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1.

2019. évi közművelődési tevékenység értékelése

A 2020-as évet nagyban befolyásolták a világjárvány miatt bevezetett intézkedések.
Az elmúlt esztendőt a működés szempontjából 4 részre oszthatjuk. Januártól március
közepéig az események zavartalanul megvalósultak. Ezt követően bezárt a Tarjáni Közösségi
Színtér, a rendszeres találkozókat, programokat lemondtuk, elmaradtak vagy részben az
online térbe költöztek át. Nyárra enyhültek a szigorítások, ekkor több szabad- és kisebb
beltéri rendezvény is megvalósult. Ősz elején pedig a távolságtartási szabályok betartásával
még néhány további benti rendezvényt is megrendeztünk. Télen ismét korlátozások léptek
érvénybe, attól kezdve egyéni vagy szűk családi szabadtéri programokat igyekeztünk kínálni
a település lakóinak. A vírushelyzet nem csak az éves statisztikai jelentésünkben megosztott
számokra hat ki negatívan, de a nagy bizonytalanság miatt a helyi közművelődés
szervezésére, tervezésére is.
1.1. Személyi feltételek
A települési önkormányzatoknak 2021. január 1-jétől kell megfelelniük a
jogszabályokban megfogalmazott előírásnak, miszerint minden községben legalább közösségi
színteret kötelező működtetni, ahol a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások
zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési
szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert köteles foglalkoztatni.
Tarján Község Önkormányzata 2019. december 1. óta 1 fő közművelődési szakembert
foglalkoztat. A szakalkalmazott ekkor még nem rendelkezett a munkakörének megfelelő
képesítéssel, a végzettség megszerzése folyamatban van, előreláthatólag 2021.
szeptemberében fejeződik be. Ez megfelel az 1997. évi CXL. törvényben (a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről), valamint a
jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben (a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről) előírtaknak. A munkatárs pontos feladatait (részben) Munkaköri leírása
tartalmazza. A szakkörök, klubok vezetését, mint korábban is, önkéntes segítők látják el.
1.2. Anyagi feltételek
A Tarjáni Közösségi Színtér gazdálkodását tekintve nem önálló költségvetési
intézmény, hanem az önkormányzat alá tartozik. A feladatok ellátásához szükséges forrást az
állami normatívából és a települési önkormányzat éves költségvetéséből biztosítják. Ez a
2020-as év során közel 6 millió forint volt. Bevételt jelenthetett még a terembérlet, illetve a
különböző pályázatok forrásai.
Utóbbihoz nagyon fontosnak tartom a pályázatok figyelését, a szakmai tájékozódást.
Figyelem például a Magyar Falu Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alap, az Európai
Szolidaritást Testület, LdU és egyéb szervezetek pályázatait. Erről értesítem az önkormányzat
mellett azokat a civil szervezeteket, amelyeket érinthet a lehetőség, és igyekszem támogatni
őket a folyamatban. A tavalyi év során kb. 10 ilyen pályázatot írtam meg, ebből négy
kapcsolódik kisebb-nagyobb mértékben a művelődési színterekhez, közösségekhez, helyi
kultúrához. A játszótérre 4 993 837 Ft-ot nyert az önkormányzat. A Tarjáni Kultúrház
padlójának átépítése és közösségszervező alkalmazásának bértámogatására közel 33 m. Ft-ra
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adtunk be pályázatot, ez sajnos nem részesült támogatásban, ahogy a katolikus egyház
temetői pályázata sem, ahol a temetői járda meghosszabbítása volt a cél, illetve a Rókus
szobor felújítására irányuló kérelmet is elutasították. Az Európai Unió Szolidaritási
Testületéhez benyújtott tervünk az Ifjúsági klub kialakítására viszont 6000 euró értékben
támogatásra talált.
A bevételekből a 2020-as évben nem maradt felhalmozott költség, abból a személyi
juttatásokat, az épületek fenntartási költségét, a dologi és egyéb kiadásokat, valamint
beruházásokat tudta fedezni az önkormányzat. Utóbbiakat, vagyis a Közösségi Színtér
tereiben zajló fejlesztések a következő pontban olvashatók.
1.3. Tárgyi feltételek
A Tarjáni Közösségi Színtér több helyszínt is magába foglal, amelyek mind az
önkormányzat megfelelő feladatellátásához járulnak hozzá. Az év folyamán ezekben az
épületekben a következő beruházások történtek:
Közösségi Ház (Rákóczi u. 32.)
A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szabályozza a közművelődési alapszolgáltatások
ellátásához szükséges követelményeket. Ezek között szerepel a különböző programok
megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközök biztosítása. Ezért
2020-ban színházi előadások megrendezését is lehetővé tevő reflektorok és hangrendszer
kerül beszerelésre a Közösségi Ház nagytermében. Szintén a rendelet írja elő a korlátozás- és
térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot, amit hosszú idő után szintén sikerült
bevezetni az épületbe. Prezentációs eszközként beszerzésre került egy 3 x 4 m-es
vetítővászon is, amely kinti és beltéri programok alkalmával, elülső és hátulról történő
vetítésre is alkalmas. Sor került ezen kívül 120 bankett szék beszerzésére, mivel az eddig
használt kék székek kezdenek elhasználódni a hegesztések mentén tönkremenni. Az új
ülőalkalmatosságok helykihasználása is kedvezőbb, a terem kényelmesebben berendezhető
ezekkel, használaton kívül jól rakásolhatók. Ezen kívül a kultúrt díszítő karácsonyi fényeket
is vásárolt az önkormányzat.
Tájház (Rákóczi u. 25.)
Az épület esetében sürgősen megoldandó problémát jelentett az első helyiségben
(tisztaszobában) egyre növekvő repedés a falon. Ezt az épület süllyedése okozta, amit az
önkormányzat sikeres pályázata révén egy erre használt technológia segítségével meg tudtunk
állítani.
Egyesületek Háza (Jókai u. 6.)
Az épület elrendezése nem teljesen felelt meg az azt használó csoportok igényeinek,
ezért 2020-ban napirendre került az épület belső felújításának kérdése. A hosszú távú
munkálatok a cserépkályhák elbontásával kezdődtek, de a nagyobb átalakítások 2021-ben
valósulnak meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának és a települési
önkormányzat hozzájárulásának köszönhetően. A Nemzetiségi Önkormányzat nem csak a
konyha átalakítására, hanem bútorok beszerzésére is nyert forrást. A 15 db összecsukható
asztal és 31 db szék még 2020 folyamán megérkezett.
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Fesztiválpark
A terület fejlesztése 2019 végén a fák állapotának rendbetételével kezdődött. 2020
során a nézőtérként is funkcionáló betonos kézilabda pályán kosárpalánkok is kihelyezésre
kerültek. Emellett a közösség, a sportolni vágyók az új ivókútnak köszönhetően könnyen
felfrissíthetik magukat, a pihenők, nézők vagy kísérők számára pedig padokat helyezett ki az
önkormányzat. Az oldalsó füves, ligetes részen amatőr pumpapálya kezdett kialakulni, egy
sikeres pályázatnak köszönhetően ez azonban új helyre fog kerülni, profi pumpaparkot alakít
ki a település a játszótér közelében.
2.

