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I. Városi Könyvtár: 

 
1. Állománygyarapítás: 

• könyvtárhasználói igények kielégítése, különös tekintettel az 
információnyújtás, szolgáltatás fontosságára, mind a továbbtanulás, mind a 
munkahelykeresés, ill. annak megtartása, valamint a művelődés, kulturált 
szórakozás, kikapcsolódás szempontjából.  

• a Gyűjtőköri Szabályzatban foglalt tervszerű gyarapítás.  

• helytörténeti gyűjtemény folyamatos bővítése, különös tekintettel a Települési 
Értéktár anyagával kapcsolatos dokumentumokra, forrásokra, tárgyi 
eszközökre. 

• kézikönyvtári és segédkönyvtári dokumentumok folyamatos beszerzése, 
aktualizálása. 

• beszerzés - kedvezményes vásárlási lehetőségek keresése, kihasználása, 
az infláció kompenzálása céljából. 
Felelős: Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti, Magyar Béla 
Határidő: folyamatos 

 
2. Selejtezés: 

• az állomány tervszerű selejtezése minden évben szükséges, hiszen a gyakori 
kölcsönzések óhatatlanul elvezetnek a dokumentumok fizikai rongálódásához. 
Ugyanakkor az információs világ folyamatos változása, fejlődése maga után 
vonja az állomány rendszeres tartalmi felülvizsgálatát, az elavult könyvek 
törlését. 
Felelős: Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti, Magyar Béla 
Határidő: folyamatos 

 
3. Állományvédelem: 

• a dokumentumok kölcsönzési határidejének követése, késedelem esetén 
szankciók érvényesítése a Könyvtárhasználati Szabályzat alapján. 

• rongálódott kötetek javítása, az új könyvek védelme. 
      Felelős: Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti 

       Határidő: folyamatos 

 
4. Feldolgozás: 

• az állomány digitalizálása, a gépi adatbázis folyamatos bővítése. 
Felelős: Magyar Béla 
Határidő: folyamatos 

 

• hagyományos nyilvántartásba vétel: a vásárlást követően a dokumentumok 
tételes egyeztetése, jelzetelése, leltári számmal való ellátása, cédulák 
elkészítése, felszerelése (könyvsarok, jelzet, pecsét), leltárkönyvekbe történő 
felvezetése, az elkészített cédulák besorolása a katalógusokba szak- ill. szerzői 
és cím szerinti betűred alapján. 
Felelős: Pappné Erdős Judit, Magyar Béla, Pánya Kitti  
Határidő: folyamatos 

 
 
5. Folyóiratok: 
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• az újságok rendelése, érkeztetése, nyilvántartásba vétele, témafigyelés, 
esetleges reklamációk rendezése, a folyóiratok kölcsönzése a könyvtár 
pártoló tagjai számára, raktározás, selejtezés. 
 
Felelős: Pappné Erdős Judit 
Határidő: folyamatos 

 
6. Szolgáltatások: 

• szakmai könyvtári munkák: felhasználók regisztrálása, kölcsönzés 
lebonyolítása, határidők követése, irodalomkutatás - anyaggyűjtés, 
dokumentum-beszerzés, leltározás, állományvédelem, selejtezés, raktári rend 
fenntartása, könyvtári órák tartása, pr-tevékenység. 
Felelős: Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti, Magyar Béla  
Határidő: folyamatos 
 

• audiovizuális eszközök (DVD-filmek, CD-lemezek) beszerzése, 
kölcsönzése, melyeket rögzített szabályozás szerinti feltételek mellett 
továbbra is kizárólag a könyvtár pártoló tagjai vehetnek igénybe.  
Felelős: Pappné Erdős Judit 
Határidő: folyamatos 

 

•  használóképzések, klubok, körök szervezése, lebonyolítása.  
Felelős: Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti  
Határidő: folyamatos 

 

• könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása, olvasói kérések rögzítése, továbbítása, 
kölcsönzés, visszajuttatás a küldő könyvtár részére 
Felelős: Pappné Erdős Judit, Magyar Béla 
Határidő: folyamatos 
 

• könyvtári órák, vetélkedők, olvasónapló pályázatok összeállítása, 
ajánlataink eljuttatása a célközönség számára (óvoda, iskola), pedagógusi 
igényekhez, kérésekhez, oktatási anyaghoz alkalmazkodva. 
Felelős: Pánya Kitti 

