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Téglás Város 2021. évi közművelődési programja a város Közművelődési
Stratégiájával és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban készült el.
A helyi közművelődési tevékenység célja a Magyarország Alaptörvényében rögzített
művelődéshez való jog gyakorlásának biztosítása folyamatosan bővülő, az
életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között. Fő célkitűzései a
stratégiában is megfogalmazottak szerint: a kulturális demokrácia megerősítése, a
kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a társadalmi kohézió
erősítése, a kulturális esélyegyenlőség növelése, a gazdasági versenyképesség
növelése, a közművelődés helyi, sokszínű hagyományainak, értékrendszerének
megőrzése és megismertetése, beépítése a mindennapokba, gazdag helyi, térségi és
nemzeti tudat erősítése.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló. 1997. évi CXL. törvény 76. §-nak (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A törvény szerint mindenkinek joga, hogy megismerhesse a kulturális javakat és ezek
jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret
formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális
intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az
ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján. Ennek betartásával és
figyelembevételével, valamint a 20/2020. (IX.25.) helyi rendelet szerint látja el és végzi
a közművelődési tevékenységet a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ és a
Polgármesteri Hivatal.
2021 évi programok, kulturális események tervezésénél figyelembe kell vennünk,
hogy a COVID-19 járvány és következményei vélhetően jelen lesznek és befolyásolják
az életünket, rendezvényeinket. A jogszabályi szigorítások és engedmények nyilván
számunkra kiszámíthatatlanok, ezért amennyiben ez lehetséges, készülünk a
kulturális rendezvények on-line és hagyományos kivitelezésére.
Járványhelyzettől függően, idén is megrendezésre kerülnek családi rendezvények,
kézműves foglalkozások. A nagyrendezvények közül, a kialakult helyzetben 2021.
május 1-jén nem lehet megtartani a Városnapi rendezvényeket. A szeptember 4-re
tervezett Gulyásfesztivált pedig a hagyományos keretek között tervezzük
megvalósítani. Továbbra is cél a családi programok bevezetése vagy a programok
családi jellegének erősítése a városi nagyrendezvényen. A tervek szerint a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat előzetes szervezésében valósulhat meg augusztus 20-a hetében
a Hajdú Hagyományok Napja.
A település szellemi és tárgyi kulturális örökségének gondozása érdekében fontos
lenne, hogy a Települési Értéktár újra működjön, reméljük, hogy a járványhelyzet
végével beindulhat újra a munka ezen a területen is. Továbbra is fontos a Települési
Értéktár széleskörű megismertetése, a helyi tradíciók megőrzése, ápolása, a fellelt
értékek továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba.
Folyamatban van a helytörténeti gyűjtemény műtárgyainak számbavétele, leltározása,
ami több szempontból is sürgető feladat. Sajnos jelenleg nem működik sem a
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helytörténeti kiállító terem, sem a galéria. 2021 évben a tárgyakat darabonként
kiemeljük a tartásukat elvesztő, és nem lezárt papírdobozokból, és a múzeumi
thezauruszoknak megfelelő jellemzők alapján leírjuk. Minden műtárgyat excell
táblázatban és leírókartonokon nyilvántartásba vesszük, egyedi leltári számokkal
látjuk el őket. Külön jelezzük a restaurálásra, tisztításra szoruló tárgyakat, amiken a
szükséges kezeléseket minél hamarabb javaslom elvégezni. (Itt jegyzem meg, hogy a
helytörténeti gyűjtemény teljes anyagát gondozatlan állapotban találtam 2021
januárjában, bármiféle nyilvántartás, vagy azonosító jegy nélkül, a műtárgyvédelmi
