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Melléklet a 37/2022.(III.24.) határozathoz 
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Szöveges kiegészítés az intézmény 2022. évi, havi bontásban leadott 
rendezvénytervéhez 
 
A havi bontásban elkészített rendezvényterv az intézmény jelentősebb éves programját 

tartalmazza. A rendezvénytervben tudatosan nem bontottam szét a programokat 

intézményegységenként, mivel az elmúlt évhez hasonlóan szeretném, ha a jövőben is 

egybeforrva, az intézmény közös programjaként szerepelnének, csupán a helyszínek jelölnék, 

hogy mely intézményegységben valósulnak meg. Arra törekszem, hogy a dolgozók se 

határolódjanak el egymástól élesen intézményegységenként, hanem nagyobb szabású, 

emberigényes, kiemelt programoknál valamennyi területen tevékenykedő munkatárs vegye ki 

a részét a feladatokból. Szeretném, ha mindenki sajátjának érezné az intézmény sikerét, 

keletkezzen az bármely területen. Ennek az összetartozásnak az erősítéséhez alkalmanként 

közös megbeszéléseket, csapatépítő szabadidős programokat szeretnék szervezni. 

Természetesen a rendezvénytervben szereplő kiemelt programok megszervezése mellett sok 

más egyéb, mindennapos munka is folyik az intézményben. Ilyenek: könyvtári kölcsönzés és 

foglalkozások, sokszorosítás, termek biztosítása tanfolyamokhoz, esküvők megtartásához, civil 

szervezetek részére. Odafigyelést és jelentős energiát igényel a gazdálkodási tevékenység, a 

városi konyha működtetése, az adminisztráció, tájház látogatás biztosítása is a közművelődési, 

könyvtári tevékenység mellett. 

 

Az intézmény elmúlt évben megújított honlapja sokkal áttekinthetőbb és esztétikusabb lett. 

Könnyebb eligazodni rajta és egyszerűbb megtalálni rajta a keresett információt. Az új honlap 

az intézmény valamennyi részegységét bemutatja (Művelődési Központ, Könyvtár, Borsodi 

Tájház, Városi Konyha). Az intézmény rendezvényterve és az ezzel szorosan összefüggő 

szolgáltatási terv, az abban szereplő programok bemutatják, tükrözik intézményünk 2022. évre 

tervezett tevékenységét különösképpen a Művelődési Központ és a Könyvtár 

intézményegységek tekintetében, ezért ezt itt nem szeretném részletesebben kiegészíteni. 

Szeretnék viszont ebben a kiegészítésben kitérni a Borsodi Tájház tevékenységére. 

 

A Borsodi Tájház nem csak intézményünk fontos és értékes egysége, de mini skanzenként, 

különleges gyűjteményeivel a megyében is egyedülálló. Az ott ügyelő kollégák részletes 

ismertetést tartanak a tájház gyűjteményeiről, Edelény nevezetességéről az államalapítás kori 

földvárról, melyet hang- és videóanyaggal is szemléltetnek. Főszezonban a hétvégi nyitva 

tartás is biztosított, mivel sokan ebben az időszakban látogatnak el a tájházba. A 

városvezetésnek és az intézményvezetésnek komoly felelőssége van a Borsodi Tájház 

épületeinek és az ott található értékeknek a megmentése, közkinccsé tétele terén. A 
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polgármesteri hivatal erre hivatott munkatársai érzik ezt a felelősséget és folyamatosan figyelik 

a tájház rekonstrukciójára kiírt pályázatokat. Tudomásom szerint jelenleg is folyamatba van 

több ilyen tárgyú pályázat előkészítése. Fontos feladatunk a folyamatos állagmegóvás, a kisebb 

karbantartási-esztétikai munkálatok elvégzése, a tájház területének rendben tartása.  

