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BESZÁMOLÓ 

 
A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

intézmény 2021. évi tevékenységének bemutatása 
 
 
 
A pandémia miatti korlátozó intézkedések az év elején még nem tették lehetővé kulturális programok 

közönség részére történő megszervezését. Ebből adódóan csak nagyon jelképes, családi jellegű 

megemlékezésre került sor a Magyar Kultúra napja alkalmából. 

Hagyományteremtés szándékával szűk körben, barátok, családtagok részvételével mécsest 

gyújtottunk és elhelyeztük a megemlékezés virágait az edelényi kulturális élet, helytörténet három 

egykori kiemelkedő alakjának, Slezsák Imrének, Hadobás Pálnak és Laki-Lukács Lászlónak a sírjánál. 

Ezt követően még a farsangi, tavaszi időszakban sem tudtunk kulturális programot szervezni. Ebben 

az időszakban több időnk jutott a felgyülemlett adminisztratív feladatok (szabályzatok, munkaköri 

leírások, stb.) elvégzésére, pályázatírásra, valamint technikai feladatok elvégzésére (színpad 

felújítás, tető javítás, stb.). A költészet napjára tervezett szavalóverseny, a tervezett anyák napi 

program sem valósulhatott meg. A médián keresztül köszöntöttük az édesanyákat egy rövid 

műsorösszeállítással. Az év elején, kora tavasszal még reménykedtünk benne, hogy talán már 

pünkösdkor tudunk nyitni egy nagyobb szabású, több generációt megmozgató családi nappal, és 

egyben megemlékezhetünk a Borsodi Tájház alapításának 30. évfordulójáról, de a közben felerősödő 

járvány miatt sajnos még ez sem valósulhatott meg. A nyári programsorozatot Szent Iván-éj napján 

indíthattuk útjára. A gyerekeknek, családoknak szóló családi délutánon gyermekkoncert, népi 

hangszerbemutató, kézműves foglalkozások, lufi hajtogatás, arcfestés, gólyalábas komédiások és a 

Déryné-program támogatásával Fabók Mancsi bábszínháza várta az érdeklődőket. Ezen a hétvégén, 

a nyári napéjegyenlőség alkalmából tartják a Múzeumok Éjszakáját. Ehhez az országos 

eseménysorozathoz kapcsolódott intézményünk, és a hozzánk tartozó Borsodi Tájház is. A családi 

délutánt követően nyitották meg az egykori könyvtáros, helytörténész, népművelő Laki Lukács László 

emlékkiállítását, aki a Borsodi Tájház egykori elindítója, később motorja volt. A Múzeumok Éjszakáját 

a Tájház csűrjében megrendezett „korhatáros” bábszínház és végül fáklyás felvonulás, a Borsodi 

Földvár területén történő kollektív máglyagyújtás zárta. Külső támogatásból sikerült még tavasszal 

felújítani a tájház szabadtéri színpadát, amely a nyár során néptánc gálának és nagy érdeklődésre 

számot tartó (400 fő) nyári színháznak volt helyszíne. Szintén a Borsodi Tájház területe adott otthont 

a hagyományosan megrendezésre kerülő Veterán Motorok és Autók Találkozójának, ahol szebbnél-

szebb veterán autókat és motorokat tekinthettek meg az érdeklődők. A program felvonulással 

kezdődött, majd a Tájház területén folytatódott. Délelőtt gyermekprogramok, majd a délután során 

triál bemutató, hangnyomásmérés, táncbemutató, végül környékbeli zenekarok koncertjei, és 

„Trabarna” idevágó műsora várta a szórakozni vágyókat.  



 

64 

 

A Szent István királyunk ünnepéhez kapcsolódó hagyományos Edelényi Napok is gazdag programmal 

várta a helyieket és környékbelieket, melynek sok más fellépő mellett esti sztárvendégei Zoltán Erika 

és a Kormorán Zenekar voltak.  

A nyári programok után gazdag őszi kulturális kavalkád is várta az itt élőket. Az őszi programsorozat 

egy Várostörténeti Konferenciával vette kezdetét. A település, Edelény 35 éve nyerte el a városi 

rangot. Ennek emlékére került megrendezésre a tartalmas, neves szakembereket felvonultató 

konferencia. A program résztvevői (még a régen itt élők is) sok új ismerettel gazdagodtak a város 

és a Bódva-völgye földrajzi és irodalmi környezetét illetően. Nagyon gazdag történelmi múlttal is 

rendelkezik a város, hiszen itt állt egykor a Borsodi Földvár, mely egy időben a megye központja is 

volt. A Borsodi Földvár egykori részleges feltárásáról a legilletékesebb, Dr. Wolf Mária régész, a 

feltárás egykori vezetője tartott érdekes és értékes előadást. A konferencia résztvevői a helyszínen 

megvásárolhatták Wolf Mária - A BORSODI FÖLDVÁR című kötetét. „Edelény a Rákócziak birtokában” 

címmel hallhattunk sok új ismeretet nyújtó előadást Dr. Gyulai Éva történész tolmácsolásában. A 

történelmi emlékek mellett érdekes előadást hallhattak a résztvevők a település ipari múltjáról, az 

országban egykor az elsők között itt megnyitott szénbányájáról és cukorgyárának történetéről is. 

Mindezt Hadobás Sándor helytörténész, nyugalmazott múzeum igazgató kutatómunkája nyomán 

ismerhettük meg. A Bódva-völgye irodalmáról, irodalmi színeiről Dr. Kelemen Erzsébet helyi 

gyökerekkel rendelkező költő, író, irodalomtörténész tartott értékes, magával ragadó előadást.  