A Közösségi Színtér 2020. évi szakmai tevékenységének részletes bemutatása

Tarján Község Önkormányzata 2020-ban új közművelődési rendeletet bocsátott ki. Az
aktuális rendelet 2020. május 19-én kelt, ez lépett az elavult 2002. évi dokumentum helyébe.
A szabályozás megalkotásakor figyelembe vett helyi adottságok a következők voltak: Tarján
lakosságszáma kb. 2800 fő, amely alapján a falu az 1000-5000 fő közötti települések
kategóriájába sorolható. Ennek megfelelően az önkormányzat egyrészt közösségi színteret
tart fenn Tarjáni Közösségi Színtér néven, másrészt biztosít legalább két alapszolgáltatást,
amelyek közül az egyik kötelező, a másik kötelezően választható. Tarján esetében a két
előírton felül további egy közművelődési alapszolgáltatást nyújt az önkormányzat, amelyek a
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, a
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése és német nemzetiségi településként a
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
A 2. számú mellékletben részletesen megtekinthető a Közösségi Színtér tereiben
helyet kapó, illetve az önkormányzat közművelődési szakembere által szervezett
rendezvények táblázata. 2020. elején, a pandémia kezdete előtt havi programajánlóval
népszerűsítettük a falubeli rendezvényeket. Erre látható egy példa a 3. számú mellékletben. A
4. számú melléklet a heti terembeosztást tartalmazza.
Szakmai továbbképzések
2020-ban a foglalkoztatott közművelődési szakember munkáját 2 tanfolyam elvégzése
is segítette. Egyik a Színháziskola 30 órás akkreditált képzés, másik a Digitális kompetenciák
a közművelődésben elnevezésű tanfolyam. Mindkét képzés online formában, a Nemzeti
Művelődési Intézet szervezésében valósult meg. A törvényi előírásokat önkormányzatunk
úgy tudja teljesíteni, hogy 2020 decemberétől kezdődően a munkatárs részt vesz a
Közművelődési szakember I. diplomára épülő 340 órás OKJ-s képzésben, amely várhatóan
2021. szeptemberig tart. Ezen kívül a közművelődési szakember rendszeresen részt vesz a
Nemzeti Művelődési Intézet KEM Megyei Igazgatóságának szakmai napjain.
2.1. A Közösségi Színtérben működő civil és egyéb szervezetek, csoportok
A Közösségi Házat elsősorban a nagyobb teret igénylő csoportok veszik igénybe,
hiszen a nagyterem alkalmas a Tarjáni Fúvószenekar próbáinak és fellépéseinek, a ping-pong
csoport heti edzéseinek és mérkőzéseinek, illetve a Tarianer Tanzgruppe próbáinak
rendszeres megrendezésére, lebonyolítására. A Testvérek Zenekar heti egyszer a fenti
kisteremben tartja próbáit. Ezen kívül befogadott programként ez a helyiség ad otthont heti
kétszer a capoeira-aerobic és heti egyszer a jóga óráknak. Külsős esemény ezen kívül a
kerámia szakkör, ami heti kétszer a kultúr előterében kap helyet. A vírushelyzet miatt
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októbertől az óvoda külsős szakember által tartott foglalkozásainak is otthont adott az épület:
az ovis néptánc, hittan és mazsorett is ezekben a terekben kaptak helyet. Rajtuk kívül a
Gyémánt Mazsorett csoport is több alkalommal igénybe vette a termet próbák, felvételek
céljából.
Mivel a kisebb csoportoknak nincs olyan nagy térigényük, hogy a nagytermet
használják, a kultúr fenti terme viszont vagy kicsinek bizonyul vagy a csoportok résztvevői
nehezen tudják megközelíteni azt a lépcsők miatt, több csoportnak az Egyesületek Házában
biztosítunk helyet a heti foglalkozásokra. Ilyen a Baba-mama klub, a Tarjáni Német
Nemzetiségi Dalkör és a Kosárfonó klub. Itt kapnak helyet a további egyesületek gyűlései,
megbeszélései, évzárói és egyéb zártkörű rendezvényei.
2.2. Kulturális programok, rendezvények
A 2020-as évet kísérleti évnek mondhatjuk olyan szempontból, hogy ezt megelőzően
az önkormányzatnak közművelődési szakember hiányában hosszú éveken keresztül nem
