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Egyszerű többség 
Vita nélkül 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. szeptember 25-i ülése 6. 
számú napirendi pontja 
 
Tájékoztató a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és 
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat – mint konzorcium-vezető, Medina és Tengelic 
községek önkormányzataival, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint 
konzorciumi partnerekkel – a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 26/2017. (VII.10.) 
bizottsági határozatának végrehajtása értelmében támogatási kérelmet nyújtott be 
2017. július 31-én a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-
00002 azonosítószámmal, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 
településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” 
címmel. 
 
A projekt célja: Pálfa, Sárszentlőrinc, Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd, Szedres, 
Tengelic települések, mint a projekt célterületeit alkotó települések közösségi életének 
feltárása minden érintett szereplő – önkormányzat, civil szervezet és magánszemély 
– érdemi részvételével: közösségfejlesztési vonalon stratégiai tervezés és 
célcsoportképzés, képzőművészeti, zenei, irodalmi vonalon tematikus programok, 
foglalkozások, értéktári vonalon a megye értékeinek gyűjtése és azok megismertetése. 
Az értékek megőrzését támogatja, hogy a projekt keretében tovább bővül a Kincses 
Tolna Megye könyvsorozat és online felületek is létrehozásra kerülnek.  
Mindezek hozzájárulhatnak a helyi értékek, hagyományok feltárásához, a társadalmi 
kérdések megoldásához, a helyi kulturális gazdaság teljesítményének fokozásához, a 
települések vonzerejének növeléséhez és az ott élők jólétéhez. 
A projekt célcsoportja: a projekt célterületeit alkotó települések teljes lakossága. 
A projekt összköltsége 60.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %, azaz a projekt 
megvalósítása önerőt nem igényel. A Támogatási Szerződés megkötésére 2018. 
február 19-én került sor. A projekt megvalósításának kezdete: 2018. 01. 01. 
 
A projekt megvalósítása a hatályos támogatási szerződés értelmében az alábbiak 
szerinti ütemezésben zajlik: 

1. mérföldkő a „Projekt tartalmi előkészítése”: 2018. 07. 15. 
2. mérföldkő a „Projekt tartalmi előkészítése”: 2018. 07. 31. 
3.-9. mérföldkő a „Programok lebonyolítása”: 2018. 08. 01-től 2021. 10. 29-ig 
10. mérföldkő „A projekt fizikai befejezése”: 2021. 11. 29. 
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A projekt megvalósítása a tartalmi előkészítés időszakával indult, melynek első 
lépéseként a közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés keretében 
közösségi interjúkra, felmérésekre, beszélgetésekre került sor. Ennek eredményeként 
elkészült a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozó Helyi 
Cselekvési Terv és a projekt keretében megvalósítandó rendezvényeket tartalmazó 
rendezvénynaptár. 
 
A kötelező intézményi, ágazati együttműködés biztosítása érdekében 21 
együttműködési megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, valamint oktatási, 
nevelési és kulturális intézményekkel. Megtörtént a projekt célterületét alkotó 
települések helyi esélyegyenlőségi programjának, közművelődési rendeletének 
felülvizsgálata, és amennyiben releváns, megújítása. 
 
A tervezett 78 db rendezvényből ezideig összesen 61 db rendezvény valósult meg, 
melyek az egyes vonalak mentén az alábbiak szerint oszlanak meg: 

- értéktári vonal: 6 db, 
- közösségfejlesztési vonal: 10 db, 
- irodalmi vonal: 7 db, 
- népzenei vonal: 29 db, 
- képzőművészeti vonal: 9 db. 

A megvalósult rendezvények részletes bemutatását a jelen előterjesztés melléklete 
tartalmazza. 
 
A rendezvények megvalósítása mellett az értékgyűjtés és -megismertetés, 
értékmegőrzés támogatására térségi oktatófilm-sorozat, az épített és természeti 
örökségek bemutatásához interaktív virtuális túraútvonal, valamint a célterület két 
történelmi épületről elméleti 3D rekonstrukció készül, melyek a kapcsolódó online 
felületeken lesznek elérhetőek minden érdeklődő számára. 
 
