
 1

                                                             FUNDATIA  TÉKA  ALAPÍTVÁNY 
                                                                                                                 Gherla – Szamosújvár, RO 
                                                                                                                                              405300 Mihai Viteazul 39 
                                                                                                                                              Tel./fax: 0264243198 
                                                                                                                                              Mail: teka@teka.ro    Web: www.teka.ro  

      ________________________________________ 
 
 
 
TÉKA ALAPÍTVÁNY  
SZAKMAI BESZÁMOLÓ - 2016 
 
 
 
I. BEVEZETŐ 
 

KÜLDETÉS 
 
Alapítványunk küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson, és korszerűen 
megszervezze városunk és régiónk közművelődési, oktatási és közösségi életét; hozzájáruljon a 
térség (Mezőség) általános rehabilitációs és modernizációs folyamataihoz.   

VIZIÓ-JÖVŐKÉP 

A civil közösségi érdekérvényesítés lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználása városunkban 
és a környező régióban.  Egy olyan közösség, amely a civil szféra, a gazdasági élet szereplői és az 
állami intézmények hatékony együttműködésének élvezője. 
 
MÉRFÖLDKÖVEK:  

 
- 1993 - az alapítás éve  
- 1995 - a Téka Művelődési Központ létrehozása  
- 2000 - csatlakozás a Mezőségi szórványoktatási programhoz 
- 2005 - a Tóvidék program elindítása 
- 2006 - „Magyariskola Mezőségen” program elindítása 
- 2014 - regisztrált Tehetségpont lettünk 
- 2016 - a magyar iskola felépítésének befejezése 

 
 

II.  AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI  
 

Átfogó célunk a szamosújvári és a mezőségi régió magyar közösségének erősítése és 
gyarapodása. 
 
Általános céljaink: 
 
- Közművelődési, oktatási, ifjúságszervezési és közösségfejlesztési programok megszervezése, 

irányítása és lebonyolítása városunkban és a környező régióban   
- a civil önszerveződés korszerű eszközeit felhasználva megfelelni a folyamatosan változó 

társadalmi körülmények kihívásainak      
- minőségi anyanyelvi oktatási intézményeket létrehozni és működtetni a szamosújvári és 

mezőségi magyar közösség számára  
- a szociálisan hátrányos helyzetben levő rétegek támogatása 
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- szakmai szervezés, tanácsadás és segítség a helyi közösség és a civil intézmények számára 
- egyéni és közösségi önértéktudat kialakítása, megerősítése és fejlesztése az etnikai és 

szellemi elszórványosodással szemben. 
- Pozitív magyarságkép kialakítása a többségi nemzet tagjai között a magyar kultúra és 

szellemiség értékeinek minél szélesebb körű bemutatása által  
 
III. CÉLKITŰZÉSEK 
 
- Állandó, időszakos és felmenő rendszerű kulturális, oktatási, ifjúsági programok szervezése a 

Téka Művelődési Központ keretein belül 
- Biztosítani a Mezőségi Téka Szórványkollégium folytonos működését, fenntartását és 

fejlesztését 
- A „Feketelaki táborközpont” fejlesztésének és működésének biztosítása 
- A feketelaki „Tájház és közösségi központ” működésének támogatása  
- A Tóvidéki térség közművelődési és modernizációs programjainak támogatása 
- A szépkenyerűszentmártoni közösségi ház fejlesztése és működtetése 
- A „Mezőségi Szórványoktatási Központ” felépítése és az új oktatási intézmény létrehozása 
- Intézményeink működtetéséhez szükséges, saját gazdasági tevékenység beindítása 
 