            Határidő: folyamatos 

 
• kiállítások, író-olvasó találkozók, közművelődési programok pr 

tevékenysége, előkészítése és lebonyolítása, utómunkálatok elvégzése az 
alábbi éves rendezvényterv alapján: 

 
 

 
Rendezvénynaptár: 
 
Január:  

• Magyar Kultúra Napja/KVÍZJÁTÉK – ONLINE kvízverseny 
 

Február:  

• „Szív küldi… „ - Szerelemfa irodalmi idézetekkel 
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• „Szerelemsétány” – Téglási gyűjtésű udvarlási népszokásokkal díszített 
Bálint-napi díszkivilágítás 
 Helyszín: Téglás város főtere 

• „Maskara Mustra” – online jelmezverseny 
 

Március:  

• Olvasd el és NE add tovább! – a könyvtár olvasásnépszerűsítő programja. 
Helyszín: Városi Könyvtár és az akcióba bevont több mint 20 állomáshely 
(buszmegálló, vasútállomás, posta, gyógyszertár, egészségház, boltok, stb.). 

• Színházi Világnap – beszélgetés Fejszés Attila színművésszel (lakossági 
kérdések) 
Helyszín: Városi Könyvtár/Multifunkciós Közösségi Ház 

 
Április: 

• Húsvéti tojáskiállítás – Kirakatkiállítás 

• Húsvét Téglás központjában– tojáskeresés, fotóparaván, népszokások, 
tojásfa díszítés 

• Magyar Költészet Napja – városi rendezvény és ünnepi műsor a település 
szervezeteinek vezetői, munkatársai, ill. a civilek bevonásával. 
Helyszín: Városi Könyvtár 

 
Május:  

• Város Napi vetélkedő kihelyezett helyszínekkel, ONLINE feladatokkal  

• Város Napja / „Retro Majális” – szabadtéri fotókiállítás a régi téglási 
majálisokról 
Helyszín: Városi Könyvtár és Városi Sportpálya, Téglás Város különböző 
pontjai 

• Gyermeknap a Téglási Főtéren/aszfaltrajzverseny, lufibohóc 

• Ünnepi Könyvhét – könyvbemutató, író-olvasó találkozó. 
Helyszín: Városi Könyvtár 

 
Augusztus: 

• Tűzzsonglőr bemutató 
Helyszín: Városi Könyvtár / Téglás Főtere 

 
Szeptember:  

• Európai Mobilitási Hét – Baby Motorostalálkozó/ kerékpáros felvonulás; 
KRESZ vetélkedő 

 
Október:  

• „Osztályfőnöki órák a könyvtárban” angol nyelvű társalgási órák külföldi 
önkéntesekkel felső tagozatos diákok részére; 

• Országos Könyvtári Napok – csatlakozás az országos programsorozathoz.  
      Helyszín: Városi Könyvtár 

 
November:  

• Halloween PARTY – kézműves könyvtár; Titkok könyvtára; tökfaragó verseny 
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• „Olvasni jó!”  - olvasónapló pályázat alsó tagozatos tanulók részére. A 
feladatokkal, valamint az ünnepélyes díjkiosztó keretében tartott 
meseelőadással Csukás Istvánra emlékezünk. 
Helyszín: Városi Könyvtár  
 

December: 

• Karácsonyi Ékszervásár - hagyományos kiállítás 
Helyszín: Városi Könyvtár 
 

 
 
 
Klubok, körök, előadások: 
 

- Téglási Teátristák városunk amatőr színjátszó köre, akik heti egy 
alkalommal találkoznak a könyvtár rendezvénytermében, ill. a Multifunkciós 
Közösségi Ház színpadán. Minden évben több fellépés vállalva a település 
felkérésére, a városi rendezvények eseményeit is gazdagítja.  

 

-  Kis Könyvmolyok Klubja alsó tagozatos könyvtári tagok számára. Vezető: Pánya 

Kitti. Az irodalmi művekből témát merítő kézműves gyermekfoglalkozások havi egy 

alkalommal, a könyvtár szombati nyitvatartási rendjében zajlanak. 

 

-  Amatőr Alkotók Köre. Vezető: Nagy László. A tégláson élő, valamint a településről 

elszármazott, de visszajáró amatőr képzőművészek bemutatkozásához a könyvtár 

biztosít teret, szervez (vándor) kiállítási lehetőséget. 