Az őszi könyvtári napok keretében a városi könyvtárban került megrendezésre hagyományteremtés 

szándékával a megye szépkorú versmondói számára meghirdetett Kalász László szavalóverseny. A 

barátságos megmérettetésen a megyei, helyi és környékbeli versmondók mellett a határ túloldaláról, 

Nagyidáról is érkezett vendég Demkó András nyugalmazott mérnök személyében. A versenyt 

megtisztelte jelenlétével a család nevében ifjú Kalász László, a költő fia is.  Az első helyezést Kuzder 

Miklósné, az Őszikék nyugdíjas klub tagja szerezte meg.  

Az állatok világnapja alkalmából került megrendezésre szintén hagyományosan az Edelényi Kutyás 

Délután.  

Az ősz hátralévő részében is sokszínű kulturális kínálat várja az itt élőket és az ide látogatókat. 

Fontosabb őszi rendezvények voltak: Tökös Nap, szüreti táncház, író-olvasó találkozó, 

településtörténeti fotókiállítás, papírszínház. Az Edelény-ART – Edelény-ÉRT címmel megrendezett, 

helyi képzőművészek csoportos kiállítása nagyon sikeres volt, sokan megtekintették. Az Idősek 

hónapja zárásaként jó hangulatú operett nóta műsort rendeztünk a helyi szépkorúak részére. 

Helyszínt és szakmai segítséget biztosítottunk az Őszi hacacáré sorozat keretében megrendezett 

Tankcsapda koncerthez és Aranyosi Péter stand-up estjéhez. 

Hagyományosan a hősökről is megemlékeztünk a városban. Október 6-án az Aradi vértanúkra, 

október 23-án az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk ünnepi műsorral, illetve koszorúzással.  
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Az ősz során készítettük elő az Adventi időszakban megjelentetett Edelény-35 című jubileumi 

újságot. Levélben felkértük a város intézményeit, egyházait, civil szervezeteit, hogy küldjenek 

írásokat, fotókat tevékenységükről, hogy minél sokszínűbb legyen az újság és minél inkább lefedje 

a város közéletét. Az előkészítést sikeresnek mondhatjuk, mivel minden érintett adott le anyagot és 

közreműködött az újság összeállításában és jó véleménnyel voltak róla a város lakói. A hagyományos 

rendezvények mellett újszerű programokat is igyekeztünk meghonosítani. Az adventi időszakban 

ilyen újszerű formák voltak: Klubok, körök karácsonya, Karácsonyi csillagszóró, Mindenki 

karácsonyfája. Könyvtári területen újszerű kezdeményezésünk volt az advent idején megrendezésre 

kerülő Barangolás a nagyvilágban sorozat első előadása, melynek témája aktuálisan Betlehem, 

Szentföld volt.  

Természetesen a kiemelt programok mellett sok egyéb mindennapos munka is folyik az 

intézményben (könyvtári kölcsönzés és foglalkozások, sokszorosítás, termek biztosítása 

tanfolyamokhoz, civil szervezetek részére, esküvők lebonyolítása, tájház látogatás biztosítása, 

konyha mindennapos működtetése, stb.). 

Az intézmény kiscsoportjai (Edelényi Hagyományőrző Népdalkör, Edelényi Férfikórus, Lenvirág 

Díszítőművészeti Kör, Nyugdíjasok Közössége, Miklós Gyula Kertbarát Kör, Sakkszakosztály, Bányász 

Nyugdíjas Szakszervezet) 97 alkalommal tartottak foglalkozást, amelyen összesen 887 fő vett részt. 

A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi telephelyén működő csoportjainak próbáihoz is a 

művelődési központ biztosít helyet, mely során 227 alkalommal tartottak órát, amelyen összesen 

5085-en vettek részt. (Négy csoporttal működött 2021-ben: Cseppek, Aprók, Kiscsászta, 

Nagycsászta.) Szintén intézményünk ad helyet a Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény 

Alapszervezete foglalkozásainak. 

Mivel 2021-től a szakképzés visszakerült az iskolarendszerbe, intézményünkben csupán egy 

tanfolyam volt 2021-ben. Ez összesen 48 alkalmat és 1344 főt jelentett.  

A tanfolyamokon kívül a magánszemélyeknek ill. magántársaságoknak való helybiztosítás jelent még 

bevételi forrást az intézmény számára. A bevételes rendezvények száma 87 volt, ami kb. 1195 fő 

részvételét jelenti. 

A különböző intézmények, pártok, civil szervezetek 85 alkalommal tartottak rendezvényt, amelyeken 

kb. 3674 fő vett részt. Esküvő 31 alkalommal került megrendezésre intézményünk házasságkötő 

termében.  

Három alkalommal rendeztünk ifjúsági hangversenyt: két Musica Aulica és egy Miskolc Dixiland Band 

koncertet. Az ifjúsági koncerteken kb. 980 fő vett részt. 

 

Az Edelényi Városi Televízió 2021 évi tevékenységéről 

Az év első felében a pandémia miatt a Városi Televízió sem tudott „élő” riportokat készíteni, illetve 

nagyon kevés program, rendezvény volt ebben az időszakban, ezért sem volt lehetőség a heti 
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rendszerességű magazinműsor összeállítására. Az év második felében már visszaállt a megszokott 

rend és a korábban szokásos formában végezte munkáját a televízió. Év közben sikerült a 

legszükségesebb eszközöket megvásárolni a zavartalan működés elősegítése érdekében. A televízió 

képújság szolgáltatása zavartalanul üzemelt, az ebből származó működési bevétel is elérte a korábbi 

év nagyságrendet. A személyi állományban változás nem történt.  

