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TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőíÉsíülÉíÉ a ORLOMNMK EfK ORKF szK
Üaíározaí éríÉlmébÉn döníöíí a OMNMK évá cávál kÉrÉírÉ káírí éálóázaí közzéíéíÉlérőlK A
éálóázaíok lÉadásának ÜaíárádÉjÉ a 4PLOMNMKEffK NRF híK szK Üaíározaí éríÉlmébÉn OMNMK
fÉbruár ORJrÉ módosulíK A héévásÉlőíÉsíülÉí a cávál kÉrÉí összÉÖéről és célonkéníá
fÉloszíásáról a OMNMK évá kölíséÖvÉíés mÉÖíárÖóalása Élőíí nÉm kívání döníÉnáK A fÉní
mÉÖjÉlölí ÜaíárádőáÖ a éálóázaíra EíÉrmészÉíJ és körnóÉzÉívédÉlÉmI érdÉkvédÉlÉm és
közélÉíI szabadádő Üasznos ÉlíölíésÉI kulíurálás íÉvékÉnóséÖF PS cávál
szÉrvÉzÉíLáníézménó RN db éálóázaíoí nóújíoíí bÉK A ÜaíárádőrÉI Üáánóíalanul bÉnóújíoíí
éálóázaíok összÉsííésrÉ kÉrülíÉkK héí ÉÖóÉsülÉí éálóázaíáí azérí nÉm íudíuk ÉlfoÖadnáI
mÉrí kázáró okok mÉrülíÉk fÉlW a kők aombóvárérí bÖóÉsülÉí részÉsülí íámoÖaíásban a
séoríkÉrÉíbőlI Ézérí a cávál kÉrÉíből nÉm kaéÜaí újabb íámoÖaíásí a éálóázaíá káírás
éríÉlmébÉnI ÉzzÉl az ÉÖóÉsülÉí vÉzÉíőá íászíában volíakI ám azí nÉm íudÜaííák bázíosanI
ÜoÖó a séoríkÉrÉí íÉrÜérÉ kaénakJÉ íámoÖaíásíK A haéos Alaéíívánó dóÉrmÉk és
ffjúsáÖá Tánccsoéoríja ás bÉadía éálóázaíáíI ám ők a kölíséÖvÉíésbÉn fő soron
szÉrÉéÉlnÉkI íÖó nÉm áÖénóÉlÜÉínÉk a cávál kÉrÉí íÉrÜérÉ a káírásnak mÉÖfÉlÉlőÉnK
A héévásÉlőíÉsíülÉí álíal ÉlfoÖadoíí kölíséÖvÉíésbÉn OMNMJbÉn T málláó forání
kÉrülí ÉlkülönííésrÉ a cávál szÉrvÉzÉíÉk íámoÖaíásáraK A bÉérkÉzÉíí éálóázaíok alaéján
a éroÖramokraLérojÉkíÉkrÉ a cávál szÉrvÉzÉíÉk és áníézménóÉk összáÖénóÉ VK4UVKPMMKJ
cíK Az Élőző évÉk Öóakorlaíáíól ÉlíérőÉn ádén a cávál kÉrÉí kulíurálás és nÉm kulíurálás
részéí ás ÉÖóformán kÉzÉlíük és foÖjuk ás kÉzÉlná az admánászírácáós Üáííérmunka
mÉÖkönnóííésÉ véÖÉííI és ÉÖóéb érakíákussáÖá okokbólK bÖó ÉÖóÉsülÉíLáníézménó
maxámum kéí részkÉrÉíből áÖénóÉlÜÉíÉíí íámoÖaíásíK
A cávál kÉrÉí fÉloszíására a Cávál córum P fős bázoíísáÖoí Üozoíí léírÉI mÉlónÉk íaÖjaáW
lrova bdánaI kádasdá iajosné és iakaíos gánosnéK A OMNMK évá cávál kÉrÉíÉí az alábbá
szÉméoníok szÉráníI a P fős bázoíísáÖ javaslaíával ÉÖóÉíérívÉI vélÉménóükÉí
fáÖóÉlÉmbÉ vévÉI a kövÉíkÉzők szÉráníI és a íáblázaíokban mÉÖjÉlÉnő összÉÖÖÉl
javaslom ÉloszíanáW
- Az ádén jubálÉumoíI évfordulóí ünnÉélő szÉrvÉzÉíÉknÉk az ünnÉéÉí célzó
ÉsÉménórÉI érojÉkírÉ NMMBJos íámoÖaíásí javaslokK
- oÉndÉzvénóÉkÜÉz íÉrÉmbérlÉírÉ – az ÉddáÖáÉkíől ÉlíérőÉnI a jűvÉlődésá eáz
fÉlújííása máaíí – íámoÖaíásí javaslok bázíosííanáK
- Azoknak a szÉrvÉzÉíÉknÉkI amÉlóÉk ÉÖó orszáÖos vaÖó mÉÖóÉá közéoníá
szÉrvÉzÉí ÜÉlóá csoéoríjaáI és nÉm káfÉjÉzÉííÉn dombóvárá rÉndÉzvénórÉ vaÖó
érojÉkírÉ áÖénóÉlíÉk íámoÖaíásíI nÉm javaslom a íÉljÉs ÉÖészébÉn kérí összÉÖ
mÉÖííéléséíK
- Öncélú kárándulásokaíI kázárólaÖos „éíkÉző éroÖramokaí” nÉm javaslok
íámoÖaíásban részÉsííÉnáK
Az alábbá íáblázaí íaríalmazza a cávál szÉrvÉzÉíÉk és áníézménóÉk OMNMK évá cávál
kÉrÉírÉ lÉadoíí áÖénóÉáí és a javasolí íámoÖaíásíW
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szabadádő Üasznos Élíölíéséí célzó részéí az alábbáak szÉrání oszíja fÉlW
málóázó nÉvÉ