A projekt jelenleg a 6. mérföldkőnél tart, melynek időtartamát a koronavírus 
járványhelyzet miatt az Irányító Hatóság 90 nappal meghosszabbította. Az iskolai 
tanévhez kötött hat rendezvény átütemezése a hátralevő időszakok valamelyikére 
azonban emellett is szükséges. A kapcsolódó szakmai beszámolási kötelezettség 
határideje 2020. október 13. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat az 1-5. mérföldkő szakmai beszámolási 
kötelezettségeit rendre teljesítette, a Közreműködő Szervezet a kapcsolódó szakmai 
beszámolók mindegyikét jóváhagyta. A 3. mérföldkő szakmai beszámoló keretében a 
„Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma” elnevezésű eredményességmérési 
keret indikátor teljesítéséről is be kellett számolni, mely indikátor a 2018. december 
31-ig vállalt 180 fő helyett 490 fő elérésével túlteljesült. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag, a projektmenedzsment 
tevékenység ellátását az 1-6. mérföldkő időszakában, valamint a projekt teljes 
időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
releváns feladatainak ellátására vonatkozó elvárások teljesültek. Az aktuális 
rendezvényekről, valamint a projekt előrehaladásáról szóló információk a projekthez 
létrehozott „Megyei Kultúr-kóstolgató” elnevezésű Facebook közösségi oldalon, 
valamint a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján és Facebook közösségi oldalán 
folyamatosan elérhetők. 
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Általános tapasztalatként elmondható, hogy a rendezvényeken a résztvevői létszám a 
tervezetthez képest jelentősen magasabb, a célcsoportok kiemelt aktivitást mutatnak 
a projektben, és folyamatosan érkeznek pozitív visszajelzések. 
A projekt a pályázati felhívás szerinti célnak megfelelően halad. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (IX. 25.) közgyűlési határozata a TOP-
5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-
5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 15. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 



Tolna Megyei Önkormányzat Melléklet
A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002

program időpont helyszín program tartalma program vonal

Vár a megye - közösségek szomszédolása 2018. június 22. Bogyiszló
A megye települései számára szervezett napon a megye, s ezen belül a célterület értékei 
kerülnek középpontba, főzőverseny, vetélkedő, színpadi programok, konferencia sorát 
felvonultatva.

Értéktári vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Pályázatíró 
ismeretek a helyi civil szervezetek részére) 2018. szeptember 26. Sárszentlőrinc A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Pályázatíró 
ismeretek a helyi civil szervezetek részére) 2018. szeptember 27. Sióagárd A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal  (Települési 
értékfeltárás) 2018. október 12. Tengelic A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Értéktári 
módszertani előadás) 2018. november 20. Szedres A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal

"Kincses Tolna Megye - Értékvetélkedő" 
Értékhangoló programja 2018. november 28-29. Sióagárd Általános és középiskolás diákok vetélkedője a megyei értéktárban szereplő, kiemelten a 

célterületen lévő értékekre fókuszálva, néphagyományok témakörben. Értéktári vonal

Irodalmi, emberi tájak Tolna megyében 2018. december 4. Tengelic Rendhagyó pedagógusnapi program /Tolna megyei írókról/költőkről szóló előadás/ 
kísérőprogram: Lázár Ervin Emlékház, Petőfi Emlékház meglátogatása Irodalmi vonal

Manógyár (Sárszentlőrinc - Pálfa) 2018. december 5. Tengelic Kézműves foglalkozás és múzeum látogatás 4 alkalommal, óvodások és kisikolások részére. Irodalmi vonal

Manógyár (Kölesd - Szedres) 2018. december 10. Tengelic Kézműves foglalkozás és múzeum látogatás 4 alkalommal, óvodások és kisikolások részére. Irodalmi vonal

Manógyár (Medina - Tengelic) 2018. december 11. Tengelic Kézműves foglalkozás és múzeum látogatás 4 alkalommal, óvodások és kisikolások részére. Irodalmi vonal

Manógyár (Harc - Sióagárd) 2018. december 12. Tengelic Kézműves foglalkozás és múzeum látogatás 4 alkalommal, óvodások és kisikolások részére. Irodalmi vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Kiállításrendezés 
gyakorlata módszertani előadás) 2018. december 17. Medina A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (A Kölesden élő 
fiatalok szabadidős igényeinek felmérése, a feltárt 
igények alapján cselekvési terv készítése)

2019. január 29. Kölesd A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 
közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.

