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TÉKA ALAPITVÁNY

SZAKMAI BESZÁMOLÓ - 2013

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 és 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 tóvidéki rehabilitációs program elindítása
2006-2013 – „Magyariskola Mezőségen” program

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
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
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III. CÉLKITŰZÉSEK
-

Állandó és időszakos 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” közösségfejlesztő programjainak koordinálása
A Tóvidéki térség közművelődési és modernizációs programjainak megszervezése és támogatása
A szépkenyerűszentmártoni közösségi ház fejlesztése és működtetése
A „Mezőségi Szórványoktatási Központ” felépítése és az új oktatási intézmény létrehozása

IV. A SZERVEZET STRUKTÚRÁJA

4.1 Működési keretek:
-

-

A szervezet a dési törvényszéken lett bejegyezve 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
Szórványoktatási Központ – épülőben

4.3 Humán erőforrások:
-

Alkalmazottak: 13 személy teljes idővel; 5 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
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
Médiafelelős; Fodor Emőke
Cenzorok; Lénárd Gizella, Incze Zsuzsanna, Juhos Tamás, Hajdú Enikő, Balla Ferenc
4.5 A szervezet vagyona:
Ingatlanok:
-

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
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Kolozsvári tömbház lakás ½ - adományként a Hentz családtól
Járművek
Wolksvagen kisbusz – saját tulajdon
Wolksvagen kisbusz – 50%-ban a Tóvidék Egyesület tulajdona
Infrastruktúra /technikai felszerelés
Informatikai felszerelés: 23 számítógép, 3 laptop, adattárolók - digitalizáló felszerelés, legális szoftverek a szerverhez és a
gépekhez
2 filmező gép, 3 kivetítő, 3 kivetítő vászon, 1 fóliázó gép, 3 kazettás magnó, 1 hí-fi torony, 2 DVD –CD lejátszó
irodatechnika: 4 nyomtató -fénymásoló-szkenner, 2 nyomtató, 1 szkenner, 1 színes nyomtató, 1 digitális fényképezőgép
hangosító technika: hangfalak, keverőpult, erősítő, mikrofonok, mikrofon állványok, 2 reflektor
kézműves felszerelés: klasszikus fakorongok – 5, elektromos korongozógépek – 10, égetőkemence - 2
hangszerek: 1 régi hegedű, 8 tanulóhegedű, 4 brácsa, 2 nagybőgő, 1 ütőgordon
konyhai technika: 2 földgázkemence, 12 hűtőszekrény/fagyasztó, 1 olajsütő, 1 hússütő,1 ételmelegítő, 1 konyhai mosogatógép , 1
komplex földgáz sütőkemence, 1 konyhai dagasztógép,
háztartási gépek: 2 ruhaszárító, 1 nagyteljesítményű mosógép, 2 mosógép, 2 porszívó
fűtési technika: 3 földgáz kazán, 1 vízmelegítő –tároló, 1 kisbojler
2010-ben a Tóvidék Program keretén belül a mezőségi falvak közösségi tereinek átadtunk: 5 db. TV-t, 4 kivetítőt és 5 vásznat, 4
DVD lejátszót, 3 multifunkcionális nyomtatót, 4 számítógépet, 5 digitális fényképezőgépet. Az eszközök a Téka leltárában
vannak. 2013-ban leltároztuk fel a kiadott eszközöket.
2012-ben a Bethlen Gábor Alap támogatásával két multifunkcionális nyomtatót, 2 babaházat, 2 hifit és szakkönyveket
vásároltunk a szamosújvári óvodák magyar csoportjainak. A 1. sz. iskolának egy kivetítőt és egy fénymásolót adományoztunk.
Az óvodának ágyakat szereztünk be. Minden adomány a Téka leltárán maradt.
Komplex népviseletek: mezőségi, kalotaszegi, moldvai, székely, dunántúli
Bútorzat: iroda, könyvtár, kézműves műhely, bentlakási szobák, konyha, konferenciaterem

V.