 
IV. A SZERVEZET STRUKTÚRÁJA  
 
4.1 Működési keretek 

 
- Alapítványunkat a dési törvényszéken jegyezték be az 1924-es törvény alapján a 

12/PJ/27.10.1993 nyilvántartási számon 
- Alapszabályzat módosítások: a 26/2000 sürgőségi rendelet alapján a szamosújvári 

törvényszék 367/2003 sz. h. a célkitűzések kiegészítéséről; a 1. 101/2005 sz. h.  a székhely 
megváltoztatásáról; a 699/2008 sz. határozat a célok és célkitűzések kiegészítéséről, az 
alapítvány vagyonáról szóló határozatok elfogadásáról; a 255/2011 sz. h. az alapítvány 
vagyonáról (állami támogatás lehetősége); 849/2012 sz. határozat a Vezető Tanács 
létszámának megemelése 7-re és a VT tagok megnevezése. 

- Bejegyezve az Egyesületek és alapítványok nyilvántartási könyvében a szamosújvári 
bíróságon: 64 szám 

 
4.2 Intézményeink    
 
A Téka Alapítvány átfogó és konkrét céljainak megvalósítása érdekében a következő 
intézményeket hozta létre és tartja fenn: 
- Téka Művelődési Központ – Szamosújvár  
- Mezőségi Téka Szórványkollégium – Szamosújvár  
- Mezőségi Táborközpont - Feketelak 
- Tájház és közösségi központ – Feketelak  
- Közösségi ház - Szépkenyerűszentmárton  
- Mezőségi Magyar Oktatási Központ  
 
4.3 Humán erőforrások 

- Alkalmazottak: 17 személy teljes idővel; 7 részidős                
- Önkéntes rendezvény és tevékenységszervezők (projekttől függően 1- 50 között) 
 
4.4 A szervezet vezetőségi struktúrája (megválasztva 5 évre a 2013.02.06-án tartott közgyűlésen) 

Elnökség: 
- Balázs-Bécsi Attila – elnök 
- Juhos Tamás – alelnök  
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- Budai Annamária – alelnök  
- Balázs-Bécsi Enikő – gazdasági ügyvezető  
- Kulcsár Ildikó- titkár 
- Fodor Zoltán- vezetőségi tag 
- Székely Melinda - Ifjúsági szakosztály elnök 
 
Művelődési központ: Egri Hajnal – központvezető 
Szórványkollégium: Balázs-Bécsi Enikő – igazgató; Balla Imola -  megbízott igazgató   
Médiafelelős; Fodor Emőke 
Cenzorok; Lénárd Gizella, Incze Zsuzsanna, Hajdú Enikő, Balla Ferenc, Miklósi Ferencz 
 
 
4.5 A szervezet vagyona: 

 

Ingatlanok:  

- Magyar iskola épülete – Fermei 35/A szám, 3337 nm hasznos terület / 7053 nm telek 
- Iskolai tornaterem – Fermei 35/A szám, 520 nm. 
- 800 nm. telek az iskola mellett  
- Művelődési Központ épülete és telke - Szamosújvár – 290 m2 / 780 m2 
- A Téka Alapítvány adminisztratív épülete – Szamosújvár - 63 m2 
- Szórványkollégium épülete – Szamosújvár – 1300 m2 
- Táborközpont – Feketelak – épület, tánccsűr, zuhanyzó-mosdó, telek – 6 300 m2 
- Tájház – Feketelak – épület, csűr, konyha, gabonás, telek – 3 500 m2 
- Közösségi Ház – Szépkenyerűszentmárton – 3 000 m2 
- Kolozsvári tömbház lakás - adományként a Hentz családtól  
Járművek  
- Dacia Sandero – szolgálati autó ; Dacia Dokker – kateringes autó az iskolának  
Infrastruktúra /technikai felszerelés 
- A magyar iskola és tornaterem infrastruktúrája – leltározva és jegyzőkönyvvel átadva  
- Irodatechnika, informatikai felszerelés, médiatechnika, hangosítás, Kézműves felszerelés, 

hangszerek, konyhai technika, háztartási gépek, fűtési technika, kézi munkagépek, 
-  a Tóvidék Program keretén belül a mezőségi falvaknak kiosztott technikai felszerelés 
- óvodáknak átadott felszerelés és bútorzat 
Komplex népviseletek: mezőségi, kalotaszegi, moldvai, székely, dunántúli 
Bútorzat: iroda, könyvtár, kézműves műhely, bentlakási szobák, konyha, konferenciaterem  