 

Központi Konyha 

A korábbiakhoz hasonlóan az idei évben is mindent megteszünk a városi konyha zavartalan 

működése és az ellátás biztosítása érdekében. Az évben két nyugdíjazás várható ezen a 

területen, az élelmezésvezető és egy konyhalány személyében. Az élelmezésvezetői álláshely 

nyilvánosan meghirdetésre kerül a nyár végén. Az élelmiszerárak folyamatos emelkedése 

következtében megnövekszik az élelmiszer beszerzési értékhatár, ezért ennek megfelelően kell 

majd a 2023. évi közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. A jelenleg érvényben lévő rendelet miatt 

a 2022. január 1-től érvényben lévő nyersanyagnorma emelésének bevételi oldalon történő 

kompenzálását az első félévben nem tudjuk érvényesíteni, mely így többletkiadást jelent. A 

második félévben szükséges az étkezési térítési díjak felülvizsgálata és emelése. 

 

Intézményvezetőként fontos feladatomnak tartom a városvezetéssel, a fenntartóval, a 

városban található intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel való együttműködést, a 

jó munkakapcsolat kialakítását és fenntartását, az összefogás erősítését.  

 

Végezetül szeretném megköszönni a fenntartónak, az Önkormányzat Képviselő- Testületének 

tevékenységünk anyagi és erkölcsi támogatását, a kulturális területhez való pozitív 

hozzáállását. Kérem, hogy az itt benyújtott munkatervet és az annak részét képező 

szolgáltatási tervet jóváhagyni, elfogadni és munkánkat a jövőben is támogatni 

szíveskedjenek. 

 

A 2022. évi kiemelt rendezvények terve havi bontásban 
 
JANUÁR 
20-21-22. MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
(Könyvbemutató, előadások, színház, táncház.) 
 
FEBRUÁR 
18. ROCK FARSANG  
 
19. Farsangi játszóház  
 
24. Stand Up 
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25. Wass Albert felolvasó maraton 
 
MÁRCIUS 
11. Közösségi Ház (egykori bányászklub) felújított épületének átadása. 
 
12. Koszorúzás, VÁROSI ÜNNEPSÉG 
 
18. TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁL 
 
22. BARANGOLÁS A NAGYVILÁGBAN- Peru 
      Hencs Anna, vetítéssel egybekötött élménybeszámolója. 
 
ÁPRILIS 
05. BARANGOLÁS A NAGYVILÁGBAN- Törökország 
      Hencs Anna vetítéssel egybekötött élménybeszámolója. 
 
06. STABAT MATER - HÚSVÉTI KONCERT 
      A Miskolci Egyetem- Bartók Béla Zeneművészeti Karának koncertje. 
      A Miskolci Egyetem Nőikara - karigazgató Sándor Zoltán 
      és a Miskolci Egyetem Vonószenekara.  
      Vezényel: Antal Mátyás 
 
09. Húsvéti játszóház  
 
11. Kalász László SZAVALÓVERSENY a Költészet Napja alkalmából. 
 
24. TÁJHÁZAK NAPJA, Szent György napi program a Borsodi Tájházban 
      Népdalkörök találkozója a Tájházban (színpad, csűr). 
      Házigazda: Edelényi Hagyományőrző Népdalkör és Edelényi Férfikórus 
      Vendégek: Fügödi Dalárda (Encs), Halom Dalkör (Bodroghalom) 
      Tavaszköszöntő műsorral közreműködik a Császta Néptáncegyüttes. 
      A tájházban található kiállítások ingyenes látogatása. 
 
MÁJUS 
02. ANYÁKNAPJA 
Anyák napi műsor a nyugdíjas klub, énekkarok, rákliga tagjainak a Művelődési Központban. 
(Helyi óvodások, iskolások műsora, operett-nótaműsor.) 
 
06. ROCK MAJÁLIS  
 
21. RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS programja 
 
29. GYERMEK - CSALÁDINAP 
Játszóház, gyerekkoncert, bábszínház, színházi est. 
 
JÚNIUS 
04. A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA  
 
05. PÜNKÖSDI SOKADALOM 
Népzenei koncert, táncház, kézműves foglalkozások. 
 
09-12. ÜNNEPI KÖNYVHÉT (Edelényi programok) 
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           Gyermek- és felnőtt könyvbemutató. 
 
24. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, SZENT IVÁN ÉJ  
Helyszín: Borsodi Tájház  
NYÁRI SZÍNHÁZ- A falu rossza c. előadás (Déryné program keretében.) 
A tájházban található kiállítások ingyenes látogatása, kézműves bemutatók  
(gyertyamártás, bőrös, kosárfonó). 
 
JÚLIUS 
16. NYÁRI SZÍNHÁZ a Borsodi Tájház színpadán 
 
23. KUTYÁS DÉLUTÁN  
 
AUGUSZTUS  
14. VETERÁN AUTÓK ÉS MOTOROK TALÁLKOZÓJA 
 
      KOLORFEST COUNTRY 
      Miskolci Dixieland Band és vendége. 
      A Borsodi Tájház színpadán. 
      
20-21. EDELÉNYI NAPOK 
 
 
SZEPTEMBER 
CSÁSZTAI BÚCSÚ 
 
BÁNYÁSZNAPI MEGEMLÉKEZÉS 
 
Drón fotó kiállítás – Szabó Adrián 
 
 30. A MAGYAR NÉPMESE NAPJA  
 
 
OKTÓBER 
06. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA  
 
TÖKÖS NAP 
 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
(író-olvasó találkozó, könyvbemutató, szavalóversenyek, irodalmi est) 
 
BARANGOLÁS A NAGYVILÁGBAN-  
Hencs Anna vetítéssel egybekötött élménybeszámolója. 
 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
 
23. NEMZETI ÜNNEP 
 
 
NOVEMBER 
MÁRTON-NAPI VIGASSÁG A TÁJHÁZBAN 
Kemencében sült kenyér libazsírral, lilahagymával, libatöpörtyűvel és újbor kóstolás. 
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Folklór műsor. 
 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS  
 
BARANGOLÁS A NAGYVILÁGBAN-  
Hencs Anna vetítéssel egybekötött élménybeszámolója. 
 
Balogh Géza festő- szobrászművész és Székhelyi Edit grafikusművész alkotásainak kiállítása.  
 
 
DECEMBER 
04. MIKULÁS MŰSOR  
 
BARANGOLÁS A NAGYVILÁGBAN- előadás 
 
ADVENTI KONCERT (Helyi kórusok, énekkarok közös programja.) 
 
Klubok, Körök karácsonya 
 
KARÁCSONYI CSILLAGSZÓRÓ 
Családi kulturális program. 
(táncház, mézeskalács sütés, bábszínház, kézműves foglalkozás, betlehemes játék) 
 
„Mindenki Karácsonyfája” ADVENTI 4. GYERTYAGYÚJTÁS 
(A Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár és a Borsod-Torna-Gömör Egyesület közös 
rendezvénye.) 

A könyvtár szolgáltatásai, tevékenységei 
 
 
 
Folyamatos szolgáltatások: 
 

• Információszolgáltatás 

• Dokumentumok helyben 

használata 

• Kölcsönzés 

• Könyvtárközi kölcsönzés 

• Online katalógus használata 

• Internet-használat 

• Dokumentum gépi felolvasása 

• Faxolás 

• Fénymásolás 

• Nyomtatás 

• Szkennelés 

• Spirálfűzés 

• Laminálás 
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Rendezvények, egyéb tevékenységek: 

• Könyvbemutatók 

• Író – olvasó találkozók 

• Közönségtalálkozók 

• Szavalóverseny 

• Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak) 

• Játszóházak (évente négy alkalommal) 

• Óvodások könyvtári foglalkoztatása, papírszínház 

• Országos kulturális rendezvénysorozatokhoz való csatlakozás (Költészet Napja, 

Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok) 

• A Könyvtár szakterületének, céljainak megfelelő pályázatok benyújtása.  

• Helyismereti, helytörténeti dokumentumok további kiemelt gyűjtése. 

• Helyismereti adatbázis továbbépítése (cikkek bibliográfiai adatainak 

katalogizálása). 

• Szakmai tapasztalatcseréken való részvétel. 