SZAKMAI PROGRAMOK - 2013

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 a 2013 - as évben is kiemelten betöltötte a közösségi központ szerepét, ugyanis a saját programokon
kívül mind több szakmai és közösségi réteg tartotta fontosnak azt, hogy az itteni tereket és infrastruktúrát felhasználva szervezzen
programokat.
A 2013-as évben az alább meghatározott három nagyobb program mentén a következő projekteket, rendezvényeket és
tevékenységeket bonyolítottuk le:

A. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰKÖDTETÉSE
SORSZÁM

PROJEKT / RENDEZVÉNY,
TEVÉKENYSÉG / IDŐPONT

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

LEÍRÁS

1.

20. éves a Téka Alapítvány és a
Kaláka Néptáncegyüttes

Kb. 850-900

2.

XVIII. Nemzetközi
Néptáncfesztivál
2013. május 17-19

589 fellépő

Fotókiállítás – 20 év Téka és Kaláka ; Ruhakiállítás és vásár:
Simó Júlia kreációi. ;Matematikaverseny Sütő György tanár
emlékére ;Sütő György emlékplakett avatás – a 51. sz. Czetz
János cserkészcsapat szervezésében; Pál Emese: Világosító
Szent Gergely reprezentációi az oltárfestményekben ; Irodalmi
kávéház : Orbán János Dénes. Művészfilmek vetítése ;Prücskök
táncház ;ADAI SZÍNTÁRSULAT: Diend – Végzős gimnazisták
zenés kálváriája ;Táncház a Harmadik zenekarral Kórustalálkozó
;Téka Emlékkönyv bemutatása ;Ünnepi Gálaműsor
;Találkozások – Henning János sepsiszentgyörgyi fotóművész és
tanítványainak kiállítása ;Kalákások, tékások és barátaik
találkozója, táncház
Pénteken délelőtt zajlott le a II. Népi Gyerekjáték Találkozó,
utána Folker koncert és szakmai konferencia a résztvevő
pedagógusok számára. Közben kézműves foglalkozások is
zajlottak és egy kerámia kiállítást is megnyitottunk. A Főtéren

Két nap alatt kb. 1000
néző
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egész nap kézműves vásár zajlott.
Pénteken délután és este zajlott le az első Gálaműsor ahol
magyar és román együttesek léptek fel majd népzenei koncert (
Harmadik zenekar) zárta a műsort. Este táncházat tartottunk a
Harmadik és Kontra Banda zenekarok kíséretével.
A rendezvény szombati (május 18.) fontosabb programelemei:
- Délelőtti néptáncbemutató
- Felvonulás a város utcáin majd délutáni Gálaműsor.
- Kézműves vásár . Ebben az évben 11 kézműves sátrat
állítottunk fel ahol eredeti kézműves portékákat árusítottak.
- Kézműves foglalkozások és játszóház
- táncház a Harmadik és Kontra Banda zenekarokkal
A kétnapos rendezvény egyik legszínvonalasabb
programpontjára, a 18 tánccsoport délutáni táncbemutatójára
nemcsak a helyiek, de a környékbeli települések lakói is
ellátogattak, hogy a szamosújvári, széki, dési , balánbányai és
kolozsvári együttesek előadása mellett a magyarországi
csoportok produkcióit is megtekinthessék.

3.

Évad végi gálaműsor
2013. június 17.

Teltház

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

4.

Nyári táborok
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XIV. NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR –regionális, mezőségi hatókörrel
VI. KÉZMŰVES TÁBOR GYEREKEKNEK – erdélyi hatókör.
III. KERAMIKUS TÁBOR FELNŐTTEKNEK
III. KERAMIKUS, TŰZZOMÁNC
I.IRODALMI TÁBOR.
Kézműves mesterségek tanítása – kerámia, agyagtárgyak
készítése, gyöngyfűzés, varrás, nemezelés, bútorfestés,
tűzzománc.
Néptáncoktatás, népdaloktatás, helytörténeti ismeretek
gazdagítása a Kallós gyűjtemény megtekintése és versenyek
szervezése által.
Kirándulás: Parajd, Marosvásárhely, Válaszút, Bonchida
Elsősorban a Kaláka, Kiskaláka, Rozmaring együttesek felkészítő
tábora

2013. július 1-27.

5.

XVIII. Kaláka tábor - Feketelak
2013. július 28.-augusztus 3.

65 résztvevő/ oktató

6.