feltételek hiányos betartásával az egykori iskolaépület egyik helyiségében.)
Az egykori helytörténeti kiállítás darabjait 2021. évben úgy tervezzük előkészíteni,
hogy újra kiállíthatóak legyenek.
Fontos törekvés az innovatív megoldások keresése akár már működő, akár újonnan
bevezetett tevékenységi formák, művelődő közösségek támogatásával, valamint a
kortárs kultúrával összefüggő tevékenységek ösztönzése, támogatása.
Különösen hiánypótló lenne a fiatalok számára bemutatkozási lehetőséget nyújtó
programok, kiállítások, klubok szervezése, ennek létrejöttét a veszélyhelyzet
elmúltával a hiányos tárgyi feltételek is nehezítik. Nagyon fontos lenne ebből a
szempontból is egy kulturális központi épület létrehozása.
Ha újra visszatérnek a programszervezési lehetőségek, a tervek szerint és a
lehetőségekhez mérten odafigyelünk a programok időbeni egyenletes elosztására.
Törekszünk a város önkormányzati tulajdonban lévő tereit, helyiségeit egyöntetűen
bevonni a helyszínlistába. A helyi intézményekkel és civil szervezetekkel való
kooperatív együttműködés kiemelten fontos, arra törekszünk, hogy minden, a
településen működő intézményt és civil szervezetet be tudjunk vonni a programok
lebonyolításába, és lehetőség szerint minél több vállalkozót meg tudjunk szólítani.
Az EFOP 1.5.3-16-2017-00121 kódjelű, Humán szolgáltatások fejlesztése települések
összefogásával elnevezésű, már futó pályázat egyes elemeiben jelentősen támaszkodik
és segíti a közművelődési tevékenységeket, hiszen rendezvényszervezőt,
szakkörvezetőt és közösségszervezőket alkalmaz, akik feladata a város közösségi
életének érdekében programok és az egészségfejlesztést célzó tevékenységek
szervezése. A fiatalok közösségépítése mellett az aktív korosztály, valamint az idősek
társadalmi életének fellendítése.
Kiemelt jelentőséggel bír a város lakosainak aktív bevonása közművelődési
tevékenységekbe, hiszen rendkívül fontos az itt élők visszajelzése, a városról alkotott
képének befogadása. Fontosnak tarjuk a helyi fiatalok bevonását közösségi,
közművelődési életünkbe, hiszen elsődleges hordozói ők városuk jövőjének.
Továbbra is kiemelkedően fontos cél a közösségépítés, a helyi identitás megerősítése,
az összetartozás érzésének megerősítése helyi rendezvények, kiadványok
segítségével.
Hosszú távú célkitűzés a néphagyományok felelevenítése, feltárása, hagyományőrző
körök létrehozása és a meglévő hagyományok ápolása, az ezzel foglalkozó csoportok
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tevékenységének támogatása, helyi alkotók felkutatása, tevékenységük ösztönzése,
támogatása:
- Téglási Városi Vegyes Kar
- Téglási Teátristák
- DFDC
- Ördögmotolla Néptáncegyüttes
- Téglási Református Himzőkör
- Téglási Települési Értéktár Bizottság
Nemzeti ünnepek
Az Alaptörvény J.) cikke szerint: Magyarország nemzeti ünnepei:
a) március 15. napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére;
b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király
emlékére;
c) október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
A nemzeti ünnepek megünneplését a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően
kell megvalósítanunk. A március 15-i koszorúzási ünnepséget nem tudjuk megtartani,
a megemlékezést on-line felületen tesszük közzé. Remélhetőleg augusztus 20-án és
október 23-án az eddigieknek megfelelően koszorúzással, az egyházi vezetők
megemlékezésével, az általános iskola bevonásával elkészített városi ünnepséggel
tudunk ünnepelni. A nemzeti ünnepek méltó módon történő, városi szintű
megünneplése továbbra is fontos célkitűzés. Az Alaptörvényben foglalt nemzeti
ünnepek mellett koszorúzással és kulturális ünnepséggel emlékezünk a Trianoni
országcsonkító döntésre a Nemzeti Összetartás Napján: június 4-én, továbbá a
tizenhárom Aradi Vértanú mártírhalálára és az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc leverésére október 6-án, a Nemzeti Gyásznapon.