Közösségfejlesztési 
vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak és általános iskolásoknak) 2019. február 6. Harc A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Közművelődési 
tevékenységhez gyakorlati szakmai támogatás) 2019. február 18. Harc A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal
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Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak) 2019. február 20. Szedres A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
általános iskolásoknak) 2019. február 20. Szedres A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak) 2019. február 27. Sióagárd A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
általános iskolásoknak) 2019. február 27. Sióagárd A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Nyitó kiállítás 2019. február 27. Kölesd Nyitó kiállítás rendezése és megnyitása a Kölesdi Képtár anyagából. Képzőművészeti 
vonal

"Kincses Tolna Megye - Értékvetélkedő" 
Értékvetélkedő programja 2019. március 5-6. Harc Általános és középiskolás diákok vetélkedője a megyei értéktárban szereplő, kiemelten a 

célterületen lévő értékekre fókuszálva, néphagyományok témakörben. Értéktári vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak) 2019. máricus 6. Kölesd A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
általános iskolásoknak) 2019. máricus 6. Kölesd A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak) 2019. máricus 11. Tengelic A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
általános iskolásoknak) 2019. máricus 11. Tengelic A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Petőfi kupa (Emlékméhesi ünnepi megemlésekzés 
újjáéletsztése - megemlékezés, sport- és zenei 
program)

2019. március 15. Kölesd-Borjád, 
Tengelic

A március 15-i ünnephez kapcsolódó esemény, ahol az ünnepi megemlékezésen túl verses 
focikupa is színesiti a programot. Irodalmi vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak és általános iskolásoknak) 2019. március 18. Medina A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak és általános iskolásoknak) 2019. március 19. Sárszentlőrinc A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Hej, Sióról fúj a szél (Népzenei, zenei foglalkozás 
óvodásoknak és általános iskolásoknak) 2019. március 22. Pálfa A program a célterület 4 településén jeles napokhoz kapcsolódó foglakozás keretében 

igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és/vagy általános iskolásoknak. Népzenei vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. március 23. Sárszentlőrinc Zenekari segítsággel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal
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program időpont helyszín program tartalma program vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Közösségek Hete 
ötletbörze, Csoóri pályázat) 2019. február 25. Pálfa A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 

közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.
Közösségfejlesztési 
vonal

Hónap műtárgya (Képzőművészeti előadássorozat) 2019. március 28. Kölesd
Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás  egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki 
bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a kölesdi képtár 
anyagából („a hónap műtárgya akkor”). 

Képzőművészeti 
vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal (Közösségek Hete, 
Tengelici "Civil Olimpia", program megbeszélés, 
helyi értékek)

2019. április 16. Medina A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 
közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.

Közösségfejlesztési 
vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. május 3. Tengelic Zenekari segítéggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Lázár Ervin emléknap 2019. május 10. Pálfa-Alsórácegres, 
Sárszentlőrinc

Rajzpályázat, mesemondó délelőtt, futbalkupa a Pálfai Művelődési Házban és 
futballpályán, vetélkedő Sárszentlőrincen, a Petőfi Emlékháznál. Irodalmi vonal

Hónap műtárgya (Képzőművészeti előadássorozat) 2019. május 17. Tengelic
Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás  egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki 
bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a kölesdi képtár 
anyagából („a hónap műtárgya akkor”). 

Képzőművészeti 
vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. május 17. Kölesd Zenekari segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. május 28. Medina Zenekari segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Ajándékkoncert (Térségi népzenei hagyományok) 2019. június 1. Harc A célterületek 3 településén egy települési rendezvényhez kapcsolódóan, 2019-ben 3 
alkalommal mutatják be a zenészek térségünk népzenei hagyományait. Népzenei vonal

Ajándékkoncert (Térségi népzenei hagyományok) 2019. június 8. Kölesd A célterületek 3 településén egy települési rendezvényhez kapcsolódóan, 2019-ben 3 
alkalommal mutatják be a zenészek térségünk népzenei hagyományait. Népzenei vonal

Sió-menti Népzenei Tábor (Általános 
iskolásoknak) 2019. június 17-21. Tengelic Ötnapos, napközis jellegű tábor általános iskolásoknak, melynek keretében gitár-, citera-, 

ének- és táncoktatás folyik. Népzenei vonal

Sió-menti Népzenei Tábor (Általános 
iskolásoknak) 2019. július 8-12. Harc Ötnapos, napközis jellegű tábor általános iskolásoknak, melynek keretében gitár-, citera-, 

ének- és táncoktatás folyik. Népzenei vonal

Hónap műtárgya (Képzőművészeti előadássorozat) 2019. július 9. Medina
Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás  egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki 
bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a kölesdi képtár 
anyagából („a hónap műtárgya akkor”). 

