
 

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Polgár, Barankovics tér 6. 

4090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

2018. évi Munkaterve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        készítette: 

 

          Bíró István 

           igazgató 



2 

 

Bevezető 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár küldetése az Észak-Alföldi régióban 

élőpolgárok számára, az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel 

is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény a közel hatvan 

éves fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, 

valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy 

minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, 

ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol 

tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  – mint klasszikus közművelődési intézmény 

- elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a 

helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, 

átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a 

lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák 

igénybevevőiben.  

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkáját az 1997. évi CXL. törvény a 

kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló törvény, az Intézmény Alapító Okirata és a fenntartó önkormányzat 

éves költségvetése határozza meg.  

 

A Művelődési Központ alapfeladata: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a település környezeti, szellemi művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

ezen belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása. A 

szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, 

alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények szervezése 

és lebonyolítása. 

 

Küldetésünk 

 

- Közművelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a város polgárai  

számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális  

célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.  

- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és  

életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás 

fejlesztése.  

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.  

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének támogatása.  

- Polgár környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományaink gyűjtése, 

rendszerezése, megismertetése, gondozása.  

- A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus  

médiumok által, telematikai fejlesztés útján helyi adatbázisok, információhordozók 

kialakítása, gyarapítása, az Internetes hozzáférés segítése.  

- A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az 

együttműködések ösztönzése, csoportjaik menedzselése, bemutatkozási alkalmak szervezése.  

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,  

bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése.  

- Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek fokozott  

támogatása.  
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- A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése.  

- Együttműködés kialakítása a közművelődési és a helyi művészeti élet mecénásaival.  

- Kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli magyar 

művelődési közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, 

művelődési közösségeivel.  

 

Könyvtár alapfeladata: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő 

alakítása, folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzései, gondozása. 

 

Az Intézmény alapító okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában foglalt 

alapszolgáltatásain túl színesebb és árnyaltabb a tevékenységek köre, melyet az éves 

rendezvénytervek, az amatőr művészeti és alkotó közösségek tevékenysége, a városi civil és 

egyéb szervezetek programtervei és szakmai beszámolói igazolnak. 

 

A szakmai tevékenység összessége a két intézményegység önálló, ám mégis összehangolt 

munkájának köszönhető.  

 

I. Személyi és tárgyi feltételek 

 

Az Intézmény alkalmazotti létszáma 8 fő. Ebből a szakalkalmazottak létszáma 6 fő. Jelenleg 

mind a művelődésszervezői, mind a könyvtárosi álláshelyek be vannak töltve. A 2018. 

költségvetési évben 3 fő művelődésszervező, 1 fő könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens és 1 

fő ügyviteli alkalmazott látja el a szakmai feladatokat. 2 fő takarítói státuszban dolgozik az 

Intézményben. 

A kulturális közfoglalkoztatási program keretében 2018. február 28-ig – és reményeink 

szerint az év hátralévő részében tovább is - 3 fő további foglalkoztatására számítunk, valamint 

2 fő könyvtári nyilvántartóra az OSZK közfoglalkoztatásában és 2 fő kulturális munkatársra a 

Nemzeti Művelődési Intézet közfoglalkoztatásában. 

 

A szakmai továbbképzési terv alapján 3 fő beiskolázási terve készült el a 2018-as évre 

vonatkozóan. Bíró István Többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó akkreditált tanfolyamon vesz részt 2018. február – december 

közötti időszakban, 60 órában. Bacsa-Kiss Evelin és Derzsényi Dénes a szakmai munka 

ellátásához hatékony segítséget nyújtó akkreditált továbbképzéseken vesznek részt 2018-as 

évben 60-60 órában. 

 

A művelődési központ és a könyvtár honlapjának továbbfejlesztésével az intézményi 

weboldal kialakítása 2017-ben lényegében befejeződött, ami fontos eszköze az intézmény 

népszerűsítésének és a hatékonyabb közönségszervezésnek. A Weboldalt a tervezett 

tartalommal a 2018-as év első negyedében a „próbaüzem után” szeretnénk véglegesen 

feltölteni, ill. működtetni. 

 

A 2017-es évben megvalósult a könyvtári szerver gép javítása, karbantartása. 

Érdekeltségnövelő pályázat keretén belül az Intézményi adatok biztonságos tárolása, és a 

hálózat optimális működtetése érdekében 1 db szerver számítógép, 3 db személyi számítógép, 

10 db kiállításokhoz használható paraván, 1 db 3x6 m-es sátor és egy papírvágó beszerzésre 

került. A rendezvények igényes, sikeres lebonyolítása érdekében 2018-ban tovább bővítenénk 

a színházterem fénytechnikai eszköztárát lámpákkal és kezelő berendezéssel, ill. a 

rendezvények dokumentálása és a kommunikáció fejlesztése érdekében indokolt lenne egy 

fényképező gép vásárlása is. A nyári hónapok elviselhetetlen melege miatt szükséges az 

irodákban légkondicionáló berendezés beszerzése. 