Fesztiválok
Városnap
Az idei városnapot a hatályos rendelkezések értelmében hagyományos módon nem
rendezhetjük meg. 2021-ben, Téglás várossá válásának 30. évfordulóján a lakosságot
interaktív módon, családokat, közösségeket megszólítva, az online és a valós térben
egyaránt mozgósítva valósítanánk meg. A rendezvényen a tinédzser és ifjú korosztályt
is megszólítjuk, ifjúsági és sport-programokkal. Itt is nagyon fontos a
társintézményekkel és civil szervezetekkel történő kooperáció.
Gulyásfesztivál
Az egyik legnépszerűbb városi közösségi programunkat szeptember 4-én tervezzük
megrendezni, az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek aktív
közreműködésével. Az eddig megszokott módon az egész napos rendezvény, nagyon
összetett, többrétű szervezési munkát igényel, csakis olyan gördülékenyen zajló
csapatmunkában lehet megvalósítani, mint eddig. A Gulyásfesztivál legfőbb értéke a
a közösségi élmény, az itt élők aktív együttléte, emellett természetesen nagy hangsúlyt
kap a téglási gulyás, mely nem csak a fesztivál nevében és a versenyen elkészített
ételben, de a rendezvény szimbólumaként is megjelenik.
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Városok közötti íjászverseny és hagyományőrző családi nap
A Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület 2021-ben október 1-2. napokra tervezi a
versenyt. Az önkormányzat bekapcsolódik a programok szervezésébe kulturális
területen, és egyéb, a város lakosságát minél szélesebb körben megszólító közösségi
elemek szervezésével, hangsúlyozva a családi programokat.
Ezüstcsengő
2021 évben ezüstvasárnap december 12-én lesz, ehhez kapcsolódó kulturális
programok és vásár pedig december 10-11-én. Elsősorban kültéri programokat
tervezünk, de emellett beltéri programok is lesznek. A Téglási Városi Vegyes Kar
fennállásának 25. évfordulóját is ekkor ünnepeljük, így az ő műsorukat a
Multifunkciós Közösségi Házban tervezzük megvalósítani.
A kültéri árusításhoz bérelt faházak mellett egy nagyméretű, zárt sátor is megoldást
jelenthet az időjárás viszontagságaival szemben a szabadtéren megrendezett
közösségi program számára.
Testvérvárosi kapcsolatok
A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, hasznosításában, amint a rendelkezések
lehetővé teszik, vissza szeretnénk térni a 2020. évig működő gyakorlathoz. Különösen
nagyon várjuk már, hogy a Kárpátalján található Téglás fából faragott névtábláját
közösen elhelyezzük a testvárvárosok sorában a városháza előtt. Minden
testvérvárosunkkal levélben, telefonon, és on-line tartottuk a kapcsolatot 2020-ban, és
amint lehetséges személyesen látogatjuk meg egymást.
Együttműködés egyházakkal, civil szervezetekkel és helyi vállalkozókkal
A történelmi egyházak minden helyi rendezvényre meghívást kapnak, illetve minket
is megtisztelnek meghívásukkal. Nemzeti ünnepeinken közreműködnek, kérésünkre
eljuttatják a helyi sajtóban megjelentetni kívánt írásaikat, melyek főként az egyházi
ünnepekhez fűződnek.
A helyi civil szervezetekkel szoros az együttműködésünk, kölcsönösen segítjük,
támogatjuk egymást, a lakosság érdekeit szem előtt tartva.
- Téglás Városi Polgárőr Szervezet
- Bek Pál Kerbarátkör Egyesület
- Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület
- Téglás Városi Sportegyesület
- Nyugattól Keletre Egyesület
- PÁNIK Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület
- Téglás Város Vadásztársaság
- Debreceni Freestyle Dance Club (DFDC)
- Téglási Városi Vegyes Kar
- Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub
Helyi vállalkozások, cégek együttműködésére is számíthatunk:
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Hydroexport-Keviép Kft.
Hajdu Cégcsoport
TUX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
SIGÉR KLÁN Kft.
kisebb helyi vállalkozások

