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1.sz. melléklet 5/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

  Közművelődési Koncepció 

 

A közművelődés helyi feladatainak formái, módja és mértéke 

1./ A helyi kultúra gondozása 

 

A hagyományőrzés és innováció a két legfontosabb, párhuzamosan menedzselt irány. Fő pillér 

a tordasi lakosokból kiindulva  

- építeni, fejleszteni a helyi kultúrát,  

- a település hírnevének öregbítése, folyamatosan, országos szintűvé emelése,  

- a kül,- és beltéri terek kihasználása,  

- a kommunikáció magasabb szintre emelése,  

- új kezdeményezések, hagyományteremtő szándékú bevezetése.  

 

A település, a régió természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele,  

- a helyi tudás, a lokálpatriotizmusnak, információk cseréje,  

- a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, segítése,  

- a helytörténeti kiállítások, helyi ünnepek, találkozók, ötletbörzék, Ki-Mit-Tud jellegű 

fesztiválok, helyi alkotók, művészeti csoportok, vetélkedők szervezése,  

- a közösségek tevékenységének méltatása, tekintélyének gondozása, szerepük növelése, 

támogatása kül- és beltéri közösségi tereken, helyszíneken: 

 

 HANGYA Művelődési Ház, amely Tordas Község Önkormányzat szakfeladatán 

működik; 

 Községi Könyvtár,  

 Katolikus templom előtti tér, 

 Sajnovics Park, 

 Sportpálya és a szabadtéri színpad, 

 Tájház, 

 Teremtőkert Egyesület Alkotóháza 

 Orbán szobor és környéke (Öreghegy), 

 Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

 Tordasi Mesevár Óvoda, 

  Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alatti terület a 

patakparkig, mint Közösségi tér, 

 kerékpárutak és turistaút, 

 online közösségi tér. 

 

 

2./ A létkultúra növelésének segítése 

A helyi lakosság élet és teljesítőképességének, egészségmegőrzésének érdekében mozgás 

és mentális kultúra, tanfolyamok, táborok, korosztályonkénti szervezése, bemutatók, 

fórumok, természetjáró turista akciók, népességcsoportok problémáinak megoldását segítő 

ismeretek kínálata, iskolai képzést kiegészítő tevékenységek biztosítása, befogadása intézményes 
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keretek között, saját szervezésben, és/vagy külsős kezdeményezés esetén a szolgáltatások, 

eszközpark rendelkezésre bocsájtásának megvalósításával.    

3./ Az ünnepi lét kultúrájának gondozása 

Helyi művelődési alkalmak teremtése: egyetemes, nemzeti kultúránk megmutatása, színházi  

előadások, hangversenyek, kiállítások, művész - közönségtalálkozók. 

Népművészeti hagyományőrző közösségek szervezése - találkozók, fesztiválok. Az ünnepek 

köré szervezett, tematikus események megvalósítása a helyi egyházak, csoportok, civil 

szervezetek, szülői munkaközösségek, intézmények bevonásával.  

4./ A kreativitás, művészeti alkotókedv ösztönzése 

Önképzőkörök, alkotótáborok, klubok lehetőségének kínálata. Ismeret és készségfejlesztő 

hobbi és gyűjtőkörök szervezése, összefogása, intézménybe történő befogadása.  

Szakkörök: korosztályonkénti osztályozás szerint – hagyományőrzés és modern kultúra 

témákban. Helyi vonatkozású tehetséggondozás és bemutatkozási lehetőség biztosítása a 

környező települések bevonásával.  

5./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése 

Érték és érdekrendszerű civil szervezetek segítése, művelődési szándékaik, koncepcióik 

támogatása. 

Településfejlesztő, érdekvédő, közéleti egyesületek befogadása, segítése, fórumok, 

bemutatóestek szervezése. Civil közösségek egymás közti kapcsolatának segítése, a települést 

érintő közös célok megvalósításáért. Ismerkedési, együttműködési alkalmak különböző 

társadalmi rétegek és korosztályok között szabadidős és irányított programok biztosításával.  

 

6./ Kulturális, közhasznú szolgáltatások biztosítása: 

- sajtótermékek, könyv, zenei és videós dokumentumok, árusítások segítése 

- információk a település oktatási, közgyűjteményi, egyházi intézmények által kínált 

művelődési lehetőségekről 

- a lakosság kulturális értékeinek, igényének teret biztosító eszmecserék online felületen és 

személyesen  

- különféle művészeti ágak kulturális megjelenéséhez terek kínálata 

- amatőr művészeti csoportok menedzselése, kiállítások rendezése 

- tájékoztatás biztosítása a régió természeti, kulturális lehetőségeiről 

- hirdetésfelvétel, fénymásolás, stúdióhelyiség biztosítása prózai, vagy zenei anyagok rögzítésére 

- tehetséggondozás  

7./ A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

- a különböző közösségi színtér biztosítása, amely esztétikumában, felszereltségében megfelelő 

a minőségi szolgáltatáshoz, célszerű, megfelelő infrastruktúrájú, segíti az alkotó 

közösségeket. 
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8./ Hagyományőrzés 

A közösségi emlékezet gazdagítása, hagyományok megőrzése saját és egyéb szervezésben, 

illetve befogadóként a különböző szolgáltatások biztosítása:  

- farsang, 

- sibálás, húsvéti bál, 

- májusfa állítás, folklór műsor, 

- Orbán nap, 

- Augusztus 20 – Falunap, 

- szüreti felvonulás, 

- hagyományteremtő új események: Tordasi Piknik, Tordasi Adventi Vásár, Tordasi 

Hangya Fesztivál Díjátadó Gála a hagyományőrzés és innovatív művészetek jegyében, 

Tordasi Családi és Gyereknap, Ludas Tordas, 

- A több mint 1000 éves magyar kultúrát a helyi lakosok, csoportok, szervezeteken kívül 

fontos a határon túli magyarokkal is megismertetni és elmélyíteni. 

 

Művészeti értékek őrzése: múzeumszerű terek, művészeti kiállítások biztosításán keresztül 

állandó és időszaki megjelenések a helyi amatőr és ismert, kiemelkedő munkásságú 

személyiségek tevékenységeinek bemutatása. 

A település környezeti kultúrájának őrzése és fejlesztése: faluszépítő és környezetvédő 

mozgalmak szervezése, hasonló koncepciók befogadása 

9./Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái 

Az önkormányzat költségvetési szervként működtetett közművelődési intézményeinek, Hangya 

Művelődési Ház, Községi Könyvtár fenntartását a számára előírt feladatok tekintetében 100 %-

os kiadásfedezettel az éves költségvetésben biztosítja. Ugyanakkor az intézmények vezetői 

kötelesek a pályázatok és más pénzügyi források, alkalmak kihasználására. 

 

 