Az eszközökre fordított saját forrás összegeinek csökkentése érdekében 2018 évben is 

igénybe vesszük a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásokat. 
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II. Szakmai program 

Művelődési Központ 

 

1. Városi rendezvényterv 

A Művelődési Központ elsődleges, főbb irányokat meghatározó tervezete minden évben a 

városi rendezvényterv. Azokat a program elemeket tartalmazza, melyek nemzeti, állami és 

önkormányzati ünnepeinkhez kötődnek, kialakult hagyományuk van, továbbá a város 

lakosságának körében közérdeklődésre tart számot. Az eddigi évekhez képest új, a bevétel 

orientált rendezvények tervezete. 

 

A rendezvények az eddigi gyakorlattól eltérően négy fő csoportban kerültek részletezésre: 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

IV. Egyéb, bevétel orientált kulturális rendezvények 

A városi rendezvényterv tartalmazza a programelemek megnevezését, rövid tartalmi leírását 

és a megvalósítás időpontjait, helyszínét és a rendezvény szervezőjét.  (1. sz. melléklet) 

Az éves rendezvénytervben részletezett események tartalmi elemeire épül a helyi művelődési 

szokásokhoz igazodva, mindazon feladatok sora, mellyel elősegítjük a szabadidő kulturált 

eltöltését és támogatjuk az amatőr művelődő közösségek tevékenységét.  

 

2. Kiállítások 

A kiállítások tervezésénél és szervezésénél a helyi alkotókat helyezzük előtérbe. Fontosnak 

tartjuk, hogy a különböző alkotó művészeti területek képviselőit ismerje meg a város 

lakossága.  

Ugyanakkor fontos kitekinteni a szűkebb-tágabb régiónkhoz tartozó alkotó közösségek 

tevékenységeibe is. Igyekszünk – a kiállító terem adottságaihoz mérten – a lehető 

legsokoldalúbb kiállításokat megszervezni. 2018 évben 6 db kiállítást tervezünk. 

A kiállítások megnyitó ünnepségein a nyitó beszédek mellett a jövőben művészeti előadások 

bemutatásával igyekszünk komplex élmény nyújtani a látogatóink számára.  

Ezek mellett növelni kívánjuk a szélesebb közönséget megszólító ismeretterjesztő kiállítások 

számát, akár belépőjegyes látogathatósággal. Néhány példa a tervezett kiállításokból: 

Hüllőkiállítás, Vasúttörténeti kiállítás, Mese-kiállítás, Éremkiállítás, Ásványkiállítás és börze.  
 

3. Színházlátogatások és színházi előadások 
 

Az elmúlt évek kezdeményezését folytatva, a színházi előadások iránti igények kielégítése 

érdekében egyrészt meghívunk társulatokat, előadókat, másrészt elvisszük a közönséget a 

környező nagyobb városok színházi előadásaira. Januárban a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából a hajdúnánási NaNá Színház: Csillag, vagy Liliom c. történelmi drámát mutatta 

be. Februárban a Sodrás Színház előadásában A Hyppolit című zenés komédia kerül 

bemutatásra, márciusban a Napraforgó meseszínház a Vitéz Katinka c. előadást, míg 

áprilisban a Mia-Manó színház Mátyás királyról szóló meséit láthatja a gyermek közönség. 

Áprilisban és augusztusban a felnőtteknek szervezünk színházi előadást, melyről jelenleg is 

folynak a tárgyalások. Szeptemberben és októberben újra vendégül látjuk a NaNá Színházat 

és a Sodrás színtársulatot egy-egy új színdarabbal.  

Ismeretterjesztő előadások keretein belül Lippai Mariannát és Bagdy Emőkét látjuk vendégül.  

Márciusban és októberben a Miskolci Nemzeti Színházba, ill. a debreceni Csokonai 

Színházba szervezünk színházlátogatást. 
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4. Amatőr művészeti és alkotó közösségek, 
 

Évek óta működő csoportjaink a közösségszervező tevékenységen túl lehetőséget biztosítanak 

művészeti értékek fejlesztésére, az alkotó és előadó művészi értékek kialakítására és 

fejlesztésére, az egészségmegőrző és egyéb mozgásos formák igényeinek kielégítésére 

(Mazsorett, Hip-hop dance, Zumba, ThaiChi, Jóga, Egészségmegőrző torna). A különböző 

korosztályok és érdeklődési körök találkozási, szerveződési formáit támogatva lehetőséget 

biztosítunk a közösségek foglalkozásainak mindkét intézményegységben. A védőnők által 

vezetett Baba-mama klub és a Gerákné Hasziló Erika által vezetett egészségmegőrző 

tornafoglalkozások mellett tervezzük az ifjúságot is megszólítani. Újra kezdte működését a 

foltvarró klub, míg a Tiszavirág Citerazenekar továbbra is nagy lelkesedéssel végzi munkáját. 

A nyugdíjas klubokkal együttműködve közös programokat szervezünk.  
 

5. Családi programok  

Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a családi- és gyermekprogramok 

szervezésére. Egy-egy családi hétvégén kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, kreatív 

gyermekfoglalkozásokkal és koncerttel, vagy színházi előadással várjuk a gyermekeket és 

szüleiket. Ezeken a programokon egy teljes délutánt tölthetnek el nálunk az érdeklődők, ahol 

a maguk által készített kézműves tárgyakkal és az itt kapott élményekkel térhetnek haza. 

Ezekre a délutánokra ingyenesen, vagy alacsonyan tartott jegyárak megfizetése mellett tudnak 

részt venni a családok.  