 

-  Egészségmegőrző előadások, természetes gyógymódok. A tervezett előadások 

az általános egészségügyi problémák alternatív gyógyítási lehetőségeit mutatják be, 

a gyógynövények és vitaminok hatásaitól a mozgás terápia napi fontosságáig.  

 
Felelős: Magyar Béla, Pappné Erdős Judit, Kolompárné Kocsis Erika, Pánya Kitti 
Határidő: folyamatos 
 

 

7. Együttműködés: 

• az intézmény fenntartójával 

• társintézményekkel 

• szomszédos települések intézményeivel 

• megyei, ill. országos szervekkel, intézményekkel 

• civil szervezetekkel, egyesületekkel 

• magánszemélyekkel, vállalkozókkal 
 
 

Az intézmény felsorolt saját rendezvényterve mellett egész évben folyamatos a 
társintézmények, civil szervezetek tevékenységében való részvétel, azok segítése, 
technikai hátterének biztosítása (pld. városi rendezvények, óvodai, iskolai próbák, 
előadások, szépkorúak rendezvényei, stb.). Egyre több az olyan program is, melynek 
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kapcsán tevékenyen együttműködünk, közös eseményeket szervezünk, valósítunk 
meg, közös finanszírozásban. 

 
Felelős: Magyar Béla, Pappné Erdős Judit, Kolompárné Kocsis Erika, Pánya Kitti 
Határidő: folyamatos 

 
 
8. Egyéb feladatok: 

• nyilvántartások vezetése (munkanapló, beiratkozási napló, olvasói 
nyilvántartás, pénztárkönyv naprakész vezetése). 

Felelős: Pappné Erdős Judit, Magyar Béla 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 
II. Multifunkciós Közösségi Ház: 

 
• Közművelődési programok pr-tevékenysége, az intézmény rendezvényeinek 

előkészítése, szervezése és lebonyolítása az alábbi rendezvényterv alapján: 
 
 

 
Rendezvénynaptár: 

 
Január:  

• Magyar Kultúra Napja – városi ünnepség és műsor. 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház 
 

Március:  

• Színházi Világnap – beszélgetés Fejszés Attila színművésszel (lakossági 
kérdések) 
Helyszín: Városi Könyvtár/Multifunkciós Közösségi Ház 
 

Május:  

• Közösségek Hete  

• Gyermeknapi meselőadás 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház  

 
Július:  

• X. TáncGála – Fellép a DFDC moderntánc csoport. Show-műsor. 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház 
 

Augusztus:  

• Szabadtéri nyári színház 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház udvara 
 

Szeptember:  
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• XIII. Téglási Gulyásfesztivál – részprogramok szervezése, lebonyolítása 
(projektnap). 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház  
 

November:  

• „Olvasni jó!”  - olvasónapló pályázat ünnepélyes eredményhirdetése, 
díjkiosztó, gyermekműsor. 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
 

December: 

• Téglási Teátristák hagyományos karácsonyi bemutató előadása. 
Helyszín: Multifunkciós Közösségi Ház 
 

 
Felelős: Magyar Béla, Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti 
Határidő: folyamatos 
 

 

• A város, ill. intézményei által szervezett programok, események rendezésének, 
lebonyolításának segítése. 
Felelős: Magyar Béla, Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti 
Határidő: folyamatos 
 

• Az épület helységeinek bérbeadása, megfelelő technikai felszerelések és 
egyéb szükséges eszközök biztosítása. 
Felelős: Magyar Béla 
Határidő: folyamatos   

 
III. Városi Rendezvényterem: 
 
 

• Tanfolyamok, oktatás: KRESZ Tanfolyam, Munkaerőpiaci Képzés 

 
• Klubok, körök, egyesületek, csoportok: Felnőtt Amatőr Színjátszókör, 

Moderntánc Csoport, Nagycsaládosok Klubja, Kertbarát Kör, Polgárőrség, 
Íjászok, Horgász- és Lovas Klub, Krisztus Szeretete Egyház, stb. 

  

• Egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások: véradás, tüdőszűrés, 
vércukorszint mérés, eg.ügyi eszközök bemutatója, egészséges életmódot 
népszerűsítő előadások, stb. 

 

• Terembérletek: termékbemutatók, családi rendezvények, bálok, tanfolyamok, 
stb.  
 