 

Nyitva tartás 
 

Hétfő 7.30 -  16.00 óra 
Kedd 7.30 -  17.00 óra 
Szerda 7.30 -  16.00 óra 
Csütörtök 7.30 -  16.00 óra 
Péntek 7.30 -  17.00 óra 
Szombat 9.00 -  13.00 óra 

  
Nyári nyitva tartás: 
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök napokon változatlan 
Péntek: Kölcsönzési idő: 8:00 – 16:00 
Szombat: zárva 

 

Kiadói, szerkesztői tevékenység 

A Borsodi Tájház Közleményei helytörténeti kiadványsorozat soron következő számának 

megszerkesztése. 

 

A könyvtár részmunkaterületei: 

 

Olvasószolgálat 

• Információszolgáltatás, tájékoztatás. 

• Kölcsönzési adminisztráció, napi statisztika vezetése. 

• Könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása. 

• Folyóiratok nyilvántartása. 

• Csoportok könyvtárlátogatásának szervezése és fogadása. 

• A könyvtár raktári rendjének megőrzése. 
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• Könyvtárismereti órák (közoktatásban tanulóknak). 

• Játszóházak (évente négy alkalommal). 

• Óvodások könyvtári foglalkoztatása (papírszínház). 

• Állományapasztási munkálatok (selejtezés). 

 

Gyűjteményszervezés, állományalakítás 

• A dokumentum vásárlási keret felhasználása a könyvtár feladatrendszerének, 

gyűjtőkörének megfelelően és az olvasói igények figyelembevételével. 

• A gyarapítási keret nyilvántartása, számlamásolatok őrzése. 

 

 

Feldolgozás, katalogizálás 

• Megrendelt dokumentumok átvétele, ellenőrzése, nyilvántartásba vétele. 

• Helyismereti adatbázis továbbépítése (cikkek bibliográfiai adatainak katalogizálása). 

• Dokumentumok katalogizálása, nyilvántartása a TextLib integrált könyvtári 

rendszerben. 

 

Informatikai szakterület, karbantartás 

• A könyvtár honlapjának folyamatos frissítése, fejlesztése. 

• TextLib adatbázis folyamatos frissítése, kezelése. 

• Számítógépes könyvtári munkafolyamatok ellenőrzése. 

• Olvasók, használók segítése a számítógépek, és egyéb informatikai rendszerek, 

alkalmazások használatában. 

• A számítógépek működőképességének, üzembiztonságának felügyelete. 

• A számítógépes rendszer adatvédelmének biztosítása. 

• Folyamatos tájékozódás az informatikai újdonságok terén (pályázatok), és 

javaslattétel azok alkalmazására. 

• Új számítógépek vásárlása esetén jó minőségű gépek és jogtiszta szoftverek 

beszerzése. 

• Nyomdai előkészítő munkálatok, szöveg- és kiadványszerkesztés. 

• Egyéb szolgáltatások ellátása (spirálfűzés, laminálás). 

 

Felelős: Slezsák Zsolt informatikus 

 

Facebook oldal (Edelény Városi Könyvtár) szerkesztése 

Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina, könyvtári csoportvezető 

 

Rendezvényszervezés, pályázatok 

Felelős: Mónusné Somogyi Krisztina, könyvtári csoportvezető 

  Györgydeákné Pálinkás Judit, könyvtáros 
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Városfoglaló – idegenforgalmi szoftver működtetése (a város és a szűkebb környék 

nevezetességeinek, bemutatása speciális, telefonra telepíthető alkalmazás révén). 

 

Szolgáltatási terv előlap 

Tárgyév 2022 

Település neve Edelény 

A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja 

Közművelődési Intézmény 

Közművelődési intézmény neve 
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és  
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

Közművelődési intézmény 
székhelye 

3780 Edelény, István király útja 49. 

Ellátott alapszolgáltatások 

1. Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük segítése a közművelődési tevékenységek és 
a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 
 
2.A hagyományos közöségi kulturális értékek átörökítése  
feltételeinek biztosítása. 
 
3.A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 
 
4.Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek 
biztosítása. 
 