Az év folyamán a legkiemeltebb gyermekeket célzó rendezvényünk a Városi Gyermeknap 

május utolsó vasárnapján, ahol az egész napos rendezvényen sokszínű, izgalmas eseményeken 

vehetnek részt a családok.  

 

Művelődési Központ rendezvényei 

 

A Művelődési Központ  2018-évi kulturális rendezvényterve 

Időpont Rendezvény neve Helyszín Rendező szerv Megjegyzés 

január 1. Újév köszöntő Polgár város főtere 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kulturális műsor, Várostűz-gyújtás, 
ólomöntés, Tűzijáték, tombola és újévi 
malac sorsolás,  

január 21. 
Magyar Kultúra 
Napja  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

NANÁ Színház: "Csillag vagy liliom" c. 
történelmi színdarab  

2018.01.22-
02.20 

„Polgár 25” pályázat 
és fotókiállítás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kiállítás megnyitó és díjátadó a Magyar 
Kultúra Napja rendezvényen 

február 10. Keresztény bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Római Katolikus Plébánia 
Kontakt személy: Mecseiné Gulyás Erika 

február 17. Vadász bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Morotva Vadásztársaság 
Kontakt személy: Mecsei Dezső 

február 23. Színházi előadás  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Sodrás: Hyppolit                                                      
zenés komédia 

március 3. Prevenciós nap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Élet Virága Egyesület 
  

március 6. Gyerekszínház  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Zenés darab ovisoknak, kisiskolásoknak 

március 8. Városi Nőnap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Nőnapi kényeztetés (ingyenes masszázs, 
smink, fodrász, pedikűr, stb.) bőrápolási 
tanácsadás, műsor: Takács Nikolas 
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március 15. Nemzeti Ünnep 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharcra szóló megemlékezés. 
Általános iskola ünnepi műsora, Boncsér 
Gábor tárogató (koszorúzás előtt a térre 
érkezés és koszorúzás alatt) 

március 24. 
Polgári Hurka-pite 
Fesztivál 

Polgár város főtere 

Polgár Városért 
Alapítvány,                                   
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi Ünnep: Gasztronómiai Fesztivál 
kulturális programokkal és kirakodó 
vásárral.  
Fellépők: Keresztes Ildikó ;  Bon- Bon     
Véradás a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében.                                                        

április 7. A Költészet napja 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi versmondó verseny, versíró 
pályázat, Olvasónapló pályázat (kb. 70-80 
versenyző, 20-25 díj) Mia-Manó színház: 
Mesék Mátyás királyról 

április 15. 
Gyermek, ill. családi  
színházi előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Budapesti Ametist Bábszínház: Mazsola 
és Tádé előadása, 16.00; belépő 1200 Ft 

április 20. Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

szervezés alatt 

május 1. BELÁHAPI Fesztivál Polgári Strandfürdő 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                         
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Szórakoztató kulturális programok, 
versenyek, bemutatók, népi és kézműves 
játszóház. Fellépők: Balássy Betti - Varga 
Ferenc, Kökény Attila 
Véradás a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében.  

május 11. Tavaszi Zsongás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Vásárhelyi Pál Ált. Iskola 
  

május 11. "Emberek - Sorsok" 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Lippai Marianna - ÉletKedv gondolatai 

május 27. Gyereknap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Gyerek programok: Mesefilm vetítés, 
aszfalt rajz verseny, gokart, ugráló vár, 
Művészeti csoportjaink bemutatói - kb.15 
perces un. "flashmobe", stb. 

június 23. 
Polgári Nyári Buli 
Esték (Country est) 

Polgár város főtere 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Country est két zenekarral és két-három 
Line dance csoport részvételével. Line 
dance tanítás. No Techno Country és a 
Route 35 Country Band 

június 30. 
Hajdúsági Népzenei 
Tábor Záró 
Koncertje - Táncház 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

A tábort lezáró koncert és táncház a 
főtéren 

július 7. 
Polgári Nyári Buli 
Esték  

Polgár város főtere 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Black Birds Beatles  számokat játszó 
zenekar 

augusztus 3. Színház   
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

(Profi színház, szervezés alatt) 

augusztus 11. 
Sárkányhajó 
Fesztivál 

Polgári Strandfürdő 

Tiszaújvárosi Kajak-kenu 
és Sárkányhajó Egyesület,                    
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kulturális program szervezés alatt 
Vámpírok éjszakája, véradás. 

augusztus 19. 
Szent István napi 
ünnepségek  

Polgár város főtere 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Államalapítás Ünnepe.  Egész napos 
kirakodó vásár és vidámpark. 
Hagyományőrző kulturális műsorok.                                                                                       
Csík zenekar koncertje                                              
Tűzijáték 

szeptember 
14. 

Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Sodrás - Egy bolond százat csinál 

szeptember 
28. 

Önkormányzatok 
Napja 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi kitüntetések adományozása, 
kulturális műsor, állófogadás.  
Fellépő: Zséda 
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szeptember 
29. 