voltak saját programjai a nemzeti ünnepségeket, a Zenei Fesztivált, illetve a Szüreti
felvonulást kivéve. Az esztendő programjait az egyesületek egy 2019. novemberi
megbeszélésen pontosították, amikor a helyi művelődésszervező még nem állt
alkalmazásban. 2020-ra ezért az önkormányzat részéről a hagyományos programok kerültek
be a programnaptárba. Ezeket egészítették ki az olyan előre nem tervezett, viszont az
igényekre, az időközben megismert előírásokra és a vírushelyzetre folyamatosan reagáló
programok, amelyeket a Kultúr@Tarján név alatt szerveztünk. Ilyen volt az első alkalommal
megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal 3 napos program, amellyel az országos
rendezvénysorozathoz csatlakoztunk. Célunk az volt, hogy bemutatkozási alkalmat
teremtsünk a községben működő kultúrcsoportoknak, civil szervezeteknek, intézményeknek.
Ezen kívül az Nemzeti Művelődési Intézettel közösen valósítottuk meg az elsősorban
fiataloknak szóló Területi Ifjúsági Műhely című projektet, melyben előadásokon,
workshopokon, látóutakon vehettek részt az ifjúság érdeklődő képviselői. Az új hang- és
fényrendszer lehetővé teszi komolyabb színházi előadások befogadását is, ebből egyet, az
Orfeusz Társulat Tatabánya A kölcsönkért gyufa című vidám darabját tudtuk befogadni az év
során. Advent időszakában a nehéz helyzetben lévőkre gondolta tartottuk meg az ilyenkor
szokásos adománygyűjtést a Kulturális Bizottsággal közösen. Saját beltéri programok közül a
járványhelyzet miatti kötelező rendezvénytilalom és zárvatartás miatt több nem valósult meg.
Igyekeztünk viszont alkalmazkodni a helyzethez és online vagy szabadtéri eseményeket
biztosítani a falu lakosságának idejük hasznos eltöltésére, a kultúra közvetítésére,
közösségeik építésére.
Online programok
Az online térbe került programokat a közönség a 2020 decemberben létrehozott
kultúr.a.Tarján Facebook oldalon, a FaluTV-n keresztül vagy annak YouTube csatornáján
követhette figyelemmel. Ilyenek voltak a nemzeti ünnepi és a bányásznapi megemlékezések,
a Húsvéti kézműveskedés videósorozata, az Orfeusz Társulat régebbi előadásainak
közvetítése.
Szabadtéri, külső helyszínen megrendezett programok
Az év során nem csak a Közösségi Színtérbe szerveztünk programokat, hanem más,
falu szinten ikonikus helyszínre is. Ilyen volt a végül elmaradt Giro d’Italia kerékpáros
versenyt beharangozó Rózsaszín fények éjszakája a katolikus templom előtt, a fúvószenekar
Nyáresti Térzene elnevezésű hagyományos koncertje a Körpincéknél, a falu majd’ minden
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pontját érintő zenés Szüreti hangulat, a katolikus templomban helyet kapó Őszköszöntő
koncert és a 24 napon át folyamatosan nyíló Adventi kalendárium ablakai. Szakmailag
támogattuk a Sportcsarnokban megrendezett Svábbált és Kórustalálkozót is. Ezeken kívül a
Tájházban, illetve az ahhoz kapcsolódó Tanösvényen 3 csoportot vezettünk: Veszprémből,
Budapest 13. kerületéből és Fekedről. A Nemzeti Művelődési Intézettel közösen továbbá 3
látóutat szerveztünk meg: Lakitelekre, Nagyvázsonyba és az online térben Magyaralmásra.
Más szervezetek programjai
Nagyon örülünk annak, hogy a faluban tevékeny civil szervezetek, intézmények
számos önálló programot szerveznek, amihez az önkormányzat legtöbbször csak a helyszínt
biztosítja. Ez komoly összefogást, csapatmunkát és egyéni felelős helytállást bizonyít. A
faluban működő civil szervezetek, intézmények maximálisan segítették munkánkat, nagy
összetartó erővel dolgoztunk együtt. Számtalan műsort, rendezvényt terveztek a 2020-as évre,
amiből sajnos nem mind tudott megvalósulni.
A Közösségi Színtér nagytermében a helyi civil szervezetek és öntevékeny művészeti
csoportok által szervezett rendezvények közül a Nyugdíjasklub Farsangi bálja, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos Újévi koncertje, az iskola Farsangja, a Baccus