5.A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

Felelős vezető neve Kércsi Tibor igazgató 

Kitöltő neve és beosztása Kércsi Tibor igazgató 

Kitöltő telefonszáma 06-48/525-079 

Kitöltő e-mail címe mkkm.igazgato@gmail.com 
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A …számú határozat melléklete 

Szolgáltatási terv a 20/2018.(VII.9.) EMMI 
rendelet 3. § (2) 

 
Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 
Művelődő 
közösségek 
létrejötténe
k 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük 
segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek 
és a 
művelődő 
közösségek 
számára 
helyszín 
biztosítása 

„Honismerész” 
helytörténeti és 
honismeretei 
klub 
működtetése 

 
Hagyomány 
ápolás és helyi 
értékek 
népszerűsítése. 

 
Évente 

6 alkalom 
1,5 órában 

 
20 fő 

 
Városi Könyvtár A közösség 

számára az 
intézmény 
biztosítja a 
foglalkozásaihoz 
a helyiséget, a 
helyi lakosság 
tagjaiból áll. 
A közösségek 
vezetőivel az 
intézmény 
folyamatos 
kapcsolatot 
tart fenn. A 
csoportok 
életkori 
megoszlása 
diáktól a 
nyugdíjasig 
terjed. 

 
Meridian torna 

 
A városban, 
működő csoport 
számára helyiség 
biztosítása. 

 
Heti 

1 alkalommal 
1 órában 

 
18 fő 

 
Művelődési Központ 

 
Aerobic csoport 
foglalkozásához 
helyiség 
biztosítása 

 
A városban, 
működő csoport 
számára helyiség 
biztosítása. 

 
Heti 

2 alkalommal 

1 órában 

 
12 fő 

 
Művelődési Központ 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 
Művelődő 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük 
segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek 
és a 
művelődő 
közösségek 
számára 
helyszín 
biztosítása 

Edelényi 
„Őszikék” 
Nyugdíjas Klub 

 
A városban 
működő nyugdíjas 
klub számára 
helyiség 
biztosítása a 
foglalkozásokhoz
. 
 

 
Havi 

2 alkalommal 

2 órában 

 
60 fő 

 
Művelődési Központ 

 
A közösség 
számára az 
intézmény 
biztosítja a 
foglalkozásaihoz a 
helyiséget, a helyi 
lakosság tagjaiból 
áll. 
A közösségek 
vezetőivel az 
intézmény 
folyamatos 
kapcsolatot tart 
fenn. A 
csoportok 
életkori 
megoszlása 
felnőtt, 
nyugdíjas. 

 
Miklós Gyula 
Kertbarát Kör 

 
A városban, 
működő csoport 
számára helyiség 
biztosítása. 

 
Havi 

1 alkalommal 
1,5 órában 

 
12 fő 

 
Művelődési Központ 

 
Magyar 
Rákellenes Liga 
Edelényi 
Alapszervezete 

 
A városban, 
működő csoport 
részére helyiség 
biztosítása. 

 
Havi 

1 alkalommal 

1,5 órában 

 

50 fő 
 

 
Művelődési Központ 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 
 
 

A 
hagyományos 
közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

 
Magyar Kultúra 
Napja 

 

Hagyományápolá
s, kulturális 

értékek 

bemutatása. 

 
01.20-21-22. 

3-3 órában 
 

 
160 fő 

 
Művelődési 

Központ 
 

 

A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületen 
való hirdetése. 

 
Rock Farsang 

 
Szórakoztató, 
rekreációs 
program. 

 

02.18. 
3 óra 

 
80 fő 

 
Művelődési 

Központ 

 

Húsvéti koncert 

 
Kulturális értékek 
bemutatása. 

 
04.06. 
1 óra 

 
120 fő 

 
Római katolikus 

templom 

 
 Szent György nap 

   
 Hagyomány 
ápolás.  

 
 Évente 

1 alkalom 
2 óra 

 
120 fő 

 
 

 
Borsodi Tájház 

 
 

 

 
Anyák napja 

 
Hagyományőrzés. 

 
05.02. 
1,5 óra 

 
180 fő 

   
Művelődési 

Központ 
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Közművelődé

si 
alapszolgáltat

ások Kultv. 
76. § (3) 

 
Közösségi 

tevékenység 
megnevezése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A közösségi 
tevékenység 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 
A 
hagyományo
s közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeine
k 
biztosítása 

 

Gyermek- Családi 
nap 

  
Szórakoztatás, 
rekreáció. 
Kulturális értékek 
közvetítése. 