XV- Őszi Fesztivál

Kb. 250 résztvevő

Az Őszi fesztivál idén a XV. Évadnyitó rendezvénysorozatként
indította a tevékenységeket.
Csütörtökön a Téka konferenciatermében, Kulcsár-Székely
Attila, székelyudvarhelyi színész „Mustármag” című előadása
során Wass Albert műveiből idézett. Ezt a tevékenységet
Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközponton keresztül támogatta. Este, a fiatalok számára
az első Művész? Beugró fellépője Dj Dubase- Escapeban.
Pénteken indult a Prücskök játszóház 9. Évadja. Az évadnyitó
játszóház után játékdélutánra hívtuk a családokat. A kolozsvári
doboz.ro jóvoltából több családi társasjátékot próbálhattak ki a
résztvevők
Szombaton délelőtt zajlott a II. Játék és népi hagyomány című
szimpózium magyar nyelven oktató pedagógusok számára. A
Téka Alapítvány partnere a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség
mellett, a helyi 1-es számú iskola és Sünike Óvoda volt.
Felhívásunkra 17 dolgozat érkezett, Erdély több megyéjéből,
melyeket egy CD-n mindenki megkapott és reméljük bátran
alkalmaz is. Bemutatásra került öt dolgozat, majd Székely
Melinda helyi magyartanár, vezetésével műhelymunka.
Szombat este, a Gödörben, megkezdődött a táncház évad is.
Pénteken: Prücskök tánc- és játszóháza . Mesét mond és éneket
tanít Hideg Anna néni Ördöngösfüzesről. Helyszín a Téka
Ház.Néptáncelőadás: Choreomundus csoport , Szegedi
Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Szék, Ördöngösfüzes,
Búza, Szentmárton és Csabaújfalu bemutatkozása. Muzsikálnak:
Pali Marci és zenekara Székről; a buzaiak és a Harmadik
zenekar.Táncház
Szombaton: 10:30 A Maros Mezőségi Művésztelep
képzőművészeti kiállítása. Dr.Könczei Csongor (Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet) előadása: „A mezőségi hagyományos
néptánc kultúráról és a palatkai muzsikusokról”.
Néptáncoktatás: Csabaújfalusi táncokat oktat Feketelaki Tibor

2013. október 4-5

7.

XVI - Mezőségi népzene és
néptáncfesztivál 2013. október 25-27.

252 résztvevő
18 település
kb. 800 vendég
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és Székely Melinda, a mezőségi települések képviselőinek
bemutatkozása. Muzsikálnak a palatkaiak, erdőszombattelkiek,
a Harmadik zenekar. Conte étterem.Táncház hajnalig
VasárnapKonferencia a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi
Tanszékének szervezésében.
Az erdélyi, mezőségi szórványban élő magyar gyerekek
anyanyelvi versenye. Három korosztályra bontva szerveztük
meg: 1-4;5-8;9-12 osztályosok között .

8.

VIII– „Pörgettyű” anyanyelvi
vetélkedő

Kb. 100 gyerek, fiatal

9.

Művész (?) Beugró

6 alkalom ; Kb. 300
résztvevő

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

10.

XII. -Betlehemes Találkozó

193 résztvevő

Betlehemes vetélkedő;Kézműves foglalkozás ; Énektanítás;
Gálaműsor.

Együttesek, néptáncoktatás és
táncház

Kb. 127-en járnak
néptáncra.

12.

Kamara Kaláka, Kaláka,
Rozmaring ,Kiskaláka,
Kenderkóc,
II-IV oszt.
Prücskök tánc- és játszóház

Elsősorban helyi és belföldi előadásokon vettek részt.
Oktatók Feketelaki Tibor, Székely Melinda, Katona Annamária,
Both József és Zsuzsa, Balázs-Bécsi Enikő.
Külföldi turnék: Magyarország, Lengyelország, Portugália .
Decemberben Rózsa Sándor táncszínházi bemutató. Rendező
Könczei Csongor.

20 óvodás

Oktatók: Katona Annamária, Fodor Emőke

13.

Kézműves műhelyprogramok

Kb. 180 gyerek, fiatal

14.

Népzeneoktatás

40 résztvevő

15.