Bortársaság Borversenye, a Deutschklub szervezte Kocsmalimpia, az iskola alsósoknak szóló
színházi előadása, valamint a Horgász Egyesület közgyűlése és iskolásoknak szóló több
alkalmas tanfolyama valósult meg a márciusi lezárásokig. Év közben megnyílt a lehetőség a
vásárok rendezésére, melyre több alkalommal is bérbe adta az önkormányzat a termet.
Emellett véradások is helyet kaptak a nagyterem falai közt. A Tájházban szervezte meg a
Deutschklub a hagyományos sütését, illetve a Schaupf kötő tanfolyamát, illetve az udvaron a
már évek óta sikeres Sommermusik elnevezésű zenés délutánját. A tavaly ugyanitt rendezett
SommerMozi 2020-ban már a Fesztiválparkban várta az esti szabadtéri filmvetítés nézőit. Az
Egyesületek Házában a rendszeres foglalkozásokon kívül helyet kaphattak a civil
szervezetek, mint a Nyugdíjasklub, a Baráti Kör, a Deutschklub, a Tűzoltó Egyesület, a Sport
Egyesület vagy a Sporthorgász egyesület közgyűlései, megbeszélései, összejövetelei, évzárói,
egyéb közösségi alkalmai. A Sziget Étterem bezárásával megnőtt az épületben található terem
iránti igény, így 2020-ban számos családi rendezvényre (születésnapra, halotti torra) is bérbe
adtuk a helyiséget.
2.3. Kapcsolatok
Ahogy a rendeletben is szerepel, az önkormányzat a közművelődési feladatok
ellátásában együtt kíván működni számos intézménnyel, szervezettel. Ilyenek a helyben
működő nevelési-oktatási intézmények és az egyházak, a közművelődési célú, illetve az
egyéb aktivitással rendelkező civil szervezetek, egyesületek, a további kulturális, művészeti,
hagyományőrző tevékenységet végző személyek, csoportok Emellett az önkormányzat
igyekszik jó kapcsolatot ápolni a helyiségeket bérlő és használó további csoportokkal,
valamint törekszik kihasználni az alapítványokkal való együttműködés lehetőségeit is.
Mindezeket a szervezeteket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A falu határain kívül településünk önkormányzata és a közösségi színtérben
foglalkoztatott szakember igyekszik élni a földrajzi adottságok adta sokrétű lehetőségekkel, a
fizikai és az online térben épített kapcsolati hálóval. Keresi az együttműködés lehetőségét a
környező települések, elsősorban a kistérséghez tartozó városok és községek, mint Gyermely,
Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős és
földrajzilag közel eső és szintén német nemzetiségi háttérrel rendelkező Vértestolna
önkormányzataival, közművelődési intézményeivel és az ott dolgozó szakemberekkel.
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Emellett fontos szálak fűzik a Nemzeti Művelődési Intézethez, annak is Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatóságához. Az együttműködés révén valósult meg az elmúlt évben többek
között az ifjúsági műhely, a megyei szakmai találkozókon való részvétel, a közművelődést
érintő dokumentumok aktualizálása is. Az országos szinten működő Magyar Népművelők
Egyesületéhez egyelőre a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű központi eseményhez való
csatlakozás révén igyekszik kapcsolatot létesíteni.
A nemzetközi összeköttetések terén a legjelentősebb a Tarján német partnervárosával,
Staufenberggel való 30 éve tartó együttműködés. A Közösségi Színtér szükség esetén nem
csak helyet biztosít a négyévente Tarjánban megrendezett ifjúsági négyes találkozó egyes
programjainak, de koordináló szerepet is betölt a partnerkapcsolatban érintett magyar és
német kultúrcsoportok és civil szervezetek között.
Pozitívan jellemezhető a csapatmunka az önkormányzaton belüli személyes
kapcsolatok tekintetében, azaz a közművelődési szakember és a polgármester, a jegyző, a
pénzügyön, az adóügyön, gazdasági-műszaki szervezetben dolgozó kollégákkal, takarító
személyzettel közötti együttműködést illetően is.
3.