Idősek Világnapja  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Idősek köszöntése, megvendégelés, 
kulturális műsor.  
Fellépő: Dupla Kávé + Cindy 

október 13. 
Ifjúsági színházi 
előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Báb, vagy zenés darab ovisoknak, 
kisiskolásoknak (munkanap!) 

október 19. Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

NaNá Színház: Pázmányos 

október 23. Nemzeti ünnep 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
62. évfordulójára történő megemlékezés 
és koszorúzás 

november 16. 
Felnőtt 
ismeretterjesztő 
előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Bagdy Emőke 

december 2. 
Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az Adventi időszak 4 vasárnapján 
megrendezésre kerülő kulturális 
műsorok.                                                                  
I. Adventi Gyertyagyújtás 

december 9. 
Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Polgár és Térsége 
Egészségügyéért 
Alapítvány, Ady Endre 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 

Karácsonyváró családi játszóház,                                         
II. Adventi Gyertyagyújtás 

december 16. 
Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

III. Adventi Gyertyagyújtás                                             
Karácsonyváró Gála 

december 23. 
Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

IV. Adventi Gyertyagyújtás 

december 31. Szilveszteri Bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár   

 

 

Könyvtár 

 

A városi könyvtár, mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, a tudásalapú társadalom 

alapintézményeként biztosítja használói számára a magyar és egyetemes kultúra kincseihez, 

az információhoz, és a tudáshoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést. Ennek érdekében 

támogatja a kulturális értékek közvetítését, az oktatást, az önképzést, az egész életen át tartó 

tanulást. Kiemelt feladatának tekinti az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák 

fejlesztést, a gyermekek olvasóvá nevelését. 

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 2018. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változások a könyvtárak 

munkatervének elkészítésére vonatkozó eljárást is érintik. A Kultv. 65. §-a a következő (2a) 

bekezdéssel egészül ki: „A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves 

szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi 

elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.” 

Egységes szerkezetben, azonos sablon alapján nyújtják be a települési könyvtárak éves 

tervezetüket, a megadott szempontok alapján, összevont intézmény esetén is kizárólag a 

könyvtári egységre vonatkozóan.  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkaterve szintén egységes szerkezetben, 

az éves városi rendezvényterv és az intézmény fejlesztési irányait alapul véve készül el, 

aminek szintén része a könyvtári feladatok, rendezvények, pályázatok. 

1. Feladatok 

A könyvtár alapfeladata: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő 

alakítása, folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzése, gondozása. A napi 
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feladatainkon túl (kölcsönzés; tájékoztatás; számítógép- és internethasználat; szkennelés; 

nyomtatás; könyvtári rend fenntartása; folyóiratok érkeztetése; csoportok fogadása), nagy 

gondot fordítunk a családias könyvtári miliő kialakítására. Szép, esztétikus környezetben, 

megtalálva a hangot a különböző olvasói rétegekkel, vonzóbbá teszi a könyvtárhasználatot.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete a Könyvtárhasználati szabályzat, a 

Gyűjtőköri szabályzat, a Helyismereti gyűjtemény szabályzat és a Számítógép és internet-

használati szabályzat, mely meghatározza mindennapi tevékenységünket. Az idei évben a 

könyvtárhasználati szokások változásait és a gyűjtőköri források változásait figyelembe véve 

időszerűvé vált a szabályzatok felülvizsgálata és módosítása.     

1.1. Gyűjteményszervezés 

Az elmúlt évek során állománygyarapításra a települési önkormányzatok könyvtári, 

közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások 5/2014. (I.24.) EMMI 

rendelete alapján a normatíva  10 %-át fordíthattuk. A rendelkezésre álló összeg elegendőnek 

bizonyult ahhoz, hogy az olvasói ízléseknek és igényeknek eleget tegyünk. Mind a felnőtt, 

mind a gyermek részleg állományát fel tudtuk olyan módon frissíteni, hogy a könyvpiac 

újdonságai mellett a klasszikus művek újabb kiadásait is megvásárolhattuk.  

Az idei évben  928 e Ft + Áfa fordítható könyvtári dokumentumok vásárlására. Könyvek, 

hangos könyvek  beszerzésére 678 e Ft + Áfa, folyóirat vásárlására 250 e Ft + Áfa 

felhasználását terveztük. 

Az állomány gyarapítása mellett a tartalmilag elavult, rongálódott könyveket leválogatjuk és 

kivonjuk az állományból.  

1.2. Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári szolgáltatások rendszerét a dokumentum-, az információ-, és a közösségi 

szolgáltatások együttese alkotja. Ezek a szolgáltatások folyamatosan bővülnek, átalakulnak a 

kor követelményeinek megfelelően és a lakosság igényei szerint. A dokumentum 

szolgáltatáson túl,- ami főként a helyben használatban és a  kölcsönzésekben nyilvánul meg – 

egyre nagyobb hangsúlyt kap az információ- és közösségi szolgáltatás.  

Az elmúlt évben a könyvtár honlapja az intézmény továbbfejlesztett weboldalának részévé 

vált. Az addigi könyvtári tartalom elavult, frissítésre vár. A tartalom folyamatos frissítése és 

bővítése, valamint az online katalógus használata mellett, újabb szolgáltatások bevezetését 

tervezzük. 

Új online szolgáltatások: 

 könyv-hosszabítás 

 előjegyzés 

 könyvtárközi kölcsönzés kérése 

A további fejlesztések irányainak meghatározása végett szükségessé vált a használók 

elégedettségének a mérése. A könyvtárhasználók szokásait és elvárásait elemezve a 

minőségbiztosítási törekvésünknek eleget téve, képet kapunk hiányosságainkról és 

erősségeinkről. Az idei évben kidolgozunk egy általános, a könyvtár minden alapfeladatára 

kiterjedő kérdőívet, amit papíralapon és online formában egyaránt elérhetővé teszünk.  