 

 

 

V. TÉKA SZÓRVÁNYKÖZPONT - SZAKMAI PROGRAMOK - 2016 

 

Az alapítvány ingatlanjait és infrastruktúráját művelődési és oktatási központként meg közösségi 
térként használjuk. Ezen belül zajlanak le az állandó programok, itt található az iroda és innen 
kiindulva szervezzük meg az időszakos programokat, nagyrendezvényeket.  Az évi programot 
szeptember 15.-től a következő év szeptember 15-ig tervezzük meg (az évad az iskolai évhez 
igazodik). A Téka ház  2016 – ban is kiemelten betöltötte a közösségi központ szerepét, ugyanis a 
saját programokon kívül több szakmai és közösségi réteg tartotta fontosnak azt, hogy az itteni 
tereket és infrastruktúrát felhasználva szervezzen programokat.   

A 2016-os évben az alább meghatározott három nagyobb program mentén a következő 
projekteket, rendezvényeket és tevékenységeket bonyolítottuk le: 
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A.  KÖZMŰVELŐDÉSI/KULTURÁLIS PROGRAM  
 

SOR-
SZÁM 

PROJEKT / 
RENDEZVÉNY, 
TEVÉKENYSÉG / 
IDŐPONT  

RÉSZTVEVŐK SZÁMA  LEÍRÁS  

1. VIII. Jótékonysági 
farsangi bál 
2016.február 22 

Kb. 280 felnőtt;40 fiatal A Téka Díjat nem osztottuk ki 

2. 1848 megünneplése  
2014. március 12-16. 

150  Három tevékenységen a Téka házban 

3. XXI. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 
2016. május 19-22. 

 Programelemek száma  17 
Részvevő együttesek  24 
Fellépők száma  627   
A játéktalálkozón fellépő együttesek száma  16 
A játéktalálkozón fellépők létszáma 380 
Zenekarok száma  6 
A konferencián résztvevők létszáma  27 pedagógus  
Táncházak száma  3 
Táncházakon résztvevők száma  kb. 1100 – 3 nap 
Kézműves műhelyek száma  5 
Kézműves oktatók létszáma  12 
Kézműves sátrak száma  6 
Nézők létszáma  Kb.1800-2000 
Partnerek száma  4 
Sajtóvisszhang  6 

4. Évad végi gálaműsor 
2016. június 15. 

350 fellépő és 250 néző Felléptek a Téka körökön résztvevő tanulók: néptánc, népdal, 
népzene-bemutatók. A bevételt az általános iskolának 
adományoztuk. 

5. Nyári táborok  

2016. július  

235 XVII. Honismereti Tábor –regionális, mezőségi hatókörrel  
IX. Kézműves tábor gyerekeknek – erdélyi hatókör. 
VI. Keramikus tábor felnőtteknek  
VI. Keramikus, tűzzománc  
III. Mezőségi irodalmi tábor 

6. XXI. Kaláka tábor - 
Feketelak  

2016. július 17-23 

55-60 résztvevő/ oktató Elsősorban a Kaláka, Kiskaláka, Rozmaring együttesek 
felkészítő tábora  

7. XVIII- Őszi évadnyitó 
rendezvénysorozat 

2016. október 4-13 

Kb. 450 résztvevő Vers., irodalom, színház, borkóstoló, rendhagyó 
történelemóra, táncház, Prücskök 

8. XX - Mezőségi népzene 
és néptáncfesztivál - 

2016. október 21-22. 