 

A Borsodi Tájház 2021 évi tevékenységéről: 

A Borsodi Tájház közel fél évig nem tudta fogadni a látogatókat a járványhelyzet miatt. A nyitást 

követően megélénkült a tájház forgalma. A város közösségei, iskolás csoportjai, civil szervezetei 

szívesen rendeztek a tájház területén programot. A látogatók száma is megélénkült. Az év tavaszán 

felújításra és felállításra került a tájház területén elhelyezett mobil szabadtéri színpad. A felújított 

színpad lehetővé tette táncgála, szabadtéri színházi előadások és koncertek megrendezését. A tájház 

területén rendeztük meg a családi délutánt, múzeumok éjszakáját, és a hagyományos veterán autós-

motoros találkozót is, melyeken több száz érdeklődő jött össze. Legemlékezetesebb program „Az 

ördög” című nyári színházi előadás volt, melyen több mint 400 fős közönség volt. Sikerült teljesen 

felújítani a borsodi földvár tönkrement makettjét és közmunkaprogram keretében, valamint 

diákmunkások segítségével a legszükségesebb karbantartási munkálatok elvégzésére is sor került. 

A tájház épületeinek, területének gondozása, rendben tartása (takarítás, fűnyírás, stb.) folyamatos 

odafigyelést igényel. A munkálatok elvégzésében nagy segítségünkre volt a 2 fő közmunkás is, akik 

téli időszakban a Művelődési Központban segítették a napi munkát.   

Intézményvezetőként fontos feladatomnak tartottam és tartom a munkatársak mellett a 

városvezetéssel, az intézményvezetőkkel, egyházak papjaival, civil szervezetekkel való jó 

munkakapcsolat kialakítását, fenntartását. Kérés esetén igyekszünk segítséget nyújtani a városban 

működő intézmények, szervezetek részére. Úgy érzem sikerült beilleszkednem és jó 

munkakapcsolatot kialakítani az itt felsorolt vezetőkkel.  

Igyekeztünk minden rendezvényünket megfelelően előkészíteni és színvonalasan megvalósítani. A 

2021. évben megvalósított, havi bontásban felsorolt kiemelt rendezvényeinkről pozitív lakossági 

visszajelzéseket kaptunk. A programokkal kapcsolatban semmilyen negatív, elmarasztaló vélemény, 

észrevétel nem érkezett.  

A városban élők nagyon aktívan megmozdultak, részt vettek a rendezvényeken. Az elmúlt év 

gyakorlata bebizonyította, hogy van igény az itt élők részéről a színvonalas programok iránt, be lehet 

őket vonni a helyi kulturális életbe. Legjobb bizonyítéka ennek az Edelény-ART Edelény-ÉRT 

csoportos kiállítás, melyen helyi képzőművészek és fotósok alkotása, munkái kerültek kiállításra. 

Elmondhatjuk, hogy valamennyi itt élő alkotó elfogadta a meghívásunkat, mely rendezvény által 

erősödött a kapcsolat a helyi képzőművészek között és bemutatkozhattak az itt élők előtt.  Szintén 

nagyon pozitív, szinte hihetetlen élmény volt, amikor a Borsodi Tájház színpadán megrendezett „Az 
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ördög” című előadásra több mint 400 fős közönség jött össze. Szintén szép számú közönség előtt 

került megrendezésre a veterán autók és motorok találkozója, a kutyás délután, a városi folknap. 

Jól megmozdultak az itt élők az adventi programokra is. Szép számmal vettek részt a „Karácsonyi 

csillagszóró” és a „Mindenki karácsonyfája” című programjainkon is. A szépkorúak részvételével 

tartalmas program volt a Kalász László szavalóverseny, az idősek hónapja zárórendezvénye és a 

„Klubok, körök karácsonya”.  

Összegzésként elmondható, hogy van fogadókészség az itt élők részéről kulturális, könyvtári 

programok iránt. A pozitív tapasztalatok további erőt adnak a folytatáshoz.  

Köszönöm mindenkinek, fenntartónak, városvezetésnek, társintézményeknek, egyéb támogatóknak 

és nem utolsó sorban felhasználóinknak, a közönségnek, olvasóknak, helyi művészeknek és 

művészeti csoportoknak, hogy ki-ki a maga lehetőségei szerint segítette, támogatta munkánkat. 

Közönségként részt vett programjainkon, ezzel is erősítve a tenni akarásunkat és hitünket, hogy 

érdemes lelkiismeretesen végezni a munkánkat a jövőben is a helyi kulturális élet gazdagítása, az 

értékek feltárása és közvetítése, az itt élők érdekében.  

A 2021. évben megrendezett kiemelt rendezvények felsorolása 
 
JANUÁR 

Magyar Kultúra Napja – Koszorúzás, megemlékezés 
(A pandémia miatt csak visszafogott, szolid megemlékezés volt.) 
 
Edelény-35 kétfordulós várostörténeti vetélkedő meghirdetése.  
(Iskolások és felnőtt lakosság részére.) 
 
JÚNIUS 

AZ ÉN VÁROSOM RAJZPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA  
Helyszín: Borsodi Tájház 
 
Edelény- 35 várostörténeti vetélkedő eredményhirdetése, díjátadása. 
(június 04. péntek) 
Helyszín: Művelődési Központ 
 
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA  
(június 04. péntek) 
Helyszín: Művelődési Központ 
 
CSALÁDI DÉLUTÁN – PÓT GYERMEKNAP  
(június 25.  péntek délután) 
 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, SZENT IVÁN ÉJ  
(júnis.25. péntek este) 
Helyszín: Borsodi Tájház és Borsodi Földvár területe  
 
JÚLIUS 

NYÁRI SZÍNHÁZ I. (A Déryné program támogatásával.) 
A Borsodi Tájház felújított színpadán. 
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AUGUSZTUS 

VETERÁN MOTOROK ÉS AUTÓK TALÁLKOZÓJA 
Augusztus 07. (szombat) 13:00-tól 
Helyszín: Tájház udvara, parkolója 
(Felvonulás, bemutató, könnyűzenei koncertek stb.) 
 