Képzőművészeti 
vonal

Képzőművészeti alkotótábor - Új Látás 2019. augusztus 1-8. Kölesd
7 napos alkotótábor megyei kötődésű képzőművészek részvételével, melynek keretében 
vezető művésztanár segítségével alkothatnak a résztvevők. A hét vezető témája a Tolna 
megyéhez való kötődés képi megjelenítése. 

Képzőművészeti 
vonal

Sió-menti Népzenei Tábor (diákoknak 10. 
évfolyamos korig) 2019. augusztus 12-16. Kölesd Ötnapos, napközis jellegű tábor diákoknak 10. évfolyamos korig, melynek keretében gitár-, 

citera-, ének- és táncoktatás folyik. Népzenei vonal
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program időpont helyszín program tartalma program vonal

Hónap műtárgya (Képzőművészeti előadássorozat) 2019. október 29. Sióagárd
Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás  egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki 
bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a kölesdi képtár 
anyagából („a hónap műtárgya akkor”). 

Képzőművészeti 
vonal

Hónap műtárgya (Képzőművészeti előadássorozat) 2019. november 20. Sárszentlőrinc
Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás  egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki 
bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a kölesdi képtár 
anyagából („a hónap műtárgya akkor”). 

Képzőművészeti 
vonal

"Kincses Tolna Megye - Értékvetélkedő" 
Értékhangoló programja 2019. november 26-27. Szedres Általános és középiskolás diákok vetélkedője a megyei értéktárban szereplő, kiemelten a 

célterületen lévő értékekre fókuszálva, néphagyományok témakörben. Értéktári vonal

Sió-menti Táncház 2019. december 1. Medina Táncok visszatanítása a fiatal és felnőtt korosztály számára. Népzenei vonal
Programzáró zenei sokadalom 2019. december 16. Kölesd Koncert, táncház, közös éneklés és muzsikálás. Népzenei vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. december 13. Harc Zenekari segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Ajándékkoncert (Térségi népzenei hagyományok) 2019. december 20. Medina A célterületek 3 településén egy települési rendezvényhez kapcsolódóan, 2019-ben 3 
alkalommal mutatják be a zenészek térségünk népzenei hagyományait. Népzenei vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. december 20. Szedres (Medina) Zenekari segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. december 23. Pálfa Zenekari segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Dalárda (Nótázás hagyománya, közös éneklés) 2019. december 28. Sióagárd (Tengelic) Zenekari segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és 
újraélése. Népzenei vonal

Sió-menti Táncház 2019. december 28. Tengelic Táncok visszatanítása a fiatal és felnőtt korosztály számára. Népzenei vonal

Hónap műtárgya (Képzőművészeti előadássorozat) 2020. február 26. Harc
Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás  egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki 
bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a kölesdi képtár 
anyagából („a hónap műtárgya akkor”). 

Képzőművészeti 
vonal

Közösségfejlesztési kerekasztal 2020. március 12. Sárszentlőrinc A célterületek valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, 
közösségi tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.

Közösségfejlesztési 
vonal

Vár a megye - közösségek szomszédolása 2020. július 1. Medina A megye települései számára szervezett napon a megye, s ezen belül a célterület értékei 
kerülnek középpontba, főzőverseny, vetélkedő, színpadi programok sorát felvonultatva. Értéktári vonal

Képzőművészeti alkotótábor - Új Látás 2020. augusztus 13-20. Kölesd (Medina)
7 napos alkotótábor megyei kötődésű képzőművészek részvételével, melynek keretében 
vezető művésztanár segítségével alkothatnak a résztvevők. A hét vezető témája a Tolna 
megyéhez való kötődés képi megjelenítése. 

Képzőművészeti 
vonal

Képzőművészeti kirándulás 2020. augusztus 17. Tolna Csoportos kirándulás a célterülen élők részvételével: Tolna megyei kötődésű alkotók 
gyűjteményeinek megismerése.

Képzőművészeti 
vonal
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