A beiratkozott olvasók számának növelése érdekében fokozottabban népszerűsítjük a 

könyvtár új beszerzéseit, illetve a meglévő gyűjteményből tematikus ajánlásokat készítünk 

célzottan a különböző korosztályoknak és az olvasói rétegeknek. A könyvajánlókat több 

csatornán megpróbáljuk eljuttatni az intézményekhez, közösségekhez pl. a nevelési és oktatási 

intézményekhez, nyugdíjas klubokhoz.  

1.3. Az év kiemelt feladata 

Minden település élete a múltban gyökerezik, az örökül kapott értékekért felelősséggel 

tartozik. Éppen ezért a könyvtári gyűjtemény különálló, kivételes állományrésze a 

helytörténeti gyűjtemény, ami városunk múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó 

információkat, dokumentumokat foglal magában. 
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A helytörténeti információk és dokumentumok minél szélesebb körű felkutatása érdekében 

elindítjuk a Helytörténeti Kör elnevezésű beszélgető kört, aminek célja a Polgáron élő 

emberek életével és múltbéli tevékenységével kapcsolatos írásos (esetleg tárgyi) emlékeinek 

gyűjtése. A nyilvánosan meghirdetett kezdeményezésre bárki jelentkezhet résztvevőnek aki a 

téma iránt érdeklődik.  

A Polgári Települési Értéktár Bizottság munkájával összehangolva, a település nemzeti 

értékeit hangsúlyosabban kezelve, az összegyűjtött anyagot a könyvtárban rendszerezzük, 

digitalizáljuk és a hatályos jogszabályok betartásával nyilvánossá tesszük a tartalmakat.   

2. A könyvtár rendezvényei 

A könyvtár, mint közösségi színtér a rendezvényei által is részt vesz az olvasás és az 

intézmény népszerűsítésében. A meghirdetett programok többsége az adott tér 

kihasználásával, egy-egy szűkebb célközönséget szólít meg, azonban a különböző 

korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő programok erősítik a könyvtár és 

használói közötti kapcsolatrendszert.  

 
Időpont  Programok  

Január 1 – December 31.  Felhasználóképzés - Rendhagyó könyvtári órák - Csoportos 

foglalkozások iskolák, óvodák részére előzetes időpont 

egyeztetéssel.  

Január 22.  Játékos tanulás, vidám tudáspróba - válogatás a magyar 

kultúra kincsestárából – rendhagyó könyvtári óra általános 

iskolás diákok részére                             

Február 11.  Farsangi családi játszóház  

Játszóház, kézműves foglalkozás, farsangi alakoskodás. 

Március 18.  Húsvéti családi játszóház  

Játszóház, kézműves foglalkozás, nyuszis táncverseny 

Április - Május  „Barátunk a könyv” - megyei olvasónapló pályázat  

készítése alsó és felső tagozatos gyerekekkel több csoportban.  

Április 13.  III. Versíró pályázat ünnepélyes eredményhirdetése 

Versek városunk 25 éves jubileumának tiszteletére 

Április 18. Kiállítás megnyitó - Dr. Dely Mátyás a legendás hírű állatorvos 

emlékére. 

Június 25 – 29-ig  Nyári Szünidei Könyvtári Napok  

6 – 14 éves korosztály számára – kézműves foglalkozás – mese 

– játék – strandolás.  

Június - Augusztus KÖNYVVÁSÁR 

A könyvtár állományából kivont könyvek kiárusítása. 

Október 1 – 7-ig Országos Könyvtári Napok 

„Összefogás a könyvtárakért” – programsorozat:  

 Író-olvasó találkozók   

 Ismeretterjesztő előadások  

 Könyves Vasárnap  

Október 7.  „Száll a mese szájrul szájra” 

Mesemondó verseny a magyar népmese napja alkalmából.  

December 10. Karácsonyváró családi játszóház  

Különleges karácsonyfadíszek készítése, karácsonyvárás 

mesével, verssel.                                        
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A táblázat azokat a programelemeket tartalmazza, ami hagyománnyá vált és népszerű a 

könyvtárhasználók és a lakosság körében. Minden évben kiegészülnek ezek az elemek a jeles 

napokhoz, évfordulókhoz, vagy egyéb év közbeni aktualitásokkal.  

Sok tehetséges alkotóról tudunk akik felbukkannak a közösségi oldalakon, vagy más 

médiafelületen. Tervezzük a helyi amatőr írók, költők táborának „feltérképezését” is, 

közönségtalálkozók alkalmával tered adni bemutatkozásuknak.  

Az oktatási intézményekkel együttműködve lehetőséget biztosítunk a könyvtárhasználat 

gyakorlására a könyvtárlátogatások és a tematikus könyvtári órák szervezésével. 

3. Digitális Jólét Program Pont 

Pályázatot nyújtottunk be 2017. december hónapban a GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program 

Pontok fejlesztésére, ami a könyvtárunkban működő e-Magyarország Pont továbbfejlesztését 

szolgálja. Célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a 

korszerű IKT eszköz állománnyal és képzett mentorok segítségével a lakosság ösztönzése az 

IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a 

munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. 

Nyertes pályázat esetén 3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 

db projektor, 1 db multifunkciós nyomtató, valamint bel és kültéri Wifi Acces Point tartósan 

kihelyezett pályázati csomaggal bővül a könyvtár infokommunikációs eszköztára.  