• Pr-tevékenység 
 

Felelős: Kolompárné Kocsis Erika 
Határidő: folyamatos 
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IV. Helytörténeti Kiállító Terem és Gonda Zoltán Városi Galéria: 
 

2021-ben a tagegységben a munkatervet annak reményében készítettük, hogy a 

még raktárban lévő helytörténeti és képzőművészeti anyag számára új kiállítóterek 

létesülnek városunkban és az ott zajló eddigi tevékenység folytatódhat. A költözés és 

a terek újbóli berendezése, valamint a tervezett innovatív megoldások (pld. virtuális 

kiállítás, műtárgymozgatás stb.) megvalósítása is több hónapnyi szakmai munkát 

igényel. A még rendezetlen raktáron lévő helytörténeti anyag teljes feldolgozása, 

hiányosságok pótlása kiemelt célunk.  

 Feladataink:  

- tárolási helyeken uralkodó hő- és páraviszonyok folyamatos ellenőrzése 

- papíralapú és elektronikus leltár készítése minden múzeumi tárgyról  

- részletes tárgyleíró leltár készítése, 

- szakszerű adatgyűjtés, gyűjteménykezelés 

 

Emellett a jövőben folytatni kívánjuk: 

 
• Csoportos és egyéni tárlatvezetések 

 

• „Mesés múzeum” - Múzeumpedagógiai foglalkozások óvodás és iskolás 
csoportok részére.  
 

• Időszaki kiállítások  
 

• Játékok, vetélkedők lebonyolítása, az óvodával és iskolával való 
együttműködés jegyében. 

 

• Anyaggyűjtés, kutatómunka, lakossági kérések teljesítése.  

 
• Helyi értékek adattárának gyűjtése, aktualizálása, rendszerezése, 

hozzáférhetővé tétele. 
 

 
Felelős: Pappné Erdős Judit, Pánya Kitti, Magyar Béla 
Határidő: folyamatos 

 

 
 
 
 
 
 
Téglás, 2021. február 26.      Pánya Kitti 

         megbízott intézményvezető 



 

 

 
 

A Téglási Városi Könyvtár és 
Kulturális Központ 

2021. évi  
Szolgáltatási Terve 

 
 

Székhely: 4243 Téglás, Kossuth u. 66. 

 
 

 
 
 

Készítette: Pánya Kitti megbízott intézményvezető 

 
 
 
 
 

Téglás, 2021. február 24. 
 



Szolgáltatási Terv 2021 

Közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

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

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,  

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

(Megj.: Az intézmény saját szervezésű rendezvényei fehér, külső szervek rendezvényei pedig szürke sorokban.) 

 

Dátum Megnevezés Helyszín Program célja Besorolás Közreműködők Tervezett 
létszám 

Január 5, 7, 
12, 14, 19, 21, 
26, 28 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Január 15. Magyar Kultúra 
Napja/KVÍZJÁTÉK 

ONLINE közösségi együttlét; 
helyi identitástudat 
fejlesztése; 
ismeretterjesztés-
átadás; 

b) d) g) a könyvtár 
munkatársai 

230 



 

Január 23. Magyar Kultúra Napja Multifunkciós Közösségi 
Ház/ ONLINE 

helyi identitástudat 
fejlesztése; 
irodalmi értékek 
közvetítése, 
átadása. 

b) d) g) Téglási 
Teátristák, 
Zeneovi, Sigér 
Vivien tanuló, 
Kurely László 
színművész 

220 

Január 29. Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 

Február 1, 5, 
8, 12, 15, 19, 
22, 26 

Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 

Február 2, 4, 
9, 11, 16, 18, 
23, 25 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeretátadás, 
képzés 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Február 11-14.  „Szív küldi… „ - Szerelemfa 
irodalmi idézetekkel 

Városi Könyvtár irodalmi nevelés; 
olvasóvá nevelés; 
közösségi együttlét. 

b) d) a könyvtár 
munkatársai 

100 fő 

Február 12-14. „Szerelemsétány” – Téglási 
gyűjtésű udvarlási 
népszokásokkal díszített 
Bálint-napi díszkivilágítás 