  
05.29. 

6 órában 

 

400 fő 

 

Borsodi Tájház 

 

 
A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületen 
való hirdetése. 

 
Múzeumok 
éjszakája, Szent 
Iván Éj (Mesterség 
bemutatók, színházi 
est.) 

 

A nyári népszokás 
felelevenítése, a 
néphagyományok 
ápolása, megőrzése 
közösségi 
tevékenység 
formájában. 

 
06.24. 

5 órában 

 
400 fő 

 
Borsodi Tájház 

 
Nyári Színház 
(július) 

 
Színvonalas 
szórakozási 
lehetőség 
biztosítása. 

 
1 alkalommal 

3 órában 

 
300 fő 

 
Szabadtéri színpad 
(Borsodi Tájház) 

 
Beltéri színházi 
előadások 
felnőtteknek 

 
Színházi előadás. 

 
2 alkalommal 
3-3 órában 

 
450 fő 

 
Művelődési 

Központ 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeress

ége vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 
 

 
A hagyományos 
közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeine
k 
biztosítása 

 
Nemzeti 

összetartozás 

napja  
 

 
Irodalmi 
megemlékezés, 
hagyományápolás. 
Nemzeti identitástudat 
erősítése. 

 
Évente 

1 alkalommal 

1,5 órában 

 
60 fő 

 
Művelődési 

Központ 

 
 

A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
programokra. A 
rendezvények 
médiafelületen 
való 
megjelentetése. 

 
Pünkösdi 
sokadalom 
 
 

 
Hagyományőrző és 
rekreációs 
program. 

 
Évente 

1alkalommal 
3 órában 

 

 
400 
fő 

 
Borsodi Tájház 

 
Edelényi Napok  

 (aug. 19-20.) 

 
Hagyományőrzés, 
rekreáció, vallási 
hagyományok 
ápolása. 

 
Évente 

1 alkalommal 
 

        
       2000 

fő 

 
Művelődési 
Központ, Szabadtéri 
színpad, Római 
Katolikus templom 

 
Császtai Búcsú 

 

Családok részére 

szervezett 
közösségi programok. 

 
Évente 

1 alkalommal 

8 órában 

 
500 
fő 

Császta 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 
A 
hagyományos 
közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

 
Bányásznap 

A bányász 
hagyományokkal 
rendelkező 
településen 
minden évben 
megrendezésre 
kerülő 
megemlékezés. 

 
Évente 

1 alkalommal 
1,5 órában 

 
80 fő 

 

 
Művelődési 

Központ 

 

 
 

A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületen 
való hirdetése. 

 
Magyar Népmese 
Napja 

 
Hagyományőrzés. 

 
Évente 

1 alkalommal 

1,5 órában 

 
80 fő 

 
Városi Könyvtár 

 
Tematikus napok a 
Tájházban 
(Mihálynap, 
Márton nap, 
András nap) 

 
Hagyományőrzés, 
hagyományápolás. 

 
3 alkalommal 
2-2 órában 

 

350 fő 
 

 
  Borsodi Tájház 

 
Tökös délután 

 

 
Családi 
szórakoztató 
program és folklór 
műsor. 

 
1 alkalommal 

3 órában 

 
250 fő 

 
Borsodi Tájház 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A közösségi 
tevékenység 
rendszeress

ége vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A közösségi 
tevékenység 

helyszíne/helys
zínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 
A 
hagyományos 
közösségi 
kulturális 
értékek 
átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

 
Adventi 
koncert 

 
Hagyományos 
adventi program. 

 
1 alkalommal 

2 órában 

 
250 fő 

 
Gimnázium aulája 

 

 

 
A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületen 
való hirdetése. 

 
Klubok, körök 
karácsonya 

 
Hagyományőrzés, 
szórakoztatás, 
kulturális értékek 
közvetítése. 