Népdaloktatás

Kb. 65 résztvevő

16.

Néprajz oktatása iskolában

95 elemista

17.

Téka Könyvtár

Kb. 500 beiratkozott
olvasó

18.

e-Transsylvania pont

Naponta kb. 70-100
felhasználó

19.

Ifjúsági Szakosztály működése

Saját programtervezet
alapján működik.

20.

Könyvbemutatók

6

Kiállítások

6

Különféle közösségi
rendezvények

Összesen 103 (tavaly
88) különféle egyedi
rendezvénynek adtunk
helyet.

Kerámia, agyagozás, gyöngyfűzés, tűzzománc, nemezelés,
festés, ajándékkészítés stb. Jól felszerelt műhely. Felelős Egri
Hajnal. Rajta kívül oktat Balázs-Bécsi Enikő, Kulcsár Ildikó,
Budai Annamária.
Új zenészek felkészítése (hegedű, brácsa, bőgő). Oktat Fodor
Róbert és Kisfaludi Attila.
1-8 osztályos gyerekek számára heti 2 órában
Oktat Katona Annamária.
2012-ben megalakult a Rozmaring népdalkórus .
1-5 osztályokban. 2000-től sikerült bevezetni választott
tantárgyként a néprajzi alapismeretek oktatását.
2013-ben meghaladtuk a kb. 17 000 kötetet. További támogatást
kaptunk a Pro Hungaris Alapítványtól. A könyvek egy részét az
iskola felépítéséig a református egyház tárolja.
Internet kapcsolat, informatikai programok, technikai eszközök
biztosítása a helyi és környékbeli érdeklődők számára. 15
számítógép, nyomtató, képmásoló, fénymásoló, fax stb.
A tanulók önszerveződésének alapján jött létre
Infrastruktúrát, szakmai asszisztenciát, anyagi támogatást
biztosítunk programjaik lebonyolításában.
Téka könyv, Balázs Imre József, Kiss Ferenc, Takács Gábor,
Orbán János Dénes , Muszka Sándor,
Önállóan vagy rendezvénnyel összekötve. Henning János, Simó
Júlia, gyerekrajzok, fazekasok, gyerekfotó, Maros-Mezőség
művésztelep.
Közös szervezésben megünnepeltük az 1848-as forradalom és
szabadságharcot.
Szórakoztató rendezvények, termek bérbeadása saját
rendezvényekre
A Téka Ház a helyi magyar közösség egyik központja. Ennek
megfelelően minden igény számára nyitva vagyunk és
lehetőségeink szerint támogatjuk a helyi programokat, terveket

2013. december 12.
11.

21.

Vendégfogadás és
rendezvényszervezés

22.

Székely- szórvány partnerség

Szamosújvár-Balánbánya

A kollégium infrastruktúrájának és a feketelaki táborközpont
lehetőségeinek kihasználása. Az intézmény önfenntartásának
biztosításához járul hozzá. Hétvégeken és vakációkban szállást
biztosítunk egyéni és csoportos turisták számára. A konyhát és a
termeket családi rendezvények szervezésére béreljük ki.
A Botorka Egyesület tagjai részt vettek a tavaszi fesztiválon.

23.

Sajtó

2

Téka Újság

24.

Könyvkiadás

Félévente adjuk ki az ISSN számmal ellátott kiadványt.
Szerkesztők Fodor Emőke és Balla Imola.
„ A táncháztól a nemzeti intézményig” – Balázs-Bécsi Attila
„Szamosújvári örökség” Balázs-Bécsi Attila

2 könyv
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B.

SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM

SORSZÁM

PROJEKT / RENDEZVÉNY,
TEVÉKENYSÉG

RÉSZTVEVŐK

LEÍRÁS

A mezőségi Téka
Szórványkollégium fenntartása

103 bentlakó

Nevelési és rehabilitációs
tevékenységek a bentlakók
számára
Iskolán kívüli tevékenységek a
bentlakók számára

103

Anyagi szempontból ez az alapítvány legköltségesebb projektje.
Az intézmény fenntartása 2013-ban havonta több mint 60 000
RON –ba került. Legnagyobb támogatónk a Bethlen Alap volt 20
millió Ft. értékben. Más támogatók: Communitas, EMMI és a
KIM.
Biztosítjuk a szállást, ellátást, felkészítő és pedagógiai
programokat, felügyeletet, ruhát és higiéniai kellékeket.
Hétvégeken haza- és visszaszállítjuk őket.
- szilencium szakképzett pedagógusok felügyelete mellett
- pszicho-pedagógiai foglalkozás
- pszichológiai foglalkozás

4.