2021-es célkitűzések

2021-re vonatkozó Munkatervünkben részletesen olvashatóak a jövő évre vonatkozó
terveink. Ez tartalmazza a Szolgáltatási Tervet is, melyben látható, hogy falunkban a civil
szervezetek a művelődési házzal karöltve színvonalas rendezvényekkel próbálják kielégíteni
a lakosság kulturális igényeit. Az előttünk álló évben a régi sikeres programjaink megtartását
tervezzük, ami a tapasztalatok alapján biztosan kiegészül egy-két új programmal. Emellett
lehetőséget adunk különböző zenés rendezvények, esküvők, koncertek, privát összejövetelek
megrendezésére is.
Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi hagyományok megőrzése és
ápolása mellett a közösségi kezdemények támogatását, szakmai segítését, az új iniciatívák
felkarolását.

Tarján, 2020. március 1.

………………………………
Izingné Árendás Katinka
művelődésszervező
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1. sz. melléklet: A Tarjáni Közösségi Színteret használó civil szervezetek, intézmények,
csoportok, klubok listája
Név
Önkormányzatok
Intézmények
Egyházak

Tarján Község Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Katolikus Egyház
Református Egyház
Tarján Községért Baráti Kör
Német Nemzetiségi Egyesület
Nyugdíjas Klub

Egyesületek

Bacchus Bortársaság Tarján
Szent Flórián Tűzoltó Egyesület
Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör
Kézilabda Sport Egyesület
Sporthorgász Egyesület Tarján
Tarianer Tanzgruppe
Tarjáni Ifjúsági Klub
Pingpong csoport
Gyémánt Mazsorett
Papírfonó klub