A téglási helytörténeti helyszíneket, a Degenfeld-Schomburg Kastélyt - mint
településünk települési értéktárának részét - igyekszünk bevonni a helyszínkínálatba,
ehhez a jó együttműködés hozzásegít bennünket.
Társadalmi és egyházi ünnepek
Önkormányzatunk és a társintézmények is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a
társadalmi és egyházi ünnepeket a lakosság nemcsak családi körben, hanem közösen
is megünnepelje, ezzel is erősítve az együvé tartozás élményét. Arra törekszünk, hogy
ezeken a rendezvényeken változatos programot kínáljunk az érdeklődőknek.
Családi és Gyermekprogramok
A Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ gazdag és sokrétű gyermek- és
ifjúsági programokot, családi programot működtet és tervez. Városi szinten a
nagyrendezvényekhez is kapcsolunk kifejezetten családi programelemeket.
Ifjúsági programok
A Nyugattól Keletre Egyesület segítségével már több ifjúsági programot valósítottunk
meg, 2021-ben a meglévő programokat tovább támogatjuk.
Helyi értékek
Az Önkormányzat folyamatos segítséget és támogatást nyújt a Települési értéktár
munkájában. Amennyiben 2021 évben folytatódik az Értéktár Bizottság munkája,
természetesen tovább támogatjuk. Nagyon fontos a helyi értékek élményszerű
megismertetése a lakossággal. 2021-ben tovább folytatódik az elszármazott tehetségek
bemutatása: a Magyar Kultúra napján on-line kvíz játékot készítettünk róluk, és a
Téglási Krónikában folytatásokban közlünk rövid ismertetőket.
Elszármazottak találkozója
2021-ben 6. alkalommal szervezzük meg, amennyiben ez lehetséges, a Gulyásfesztivál
alalmával. Célja az elszármazottak megbecsülése, és a város fejlődésének
megmutatása egyszerre. Minden alkalommal bemutatunk egy-egy intézményt és egyegy helyi művelődő közösséget.
Tábor
2021 évben az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottságának pályázatára adtunk be
négy nyári tábor szervezésére pályázatot, melyben téglási gyerekek napközis és
„bentalvós” táborban egyaránt részt vehetnek. A pályázati elbírálás folyamatban van.
Képzés, önképzés, művelődő közösségek
Előadások formájában a lakosság helytörténeti ismereteit kívánjuk bővíteni, egyrészt
várostörténeti séták alkalmával ismerkedhetnénk meg egy-egy településrész
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történetével, másrészt, helytörténeti előadások tartására kérnénk fel a Magyar
Nemzeti Levéltár munkatársait, illetve a Déri Múzeum és a Jósa András Múzeum
munkatársait, továbbá a tégláson élő civil lakosság helytörténeti kutatásainak
bemutatására is lehetőséget szeretnénk biztosítani. Az Önkormányzat feladatának
tekinti a lakossági kezdeményezések megvalósításának támogatását, melyre több
példa is volt az elmúlt évben.
Sport
A megfigyelések, jelzések alapján, illetve a példaadás indokolttá teszi, hogy a
tömegsport tevékenységeket támogassuk, azonban ezt szigorúan a járványügyi
helyzettől tesszük függővé.
Tájékoztatás
A titkárságon látjuk el a sajtóval és tájékoztatással kapcsolatos feladatokat is. Az
önkormányzatról szóló híranyagokat összegyűjtjük és havi egy alkalommal, szükség
esetén többször, megjelentetjük a Téglási Krónikában. A friss híreket közzétesszük a
város weboldalán és a közösségi oldalon. A www.teglas.hu naprakészen közvetíti az
információkat, a rendezvényeinkről, az esemény előtt meghívókat helyezünk el, majd
a rendezvény után néhány órán belül tájékoztatjuk a lakosságot Téglás város hivatalos
Facebook oldalának látogatottsága folyamatosan nő. Ez közvetíti az önkormányzati
híreket, tudósításokat, hirdetményeket. Tudósításainkat rendszeresen eljuttatjuk a
megyei sajtónak (Haon, Hajdú-Bihari Napló, Dehir) és az önkormányzati
sajtószolgálatnak. Itt is fontos, hogy naprakészek legyünk, egy-egy eseményről a
lehető leghamarabb tudósítanunk kell, különben elvész a hírértéke, és nem jelenik
meg. Komoly tradíciókkal bír a Téglási Krónika c. lap, a lakossági igények kielégítésére
minden háztartásba eljut. Elektronikusan is elérhető a város honlapjáról.
A lakosság tájékoztatása a város főbb pontjain elhelyezett plakátokon, óriásplakátokon
illetve szórólapokon is történik. Ezeket a titkárság munkatársa tervezi, és igen gyakran
a kivitelezést is magunk végezzük.
A jól kialakított kapcsolatrendszernek köszönhetően folyamatosan, díjmentesen közzé
tehetjük híreinket, egyre több a megjelenés a Hajdú-Bihari Naplóban és a Haon-on is.
Pályázatok
Elengedhetetlen a közművelődés témakörébe tartozó pályázatok figyelése és a
lehetőségek megragadása is, erre mindenképpen törekszünk 2021-ben is.
A város minden polgárának és közösségének joga, hogy igénybe vegye az
önkormányzati fenntartású és önkormányzati támogatással működő közművelődési
intézmények szolgáltatásait, továbbá azt, hogy műveltségét, ismereteit, készségeit
gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse.
Arra törekedtünk a 2021. évi Szolgáltatási terv megalkotása során, hogy ezen jogait
településünk minden lakója érvényesíteni tudja, s aktívan bekapcsolódjon a 2021-es év
közművelődési eseményeibe.