 Programelemek száma  8 
Adatközlők száma  197 
Települések száma                      
(ahonnan az adatközlők jöttek) 19 
Közönség előtti bemutatók száma 3 
Zenekarok száma  6 
Táncházak 3 
Kicsik táncházban résztvevők száma  45-50 
Könyvbemutatón résztvevők száma  55-60 
Néptáncoktatásban résztvevők száma  65-70 
Táncházakban résztvevők száma 900 -2 nap 
Résztvevők száma  Kb. 950 - 2 nap 
Külföldről, elsősorban Magyarországról , érkeztek 186 
regisztrált személy 
Szakmai képviselet Népi alkotások házának vezetői  
Szakmai anyagok  Kb. 1500 fotó, 14 óra filmanyag 
Önkéntesek száma  25 
A rendezvény nyilvánossága   4 tudósítás, 5 újságcikk 
 
Partnerek és támogatók száma  5 

9. X-XI Pörgettyű” 
anyanyelvi vetélkedők 

Kb. 100 gyerek, fiatal Az erdélyi, mezőségi szórványban élő magyar gyerekek 
anyanyelvi versenye. Három korosztályra bontva szerveztük 
meg. 
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10. Művész (?) Beugró  4 alkalom; kb. 100 
résztvevő 

Irodalmi, képzőművészeti, színházi, kortárs zenei 
rendezvények szervezése Debreczeni Orsolya irányításával.  

11. XVI. Betlehemes 
Találkozó  2016. 
december 08. 

200  résztvevő   Gálaműsor – Kultúrotthon 
 

12. Együttesek, 
néptáncoktatás és 
táncház 

  

7 csoportban 156-on  
 

Kamara Kaláka, Kaláka, Rozmaring, Kiskaláka, II-IV oszt. 
Elsősorban helyi és belföldi előadásokon vettek részt.  
Oktatók Feketelaki Tibor, Székely Melinda, Katona Annamária, 
Both József és Zsuzsa, B.B. Enikő, E. Réka és T. Kinga. 
Külföldi turnék: Magyarország.  

13. Prücskök tánc- és 
játszóház 

20-25 óvodás  Oktatók: Katona Annamária, Fodor Emőke 

14. Kézműves 
műhelyprogramok 

182 gyerek 
  

Kerámia, agyagozás, gyöngyfűzés, tűzzománc, drótékszer, 
festés, ajándékkészítés stb. Jól felszerelt műhely. Felelős Egri 
Hajnal. Rajta kívül oktat Molnár Erika, Major Melinda. 

15. Népzeneoktatás Hegedű, brácsa, 
nagybőgő 

Új zenészek felkészítése 

16. Népdaloktatás 2 csoportban 90 
résztvevő  

1-8 osztályos gyerekek számára heti 2 órában. Rozmaring 
népdalkórus. 
Oktat Katona Annamária. 

17. Néprajz oktatása 
iskolában 

95  elemista 1-5 osztályokban. 2000-től sikerült bevezetni választott 
tantárgyként a néprajzi alapismeretek oktatását. Oktat Egri 
Hajnal és Székely Melinda. 

18. Ráhangoló  Alkalomként 6-8 
kismama és gyerek 

Kismamakör. 

19. Ifjúsági Szakosztály 
működése 

Saját programtervezet 
alapján működik. 

A tanulók önszerveződésének alapján jött létre 
Infrastruktúrát, szakmai asszisztenciát, anyagi támogatást 
biztosítunk programjaik lebonyolításában. 