 
Évente  

1 alkalommal 

   
 

200 fő 

 
 
Művelődési Központ 

 
Karácsonyi 
csillagszóró 

 
Hagyományőrzés, 

kulturális értékek 
bemutatása. 

 
Évente 

1 alkalom 

   

220 fő 

 
 

 
Művelődési Központ 

 
Adventi 
gyertyagyújtás 

 
Az Adventi 
gyertyagyújtást a 
négy helyi 
egyházközséggel 
együtt szervezzük. 

 
Évente 

4 alkalommal 
1 órában 

 
400 fő 

 
Főtér 

(Betlehem) 

  
Évzáró újságszám 
megjelentetése 

 
Intézmények, helyi 
közösségek, 
egyházak, 
önkormányzat által 
közösen írt újság. 

 
1 alkalommal 

(december végén) 

 

 

kb. 2500 példány 

 

Városi Könyvtár 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeress

ége vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 
A közösségi 
és társadalmi 
részvétel 
fejlesztése 

Barangolás a 
nagyvilágban 

(Ismeretterjeszt

ő ea. sorozat) 

A világ tájainak, 
szokásainak, 
nevezetességeinek 
megismertetése. 
Ismeretterjesztés. 

 

Évente 
6 alkalom 

 
240 
fő 

  
Városi Könyvtár 

 

A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
programokra. A 
rendezvények 
médiafelületen 
való 
megjelentetése. 

 
Tavaszköszöntő 
bál 

 

Rekreáció.  
 

03.18. 
8 óra  

 
130 
fő 

 
Művelődési 

Központ 

 
Ünnepi 

Könyvhét 

helyi 
programjai 

 

Olvasásra nevelés, a 
könyv 
megszerettetése. 
Ismeretterjesztés. 

 
3 alkalom 

 
250 
fő 

 
Városi Könyvtár 

 
 Kutyás délután 

 
A téma után    
érdeklődők igényének 
kielégítése. 

 Szórakoztató program. 

 
Évente 

1 alkalom 

 
350 
fő 

 
Művelődési Központ     

 
Veterán motorok 
és autók 
találkozója Rock 
koncertekkel 

 
A téma után 
érdeklődők igényének 
kielégítése, 
könnyűzenei 
koncertekkel 
gazdagítva. 

 
1 alkalommal 

10 órában 

 
500 fő 

      

Borsodi Tájház 
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Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 
A közösségi 
és társadalmi 
részvétel 
fejlesztése 

 
Kolorfest Country 

 
Könnyűzenei 
kultúra értékeinek 
közvetítése. 

 
08.14. 
2 óra 

 
500 fő 

 
Borsodi Tájház 

 

A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
programokra. 
A 
rendezvények 
médiafelületen 
való 
megjelentetése. 

 

Aradi vértanuk 
emléknapja 

 

 

Nemzeti értékeink 
ápolása. 

 
1 alkalom 

 
120 
fő 

 

Emlékhely 

 

Edelényi esték 
előadássorozat 
 

 

Ismeretterjesztés, 
a nemzeti és 
egyetemes kultúra 
értékeinek 
megismertetése. 

 
Évente 

3 alkalommal 
1-1 órában 

     
150 fő 

         
 

 

Városi Könyvtár 

 

Őszi Könyvtári 
napok 

 
Figyelemfelkeltés, 
a könyv, az 
olvasás 
népszerűsítése. 
Anyanyelvápolás. 

 

4 alkalom 400 fő Városi Könyvtár 
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Október 23. 
megemlékezés 

 

Ünnepek 
kultúrájának 
ápolása. 

 

1 alkalom 

 

150 fő Művelődési Központ        
és Emlékhely 

 

 

 
Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A 
közösségi 
tevékenys

ég 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A közösségi 
tevékenység
ben 
részt vevők 

tervezett 
száma (fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 
 

Az amatőr 
alkotó- és 
előadó- 
művészeti 
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása 

 
A Császta 
Néptáncegyüttes 
csoportjainak 
próbáihoz helyiség 
biztosítása 

A városban 
működő néptánc-
csoportok 
próbahelyiségének 
biztosítása.  
Fellépések, 
bemutatók, 
táncházak 
szervezése. 