EDELÉNYI NAPOK 
Augusztus 20-22. 

20.: EDELÉNYI NAPOK-Nonstop kulturális program (15:30-tól) 
Esti sztárvendég: Zoltán Erika 

21.: VÁROSI FOLK NAP-Nonstop kulturális program (15:30-tól) 
Esti sztárvendég: Kormorán koncert 

Lézer show 

NYÁRI SZÍNHÁZ II. (A Déryné program támogatásával.) 
(A Művelődési Központban került megrendezésre.) 
 
 
SZEPTEMBER 
 
Edelény Füzetek 
IN MEMORIAM HADOBÁS PÁL 
(Visszaemlékezések és kiállítás) 
 
EDELÉNY-35, VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIA 
A honfoglalástól a várossá válásig (6 előadás) 
Előadók: Miskolci Egyetem, Herman Ottó Múzeum, Helyi Előadók 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA – Könyvtári program 
 
OKTÓBER 

Kutyás délután (Bemutatók, szépségverseny) 

AZ ARADI VÉRTANUK EMLÉKNAPJA  
(október 06.) 
 
TÖKÖS NAP 
(Tökfaragás, táncház, stb.) 
 
EDELÉNY -ART, EDELÉNY-ÉRT 
(Helyi művészek közös kiállítása a Műv. központban) 
 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
(író-olvasó találkozó, könyvbemutató, szavalóversenyek, irodalmi est) 
 
„Felemelni e tájat” – SZAVALÓVERSENY (Kalász László emlékére) 
Megyei nyugdíjas klubok részvételével. 
 
NEMZETI ÜNNEP 
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Idősek hónapja zárórendezvény- Operett- nóta est 

NOVEMBER 

STAND-UP Aranyosi Péter önálló estje a Művelődési Központban 
DECEMBER 

Színházi előadás (Déryné program támogatásával.) 
 
Klubok- körök karácsonya 
 
KARÁCSONYI CSILLAGSZÓRÓ 
Családi kulturális program 
(táncház, bábszínház, kézműves foglalkozások, gyermekkoncert) 
 
MINDENKI KARÁCSONYFÁJA – Adventi 4. gyertyagyújtás 
 
Edelény-35 ünnepi újságszám megjelentetése 
 
Az intézmény 2021. évi elnyert pályázatai, külső támogatásai 
 
Elnyert pályázatok:  

Könyvtári bútorok, berendezések korszerűsítése – NKA támogatás: 656.200 Ft 

Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma. 

- A könyvtári fogadótérbe 10 db fotel és 3 db dohányzóasztal 

beszerzése. 

- A könyvtári fogadótér ablakaira szalagfüggöny elhelyezése. 

Táncházi sorozat rendezése – Csoóri Sándor alap támogatása: 700.000 Ft 

2022. nyarán megvalósítandó olvasótábor megrendezéséhez: 350.000 Ft 

A városban megrendezett színházi előadások támogatása – Déryné program keretében 

- Bábelőadás 2 alkalom 

- Szabadtéri színházi előadás 1 alkalom 

- Beltéri színházi előadás 2 alkalom 

A Déryné program támogatásával megvalósított előadások valós értéke mintegy 2.000.000 

Ft-ot tenne ki piaci áron.   

Átvett pénzeszközök: 

Közmunkaprogram bértámogatás: 8.680.732 Ft 

Közmunkaprogram dologi támogatás: 956.596 Ft 

(szabadtéri színpad felújítása, kiállító paravánok, egyéb anyagok, kellékek) 

 

Fontosabb felújítások, fejlesztések 

Művelődési Központ területén:  

- Kiállítási paravánok készítése 

- Szabadtéri színpad deszkázatának cseréje 
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- Kültéri reflektorok beszerzése 

Borsodi Tájház területén: 

- Borsodi Földvár makettjének újjáépítése, teljeskörű felújítása 

- Tetőgerinc javítása 

- Egyéb festési munkák 

Könyvtári területen: 

- Utcafront ablakain szalagfüggöny elhelyezése 

- Fogadótérben új fotelek és asztalok elhelyezése  

Konyha területén: 

- Konyhai eszközök pótlása, cseréje, beszerzése 

- Számítógép beszerzés 

 

Edelényi Városi Televízió területen: 

- Új kamera és kiegészítő eszközök beszerzése 

- Informatikai eszközök beszerzése 

Gazdasági iroda területén: 

- Szünetmentes tápegységek beszerzése 

Egyéb fejlesztések: 

- Új intézményi logó megtervezése és bevezetése 

- Új intézményi honlap fejlesztése és bevezetése  

(kultedeleny.hu) 

 
A könyvtár intézményegység 2021. évi tevékenységének bemutatása 

 

1. Röviden a szakmai tevékenységről  

A Könyvtár vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy a könyvtár használói számára 

korszerű és minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Az edelényi Városi Könyvtár a város és a térség 

valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja az információkhoz és a dokumentumokhoz való 

szabad hozzáférést, ezzel is megteremtve az egyenlő esélyű hozzáférést. Ennek érdekében 

gondoskodunk az online katalógus naprakész építéséről, mely tartalmazza a könyvtár teljes 

állományáról szóló információkat. A könyvtár állományában nem található dokumentumokat 

könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk. Folyamatosan szereztünk be új dokumentumokat, 

igyekezve kielégíteni olvasóink igényeit. 