20. Könyvbemutatók 4 • Márc.3. Népi gyerekjátékok –Benkő Éva  
• Okt.21 Kis pacsirta – Sánta Emőke  
• Nov..25 Madarász Béni avagy űrparityás ajándéka –Szőcs 

Margit  
• Nov.25, Amit nem lehet megenni –Cseh Katalin  

21. Olvasómaratón  377 Tamási Áron 

22. Irodalmi előadások  • Feb 9. Öregedés művészete  
• Márc. 3-Fütyülünk a világra Bertót Johanna verses előadás  
• Márc.4 Művészetterápia  
• Április. 20. Gárembuca mesejátékok –Hajós Erika és Gregus 

László  
• Május 30. Gyereknapi koncert –Szabó Kinga  
• Szeptember 4, Csík Koncert  
• Okt. 6 Dsida Jenő Verses előadás Marosán Csabával  
•  Okt. 8. Halhatatlan élet –Székely Kulcsár Attila  
• Okt. 13 Rendhagyó történelemóra Bánffy Farkassal  
•  Nov. 16 Sárospatak bemutatkozósa  

23. Kiállítások  4 • Márc. 15, Petru Major diákjainak kiállítása  
• Április. Fazekas tanfolyam évvégi kiállítása 
• Október 6. Interaktív rajzkiállítás Végheső Klárával  
• Nov 16 Lórándffy Zsuzsa hímzőkör kiállítása –Sárospatak 

24. Különféle közösségi 
rendezvények 

 L. napló 2016 Szórakoztató rendezvények, termek bérbeadása saját 
rendezvényekre 

25. Vendégfogadás és 
rendezvényszervezés 
 

L. napló 2016 A kollégium infrastruktúrájának és a feketelaki táborközpont 
lehetőségeinek kihasználása. Az intézmény önfenntartásának 
biztosításához járul hozzá.  

26. Sajtó 2 Téka Újság. Félévente adjuk ki az ISSN számmal ellátott 
kiadványt. Szerkesztők Fodor Emőke és Balla Imola. 

27. Multimédia kör 5 Riti József Attila vezetésével 

28. Történelem kör  15-20 Riti József Attila vezetésével 

29. Manda filmklub  20-30 Debreczeni Orsolya irányításával  
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B. SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM 
 

SOR-SZÁM PROJEKT / 
TEVÉKENYSÉG, 
IDŐPONT  

RÉSZTVEVŐK   LEÍRÁS  

1.  A mezőségi Téka 
Szórványkollégium 
fenntartása 

110/ 112 bentlakó  

20 szamosújvári 
támogatott   

Legnagyobb támogatónk a Bethlen Alap volt 49 millió 
Ft. értékben. Más támogatók: Communitas, Kolozs 
megyei tanács. Biztosítjuk a szállást, ellátást, felkészítő 
és pedagógiai programokat, felügyeletet stb. 
Hétvégeken haza- és visszaszállítjuk őket. 

2.  Nevelési és rehabilitációs 
tevékenységek a 
bentlakók számára  

110-112 - szilencium szakképzett pedagógusok felügyelete 
mellett 

- pszicho-pedagógiai, pszichológiai foglalkozások 
 

3.  Iskolán kívüli 
tevékenységek a 
bentlakók számára  

110-112 - néptánc oktatás; újságszerkesztés- „Kukucska”; 
Internet használat; filmnézés; előadások összeállítása; 
kézműves és bábos kör; szabadidős programok. 
- Színház- és operalátogatás Kolozsváron  
- Nyári táborok Kiskunmajsán és a Balaton mellett 
- Rákóczi programos kirándulás 
A tevékenységeket a bentlakók diáktanácsa koordinálja 
a nevelő felügyeletével. 

4.  Petőfi Sándor Program Medvegy Andrea  

2015-16; Tóth Borbála 

2016-17 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság ösztöndíjasai a Téka 
Szórványkollégiumban tevékenységeket szerveznek 

5.  Felnőttképzés 30 

25 

Keramikus képzés 
Pedagógus csapatépítő képzés szervezése Válaszúton 

6.  Volt kollégisták 
támogatása 

Víg Melinda, Takács 
Csaba, Balogh Ferenc, 
Menyhárt Norbert 

Ignitas Egyesület Magyarország és a Téka – a 
tanulmányok befejezéséig. 
 