Felnőttképzés

Kerámia: 26 résztvevő

5.

Ifjúsági képzések

Kb.25 résztvevő

A bentlakók számára biztosítjuk az értelmes és értékes
kikapcsolódási lehetőségeket
- néptánc oktatás; újságszerkesztés- „KUKUCSKA”; Internet
használat; filmnézés; előadások összeállítása; kézműves és bábos
kör; szabadidős programok.
- 2013-ben a kollégium csoportja vendégszerepelt 5 településen.
- Megrendeztük az II. Véndiák találkozót.
- Színházlátogatás Kolozsváron
A tevékenységeket a bentlakók diáktanácsa koordinálja a nevelő
felügyeletével.
2002-től induló program. Évadokban bonyolítjuk le szeptembertől
júliusig.
Prisma Consult lebonyolításával

6.

Téglajegy program

227 személy vásárolt
téglajegyet

2013. december végéig 266 személy vásárolt téglajegyet kb. 35
000 Ron értékben.

7.

Volt kollégisták támogatása

Víg Melinda, Takács
Csaba

Ignitas Egyesület Magyarország – támogatása a tanulmányok
befejezéséig.

8.

Támogatás

***

IDŐPONT
1.

2.

3.

C.

13 szamosújvári
támogatott
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- A szteppes osztályok étkezési támogatása folytatódott
- A román kisegítő iskola diákjainak étkezési támogatást
biztosítottunk

TÓVIDÉK PROGRAM

SORSZÁM

PROJEKT / RENDEZVÉNY,
TEVÉKENYSÉG

RÉSZTVEVŐK

LEÍRÁS

IDŐPONT
1.

Feketelaki Táborközpont

4 tábor helyszíne a
nyár folyamán

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

2.

Feketelaki Tájház és közösségi
központ

A helyi közösség
használja

3.

Szépkenyerűszentmártoni
közösségi ház

***

A Téka Alapítvány tulajdona. Tájházat és közösségi központot
építettünk ki.
2013-ban a helyi közösség több tevékenységet szervezett,
vendégeket fogadott az intézményben.
2013- ban majálist szerveztünk.
Itt rendezték meg az elszármazottak találkozóját.

4.

Közkincs Kerekasztal

6 település
( Ördöngösfüzes, Búza,
Feketelak, Földvár,
Palatka, Szentmárton)

5.

Támogatás

6 település

6.

IV. Mezőségi Fejlesztési Műhely

Mezőségi települések.
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2013-ban aktualizáltuk az értékleltárt és a közösségi programokat,
aktualizáltuk a mezőségi civil szervezetek adatbázisát, támogatást
nyújtottunk helyi rendezvények szervezésében.
- kézműves műhelyek működésének támogatása
- néptáncoktatás Buzában
A CESCI partnerségében szerveztük meg június 21-23 között.
Sajtótájékoztató: a mezőségi ügynökprogramról. A műhely

eredményei; Balázs-Bécsi Attila a székelyföldi tanulmányútról;
Sebi András: a méhészek összefogásáról; Balla Ferenc a
nagysármási szórványkollégiumrólOcskay Gyula a bálványosi
adatgyűjtésről; Juhos Tamás: helyitermék-honlap elképzelés
A hogyan továbbról; Ocskay Gyula a 2011-es népszámlálási
eredményekről; Kerekasztal-beszélgetés a mezőségi
szórványgyülekezetek jövőjéről.Résztvevők: Molnár György
igazgató, Nemzetstratégiai Kutató Intézet, Vetési László
református szórványlelkész, .Szakács Endre szamosújvári vikárius
Turizmus- és vidékfejlesztés a Mezőségen; Haschi András (az APIA
megyei igazgatója, Csíkszereda):A Vidék-Kaland programról;
Küsmödi Attila atya (Szamosújvár):A Mária-út ; Csizmadia László
(elnök, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége):A magyar
falusi szállásadás rendszere; Tihanyi István (elnök, Székelyvécke
baráti köre):A véckei falumegújítási modell

7.