Könyvtárunk törekszik a könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók bevonására és a 

használók képzésére. Ennek érdekében a digitális kompetenciák fejlesztését segítő foglalkozásokat, 

illetve az olvasáskultúra fejlesztését segítő könyvtárórákat szerveztünk általános iskolás tanulók 

részére. Az óvodás korosztálynak könyvtári foglalkozásokat, papírszínházi előadásokat tartottunk. 
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Terveink között szerepeltek szavalóversenyek, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, játszóházak, 

kiállítások szervezése, rajzpályázat, honismereti vetélkedő meghirdetése. Ezeket nagyrészt sikerült 

megvalósítani, de a járványügyi korlátozások miatt nem valósulhatott meg az ifjúsági szavalóverseny 

és az ünnepi könyvhét helyi programja, valamint kevesebb foglalkozást tartottunk.  

2021 januártól havonta színesítjük honlapunkat és facebook oldalunkat az éppen aktuális hónap népi 

elnevezésével, ősi magyar nevének közreadásával. Pl. május hónap régi elnevezése: Pünkösd hava. 

Ősi magyar neve: Ígéret hava. Szintén új színfoltként „A hónap verseként” közreadunk egy általunk 

választott, az adott hónaphoz kapcsolódó verset is. Májusban például József Attila – Május című 

versét tolmácsoltuk. 

Könyvtárunk 2021-ben is törekedett arra, hogy a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 

végezze munkáját.  

2021 decemberében sikeresen pályáztunk olvasótábor szervezésére kisiskolások számára, melyet 

2022 nyarán valósítunk meg. 

A 2021-ben is folytatódó koronavírus-járvány továbbra is megakadályozta, hogy könyvtárunk teljes 

gőzzel működjön. 2021. április végéig a könyvtárak zárva tartottak. A zárvatartás ideje alatt 

elvégeztük az esedékes állományellenőrzést. Amikor az aktuális kormányrendelet engedte, részleges 

kölcsönzést biztosítottunk olvasóinknak, melynek keretében lehetőség volt dokumentumok 

visszahozatalára, illetve előzetesen leadható volt a kölcsönözni kívánt dokumentum igény. 

 

Helyi programok szervezésével, országos programokhoz (Magyar Népmese Napja, OKN) való 

csatlakozással színesítettük az olvasáskultúra területét. Olvasáskultúra fejlesztését segítő 

foglalkozásokat és könyvtári foglalkozásokat szerveztünk óvodás és általános iskolás tanulók 

számára. 

Könyvtárunk állománygyarapodásához hozzájárult a Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat. 

Könyvtárunk közösségi tere otthonosabbá vált az NKA eszközfejlesztési pályázatának köszönhetően. 

2. Szervezet  

Könyvtárunkban alkalmazottak összlétszáma 6 fő. Ebből 1 fő könyvtári csoportvezető. 

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 4 fő. Ebből 1 fő rendelkezik felsőfokú 

könyvtáros szakképesítéssel (könyvt. csop. vez.), 2 fő középfokú könyvtáros szakképesítéssel (1 fő 

olvasószolgálati könyvtáros, 1 fő gyermekkönyvtáros) és 1 fő egyéb felsőfokú végzettséggel 

(informatikus-rendszergazda).  

2 fő szakmai munkát segítő munkatárs egyéb végzettséggel (takarító, gondnok). 

3. Infrastruktúra  

Könyvtárunk sikeresen pályázott az NKA által kiírt eszközfejlesztési, korszerűsítési pályázatra, 

melynek köszönhetően új, modern bútorok (fotelek, dohányzóasztalok) és egy szalagfüggöny 

rendszer teszi még használhatóbbá a meglévő közösségi teret. 
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Könyvtárunk épülete lépcsőlifttel és lifttel akadálymentesített. A látássérült könyvtárhasználókat 

Braille-írásos feliratok és a padlóburkolaton vezetősáv segíti az épületen belüli tájékozódást. 

Honlapunkon speciális felület ( ) áll a fogyatékossággal élő használók rendelkezésére, valamint 

olyan programmal ellátott számítógépet biztosítunk számukra, amely felolvassa a monitoron látható 

karaktereket és nagyítja a megjelenített képet. 

A nagyothallókkal történő kommunikációban speciális erősítő és mikrofon áll rendelkezésünkre. 

Összesen 12 db számítógéppel rendelkezik az intézmény, ebből 6 dolgozói és 6 munkaállomás, 

melyek állapota megfelelő, azonban frissítésre, fejlesztésre szorul. 

Könyvtárunk épülete jól megközelíthető, központi helyen fekszik. Felújított, akadálymentes 

könyvtárépülettel rendelkezünk. 

4. Gyűjteményi információk  

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

b. gyűjteményfeltárás 

c. állományvédelem 

d. digitalizálás 

Dokumentumaink 2/3-ad része szabadpolcon megtalálható, a maradék 1/3-ad rész raktárban került 

elhelyezésre. 

2021. évben összesen 861 db dokumentumot szereztünk be (852 könyv, 1 bekötött folyóirat, 8 

hangoskönyv), így a dokumentumállomány 2021. december 31-én 53.492 db. Tervszerű 

állományapasztás során 680 db dokumentumot vontunk ki az állományból elhasználódás, 

behajthatatlan követelés és megengedhető hiány címen. Elvégeztük az esedékes 

állományellenőrzést/leltározást, mely az állomány 100 %-át érintette. 

Továbbra is kiemelten gyűjtjük a helyismereti, helytörténeti dokumentumokat. 2021. évben 33 db 

helytörténeti dokumentumot szereztünk be. A tárgyév végén 2770 db kötettel rendelkezik 

könyvtárunk. 

Könyvtárunk állománygyarapodásához hozzájárult a Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 

melynek keretében 50 %-os kedvezményes áron vásárolhattunk dokumentumokat. 

A Könyvet a Könyvtáraknak I. program keretében 174.208,- Ft értékben vettünk állományba 

dokumentumokat, melyek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. támogatásával térítésmentesen jutottak el 

könyvtárunkba. 

A 2021. évi érdekeltségnövelő támogatás 230.000,- Ft összegéből dokumentumokat és technikai 

eszközöket vásároltunk. 