 

Állandó Helytörténeti Kiállítás 

 

A Polgár, Móricz út 3-5 szám alatt lévő kiállítás az épület elbontása miatt nem látogatható.  

 

III. Partneri Együttműködések 

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a helyi egyházakkal, civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel. Az idei év egyik feladata az írásba foglalt együttműködések kidolgozása, 

amiben meghatározzuk az együttműködés célját, tartalmát, technikai működésének 

lehetőségeit és feltételeit, a különböző szolgáltatások igénybevételének költségeit. 

Továbbra is fontos a szakmai együttműködés erősítése a közművelődési 

intézményrendszerhez tartozó, a környező településeken működő intézményekkel, a megyei 

és országos módszertani intézménnyel, közművelődési szervezetekkel. 

Igyekszünk segítséget nyújtani az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megvalósításában. 

Jó partneri kapcsolatokat ápolunk felnőttképzést folytató intézményekkel, vállalkozásokkal. A 

közművelődési kerekasztal keretein belül folyamatosan konzultálunk a helyi civil 

szervezetekkel. 
 

IV. Önkéntesség 
 

Az önkéntes  munka  folyamatos beépülése a kulturális területre elsősorban  Polgáron működő 

civil szervezetek hathatós segítségével valósul meg. Ugyanakkor örvendetes, hogy a 

középiskolások is egyre többen választják az önkéntes munka teljesítésére a művelődési 

központ programjait. 
 

V. Kommunikáció 

A városi rendezvényeink, programjaink hirdetéséhez hagyományosan havi, vagy kéthavi 

időszakot átölelő műsorfüzetet jelentetünk meg alkalmanként 500-600 példányban, melyben 

az érdeklődők valamennyi programunkról tájékoztatást kaphatnak. Intézményünk valamennyi, 

saját szervezésű rendezvényéhez készít plakátot, szórólapot, valamint a kiállításainkhoz 

meghívót. Ezeket az információhordozókat saját, színes fénymásolóval történő 

sokszorosítással adjuk ki. A rendelkezésre álló keretösszeg nagyságrendje nem teszi lehetővé 

a nyomdai kivitelezést az igen magas éves példányszám miatt. Plakátjainkat, szórólapjainkat a 
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város és városkörnyék közintézményeiben is sikerül kihelyezni, valamint a saját városi 

hirdetési felületünket vesszük erre a célra igénybe.  

Nagy hatékonysággal használjuk az online felületeket is – facebook, intézményi honlap, 

városi honlap - programjaink propagálására. 

Minden kulturális eseményről fotó dokumentáció készül és a rendezvényekről előzetes 

híreket, valamint programot követően szöveges beszámolót küldünk a helyi újságba. Megyei 

sajtóban történő folyamatos tudósításra és megjelenésre egyenlőre nincs meg a humán 

erőforrásunk, oda csak a havi program kínálatot tudjuk elküldeni. 

 

VI. Minőségfejlesztés 

Ehhez a következő dokumentációkat és szabályozókat kell beépítenünk a 

 mindennapos munkába: 

- folyamat szabályozás: önértékelés, tervezés, cselekvés, elemzés, értékelés, reflexió 

- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet részletes 

folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell 

- meg kell teremteni a minőségbiztosítás feltétel rendszerét a minősített közművelődési 

intézmény cím elnyeréséhez 

 

VII. Pályázatok 

A programok megvalósulásához szükséges pénzügyi források megteremtése, ill. kiegészítése 

érdekében igyekszünk pályázati lehetőségeket kihasználni. A Leader HACS, az NKA, 

Érdekeltségnövelő és egyéb kulturális pályázatokra önállóan, vagy önkormányzati segítséggel 

adjuk be pályázatainkat a támogatás felhasználásának reményében. 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, ill. a városban működő civil és egyéb 

szervezetek által szervezett 2018. évi kulturális rendezvények összesített naptára a 2. sz. 

mellékletben található. 

 

Polgár, 2018. január 31. 

 

        ________________ 

            Bíró István 

             igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. sz. melléklet 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár városi rendezvényeinek és bevétel orientált 

kulturális rendezvényeinek 2018. évi programterve 

Időpont Rendezvény neve Helyszín Rendező szerv 
A program rövid 

leírása 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

március 15. Nemzeti Ünnep 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár és 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az 1848/49-es 

Forradalom és 

Szabadságharcra szóló 

megemlékezés. Általános 

iskola ünnepi műsora, 

Boncsér Gábor tárogató 

(koszorúzás előtt a térre 

érkezés és koszorúzás 

alatt) 

augusztus 

19. 

Szent István napi 

ünnepségek 

Polgár város 

főtere 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Államalapítás Ünnepe. 

Egész napos kirakodó 

vásár és vidámpark. 

Hagyományőrző 

kulturális műsorok. Csík 

zenekar koncertje,     

Tűzijáték 

október 23. Nemzeti ünnep 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az 1956-os Forradalom 

és Szabadságharc 62. 