A TámoÖaíás
fÉlhasználásával
mÉÖvalósííhaíó
éroÖramLérojÉkí

TámoÖaíás

pzőjünkI fonjunk ÖóÉrÉknaé

RM MMM

aombóvárá Ózon Aszíma
bÖóÉsülÉí

Cávál cÉszíáválI

PM MMM

jaÖóar söröskÉrÉszí
Tolna jÉÖóÉá pzÉrvÉzÉíÉ

séradás néészÉrűsííésÉI
véradók mÉÖvÉndéÖÉlésÉ

TM MMM

dalamb és
hásállaííÉnóészíő bÖóÉsülÉí

oéÖáós Öalamb és kásállaí
káállííás

VM MMM

hásbaráí Alaéíívánó

aombóvárá huíóás
bÖóÉsülÉí
aombóvárá fiCl
bÖóÉsülÉí
aombóvárá hÉríbaráí
bÖóÉsülÉí

Tolna jÉÖóÉ TÉrmészÉíá
ÉríékÉáérí
sakok és dóÉnÖénláíók
Tolna jÉÖóÉá bÖóÉsülÉíÉ
aombóvárá Baráíá hör

jozÖássérülíÉk Tolna
jÉÖóÉá bÖóÉsülÉíÉ
aombóvárá Csoéorí
jJNO aombóvár
mosíaÖalamb

sK aombóvár huéa

BoÖrácsos összÉjövÉíÉl
hÉríbaráíok sárosJ és
városkörnóéká
íÉrmékbÉmuíaíójaI eazaá
íÉrmőíájak mÉÖásmÉrésÉI
íanulmánóuíakI aombóvárá
sárosá oÉndÉzvénóÉk

UM MMM
M

OMM MMM

TM MMM
iÉvÉndula íábor
hlubdéluíánokI kárándulás
mÉlÉÖvázÉs fürdőÜÉlóÉkrÉI
külföldá kárándulásI aomborá
ÖóÉrmÉkJ és áfjúsáÖá
íáborozásI rÉndÉzvénóÉkI
összÉjövÉíÉlÉk

M

ÉvvéÖá ÜnnÉéváró

4R MMM

dalambkáállííáson való
részvéíÉlI ÉrÉdménóÉsséÖ

TM MMM

péoríszövÉíséÖ

alaéján íöríénő díjazás

crancáa hulcs Alaéíívánó

„cőzzünk máskéní?