Téglás város főtere közösségi együttlét;  
szórakozás, 
kikapcsolódás 
hagyományőrzés-
ápolás; 

b) d) a könyvtár 
munkatársai 

200 fő 

Február 17.  „Maskara Mustra” – online 
jelmezverseny 

ONLINE szórakozás, 
kikapcsolódás 

b) d) a könyvtár 
munkatársai 

500 fő 

Március 1, 5, 
8, 12, 19, 22, 
26, 29  

Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 



Március 2, 4, 
9, 11, 16, 18, 
23, 25, 30  

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Március 13. Kis Könymolyok Klubja Városi Könyvtár / 
ONLINE 

olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) c) f) a Városi 
Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Március 25. Színházi Világnap – 
beszélgetés Fejszés Attila 
színművésszel (lakossági 
kérdések) 

Multifunkciós Közösségi 
Ház/ONLINE 

szórakozás, 
kikapcsolódás; 
közösségi együttlét; 
kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 

d) g) Fejszés Atta 
színművész 

220 fő 

Március 18 – 
Április 8. 

Magyar Költészet Napja  - 
versíró pályázat 

Városi Könyvtár irodalmi és 
művészeti nevelés; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
közösségi együttlét 

b) d)  Téglás Város 
lakossága 

50 fő 

Március 26-
Április 6.  

Húsvéti tojáskiállítás – 
Kirakatkiállítás  

Városi Könyvtár hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Téglás város 
lakossága/ 
Téglási 
Alkotóműhely 

150 fő 

Április 1-26. „Olvasd el és NE add  
tovább!” –  olvasás 
népszerűsítő akció  

Városi Könyvtár és a 
kijelölt 20 állomáshely 

olvasóvá nevelés; 
szórakozás, 
kikapcsolódás; 
közösségi élmény. 

b)  Városi Könyvtár 
és az akcióban 
résztvevő 
állomáshelyek 

200 fő 

Április 1- 5. Húsvét a Téglási Főtéren– 
tojáskeresés, fotóparaván, 
népszokások, tojásfa 
díszítés 

Téglás város főtere szórakozás, 
kikapcsolódás; 
közösségi élmény; 
kulturális értékek 
átörökítése 
 

b) d) Téglás város 
lakossága/ sz 
intézmény 
munkatársai 

200 fő 

Április 1, 6, 8, 
13, 15, 20, 22, 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 



27, 29  

Április 9, 12, 
16, 19, 23, 26, 
30 

Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 

Április 8.  Magyar Költészet Napja  - 
Ünnepi műsor – Irodalmi 
verscsokor  

Városi Könyvtár/ 
ONLINE 

irodalmi és 
művészeti nevelés; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 

b) d) g) Téglás Város 
lakossága 

200 fő 

Április 10. Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár / 
ONLINE 

olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) c) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Április 19 – 
Május 1. 

Város Napi vetélkedő 
kihelyezett helyszínekkel, 
ONLINE feladatokkal 

Téglás városa / ONLINE közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
közösségi együttlét; 
helyi identitástudat 
fejlesztése; 

b) d) Városi Könyvtár 
munkatársai 

200 fő 

Május 1. Város Napja / „Retro 
Majális” – szabadtéri 
fotókiállítás a régi téglási 
majálisokról 

Városi Sportpálya / 
Téglás város főtere 

közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
helyi identitástudat 
fejlesztése; 
ismeretterjesztés-
átadás; 
 

b) d) g) Városi Könyvtár 
munkatársai 

400 fő 

Május 4, 6, 11, 
13, 18, 20, 25, 
27 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Május 11-17. Közösségek Hete / „Egy 
hely, ahol otthon vagy” –  
helyi közösségek 

Multifunkciós Közösségi 
Ház 

közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 

b) d) e) f) g) Téglási 
kisközösségek  

80 fő 



bemutatása országos 
program-sorozat keretében 

népművészeti 
élmény, 
hagyományőrzés. 

Május 8. Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) c) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Május 30. Gyermeknapi 
meseelőadás  

Multifunkciós Közösségi 
Ház / Téglás város 
főtere 

közösségi élmény; 
irodalmi / művészeti 
élmény átadása; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése. 

b) f) Grimm-busz 
gyermekszínház 

150 fő 

Május 30. Gyermeknap a Téglási 
Főtéren/aszfaltrajzverseny, 
lufibohóc 

Téglás város főtere közösségi élmény; 
irodalmi / művészeti 
élmény átadása; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése. 

b) f) az intézmény 
munkatársai 

220 fő 

Június 2, 9, 
16, 23, 30 

Téglási Teátristák próbái Multifunkciós Közösségi 
Ház 

közösségi együttlét; 
amatőr művészeti 
tev.; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

a) b) e) Téglási 
Teátristák tagjai 

15 fő / 
alk. 