évfordulójára történő 

megemlékezés és 

koszorúzás 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

január 1. Újév köszöntő 
Polgár város 

főtere 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Kulturális műsor, 

Várostűz-gyújtás, 

ólomöntés, Tűzijáték, 

tombola és újévi malac 

sorsolás, 

január 21. 
Magyar Kultúra 

Napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

NANÁ Színház: "Csillag 

vagy liliom" c. történelmi 

színdarab + Juhász 

Szabolcs fotó kiállítása 

március 8. Városi Nőnap 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Nőnapi kényeztetés 

(ingyenes masszázs, 

smink, fodrász, pedikür) 

bőrápolási tanácsadás, 

műsor: Takács Nikolas 



13 

 

április 7. A Költészet napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Városi versmondó 

verseny, versíró pályázat, 

Olvasónapló pályázat 

(kb. 70-80 versenyző, 20-

25 díj) 

szeptember 

28. 

Önkormányzatok 

Napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Városi kitüntetések 

adományozása, kulturális 

műsor, állófogadás. 

Fellépő: Zséda 

szeptember 

29. 
Idősek Világnapja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Idősek köszöntése, 

megvendégelés, 

kulturális műsor. Fellépő: 

Dupla Kávé + Cindy 

december 02.                                 

december 09.                                

december 16.                                

december 23. 

Adventtől-

Karácsonyig 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár és 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az Adventi időszak 4 

vasárnapján 

megrendezésre kerülő 

kulturális műsorok.                                                                       

I.-II.-III.-IV. Adventi 

Gyertyagyújtás 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

március 24. 
Polgári Hurka-pite 

Fesztivál 

Polgár város 

főtere 

Polgár Városért 

Alapítvány, Ady 

Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Városi Ünnep: 

Gasztronómiai Fesztivál 

kulturális programokkal 

és kirakodó vásárral. 

Fellépők: Keresztes 

Ildikó ; Bon-Bon 

május 1. 
BELÁHAPI 

Fesztivál 

Polgári 

Strandfürdő 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Szórakoztató kulturális 

programok, versenyek, 

bemutatók, népi és 

kézműves játszóház. 

Fellépők: Balássy Betti - 

Varga Ferenc, Kökény 

Attila 

május 27. Gyereknap 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár és 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Gyerek programok: 

Gyermek színház, 

Mesefilm vetítés, aszfalt 

rajz verseny, gokart, 

ugráló vár, művészeti 

csoportjaink bemutatói - 

kb.15 perces un. 

"flashmobe", stb. 
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június 23. 
Polgári Nyári Buli 

Esték (Country est) 

Polgár város 

főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Country est két 

zenekarral és két-három 

Line dance csoport 

részvételével. Line dance 

tanítás. No Techno 

Country és a Route 35 

Country Band 

július 7. 
Polgári Nyári Buli 

Esték 

Polgár város 

főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Black Birds Beatles 

számokat játszó zenekar 

augusztus 

11. 

Sárkányhajó 

Fesztivál 

Polgári 

Strandfürdő 

Tiszaújvárosi 

Kajak-kenu és 

Sárkányhajó 

Egyesület, Ady 

Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Kulturális program 

szervezés alatt 

IV. Egyéb, bevétel orientált kulturális rendezvények 

  Színházi előadások 

(7 előadás) 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Sodrás Amatőr 

Színtársulat: Hyppolit, 

zenés vígjáték, 

Vitéz Katinka: 

Napraforgó meseszínház  

Budapesti Ametist 

Bábszínház: Mazsola és 

Tádé előadása  

Hadart Színház: Orfeum, 

zenés vígjáték, 

Bánfalvy Stúdió: Elvis, 

Oltár, Miami,                                    

Zenés barangolás a XX. 

Században élő 

zenekarral, 

Sodrás - Egy bolond 

százat csinál, 

NaNá Színház: 

Pázmányos, 

  Egyéb színháztermi 

és könyvtári 

rendezvények, 

gyerek programok, 

játszóházak, 

ismeretterjesztő 

előadások, pódium 

műsorok, stb. 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Lippai Marianna,                                                                              

Bagdy Emőke 
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2. sz melléklet. 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2018-évi kulturális rendezvényterve 

Időpont Rendezvény neve Helyszín Rendező szerv Megjegyzés 

január 1. Újév köszöntő Polgár város főtere 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kulturális műsor, Várostűz-gyújtás, 
ólomöntés, Tűzijáték, tombola és újévi 
malac sorsolás,  

január 21. 
Magyar Kultúra 
Napja  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

NANÁ Színház: "Csillag vagy liliom" c. 
történelmi színdarab  

2018.01.22-
02.20 

„Polgár 25” pályázat 
és fotókiállítás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kiállítás megnyitó és díjátadó a Magyar 
Kultúra Napja rendezvényen 

február 10. Keresztény bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Római Katolikus 
Plébánia 

Kontakt személy: Mecseiné Gulyás Erika 

február 11. 
Farsangi családi 
játszóház 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Farsangi családi játszóház a könyvtárban, 
kézműves foglalkozás, farsangi alakoskodás 

február 17. Vadász bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Morotva 
Vadásztársaság 

Kontakt személy: Mecsei Dezső 

február 23. Színházi előadás  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Sodrás: Hyppolit                                                      
zenés komédia 

március 3. Prevenciós nap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Élet Virága Egyesület 
  

március 6. Gyerekszínház  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Zenés darab ovisoknak, kisiskolásoknak 

március 8. Városi Nőnap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Nőnapi kényeztetés (ingyenes masszázs, 
smink, fodrász, pedikűr, stb.) bőrápolási 
tanácsadás, műsor: Takács Nikolas 

március 15. Nemzeti Ünnep 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharcra szóló megemlékezés. 
Általános iskola ünnepi műsora, Boncsér 
Gábor tárogató (koszorúzás előtt a térre 
érkezés és koszorúzás alatt) 

március 18. 
Húsvéti családi 
játszóház 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Családi játszóház a könyvtárban, kézműves 
foglalkozás a Húsvét jegyében. 