A tárgyében a TextLib integrált könyvtári rendszerben rögzített rekordok száma összesen 1025 db 

volt, amelyből 861 db könyv, hangdokumentum, 164 db helytörténeti cikk. Az állomány elektronikus 

feldolgozottsága 100 %. 
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Állományvédelem céljából könyveinket rendszeresen portalanítjuk, a kevésbé sérült könyveket a 

további állagromlás megelőzése érdekében ragasztjuk. 

5. Szolgáltatások (változások, trendek)  

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

b. helyben elérhető szolgáltatások 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

A 2021. év adta lehetőségekhez mérten szerveztünk előadásokat, könyvbemutatót, szavalóversenyt 

szépkorúak részére, csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz. Továbbá az 

olvasáskultúra fejlesztését segítő foglalkozásokat, papírszínházi meséléssel egybekötött 

könyvtárhasználati foglalkozásokat, játszóházakat szerveztünk óvodásoknak, kisiskolásoknak. 

Hirdettünk kétfordulós honismereti vetélkedőt Edelény várossá nyilvánításának 35. évfordulója 

alkalmából gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt és rajzpályázatot általános iskolások részére. 

 A jelenlévő pandémia következtében - a korábbi évekkel ellentétben - kevesebb csoportos 

foglalkozásokat szerveztünk, illetve a közösségi rendezvények is kisebb létszámmal, látogatottsággal 

valósultak meg.  

Könyvtárunkban lehetőség van térítéses szolgáltatások igénybevételére (fénymásolás, nyomtatás, 

scannelés, faxküldés), térítéses számítógép és internethasználatra, a folyóiratolvasó és olvasóterem 

használatára. 

A könyvtár online katalógusának köszönhetően az olvasóknak lehetőségük van otthonról 

dokumentumok előjegyzésére, foglalására, hosszabbítására, olvasói állapotuk lekérdezésére. Az 

otthonról való foglalás használata a pandémia és a zárvatartások következtében gyakoribbá és egyes 

Olvasóink körében rendszeressé vált. 

Honlapunkon - az Elektronikus dokumentumok menüpont alatt - elérhető az Edelényi füzetek és a 

Borsodi Tájház közleményei kiadványsorozatunk. A Helyismereti adatbázis menüben pedig 

elérhetőek az Edelény és környéke helyismereti cikkeinek bibliográfiai adatai. 

Az online katalógusunk, a helyismereti adatbázisunk folyamatosan bővül. 

Honlapunkat, Facebook oldalunkat rendszeresen frissítjük. Megtalálhatóak rajtuk az aktuális 

információk, programok, melyekről hírlevélben is értesítjük olvasóinkat. 

Facebook oldalunkon az év elején indított „Mit olvas a könyvtáros?” című ajánlónkban havonta egy 

könyvet ismertetünk/ajánlunk könyvtárosaink aktuális vagy korábbi olvasmányaik közül. 

6. Kiadványok  

Edelény várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából az intézmény decemberben kiadta az 

Edelény-35 ünnepi kiadványát (újságot), amely a város intézményeit, vallási életét, a helyi klubokat, 
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köröket ismerteti meg Edelény lakosaival, az érdeklődőkkel. A 2021-es év végén összeállítása és 

nyomdai előkészítése került A Borsodi Tájház Közleményei 45-46. című kiadvány, amely a várossá 

nyilvánítás 35. évfordulója lakalmából megrendezett várostörténeti konferencia előadásainak 

anyagát örökítette meg az utókor számára. 

7. Partnerségi együttműködések  

Intézményünk két oktatási intézménnyel áll konkrét partnerségi együttműködésben, a helyi általános 

iskolával és a gimnáziummal, de a város valamennyi intézményével jó munkakapcsolatot, jó 

együttműködést ápolunk. Rendszeres szakmai kapcsolatban vagyunk a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárral, valamint a Hermann Ottó Múzeummal. Lehetőséget biztosítunk a közösségi 

szolgálat teljesítésére is a középiskolás diákoknak. 2021. évben 8 diák választotta könyvtárunkat a 

közösségi szolgálat teljesítéséhez. 

8. PR/marketing/kommunikáció területei 

Rendezvényeinket, programjainkat hirdetjük a honlapunkon, Facebook-oldalunkon, hírlevélben, 

plakátokon, szórólapokon, a helyi városi televízióban, mely rendszeresen beszámol a könyvtárban 

zajló eseményekről. A rendezvényekről készült fotókat közzétesszük honlapunkon, Facebook-

oldalunkon. 

9. A korona vírus járvány miatt alkalmazott szabályok, intézkedések 

Intézményünk vezetősége a könyvtári részlegre vonatkozóan is betartotta az éppen aktuális 

járványügyi szabályokat, rendelkezéseket. Több hónapos zárást követően védettségi igazolvánnyal 

rendelkező felnőttek már közvetlenül igénybe vehették könyvtárunk szolgáltatásait. A 18 év alatti 

személyek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében látogathatták könyvtárunkat. 

Később védettségi igazolványt már nem kellett felmutatni, de maszk használat volt mindvégig 

kötelező. Ezt megelőzően a kötelező zárva tartás időszakában sem állt meg teljesen az élet. Az 

olvasó közönségünk elektronikus úton (internet, telefon) adhatta le az online katalógusból 

kiválasztott könyvre, könyvekre a megrendelését, mely könyveket kollégáink összekészítettek és a 

könyvtár ajtóban kiadtak az olvasó számára. A tavaszi zárva tartás időszakában a könyvtár 

munkatársai (kihasználva a kisebb forgalmat, rendezvények elmaradását) elvégezték a mintegy 

53.000 kötetes könyvtári állomány esedékes leltározását.  