Június 4. 92. Ünnepi Könyvhét – író-
olvasó találkozó 
könyvbemutatóval 

Városi Könyvtár / 
ONLINE 

irodalmi és 
művészeti élmény 
átadása; 
ismeretterjesztés; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése. 

a) b) d) Meghívott 
írók/költők 

30 fő 

Június 5. Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 

a) c) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 



kikapcsolódás 

Június 8, 10, 
15, 17, 22, 24, 
29 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Július 3. Moderntánc Gála / 11 éves 
DFDC –show-műsor 

Multifunkciós Közösségi 
Ház / ONLINE 

amatőr 
táncművészeti 
tevékenység; 
közösségi együttlét; 
tehetséggondozás; 
szórakozás, 
szabadidős 
tevékenység. 

a) e) f) az intézmény 
munkatársai; 
DFDC 
Moderntánc 
Egyesület 

220 fő 

Július 5-9. Könyvtári Kézműves 
Tábor 

Városi Könyvtár közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése, 
kikapcsolódás 

b) d) e) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Július 1, 6, 8, 
13, 15, 20, 22, 
27, 29. 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Augusztus 2-6. Harry Potter olvasótábor Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

b) d) e) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Augusztus 3, 
5, 10, 12, 17, 
19, 24, 26, 31. 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Augusztus 19. Szabadtéri nyári színház Téglás város főtere / 
Multifunkciós Közösségi 
Ház / ONLINE 

közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

b) d) e) Veres 1 színház 200 fő 

Augusztus 20. Tűzzsonglőr bemutató Téglás város főtere közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 

e)  150 fő 



Szeptember 1, 
8, 15, 22, 29. 

Téglási Teátristák próbái Városi 
Rendezvényterem 

közösségi együttlét; 
amatőr művészeti 
tevékenység; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

a) b) e) Téglási 
Teátristák tagjai 

15 fő / 
alk. 

Szeptember 2, 
7, 9, 14, 16, 
21, 23, 28, 30. 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Szeptember 5. XIII. Gulyásfesztivál – 
Kézműves utca 

Multifunkciós Közösségi 
Ház udvara, Téglás 
Városközpont 

közösségi együttlét; 
hagyományápolás; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
szabadidő eltöltése, 
szórakozás. 

b) d) Hajdú-Bihar 
Megyei 
Népművészeti 
Egy., Debreceni 
Mandala 
Alkotóműhely, 
stb.  

500 fő 

Szeptember 
11. 

Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) c) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Szeptember 
24.  

Európai Mobilitási Hét – 
Baby Motorostalálkozó/ 
kerékpáros felvonulás; 
KRESZ vetélkedő 

Téglás Városközpont/ 
Városi Könyvtár 

ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) d)  150 fő 

Szeptember - 
Október 

„Osztályfőnöki órák a 
könyvtárban” angol nyelvű 
társalgási órák külföldi 
önkéntesekkel felső 
tagozatos diákok részére; 
 

Városi Könyvtár közösségi együttlét; 
ismeretterjesztés; 
önkéntesség. 
 
 

c) g) Debreceni 
Központ 
Kulturális 
Egyesület 
külföldi 
önkéntesei 

25 fő 

Szeptember 30 
- Október 6. 

Országos Könyvtári Napok 
– könyvbemutatók, irodalmi 
előadások, könyvtári 

Városi Könyvtár  irodalmi nevelés; 
ismeretterjesztés; 
tehetséggondozás, 

b) c) f) d)  a könyvtár 
munkatársai és 
meghívott 

60 / 200 
fő 



foglalkozások, vetélkedők fejlesztés; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése. 

előadók 

Október 1. Hagyományőrző Családi 
Nap és Íjászverseny / 
Lovasbemutató 

Városi Sportelep közösségi együttlét; 
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

 Porszem Lovas 
Egyesület 

150 fő 

Október 2. Hagyományőrző Családi 
Nap és Íjászverseny / 
Hajdú-Bihari ízőrzők 

Degenfeld Kastély nemzeti 
identitástudat, 
hagyományőrzés; 
közösségi együttlét; 
ismeretterjesztés; 
kulturális 
gazdaságfejlesztés; 
szórakozás, 
kikapcsolódás. 

b) d) g) 
 
 
 

 

Meghívott 
vendégek 

400 fő  

Október 11, 
15, 18, 22, 25, 
29. 

Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 

Október 6, 13, 
20, 27. 

Téglási Teátristák próbái Városi 
Rendezvényterem 

közösségi együttlét; 
amatőr művészeti 
tev.;  
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

a) b) e) Téglási 
Teátristák tagjai 

15 fő 

Október 5, 7, 
12, 14, 19, 21, 
26, 28. 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

Október 4-5-6 Összefogás a 
könyvtárakért - 
programsorozat 

Városi Könyvtár  közösségi élmény, 
ismeretterjesztés, 
irodalmi nevelés, 

 a) d) Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár, 
meghívott 

75 fő / 
alk. 



szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 

előadók. 

Október 16. Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) c) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

Október 25-
Október 30. 

Halloween PARTY – 
kézműves könyvtár; Titkok 
könyvtára; tökfaragó 
verseny 

Városi Könyvtár/Téglás 
Város főtere 

ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) b)  100 fő 

November - 
December 

„Olvasni jó!” – könyvtári 
olvasónapló pályázat, 
ünnepélyes 
eredményhirdetéssel, 
gyermek műsorral 

Városi Könyvtár / 
Multifunkciós Közösségi 
Ház 

olvasóvá nevelés; 
irodalmi nevelés; 
közösségi együttlét; 
színház és 
zeneművészeti 
élmény. 

a) b) d) f)  Szegedi Grimm-
Busz Színház 
társulata 

220 fő 

November 2, 
4, 9, 11, 16, 
18, 23, 25, 30. 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

November 3, 
10, 17, 24. 

Téglási Teátristák próbái Multifunkciós Közösségi 
Ház  

közösségi együttlét; 
amatőr művészeti 
tev.;  
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

a) b) e) Téglási 
Teátristák tagjai 

15 fő / 
alk. 

November 5, 
8, 12, 15, 19, 
22, 26, 29. 

Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 

November 20. Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 

a) c) f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 



szórakozás, 
kikapcsolódás 

December 1-
23. 

Adventi 
ékszerkiállítás/ékszervásár 

Városi Könyvtár alkotó- és 
előadóművészeti 
tevékenység 
biztosítása; 
kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 

e) g) Városi Könyvtár 
munkatársai 

100 fő 

December  Ezüstcsengő – 
Gyermekszínház – „Olvasni 
jó!„ irodalmi olvasónapló 
pályázat díjátadó ünnepsége 

Multifunkciós Közösségi 
Ház 

szórakozás, 
színházművészeti 
élmény átadása,  
olvasóvá nevelés 
 

a) b) e)  200 fő 

December 1, 
8, 15 

Téglási Teátristák próbái Multifunkciós Közösségi 
Ház 

közösségi együttlét; 
amatőr művészeti 
tev.;  
szórakozás, 
szabadidő eltöltése; 
színházművészeti 
élmény átadása. 

a) b) e) Téglási 
Teátristák tagjai 

15 fő / 
alk. 

December 2, 
7, 9, 14, 16, 
21, 23. 

Kresz tanfolyam Városi 
Rendezvényterem 

ismeret átadás, 
képzés; 
 

c) Sógor József 
Autós Iskola 

18 fő / 
alk. 

December 3, 
6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31. 

Íjász Klub Városi 
Rendezvényterem 

hagyományőrzés; 
kulturális értékek 
átörökítése; 
közösségi részvétel 
fejlesztése; 

b) d) Turáni Sólyom 
Hagyományőrző 
Egyesület tagjai 

 15 fő / 
alk. 

December 4. Kis Könyvmolyok Klubja Városi Könyvtár olvasóvá nevelés; 
ismeretterjesztés; 
közösségi együttlét; 
szórakozás, 
kikapcsolódás 

a) c)  f) Városi Könyvtár 
munkatársai 

15 fő / 
alk. 

December 18.  Téglási Teátristák  
karácsonyi bemutató 

Multifunkciós Közösségi 
Ház 

közösségi együttlét; 
amatőr színház- és 

a) b) d) e) f) Téglási 
Teátristák 

220 fő 



előadása táncművészeti 
élmény átadása; 
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