Mezőségi fejlesztési ügynök

Civitas, Kallós Zoltán
Alapítvány

Támogató a CESCI. Az első személy alkalmazása sikertelen.

EGYEDI PROJEKTEK, TEVÉKENYSÉGEK.
1.
2.
3.

Szamosújvár utcáinak tavaszi nagytakarítása – a szamosújvári börtön és helyi polgármesteri hivatal partnerségében
Lengyelországi csoport vendéglátása 2013 augusztusában.
Verőce – Erdélyiek Világtalálkozója – együttműködés a megszervezésben

TELJESÍTMÉNY MUTATÓK - 2013

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE

2013

2012

Intézmények száma
Nagyprogramok
Időszakos és felmenő rendszerű nagyrendezvények
Nyári táborok száma ( Téka szervezésben)
Képzések száma
Kiállítások száma
Könyvbemutatók száma
Kisrendezvények, tevékenységek ( összes)
Állandó, heti tevékenységek száma

7
3
9
6
3
6
6
103
40 tev.– 52 óra /
hét
578 / 5780
2
20
17370
580
23
70-100 / nap
18
3
1-50 között
115 - írott sajtó
6 – rádió
3- TV
2 szórólap
1 ismertető füzet
5 projekt
szórólap
8 plakát –
rendezvény
4 banner

6
3
7
5
3
4
4
88
31 tev. / hét

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Állandó tevékenységeken résztvevők száma
Új együttműködések száma
Működő együttműködések száma
Könyvtár – kötetek száma
Beiratkozott olvasók száma
Számítógépek száma
Számítógép használók száma
Alkalmazottak száma
Programfelelősök száma ( művelődés, oktatás, Tóvidék)
Programasszisztensek / önkéntesek
Sajtómegjelenések

21.

Reklámanyagok
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550 / hét ;5500 /év
16
17 000
567
23
70-100 / nap
18
3
1-50 között
102 – írott sajtó

2 szórólap
1 ismertető füzet
5 projekt szórólap
7 plakát – rendezvény
2 banner

22.

Helyiségek kihasználási foka

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Művelődési tevékenységre szolgáló helyiségek száma
Bentlakásként szolgáló helyiségek száma
Adminisztratív célokat szolgáló helyiségek
Falusi vendéglátóhelyek száma
Az alapítvány ingatlanainak száma
Továbbképzések - alkalmazottak számára

Téka Ház és
kollégium - 100 %
6
23
3
65
7
1

Téka Ház és kollégium
- 100 %
6
23
3
65
7
2

Más, egyedi: Az Interetnikus Kapcsolatok Hivatala nyertes pályázatunkat bemutatása jelölte ki Bukarestben 2013 decemberében. A
Mezőségi Fesztivál című projektet Budai Annamária és Egri Hajnal mutatta be.

VI.

Sorszám
1.

MEGNEVEZÉS

HELYSZÍN

LEÍRÁS

Mezőségi Oktatási
Központ felépítése

Szamosújvár,
Fermei utca 135/A sz.

2.
3.

Táborközpont
Művelődési Központ
fejlesztése
Kollégium fejlesztése

Feketelak
Szamosújvár – Téka
Ház
Szamosújvár , Téka
Szórványkollégium
Pusztakamarás

- Új kivitelező kijelölése
- 2013. augusztus 1. – újra elkezdjük az építkezést
- több konferencián, találkozón mutatjuk be a projektet , pl.
októberben Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek Válaszúton
- október 6-án a telekszerződés meghosszabbítása a helyi tanácsban
- november 5-én az Országházban, a KMKF ülésén mutatjuk be
- újabb sajtókampány a téglajegyekért: Szabadság, RTV
- víz bevezetése és zuhanyzó építése
- a könyvtár állományának gyarapítása

4.
5.

Sütő András szülői
háza
VII.