Központi Konyha 

 Az Edelény Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Központi Konyha, 2013. január 1-től a 

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 

intézményegységeként az alábbi közétkeztetési feladatokat látja el: 

Bölcsődei étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, 

vendégétkeztetés. 

Konyhánk kapacitása kb.1200 adag. A kötelezően ellátandó önkormányzati intézményeken (Mátyás 

Óvoda és Bölcsőde, Egresi Óvoda, Finkei Óvoda, Borsodi Általános Iskola) kívül a Miskolci Apostoli 
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Exarchátus három, Edelényben működő nevelési-és oktatási intézményét látjuk el bérfőzéssel, a 

törvényben foglaltaknak megfelelően, fennakadásoktól mentesen. 

Az étkezést igénybe vevők létszáma 

Sajnos a Covid járvány a 2021.-es évet is végig kísérte, így voltak olyan hónapok, hogy a gyerekek 

jelentősen nagy létszámmal hiányoztak az iskolákból, mely folyamatosan befolyásolta a napi 

adagszámok alakulását. 

Ennek következtében az étkezést igénybe vevők éves átlag mennyiségei még mindig alacsonyabbak 

mint a járvány előtti években:  

- Iskolás gyermek: 550 fő 

- Óvódás gyermek: 253 fő 

- Bölcsődei étkezők száma: 19 fő 

- Gimnáziumi étkezők: 26 fő 

- Felnőtt étkezők száma: 84 fő 

A szünidőben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő hátrányos helyzetben, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit látjuk el ebéddel. A tavalyi évben az 

ilyen formában étkezők száma átlagosan 440 fő volt. 

Az étlapkészítés, az anyagbeszerzés, a raktározás, a főzés, a tálalás és a mosogatás a konyha 

feladatát képezi. 

Ellátjuk a diétát igénylő gyerekek étkeztetését is, akik a viszonylag kis létszámuk ellenére különböző 

diétás ételt igényelnek (cukorbetegség, tejfehérje-, tojás érzékenység, laktóz intolerancia és ezek 

kombinációi, stb.), ezért komoly odafigyelést igényel étlapjuk összeállítása is. (Szakácsaink közül 

ketten elvégezték a diétás szakácsképzést, valamint külsős szakember /dietetikus/ bevonásával 

külön állítják össze étlapjukat.) 

Személyi feltételek 

A konyhánál alkalmazott szakemberek (élelmezésvezető, térítési díj beszedő, szakácsok) 

valamennyien jól képzettek, nagy tapasztalattal rendelkeznek, színvonalasan látják el feladatukat. 

Az egyéb munkakörben dolgozók (gépkocsivezető, konyhalányok) is lelkiismeretesen, szorgalmasan 

végzik a munkájukat. A napi teendők (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) elkészítése és 

kiszolgálása odafigyelést és jelentős fizikai és szellemi teljesítést igényel nap mint nap. 

A konyha dolgozói létszáma és munkakör szerinti megoszlása: 

- 1 fő élelmezésvezető  

- 3 fő szakács 

- 12 fő konyhai kisegítő 

- 4 fő tálalókonyhai kisegítő 

- 1 fő térítési díj beszedő, adminisztratív feladatokat ellátó dolgozó 

- 1 fő gépkocsivezető  

2 fő közfoglalkoztatott tálalókonyhán 
1 fő közfoglalkoztatott kisegítő (sofőr mellett) 
 
Tálalókonyhák: 
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Mátyás Óvoda I-II. épülete 

Egresi Óvoda 

Finkei Óvoda 

Borsodi Általános Iskola 

Az étlap változatossága, és az élelmiszerek 

Mivel az étkezők nagy része óvodás és iskolás gyermek, a tápanyag összetétel aránya meg kell, 

hogy feleljen a nagyobb mozgásigényüknek és fokozott szellemi fejlődésüknek. 

Húsféle (sertés, csirke, pulyka), kevés kivétellel, minden nap szerepel az étlapon. 

Konyhánkon többféle leves és ugyanannyi főétel váltakozik, ami lehetővé teszi, hogy az étlapon 

szereplő ételek legalább egy hónapig ne ismétlődjenek. Lehetőség szerint figyelembe vesszük a 

fogyasztók igényeit is, közkedvelt ételeket sűrűbben főzünk. 

Fontosnak tartjuk, hogy friss alapanyagok felhasználásával készítsük el az étlapon szereplő menüt. 

Az áruátvételnél az élelmiszernek szigorú követelményeknek kell megfelelni, hiszen a feldolgozandó 

nyersanyagok minősége, az elkészült étel élvezeti és biológiai értékét egyaránt befolyásolja, ezért 

erre különösen odafigyel a konyha vezetése. 

Ételek adagolása, ételhulladék 

Az étkeztetésre vonatkozó korcsoportonkénti tápanyagbevitelt, illetve élelmiszer nyersanyag 

felhasználási ajánlást a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza, ez alapján kerül 

meghatározásra a felhasználandó nyersanyag. Kiszolgáláshoz adagolási útmutatóval rendelkezünk, 

melyet ugyancsak a rendelet határoz meg. Az előírt mennyiségektől eltérni csak pozitív irányba 

szoktunk. 

Az étkeztetés befejezését követően ételhulladék keletkezik, amit külön vízvételi lehetőséggel ellátott 

helyiségben gyűjtünk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ételmaradékot (ami fertőző 

hulladéknak minősül), haladéktalanul, még aznap elszállítják a Borsodi Közszolgáltató ebtelepére. 