FELADATAINK 2021. ÉVBEN:
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I. Nemzeti és társadalmi ünnepeink
Célunk: az ünnepekhez tartozó nemzeti identitás megerősítése a lakosság
valamennyi korosztálya esetében.
Nemzeti ünnepek:
- Március 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulójának
megünneplése
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
- Augusztus 20. Államalapító Szent István király ünnepe
- Október 6. Aradi vértanúk emléknapja
- Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára való
emlékezés
Társadalmi ünnepek:
- Január 22. Magyar Kultúra Napja – városi ünnepség
- Június Városi Pedagógus Napi Ünnepség
Felelős: Kerekes-Bíró Éva kulturális referens
Határidő: folyamatos
II. Városi Nagy Rendezvények
Célunk: az egész lakosság részére színvonalas szabadidős rendezvénysorozat
szervezése
- Március 8. Városi Nőnap (on-line)
- Május 1. XXX. Városnap (on-line, és egyéni interaktív)
- Szeptember 4. (Gulyásfesztiválhoz csatlakozva) VI. Téglási Házi Ízek versenye
- Szeptember 4. XI. Gulyásfesztivál
- Október 1-2. Városok Közötti Íjászverseny és Hagyományőrző Családi Nap
- Szeptember 18. Területi Fogathajtó verseny
Felelős: Szabó Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
III. Kommunikáció, városimázs
Célunk: a Tégláson élők tájékoztatása, Tégláson élőket érintő hírek közzététele,
valamint világszerte elérhető, Téglással kapcsolatos hírek szerkesztése,
közzététele a média több felületén. Egységes, és színes városkép
kommunikálása, a város népszerűsítése
- A Téglási Krónika megfelelő példányszámú, magas oldalszámú havi
megjelentetése
- A Hajdú-Bihari Napló, megyei napilap számára rendszeres tudósítások küldése
- A város honlapjának rendszeres, naprakész frissítése
- Téglás hivatalos Facebook oldalának kezelése, frissítése
- Imázsfilmek készítése
- Téglás történetének kutatása, publikálása