-

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS - 2013

- nyári renoválási munkálatok
- a tetőszerkezet felújítása

A TÉKA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSAI A 2013. ÉVBEN

Tóvidéki falvak támogatása: nyersanyagok vásárlása a kézműves műhelyek számára
13 szamosújvári magyar és román gyerek étkezésének támogatása
a kisegítő iskola diákjainak étkezési támogatása
2013. október 2. – adomány a 2-es iskolának. Fénymásoló.
2013-10-02 - támogatjuk a Petru Maior Gólyabálját
2013-11-06 - támogatjuk az óvodát ágyakkal
Iskola alap - 1-8 osztályok részére

VIII.

PARTNEREK

Új együttműködési megállapodások:
Magyar Természettudományi Társulat - Budapest
Sárviz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Aba és Abai Gimnázium
Aktív partnerségek a 2013. évben: Kallós Zoltán Alapítvány; Szamosújvári börtön ;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, Ana Ipatescu Líceum; Botorka Egyesület – Balánbánya ;
BBTE Kolozsvár; Dévaványa – Békés megye; EMKE –Kolozsvár; Művelődési Ház –Szamosújvár; Sárvíz Művészeti Alapiskola- Aba –
Magyarország; Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület ; Kolozs megyei Népi Alkotások Háza
Magyarországi egyesületünk : Tarsoly- Erdélyi Mezőségért Egyesület
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IX.

TÁMOGATÓK

2013. –ban aktualizálta a magyar kormány a nemzeti jelentőségű intézmények listáját. A Téka Szórványkollégium benne maradt a
13 erdélyi Nemzeti Jelentőségű Intézmény között.
Támogató intézmények, személyek:
-

Bethlen Alap –Magyarország
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Magyarország
Communitas Alapítvány- Románia
Nemzeti Kulturális Alap – Magyarország
Interetnikus Kapcsolatok Hivatala – Románia
EMMI, Balassi Intézet, NCSSZI –Magyarország
Pro Transilvania Egyesület - Románia
Kolozs Megyei Tanács
Pro-Hungaris Alapítvány –Budapest
Nemzeti Együttműködési Alap – Magyarország
Schola Rivulina Alapítvány – Magyarország
Ignitas Egyesület – Magyarország
Kanadai Magyar Alap - Kanada

Más támogatók:
-

a kollégium fenntartó tagjai
a keresztszülők
a szamosújvári AGROPAN cég folyamatosan támogat a péksütemények árának 50 %-val
a helyi önkormányzat infrastruktúrával
Túros Zoltán kolozsvári üzletember
Szécsi Kálmán székelyudvarhelyi banki szakember
Bányai József – kolozsvári ügyvéd
a 2% -os támogatást átutalók
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.mezoseg.com.ro
www.szorvanykollegiumok.ro , www.szamosujvar.ro
Facebook: http://facebook.com/people/Teka-Alapitvany/100001103449934
Twitter: @tekaalapitvany
levelezési listák elindítása a 2010-es évben: tekalista@googlegroups.com , mezoseglista@googlegroups.com
A Központ PR anyagai, szórólapjai. Összeállítottunk egy , az alapítványunkat bemutató füzetet.
média: napilapok, rádió, TV, különböző portálok (információk, tudósítások, riportok stb.)
a programokat a sajtóban, plakátokon, helyi kábeltévén, iskolákban, egyházakban, levelezőlistákon hirdetjük
a nagyobb programokat médiapartnerek támogatásával bonyolítjuk le
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Kommunikációs elemek:
-

az intézmény lógója
az intézmény tájékoztató szórólapja
honlap: www.teka.ro
programjaink honlapja: www.tovidek.ro , www.mezoseg.com.ro , www.szorvanykollegiumok.ro ,
magyarországi egyesületünk honlapja: www.tarsoly-eme.hu
levelezési lista: : tekalista@googlegroups.com , mezoseglista@googlegroups.com

Médiaszereplés 2012-ben:
-

írott sajtó / internetes portálok: a 2012-es évben 115 cikk, riport, eseménybeszámoló jelent meg a Tékáról
TV-rádió: Kolozsvári TV, Bukaresti TV, Erdély TV, Duna TV, – riportok, élő műsorok.

SZAMOSÚJVÁR : 2014-01-31

BALÁZS-BÉCSI ATTILA

ELNÖK

10