 
Heti 

3 alkalommal 

2 órában 

 

100 fő 

 
Művelődési Központ 

 

 

A közösség 
számára az 
intézmény 
biztosítja a 
foglalkozásaihoz 
a helyiséget, a 
helyi lakosság 
tagjaiból áll. 
A közösségek 
vezetőivel az 
intézmény 
folyamatos 

Lenvirág 
Díszítőművészet
i Kör 

 
A városban, 
működő csoport 
számára helyiség 
biztosítása. 

 
Heti 

1 alkalommal 

           1,5 órában 
 

 
12 fő 

 

 
Művelődési Központ 
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Edelényi 
férfikórus 

 
Dalkultúra 
ápolása, 
hagyományőrzés. 

 
Heti 

1 alkalom 

1 óra 

       10 fő 
 

Művelődési Központ 
kapcsolatot tart 
fenn. A csoportok 
életkori 
megoszlása: 
felnőtt, nyugdíjas. 

 
Edelényi 
Hagyományőrző 
Népdalkör 

 
Dalkultúra 
ápolása, 
hagyományőrzé
s. 

 
Heti 

1 alkalom 
1 óra 

 
10 fő 

 

Művelődési Központ 

 

 
Közművelődési 
alapszolgáltatá
sok Kultv. 76. § 

(3) 

 
Közösség

i 
tevékenys
ég 
megnevez
ése 

 
A közösségi 
tevékenység 

célja 

A közösségi 
tevékenység 
rendszeressé

ge vagy 
tervezett 
időpontja, 
időtartama 

A 
közösségi 
tevékenység
ben 

részt vevők 
tervezett 
száma 

(fő) 

 
A 

közösségi 
tevékenys

ég 
helyszíne/helysz

ínei 

 
A közösségi 

tevékenységb
en a helyi 
lakosság 
részvételi 

módja 

 

 

A 

tehetséggondoz

ás és -fejlesztés 

feltételeinek 

biztosítása. 

 
Edelényi Sakk 
Szakosztály 
részére 
helyiség 
biztosítása 

 
Tehetség 
gondozás, 
tehetség 
fejlesztés. 

 

Heti 
1 alkalom 
2 órában  

 
12 fő 

 
Művelődési 

Központ 

 

 
A lakosság 
meghívása az 
intézmény által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületen 
való hirdetése. 

 
Császta Néptánc 
együttes számára 
próba helyiség 
biztosítása 

 
Tehetség 
gondozás, 
tehetség 
fejlesztés. 

 
Heti 

3 alkalom 
2-2 órában 

 
100 fő 

 
Művelődési Központ 

 



 

59 

 

 

 

 
Szavalóversenyek 
Kalász László 
emlékére 

 

Ifjúsági korosztály 
számára 

meghirdetett 
versenyek.  

 
1 alkalommal 

6 órában 

 
100 fő 

 
Városi Könyvtár 

Kézműves 
foglalkozások 
ünnepi alkalmakra 
(farsang, húsvét, 
gyermeknap, 
pünkösd, advent, 
karácsony) 

 
Kreativitás, 
kézügyesség 
fejlesztése. 

 
Évente 

5 alkalom 

 
      180 fő 

 
Városi Könyvtár, 

Művelődési Központ 
 

 
 

  
„Homo ludens” 
Játékosok klubja  
 

 
Szellemi frissesség 
összemérése, a 
játék örömének 
biztosítása. 

 
Évente 

3 alkalom 

1,5 órában 

 
60 fő 

 

 
Művelődési Központ 
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Jóváhagyási záradék 

Edelény Város Önkormányzata a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 

Muzeális Kiállítóhely közművelődési intézmény szolgáltatási tervét, a 2022. évi munkaterv 

részeként a …/2022. (…)határozatával jóváhagyta.  

 

Kihirdetési záradék  

Felkérem a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Intézmény 

igazgatóját, hogy 2022. évi szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, illetve a helyben szokásos 

módon, legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül tegye közzé. 

Edelény, 2022. 03….. 
 Molnár Oszkár 
 polgármester