7.  Támogatás  *** A szteppes osztályok étkezési támogatása 
folytatódott 
A román kisegítő iskola diákjainak étkezési támogatást 
biztosítottunk. Iskola magyar oktatási vonalának 
támogatása 

 

 
C. TÓVIDÉK PROGRAM 

 

SOR-
SZÁM 

PROJEKT / RENDEZVÉNY, 
TEVÉKENYSÉG 

IDŐPONT  

RÉSZTVEVŐK  LEÍRÁS  

1. Feketelaki Táborközpont 5 tábor helyszíne a 
nyár folyamán 

Táborokat, szabadidős programokat szervezünk vagy 
kiadjuk más szervezeteknek, intézményeknek. 

2. Feketelaki Tájház és közösségi 
központ 

A helyi közösség 
használja  

Turisták, néprajzi szakemberek látogatták 

3. Szépkenyerűszentmártoni 
közösségi ház 

*** Elszármazottak 30 találkozója, fiatalok majálisa.  
 

5. Támogatás  6 település - kézműves műhelyek működésének támogatása 
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VI. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS - 2015 

Ebben az évben alapítványunk egy újabb mérföldkövet tett le a magyar iskola felépítésének 
befejezésével és a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum létrehozásával.  

Sor-  
szám  

MEGNEVEZÉS  HELYSZÍN  LEÍRÁS 

1. Mezőségi Oktatási 
Központ felépítésének 
befejezése 

Szamosújvár,  
Fermei utca 135/A sz. 

- C2 – 5-12 osztályos iskola épületének befejezése 
- C4 – 0-4 osztályos iskola épületének befejezése 
- tornaterem befejezése 
Az iskolát 2016 szeptember 16-án adtuk át, a tornatermet 
december 8-án 

3. Művelődési Központ 
fejlesztése 

Téka  - a Művelődési Központ ajtóinak kicserélése   
 

4. Kollégium fejlesztése  Téka - nyári renoválási munkálatok: festés, mázolás. 
 

5.                   Telekvásárlás  Fermei utca fn. - 800 nm belterület vásárlása a BGA támogatásával 

 

VII. A TÉKA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSAI A 2015. ÉVBEN 

- 21 egyszeri, 730 lej értékű, pedagógusi ösztöndíj biztosítása a magyar iskola tanárai számára a 
PADOC támogatásával 

- infrastrukturális fejlesztés a PADOC támogatásával a magyar iskola részére  
- a szamosújvári magyar óvodai csoportok támogatása 
- Tóvidéki falvak támogatása: nyersanyagok vásárlása a kézműves műhelyek számára  
- 20 szamosújvári magyar és román gyerek étkezésének támogatása 
- 2 hónap étkezési támogatás a magyar egy a román osztályok számára 
- adományok a 2-es iskolának. Térképek, fényképezőgép és 500 lej az 1-4 osztálynak. 
- támogatjuk a Petru Maior gólyabálját 
- Iskola alap - 1-8 osztályok részére  
 

VIII. PARTNEREK  

 
- Aktív partnerségek a 2016. évben: Kallós Zoltán Alapítvány. Égtájak Egyesület –Budapest; 

CESCI – Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata – Budapest; 
Polgármesteri Hivatal – Szamosújvár; 51. sz. Czetz János cserkészcsapat, helyi magyar 
egyházak.   1. sz. Iskola, Petru Maior Líceum, Botorka Egyesület – Balánbánya; EMKE –
Kolozsvár; Művelődési Ház –Szamosújvár; Sárvíz Művészeti Alapiskola-Aba – Magyarország; 
Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület; Kolozs megyei Népi Alkotások Háza; Magyar 
Természettudományi Társulat - Budapest; Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aba 
és Abai Gimnázium; Kolozs megyei tanfelügyelőség. PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola – Pécs, Bárczi Caritas Alapítvány - Veszprém, Sárospataki EMKE. 

