk. / 280 fő
0 alk. / 0 fő
2 alk. / 195 fő
0 alk. / 0 fő
4 alk. / 80 fő
28 alk. / 560 fő
0 alk. / 0 fő
1 alk. / 30 fő
0 alk. / 0 fő
38 alk. / 1145 fő

Téglás Város Önkormányzata a megújult épületet 2020 márciusában adta át
ismét a közönség számára. A Multifunkciós Közösségi Ház épülete a több
hónapon át tartó épületkorszerűsítési munkák befejezte után 2020-ben is a város
nagy látogatói létszámot vonzó és befogadó közösségi színtere volt. Az immár
minden igénynek megfelelő, korszerű és esztétikus közösségi színtér a jövőben
kulturális programok széles skálájával, még nagyobb publicitásra, még szélesebb
körű és magas színvonalú művészeti, ill. szórakozási, kikapcsolódási események
rendezésére törekszik majd.
3. Városi Rendezvényterem
Az intézmény Rendezvényterem tagegységének tevékenysége 2020
januárjától egy új épületbe költözött. Aktív működése időszakában
szolgáltatásaival szervesen illeszkedett és egészítette ki az intézmény egyéb
tagegységeinek tevékenységét.
A tagegység a közepes nagyságrendű (kb. 20-60 fő közötti) rendezvények
megvalósítására alkalmas, lehetőségeihez, feltételeihez mérten maximálisan
kihasznált, akár családi rendezvények, bálok, akár egészségügyi, vallási jellegű
összejövetelek, programok, vagy továbbképzéssel, tájékoztatással kapcsolatos
előadások, termékbemutatók, illetve klubok, körök működési helyszíneként.
Nyitvatartás szempontjából a tagegység maximálisan alkalmazkodik a
lakossági igényekhez, és igyekszik úgy szolgáltatni, hogy az ott működő klubok,
körök, valamint terembérleti lehetőségek mindenkinek megfelelő időpontokban
(hétköznap, hétvége, esti órák) kerülhessenek megvalósításra.
Klubok, körök:
o Téglási Teátristák / az intézmény amatőr felnőtt színjátszó köre
o Bek Pál Kertbarát Kör
o Nyugatról Keltre Egyesület
o Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület
o Téglás Város Polgárőr Szervezete
o Téglás Város Vadásztársaság

Az események jellegét, alkalmainak számát, és a résztvevők arányát tekintve a
2020-as adatok az alábbiak szerint alakultak:
Termékbemutatók, árusítások:
Egyházi rendezvények:
Tanfolyamok:
Egészségügyi szűrések:
Egyesületek, klubok, körök:
Terembérlet:
Családi események:
Összesen:

11 alk. / 1900 fő
8 alk. / 410 fő
78 alk. / 860 fő
5 alk. / 104 fő
42 alk. / 824 fő
4 alk. / 260 fő
5 alk. / 185 fő
153 alk. / 4543 fő

4. Helytörténeti Kiállítóterem és Gonda Zoltán Városi Galéria
Az épület 2018 első negyedévben felújítás és funkcióváltás miatt kiürítésre
került, melynek során az ott található anyagot átmenetileg raktárban helyeztük el.
Az anyag egy új ingatlanba való beköltözésre vár egy az arra a fenntartó által
kijelölt, felújított épületben.
A Helytörténeti Kiállító Terem és Városi Galéria tagegység zárva tartásával
jelenleg nagy hiányt jelent a város kulturális életében. Helytörténeti
vonatkozásban, tekintve, hogy anyagának túlnyomó részét a város lakossága
szolgáltatta, a gyűjteményhez szinte minden téglási lakost mély érzelmi szál köt.
A helytörténeti vonatkozás mellett a Városi Galéria a kortárs magyar
képzőművészet színvonalas állomása, ahol debreceni Gonda Zoltán a városnak
ajándékozott és letétbe helyezett anyaga található.
2021-ben kiemelt célunk a teljes múzeumi anyag feldolgozása, leltározása,
digitalizációja, anyagok állandó helyének kialakítása és a kiállítóterek mielőbbi
megnyitása a közönség számára.

Téglás, 2021. március 4.
Pánya Kitti
megbízott intézményvezető