Kiadások, bevételek alakulása a 2021.évben 

Az étkeztetések nyersanyag normáit a képviselő-testület határozta meg a  
154/2019 (XII.19.) határozatával, melyet 2020.január 01.től alkalmazunk: 

Megnevezés Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bölcsőde 55 20 150 55 280 

Óvoda - 63 160 57 280 

Általános Isk. - 84 231 71 386 

Gimnázium - - 268 - 268 

Alkalmazotti - - 268 - 268 

Vendégétkezők - - 268 - 268 

Görögk. 

kollégium 

173 - 268 232 673 
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Intézményünk 2021.október hónapban indította a 2022.évre vonatkozó élelmiszerbeszerzési eljárást, 

melynek eredménye a 2022.évre átlagosan közel 20%-os élelmiszer áremelés lett. Ebből kifolyólag 

2021.december hónapban 15%-os normaemelést indítványoztunk, mely jóváhagyásra került a 

Képviselő testület által, így 2022.január 01.-től már emelt normát használunk. 

Kiadások: 

A kiadások nagy részét a bér, járulék és nyersanyagköltségek teszik ki, de jelentős a közüzemi díjak 

és egyéb szolgáltatások költsége is.  

Személyi juttatások        51 835 905 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó         8 153 499 Ft 

Dologi kiadások        89 407 325 Ft 

Beruházások           5 787 304 Ft   

Összes kiadás:                 155 184 033 Ft 

A személyi juttatások és járulékok költségei a konyhai dolgozók (22 fő közalkalmazott) bérét 

tartalmazza. 

A dologi kiadások legnagyobb része az üzemeltetési anyag 65 302 089 Ft, mely az élelmiszerek 

költségeit, irodaszereket, nyomtatványokat, üzemanyag költséget, a dolgozók munkaruha/védőruha 

költségét illetve egyéb üzemeltetési anyagokat tartalmazza.   

Informatikai szolgáltatások:           170 702 Ft 

Egyéb kommunikációs szolg.:          61 777 Ft 

Közüzemi díjak:                           4 157 216 Ft 

Karbantartás, kisjavítás:               1 164 543 Ft 

Közvetített szolgáltatások:                33 690 Ft 

Egyéb szolgáltatások:                  1 792 296 Ft 

Működ. c. előzetesen felsz. áfa: 14 254 726 Ft 

Fizetendő  áfa:                              1 463 000 Ft 

Egyéb dologi kiadások:               1 007 286 Ft 

A bér, illetve dologi kiadások költsége az éves adagszámok alapján megbontható önkormányzati 

intézmények étkeztetésére (35,7%), egyházi intézmények étkeztetésére (bérfőzés 52,9%) és felnőtt 

étkeztetésre (11,5%).  

Tárgyi eszközök beszerzése (nettó érték): 

- számítógép 1 db, MS Office      224 400 Ft 
- xerox nyomtató         59 980 Ft 
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- 2 db Gorenje hűtőszekrény      164 564 Ft 
- 3 db konyhaszekrény tálalókonyhákra    330 157 Ft 
- 2 db öltözőszekrény       141 733 Ft 
- 2 db mikrohullámú sütő        40 543 Ft 
- 2 db rozsdamentes asztal,  

1 db gázzsámoly,  
2 db tálalókocsi (tálalóra)        440 020 Ft 

- forgószék           28 819 Ft 
- kézikocsi, vízmelegítő, tárolók, tálkák, kosarak          386 500 Ft 
- konyhai eszközök (badellák, lábasok, fazekak,  

merőkanalak, evőeszközök, poharak, tálcák, stb. 2 580 800 Ft 
- kisértékű eszközök  

(fakanalak kések, tálak, kancsó, reszelő, stb.)             159 418 Ft 
 

Összesen:                 4 556 934 Ft + Áfa 

 

 

Bevételek: 

A konyha bevételei az önkormányzat által megigényelt intézményi gyermekétkeztetési támogatásból 

és a konyha működési bevételeiből tevődik össze. Sajnos ezek a bevételek nem fedezik a konyha 

működésének teljes kiadását, így az önkormányzattól további támogatásra volt szükségünk. 

2021 évi gyermekétkeztetési támogatás:    50 343 869 Ft 

Működési bevételek: 

Készletértékesítés ellenértéke:          329 451 Ft 

Szolgáltatások ellenértéke:       64 785 593 Ft 

Közvetített szolgáltatások bevételei:            36 654 Ft 

Ellátási díjak:             613 156 Ft    

Kiszámlázott áfa:       17 756 518 Ft 

Egyéb működési bev.               14 061 Ft 

Összes működési bevétel:     83 535 433 Ft   

A működési bevételek legnagyobb részét a szolgáltatások adják, melyek az egyházi intézmények 

részére kiszámlázott étkeztetésből (56 511 140 Ft +Áfa), a felnőtt munkahelyi -(3 464 055 Ft + Áfa), 

felnőtt vendég- (2 816 782 + Áfa) és az egyéb  rendezvényi, táborok étkeztetéséből tevődik össze. 

A szünidei gyermekétkeztetés kiadásait, illetve bevételeit külön kormányzati funkción szükséges 

kezelnünk „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” címén, melynek pénzügyi adatai a következők: 

 2021.évi állami támogatás összege:  11 987 100 Ft 

Szünidei gyermekétkeztetés kiadásai: 
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Bér és járulék költsége: 10 219 3710 Ft 

Nyersanyag+dologi költség:   7 287 613 Ft 

Összes kiadás:   17 287 613 Ft 

A főző-és tálalókonyhai munka zavartalan ellátásához szükséges feltételek nagyrészt biztosítottak, a 

munkakörülmények jók, viszont a fogyóeszközök rendszeres pótlása elengedhetetlen, ezért ebben 

az évben is jelentős összeget fordítottunk beruházásra. 

A fentiekből megállapítható, hogy a gyermekétkeztetést ellátó konyha személyi és tárgyi feltételei a 

jelenlegi adaglétszámhoz és a megfelelő működtetéshez adottak. 

 