Klubok, csoportok

Baba-mama klub
Testvérek zenekar
Tarjáni Fúvószenekar
Fazekas szakkör
Karate csoport
Tarjáni Gyermekekért Alapítvány

Alapítványok

Tarjáni Óvodáért Alapítvány
Tarján Községért Közalapítvány
Tarjáni Nemzetiségi Ifjúsági Tábor
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2. sz. melléklet: 2020-as év főbb rendezvényei, programjai
Dátum
Rendezvény

Helyszín

Szervező

Látogatók, résztvevők

2020. január 11., szombat

Farsangi bál

Kultúr

Nyugdíjas Klub

kb 200 fő (teltház)

2020. január 12., vasárnap

Újévi koncert

Kultúr

Ném. Nemz. Önk.

kb 200 fő (teltház)

2020. január 25., szombat

Sütés

Tájház

Deutsch klub

kb 24 fő

2020. január 30., csütörtök

Rózsaszín fények éjszakája Templom tér

Önkorm.

kb 80 fő

2020. február 7., péntek

Iskola farsang

Kultúr

Iskola

2020. február 8., szombat

Sváb bál

Csarnok

Ném. Nemz. Önk.

2020. február 9., vasárnap

Kórus találkozó

Csarnok

Dalkör

kb 150 fő
kb 500 fő (teltház, összes jegy
elkelt)
kb 400 fő

2020. február 14-16.

Kultúrházak éjjel-nappal

Kultúr

Önkorm.

2020. február 14., péntek

Iskola farsang

Kultúr

Iskola

2020. február 15., szombat

Baba-mama börze

Kultúr

Baba-Mama Klub

kb 370 fő
kb 200 fő (viszonylag megtelt,
felsősök)
kb. 20-30 fő (fotók alapján)

2020. február 22., szombat

Schaupf kötő tanfolyam

Tájház

Deutsch klub

kb 20-25 fő

2020.február 28-29.

Borverseny

Kultúr

Bacchus

kb 60 fő

2020. március 1., vasárnap

Kocsmalimpia

Kultúr

Deutsch klub

kb 200 fő

2020. március 6., péntek

Színház alsósoknak

Kultúr

Iskola

kb 120 fő

2020. március 15., vasárnap

Ünnepség 10:15

Református
Templom

Önkorm.

FaluTV, YouTube

2020. április 09-12.

Húsvéti kézműveskedés

Online

Önkorm.

ONLINE

2020. április 12., vasárnap

Húsvéti bál

Kultúr

Deutsch klub

ELMARADT
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2020. április 24., péntek

Hagyományok napja+ Tracht
Iskola
Tag

Zentrum.hu-országos

ONLINE

2020. április 26., vasárnap

Búcsú

Önkorm.

ELMARADT

2020. június 4., csütörtök

Összetartozás napja 100 év

2020. június 6., szombat

Baba-mama börze

Kultúr

Baba-Mama Klub

ELMARADT

2020. március - június

OTT színdarabok
közvetítése a Falu TV-ben

Online

Önkorm.

FaluTV, YouTube

NMI/Önkorm.

kb 10 fő

NMI/Önkorm.

kb 20-25 fő

2020. június 26., péntek
2020. július 27., hétfő

Platz

ONLINE

EFOP - Területi Ifjúsági
Műhely - Ifjúsági közösségi Kultúr
tér
Színháziskola látogatás
Lakitelek
Lakitelken

2020. július 30., csütörtök

Nyáresti Térzene

Körpince

Fúvószenekar/ Önkorm.

kb 100 fő (viszonylag
megtelt)

2020. július 31., péntek

SommerMozi

Fesztiválpark

Tánccsoport,
Deutschklub

kb. 100 fő

2020. augusztus 12., szerda

EFOP - Területi Ifjúsági
Műhely - Önkéntesség

Kultúr

NMI/Önkorm.

kb 10 fő

Nagyvázsony

NMI/Önkorm.

kb 10 fő

Tájház

Deutsch klub

kb 200 fő (viszonylag megtelt)

Platz

Önkorm.