 
Magyarországi egyesületünk: Tarsoly- Erdélyi Mezőségért Egyesület – számára egy működési és 
egy szakmai pályázatot írtunk, amit meg is nyertek.  
 
IX. TÁMOGATÓK  

2016. –ban is aktualizálta a magyar kormány a nemzeti jelentőségű intézmények listáját. A Téka 
Szórványkollégium benne maradt az erdélyi Nemzeti Jelentőségű Intézmények között. 
Támogató intézmények, személyek:  
- Bethlen Alap –Magyarország  
- Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság - Magyarország  
- Communitas Alapítvány- Románia  
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- Nemzeti Kulturális Alap – Magyarország 
- Interetnikus Kapcsolatok Hivatala – Románia  
- EMMI, Balassi Intézet –Magyarország  
- Kolozs Megyei Tanács  
- Ignitas Egyesület – Magyarország  

 
Más támogatók: 
- a szamosújvári AGROPAN cég folyamatosan támogat a péksütemények árának 50 %-val és a 

jövedelemadójából levonható összeggel 
- a kollégium fenntartó tagjai; a keresztszülők;, ; a helyi önkormányzat infrastruktúrával; Túros 

Zoltán kolozsvári üzletember; Wolters Kluver Románia, Szécsi Kálmán – Székelyudvarhely; a 
2% -os támogatást átutalók; téglajegyet vásárló jogi és természetes személyek. ; a Kallós 
Zoltán Alapítvány; különböző magánszemélyek adományai.  

  
 

X. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA 

 
Minden közművelődési évad elején kommunikációs tervet dolgozunk ki amelyben 
meghatározzuk a következőket: a kommunikáció tartalma ,a kommunikációt végző személy vagy 
csoport ,a kommunikáció időpontja ,a kommunikáció módja , eszközei, a kommunikáció célja és 
természetesen a szükséges források. 
Kommunikációs tevékenységünk célja:  

- a célcsoportok és a nyilvánosság folyamatos informálása a Téka Alapítvány programjairól, 
projektjeiről, tevékenységeiről 

- az elért eredmények népszerűsítése 
- támogatások szerzése a programok sikeres és minél szakszerűbb lebonyolítása érdekében  
- a közvélemény pozitív alakítása   
- belső megerősítés; visszajelzés  

A tervezett projektek és programok célközösségét a következő csatornákon tájékoztatjuk: 

- Intézményünk és programjaink  weblapjai: www.teka.ro  ; www.tovidek.ro ; 
www.feketelak.ro , www.tarsoly-eme.hu  

Facebook:  https://www.facebook.com/tekaalapitvany/  
Twitter:  @tekaalapitvany  
Facebook oldalak:  Feketelak-Téka ; Iskolaépítés – Téka    

- levelezési listák: tekalista@googlegroups.com , mezoseglista@googlegroups.com   
- A Központ PR anyagai, szórólapjai.  
- média: napilapok, rádió, TV, különböző portálok (információk, tudósítások, riportok stb.) 
- a programokat a sajtóban, plakátokon, iskolákban, egyházakban, levelezőlistákon hirdetjük, a 

nagyobb programokat médiapartnerek támogatásával bonyolítjuk le  
    

Kommunikációs elemek: az intézmény lógója, szórólapja, kollégium, együttesek pólói  
Médiaszereplés 2016-ban:  
- írott sajtó / internetes portálok: a 2016-os évben több mint 300 cikk, riport, esemény 

beszámoló jelent meg a Tékáról  
- TV-rádió: 37 riport  Kolozsvári TV, Bukaresti TV, Erdély TV, Duna TV,  VS HU , MTVA – riportok, 

élő műsorok. 
 
 
SZAMOSÚJVÁR: 2017-01-10                                                                                        
 
BALÁZS-BÉCSI ATTILA                                                                                          