9

-

Meghívók, plakátok
aprónyomdai kiadványok
olvasókönyv, képeskönyv
felvételek digitalizálása

Felelős: Szabó Csaba polgármester
Kerekes-Bíró Éva kulturális referens
Határidő: folyamatos
VI. Képzőművészet, előadások, programok
Célunk: a kultúra, tudomány, művészet és a népművészet értékeinek
népszerűsítése
- Családi kézműves foglalkozások a népművészet jegyében
- Ünnepi népszokásokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó program szervezés
Felelős: Kerekes-Bíró Éva kulturális referens
Határidő: folyamatos
IV. Testvérvárosi kapcsolatok
Célunk: testvérvárosi kapcsolataink további erősítése, egyelőre közvetett
felületeken.
Felelős: Szabó Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

Téglás, 2021. március 10.
Kerekes-Bíró Éva
kulturális referens

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 2021. ÉVES SZOLGÁLTATÁSI TERVE
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység rendszeressége vagy
tervezett időpontja, időtartama

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma (fő)

A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei

A közösségi
tevékenységben a helyi
lakosság részvételi
módja

helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió segítése

heti 1 alkalom (2021 február végéig)

46

Közösségi szoba

tagként

helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió segítése

nagyrendezvényeken

200

Téglás Városi Sporttelep, Multifunkciós
Közösségi Ház udvara

látogatóként

havi 2 foglalkozás

15

Nevelői szoba, Bárczay Anna Városi Óvoda

tagként

heti egy alkalom
heti egy alkalom

10
6

Fiatalok Klubháza
Fiatalok Klubháza

tagként
tagként

A közösségi
tevékenység
megnevezése

EFT
klubfoglalkozások
(mentálhigiéné,
pszichológia, pályaorientáció,
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, pénzkezelés)
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
Családi kézműves
közművelődési tevékenységek és a művelődő
foglalkozások
közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi tevékenység célja

Téglási Alkotóműhely helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió segítése

Közművelődési alapszolgáltatások

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

FIFA Klub
Darts klub

helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió segítése
helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió segítése

Fiatalok klubja

öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, generációk közötti együttműködés
erősítése

havonta egy alkalom

8

Fiatalok Klubháza

tagként

Gulyásfesztivál

helyi közösségi, kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének, a
szabadidő hasznos eltöltésének támogatására

2021. szeptember 4.

900

Multifunkciós Közösségi Ház udvara

résztvevőként

Városnap

helyi közösségi, kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének, a
szabadidő hasznos eltöltésének támogatására

2021. május 1. (járványügyi helyzettől függően)

1000

Téglás Városi Sporttelep

résztvevőként

Nőnapi ünnepség

helyi kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének, a szabadidő
hasznos eltöltésének támogatására

2021. március 8. (on-line)

200

Multifunkciós Közösségi Ház

résztvevőként

2021. május 1. (járványügyi helyzettől függően)

80

Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

résztvevőként

iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása

havi 1 alkalom

200

Közösségi szoba

résztvevőként

iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása

folyamatos

70

Rendezvényterem

tagként

iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása

esetleges

30

különböző helyszíneken

tagként

iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása

január-február

12

Közösségi szoba

résztvevőként

szociális asszisztens
képzés

iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása

január-február

12

Közösségi szoba

résztvevőként

diákszövetség
működtetése

iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása

félévente

10

Fiatalok Klubháza

tagként

2021. január 22.

120

Multifunkciós Közösségi Ház

résztvevőként

havonta egy alkalom, illetve folyamatosan

6500 (Téglás teljes
lakossága)

Téglás város lakóházai, intézményei

olvasó, szerző,
hirdetésfeladó

Helyi tradíciók, értékek bemutatása, közvetítése

2021. szeptember 4.

900

Polgármesteri Hivatal udvara

résztvevőként

Helyi tradíciók, értékek bemutatása, közvetítése

2021. szeptember 4.