ELMARADT

2020. augusztus 30., vasárnap

EFOP - Területi Ifjúsági
Műhely - Nagyvázsonyi
látóút
Sommermusik

2020. augusztus 7., péntek

Zenei

2020. augusztus 27., csütörtök

Tel.: +36 30 898 9332 ● E-mail: kultur@tarjan.hu ● Facebook: Kultúr.a.Tarján
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Fesztivál/Kézművesnap
2020. szeptember 6., vasárnap

Bányásznap

Móricz Zs.
Körtér

Önkorm.

ONLINE

2020. szeptember 26., szombat

Szüreti felvonulás & bál? &
Staufenberg 30

Falu

Önkorm.

ELMARADT

2020. szeptember 26., szombat

Szüreti hangulat

Falu

Önkorm.

kb 100 fő

2020. szeptember 30., szerda

EFOP - Területi Ifjúsági
Műhely - Kortárs települési Kultúr
változások előadás

NMI/Önkorm.

kb 12 fő

2020. október 3., szombat

Baba-mama börze

Kultúr

Baba-Mama Klub

ELMARADT

2020. október 4., vasárnap

Őszköszöntő konert

Katolikus
Templom

Önkorm.

kb. 50-60 fő

2020. október 17., szombat

40 éves Dalkör
Kultúr
OTT A kölcsönként gyufa Kultúr
Színház

Dalkör

ELMARADT

Önkorm.

kb 30 fő

2020. október 20., kedd
2020. október 23., péntek

Okt. 23 Ünnepség

Staufenberg
park

Önkorm.

FaluTV, YouTube

2020. október 24., szombat

Sport bál
EFOP - Területi Ifjúsági
Műhely - Virtuális látóút
Magyaralmás
Búcsú

Kultúr

Kézilabda egyesület

ELMARADT

Online

NMI/Önkorm.

kb 10 fő

Platz

Önkorm.

ELMARADT

2020. november 25., szerda
2020. október 25., vasárnap
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2020. november 7., szombat

Sütés

Tájház

Deutsch klub

ELMARADT

2020. november 14., szombat

Márton napi bál

Kultúr

Óvoda

ELMARADT

2020. november 23., hétfő

Népismereti vetélkedő

Kultúr

Iskola

ELMARADT

2020. december 01-11.

Adventi adománygyűjtés
Tarján Adventi
Kalendáriuma

Kultúr

Önkorm.

45 család támogatása

Falu

Önkorm.

kb 200 fő (nagy érdeklődés)

2020.december 01-24.
2020. december 6., vasárnap

Advent

Katolikus
Templom

Óvoda

ELMARADT

2020. december 7., hétfő

Idősek napja

Kultúr

Iskola

FaluTV, YouTube

2020. december 12., szombat

Advent

Katolikus
Templom

Iskola

ELMARADT

2020. december 31., csütörtök

Szilveszteri bál
Tanösvény látogatások
(Veszprém, 13. kerület,
Feked)

Kultúr

?

ELMARADT

Tájház

Önkorm.

kb 65 fő

2020.
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3. sz. melléklet: Havi programajánló
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4. sz. melléklet: Heti terembeosztás
Nap
Óra

Hétfő
Egyesületek
Háza

Kultúr
(Nagyterem)

Kedd
Kultúr
(Nagyterem)

Csütörtök

Péntek

Kultúr
(Kisterem)

Kultúr
(Nagyterem)

Kultúr
(Nagyterem)

Ovis hittan
15:00-16:00

Ovis
mazsorett
15:00-16:00

Szerda

Kultúr
(Kisterem)

Egyesületek
Háza

Kultúr
(Nagyterem)

SZ V
Kultúr
(Kisterem)

Kerámia
szakkör
8:00-9:00

8:00
9:00
10:00 Baba-mama
klub
10:00-11:30
11:00

Ovis néptánc
15:00-16:30

15:00
16:00

17:00

18:00

19:00

Kerámia
szakkör
17:00-19:00

Kosárfonók
17:00-19:00
Dalkör
18:00-19:00

Tarjáni
Fúvószenekar
18:30-20:00

Jóga
18:00-19:30

Ping-pong
edzés 16:0020:00

Capoeiraaerobic
19:00-20:00

20:00

Tel.: +36 30 898 9332 ● E-mail: kultur@tarjan.hu ● Facebook: Kultúr.a.Tarján

Testvérek
Zenekar
17:00-18:00
Capoeiraaerobic
18:00-19:00
Tarianer
Tanzgruppe
19:00-20:30