március 24. 
Polgári Hurka-pite 
Fesztivál 

Polgár város főtere 

Polgár Városért 
Alapítvány,                                   
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi Ünnep: Gasztronómiai Fesztivál 
kulturális programokkal és kirakodó vásárral. 
Fellépők: Keresztes Ildikó ;  Bon- Bon     
Véradás a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében.                                                        

Április-
május 

"Barátunk a könyv" 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Megyei olvasónapló pályázat készítése alsó és 
felső tagozatos gyerekekkel több csoportban. 

április 7. A Költészet napja 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi versmondó verseny, versíró pályázat, 
Olvasónapló pályázat (kb. 70-80 versenyző, 
20-25 díj) Mia-Manó színház: Mesék Mátyás 
királyról 

április 13. 
III. Versíró Pályázat - 
díjátadó 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Versíró pályázat díjátadó ünnepsége 

április 15. 
Gyermek, ill. családi  
színházi előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Budapesti Ametist Bábszínház: Mazsola és 
Tádé előadása, 16.00; belépő 1200 Ft 
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április 20. Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Hadart Színház: Orfeum, zenés vígjáték 

május 1. BELÁHAPI Fesztivál Polgári Strandfürdő 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                         
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Szórakoztató kulturális programok, versenyek, 
bemutatók, népi és kézműves játszóház. 
Fellépők: Balássy Betti - Varga Ferenc, Kökény 
Attila 
Véradás a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében.  

május 11. Tavaszi Zsongás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Vásárhelyi Pál Ált. Iskola 
  

május 12. "Emberek - Sorsok" 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Lippai Marianna - ÉletKedv gondolatai 

május 27. Gyereknap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Gyerek programok: Mesefilm vetítés, aszfalt 
rajz verseny, gokart, ugrálóvár,Művészeti 
csoportjaink bemutatói - kb.15 perces un. 
"flashmobe", stb. 

június 23. 
Polgári Nyári Buli 
Esték (Country est) 

Polgár város főtere 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Country est két zenekarral és két-három Line 
dance csoport részvételével. Line dance 
tanítás. No Techno Country és a Route 35 
Country Band 

2018. 06. 
25-29. 

Nyári Szünidei 
Könyvtári Napok 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

  

június 30. 
Hajdúsági Népzenei 
Tábor Záró 
Koncertje - Táncház 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

A tábort lezáró koncert és táncház a főtéren 

július 7. 
Polgári Nyári Buli 
Esték  

Polgár város főtere 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Black Birds Beatles  számokat játszó zenekar 

augusztus 3. Színház   
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Bánfalvy Stúdió: Elvis, Oltár, Miami,                                    
Zenés barangolás a XX. Században élő 
zenekarral 

augusztus 
11. 

Sárkányhajó 
Fesztivál 

Polgári Strandfürdő 

Tiszaújvárosi Kajak-kenu 
és Sárkányhajó 
Egyesület,                    
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kulturális program szervezés alattVámpírok 
éjszakája, véradás a Városgondnokság 
épületében. 

augusztus 
19. 

Szent István napi 
ünnepségek  

Polgár város főtere 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Államalapítás Ünnepe.  Egész napos kirakodó 
vásár és vidámpark. Hagyományőrző kulturális 
műsorok.                                                                                       
Csík zenekar koncertje                                              
Tűzijáték 

szeptember 
14. 

Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Sodrás - Egy bolond százat csinál 

szeptember 
28. 

Önkormányzatok 
Napja 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi kitüntetések adományozása, kulturális 
műsor, állófogadás. Fellépő: Zséda 

szeptember 
29. 

Idősek Világnapja  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város 
Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Idősek köszöntése, megvendégelés, kulturális 
műsor. Fellépő: Dupla Kávé + Cindy 

2018.10.01-
07 

Országos Könyvtári 
Napok 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Őszi Könyvtári Napok                   

október 7. Könyves Vasárnap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Könyves Vasárnap Mesemondó verseny 

október 13. 
Ifjúsági színházi 
előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Báb, vagy zenés darab ovisoknak, 
kisiskolásoknak (munkanap!) 

október 19. Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

NaNá Színház: Pázmányos 
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október 23. Nemzeti ünnep 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 62. 
évfordulójára történő megemlékezés és 
koszorúzás 

november 
16. 

Felnőtt 
ismeretterjesztő 
előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Bagdy Emőke 

december 2. 
Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az Adventi időszak 4 vasárnapján 
megrendezésre kerülő kulturális műsorok.                                                                  
I. Adventi Gyertyagyújtás 

december 9. 
Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Polgár és Térsége 
Egészségügyéért 
Alapítvány, Ady Endre 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 

Karácsonyváró családi játszóház,                                         
II. Adventi Gyertyagyújtás 

december 
16. 

Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

III. Adventi Gyertyagyújtás                                             
Karácsonyváró Gála 

december 
23. 

Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
és Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

IV. Adventi Gyertyagyújtás 

december 
31. 

Szilveszteri Bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár   

 