100

Téglás főutcája

résztvevőként

évi 2 alkalom

50 fő

rendezvényterem

résztvevőként

Elszármazottak
találkozója
Tanácsadások (jogi,
munkaerőpiaci
pszichológiai)
A Bek Pál
Kertbarátkör
tevékenységének
támogatása
önszerveződő körök
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek támogatása
biztosítása
ECDL képzés

Helyi identitás erősítése

A magyar kultúra
napja (közösen a
helyi kulturális programok, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatására on-line
Városi Könyvtár és
felületen
Kulturális Központtal)

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Téglási Krónika (helyi
újság), Facebook
Helyi gazdasági, hatósági, adóügyi, kulturális , és egyéb lakossági érintettségű témák
hivatalos városi
közlése, bemutatása hírdetése.
felület, Honlap

Gulyásfesztivál
Szüreti felvonulás a
Gulyásfesztiválon
"Roma nap"

Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartotzók
együttműködését célzó programok megvalósítása és a helyi nemzeti etnikai és
kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése.

(3)
(2)
Egyéb hazai
(4)
Önkormányzati
állami
Európai
támogatás
pályázati
Uniós
(állami
támogatás
pályázati
normatíván
(NKA, Csoóri
támogatás
kívül)
Alap, egyedi
támogatás..)

EFOP 1.5.316-201700121

EFOP 1.5.316-201700121

EFOP 1.5.316-201700121

EFOP 1.5.316-201700121

EFOP 1.5.316-201700121
EFOP 1.5.316-201700121
EFOP 1.5.316-201700121

EFOP 1.5.316-201700121

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb
bevételi
forrás
(adomány,
Norvég
Alap…)

Városok közötti
íjászverseny és
Honfoglláskori tradíciók, értékek bemutatása, közvetítése
hagyományőrző nap
támogatása
A Városi Vegyes Kar
működésének
Amatőr alkotó- és előadóművészeti csoport támogatása
támogatása
DFDC működésének
támogatása
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Téglási Teátristák
működésének
biztosítása
Helyi
előadóművészek
számára lehetőség a
város rendezvényein
színházi előadások
szervezése
eszköz bérbeadás
terem bérbeadás

2021. október 1-2.

600

Téglás Városi Sporttelep, Degenfeld-Schomburg
Kastély

résztvevőként

folyamatos

20

különböző helyszíneken

közreműködőként

Amatőr alkotó- és előadóművészeti csoport támogatása

folyamatos

40

különböző helyszíneken

tagként

Amatőr alkotó- és előadóművészeti csoport támogatása

folyamatos

20

különböző helyszíneken

tagként

Amatőr előadóművészek támogatása

folyamatos

200

különböző helyszíneken

közreműködőként

évi 2 alkalom

400

helyi kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének, a szabadidő
hasznos eltöltésének támogatására

településismertető
kiadványok készítése

Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladat

Rendezvény/program/projekt 1.
Rendezvény/program/projekt 2.
Rendezvény/program/projekt 3.
Rendezvény/program/projekt 4.

Városi
nagyrendezvények
Családi programok

helyi közösségi, kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének, a
szabadidő hasznos eltöltésének támogatására
generációk közötti kapcsolatot erősítő programok
egészséges életmódra ösztönző, közösségerősítő erejű, generációk közötti kapcsolat
sportprogramok
erősítését célzó programok
egészséges életmódra ösztönző, közösségerősítő erejű, generációk közötti kapcsolat
Városi futóversenyek
erősítését célzó programok

folyamatos
folyamatos

Városi Mozi

látogatóként

sörpadok, székek
oktatásra, rendezvényekre

bérbevevőként
bérlőként

évi 1 alkalom

5

Gulyásfesztivál

900

Városi Mozi udvara

Ezüstcsengő

500

különböző helyszíneken

résztvevőként

Téglás Városi Sporttelep, Téglás főterei

résztvevőként

Téglás Városi Sporttelep, és kijelölt útvonalak

résztvevőként

Szurkolói ankétok, rendezvények sportprogramja

szerkesztő, kivitelező, szervező