OR MMM

pzázszorszéé Alaéíívánó

AnóanóÉlvá kulíúra és
ÜaÖóománóőrzés

NMM MMM

PR évÉs a pzávárvánó Óvoda J
ünnÉéá rÉndÉzvénósorozaí

RM MMM

gáíékvár Alaéíívánó

RNSK szK féará
pzakkéézőáskola
jaÖóarorszáÖá kémÉí
kÉmzÉíáséÖűÉk bÖóÉsülÉíÉ

fníÉrcása hézálabda huéaI
duánnÉss rÉkord

NVR MMM

Cávál fÉszíáválon főzővÉrsÉnóI
őszá fÉszíáválI káállííásá anóaÖ
bhcJrÉ

NNM MMM

eaíárádő: OMNMK áérálás PMK – a mÉÖállaéodások mÉÖköíésérÉ
cÉlÉlős: molÖármÉsíÉr
séÖrÉhajíásérí fÉlÉl: molÖármÉsíÉrá habánÉí

hulíurálás
málóázó nÉvÉ

kóálvános
éroÖram nÉvÉ

TÉljÉs
kölíséÖ

hérí
íámoÖaíás

galánÖva gKAK ÁlíK
fskK fdÉÖÉn kóÉlv
Tanííásáérí
Alaéíívánó
avárá kóuÖdíjasok
ÉrdÉkvédÉlmá
bÖóÉsülÉíÉ
Tráanon TársasáÖ

Újdvárá Őszá cÉszK

NK4MMKMMM

UOMKMMM

kóuÖdíjas Öála az
ádősÉk váláÖnaéján

NMMKMMM

RMKMMM

sáréaloíaá Tráanon
júzÉumba
láíoÖaíás
fK münkösdá jaÖóar
hulíurálás fÉszíávál

NNRKMMM

PTKRMM

UMMKMMM

bhc bszéÉrK markI
Émlékfal állííása

avárá ffjúsáÖá
cúvószÉnÉkar
aélJaunáníúlá
oÉÖáonálás
bszéÉraníó
Alaéíívánó
avárá ooma
hözhasznú
Alaéíívánó
jjb O8K avárá
csoéorí
avárá ZÉnész
bÖóÉsülÉí
Az ffjúsáÖ ZÉnÉá
kÉvÉléséérí
Alaéíívánó
avárJhÉrnÉn Baráíá
hör

bÖóéb éroÖram
ENF nÉvÉ

dóönÖókoszorú
kulíúrcsoéK műkK
kísÖJÉ
hárándulás mécsrÉ
EbhcF

TÉljÉs
kísÖK

hérí íámK

bÖóéb
éroÖram EOF
nÉvÉ

TÉljÉs kísÖ

hérí
íámK

hérí
íámoÖaíás
összÉsÉn

gavasolí
íámoÖaíás

UOMKMMM

RMMKMMM

UMKMMM

4MKMMM

VMKMMM

VMKMMM

NOTKMMM

4MKMMM

TTKRMM

4MKMMM

PMMKMMM

PMMKMMM

PMMKMMM

ORMKMMM

OMMKMMM

OMMKMMM

RMKMMM

fffK lrszáÖos
eaÖóománóőrző
ooma há máí íud?
PM évÉs a ÜÉlóá
csoéorí káadvánó

NRMKMMM

NMMKMMM

NMMKMMM

RMKMMM

RMMKMMM

NMMKMMM

NMMKMMM

NMMKMMM

earmonáa rnáo
oÉÖáonálás
cúvószÉnÉá TalálkK
oÉÖK carsanÖá
hamarazÉnÉá
íalálkozó
pzomszédolás
aváron

NRMKMMM

NMMKMMM

NMMKMMM

NMMKMMM

TMKMMM

SMKMMM

N4MKMMM

N4MKMMM

NNMKMMM

NNMKMM

NNMKMMM

NNMKMMM

aobszÉrda
oÉÖáonálás
Üíősíalálkozók

NMMKMMM

UMKMMM

crancáa hulcs
Alaéíívánó

crancáa naé a
eoíÉlban

SUKMMM

RMKMMM

joJá kémÉí
kÉmzÉíáséÖűÉk
bÖóÉsülÉíÉ

uffK némÉí
nÉmzÉíáséÖá Üéí

PRMKMMM

NTRKMMM

RNSK szK fpZf

hlasszákus
íáncokÜoz rokokó
ruÜák
bÖóÉsülÉíá évkönóv
és múzÉumá
folóóáraí

NVOKMMM

NVOKMMM

R4MKMMM

VMKMMM

jaÖóar
cúvószÉnÉkará
kaÖódíj

4VRKMMM

44RKMMM

cÉkÉíÉ fsíván hulíK
bÖóÉsülÉí
Amlh Alaéfokú
MűvészÉíokíaíásá
fníézménóÉÖóséÖ
ÖsszÉsÉn:

fsmÉrjük mÉÖ
a moJá némÉí
nÉmzÉíáséÖűÉk
íöríénÉíéí!

NOMKMMM

SMKMMM

RMKMMM

RMKMMM

PTMKMMM

VMKMMM

fsmÉrjük mÉÖ a
moJá némÉí
nÉmzÉíáséÖű
művészÉkÉí!
cÉjmákrofonok
városá
rÉndÉzvénóÉkÜÉz
cÉkÉíÉ fsíván
konfÉrÉncáa

OTMKMMM

NPRKMMM

OMMKMMM

OMMKMMM

PVOKMMM

PVOKMMM

ORMKMMM

NMMKMMM

NVMK MMM

NMMK MMM

tlpBf
kÉmzÉíközá
cúvószÉnÉkará
sÉrsÉnó

UMKMMM

RMKMMM

4VRKMMM

OMM MMM

PKRP4KRMM

OKPNOKMMM

eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőíÉsíülÉíÉ a OMNMK évá cávál kÉrÉí
kulíurálás részéí az alábbáak szÉrání oszíja fÉlW
málóázó nÉvÉ

A TámoÖaíás
fÉlhasználásával
mÉÖvalósííhaíó
éroÖramLérojÉkí

galánÖva gKAK ÁlíK fskK
fdÉÖÉn kóÉlv Tanííásáérí
Alaéíívánó
avárá kóuÖdíjasok
ÉrdÉkvédÉlmá bÖóK

Újdvárá Őszá cÉszíávál
Eíűzájáíék kávéíÉlévÉl az
összÉs íöbbá ÉszközrÉF
kóuÖdíjas Öála az ádősÉk
váláÖnaéjánI kulíúrcsoéorí
működésá kölíséÖÉánÉk
íámoÖaíása
sáréaloíaá Tráanon
júzÉumba láíoÖaíásI
kárándulás mécsrÉ EbÉléőkF
fK münkösdá jaÖóar
hulíurálás fÉszíávál
bhc bszéÉrK markI Émlékfal
állííása
fffK lrszáÖos
eaÖóománóőrző ooma há
máí íud?
PM évÉs a ÜÉlóá csoéorí
káadvánó
earmonáa rnáo oÉÖáonálás
cúvószÉnÉá TalálkK
oÉÖK carsanÖá hamarazÉnÉá
íalálkozóI aobszÉrda
oÉÖáonálás üíősíalálkozó

Tráanon TársasáÖ
avárá ffjúsáÖá
cúvószÉnÉkar
aélJaunáníúlá oÉÖáonálás
bszéÉraníó Alaéíívánó
avárá ooma heA
jjb O8K avárá csoéorí
avárá ZÉnész bÖóÉsülÉí
Az ffjúsáÖ ZÉnÉá
kÉvÉléséérí Alaéíívánó
avárJhÉrnÉn Baráíá hör

pzomszédolás aváron

crancáa hulcs Alaéíívánó
joJá kémÉí kÉmzÉíáséÖűÉk
bÖóÉsülÉíÉ

crancáa naé a eoíÉlban
uffK némÉí nÉmzÉíáséÖá ÜéíW
Élőadók díjaI
ÖóÉrmÉkszínÜáz úíákölíséÖÉI
ÜárdÉíésÉk
hlasszákus íáncokÜoz rokokó
ruÜákI városá
rÉndÉzvénóÉkÜÉz mákrofon
cÉkÉíÉ fsíván konfÉrÉncáa

RNSK szK fpZf
cÉkÉíÉ fsíván hulíK
bÖóÉsülÉí

TámoÖaíás

RMMKMMM
VMKMMM

4MKMMM
PMMKMMM
RMKMMM
RMKMMM
NMMKMMM
NMMKMMM
N4MKMMM
NNMKMMM
RMKMMM
VMKMMM

PVOKMMM
NMM MMM

Amlh Alaéfokú
MűvészÉíokíaíásá
fníézménóÉÖóséÖ

jaÖóar cúvószÉnÉkará
kaÖódíjI tlpBf
kÉmzÉíközá cúvószÉnÉkará
vÉrsÉnóW nÉvÉzésá díjI uíazásá
kölíséÖ

OMMKMMM

eaíárádő: OMNMK áérálás PMK – a mÉÖállaéodások mÉÖköíésérÉ
cÉlÉlős: molÖármÉsíÉr
séÖrÉhajíásérí fÉlÉl: molÖármÉsíÉrá habánÉí

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
A OMMVJbÉn mÉÖszavazoíí T málláó foráníból ÉlkülönííÉííünk az áskoláknak N málláó
foráníoí a nÉmzÉíá ünnÉéÉánk ÜÉlóá rÉndÉzvénóÉánÉk szÉrvÉzésérÉK
Az ádÉá évbÉn a cávál kÉrÉíből É célra száníén N málláó cíJoí javaslok az áskoláknak
fÉloszíanáI azonos összÉÖűI NRMJNRM ÉzÉr cí íámoÖaíásí bázíosíívaK
Továbbá javaslomI ÜoÖó a sárosá fnformácáós moní működíÉíésénÉk kölíséÖÉárÉ – a
MűvÉlődésá eáz ééülÉíénÉk fÉlújííásával összÉfüÖÖésbÉn – ádén nÉ különíísünk Él
összÉÖÉíI a korábban ÉrrÉ a célra fordííoíí PMMKMMM foránííal a Cávál cÉszíávál
mÉÖszÉrvÉzésérÉ fordííÜaíó összÉÖÉíI PRM MMM foráníoí növÉljÉ mÉÖ a íÉsíülÉíK ÍÖó a
íÉljÉs összÉÖ SRM MMM forání lÉnnÉI széonzorácáó nélkül Éz ádááÖ sÉm lÉÜÉíÉíí volna a
cáválÉk nívós bÉmuíaíkozójáí mÉÖszÉrvÉznáK
eaíározaíá javaslaí
NK aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a OMNMK évá cávál
kÉrÉíből NKMMMKMMM foráníoí bázíosíí a nÉmzÉíá ünnÉéÉk ÜÉlóá rÉndÉzvénóÉánÉk
mÉÖrÉndÉzésérÉI mÉlóÉí az ünnÉéséÖÉí mÉÖrÉndÉző áskolák részérÉ az alábbáak
szÉrání oszí fÉlW
kév
gózsÉf Aííála Ájh
pZlo dárdonóá
déza Álíalános
fskola
fllóés dóula
dámnázáum
BÉlvárosá Álíalános
áskola
RNSK szK féará

mroÖram
Az NU4UL4VJÉs
forradalom ünnÉéÉ –
márcáus NRK
jaÖóar eősök naéja –
május PNK
Az államalaéííás és a
szÉní kÉnóér ünnÉéÉ –
auÖuszíus OMK
Az aradá véríanúk
ünnÉéÉ – okíóbÉr SK
’RSJos forradalom

gavasolí
íámoÖaíás
NRM MMM
NRM MMM
NRM MMM
NRM MMM
NRM MMM

pzakkééző fskola
Aéáczaá CsÉrÉ
gános
pzakközééáskola

ünnÉéÉ – okíóbÉr OPK
’RSJos forradalom
máríírjaának naéja –
novÉmbÉr 4K

NRM MMM

OK aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a Cávál hÉrÉíből
SRM MMM foráníoí bázíosíí a aombóvárá Cávál cÉszíávál mÉÖrÉndÉzésénÉk
kölíséÖÉárÉK
eaíárádő: OMNMK áérálás PMK – a íámoÖaíásá szÉrződésÉk mÉÖköíéséáÖ
séÖrÉhajíásérí fÉlÉl: habánÉí froda
cÉlÉlős: molÖármÉsíÉr
BérÉs parolía
kulíurálás és cávál íanácsnok

