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Bevezetés 
 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata az 

intézmény vezetője részére, a hatályos jogszabályok alapján évente egyszer beszámolási 

kötelezettséget ír elő, a feladatteljesítés és a költségvetés vonatkozásában. A 2017. év I. félévi 

tevékenységeiről összeállított tájékoztatót Ferenczné Fajta Mária az igazgató személyében 

történt változás miatt már elkészítette, melyet a Humán és Ügyrendi Bizottság a 2017. júliusi 

bizottsági ülésén megtárgyalta és elfogadta.  

2017. július 1.-jével a Képviselő-testület a vezetői feladatok ellátására Bíró Istvánt nevezte ki. 

A beszámolóban a 2017-es évben megvalósított szakmai munka kerül részletezésre, ami 

elsősorban, - az intézmény alaptevékenységéből adódóan - azokat a rendezvényeket foglalja 

magába, amiket a helyi közösségeknek és szűkebb régiónk lakosainak szerveztünk. A 2017. 

évi munkaterv részletesen tartalmazza mindazokat a tevékenységeket és programelemeket, 

ami meghatározta mindennapi feladatainkat.  

A beszámoló tartalmazza az intézmény éves költségvetésére ható teljesített kiadásokat és 

bevételeket, elsősorban a nemzeti ünnepekre, a városi rendezvényekre, a szórakoztató 

programokra, az előadó-művészeti csoportjaink tevékenységére és a színháztermi előadásokra 

fókuszálva.  

Személyi és tárgyi feltételek 

I. Személyi feltételek 
 

Az elmúlt évben, hosszabb ideig kellett munkaerő hiánnyal megküzdenünk.  

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységében 1 fő 

művelődésszervező, 1 fő ügyviteli alkalmazott és 2017. február 28.-ig 1 fő adminisztrátor 

munkatárs dolgozott. A megüresedett álláshelyet csak 2017. április 1.-jével töltötte be 1 fő 

művelődésszervező szakalkalmazott. A művelődés szervezői feladatok ellátásához 

csatlakozott 2017. július 1-én a sikeres pályázat révén az igazgató. 

A Könyvtári egységben, a szakfeladatokat 1 fő könyvtáros,- aki a 12/2017. (I.19.) sz. Kt. 

határozat alapján 2017. január 19-től – július 31-ig megbízott intézményvezetőként vezetői 

feladatokat is ellátott - és további 1 fő könyvtáros asszisztens végezte. 

A teljes szakállomány megléte 2017. július 1-jével realizálódott, miután az igazgatói álláshely 

betöltéséről döntött 2017. június 22.-én a Képviselő-testület. Következésképpen az év 

második felében 1 fő intézményvezető, 2 fő művelődésszervező, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 1 

fő könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens látta el a szakmai teendőket és 2 fő technikai 

munkatársat alkalmaztunk.  

Az intézményben folyó munkát 7 fő hosszú távú közfoglalkoztatásban lévő munkatárs 

segítette. Az OSZK támogatásával 2 fő könyvtári nyilvántartót, az NMI támogatásával 2 fő 

kulturális munkatársat, az önkormányzat támogatásával 2 fő takarítót és 1 fő karbantartót 

tudtunk alkalmazni. 
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II. Tárgyi feltételek 
 

Az idei évre betervezett eszközfejlesztések, a materiális és az immateriális javak 

gyarapításának függvénye a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati 

támogatások összege.  

A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 483 854,- Ft támogatást nyert el az intézmény. A 

megítélt összeg 30 %-át informatikai eszközök fejlesztésére, a fennmaradó részét pedig 

állománygyarapításra fordítottuk. 

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat szintén benyújtásra került, 600 e Ft összeg 

szükséges saját forrás megjelölésével, amit a Képviselő-testület hagyott jóvá. Technikai, 

műszaki és berendezési tárgyak gyarapítására összesen 1 500 eFt támogatást igényeltünk, de 

csak 232.000 Ft-ot kaptunk az EMMI-től. Az érdekeltségnövelő pályázat révén így összesen 

832.000 Ft-ból kellett gazdálkodni. 

A támogatás összegének ismeretében a felhasználásra kerülő keretösszeg – önrész 600.000 Ft 

+ támogatás 232.000 Ft = 832.000 Ft – ismeretében át kellett gondolni a beszerezni kívánt 

eszközök listáját, ill. módosítani kellett egy-egy eszköz vásárlásának darabszámát. 

A megítélt támogatási összeg ismeretében, ill. a rendelkezésünkre álló forrás alapján, nem 

valósult meg a tervezetthez képest a szervergép (300.000 Ft), az Acer P1386W Protector 

(160.000 Ft), a vetítővászon (30.000 Ft), a fotel (40.000 Ft) és a rendezvény sátor (60.000 Ft) 

beszerzése. 

Ugyanakkor az újragondolt eszközállomány bővítést az alábbiak szerint tettük meg: 

Karos papírvágó (1 db)       46.085 Ft 

Kiállító rendszer (gurulós paravánok 10 db)   280.000 Ft 

Asztali számítógép (2 db)     203.200 Ft 

Monitor (2db)           96.180 Ft 

Billentyűzet (1 db)          3.636 Ft 

Operációs rendszer (1db)       43.636 Ft 

Mikrofon (2 db)        25.900 Ft 

Hálózati adattároló (1 db)       90.000 Ft 

Számítógép hangfal (3 db)        16.200 Ft 

Reflektor állvány (1 db)       19.900 Ft 

Mikrofon állvány (1 db)         9.370 Ft 

     összesen  834.107 Ft 

A támogatásból és a vásárlásból adódó különbözetet az Intézmény saját forrásainak 

felhasználásával elégítette ki. 

Indoklás: 

- A karos papírvágóval gyorsabbá és hatékonyabbá vált a meghívók és szórólapok 

gyártása. 

- A kiállítórendszer segítségével megvalósult a moduláris és mobilis kiállítások 

lehetősége, azaz a kiállításokat más-más helyszínen más-más formában, ill. 

összetételben tudjuk a jövőben megvalósítani, ezáltal több és színesebb kiállítási 

paletta nyílik meg a város előtt. 
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- Az asztali számítógépek, a monitorok, az operációs rendszer, a számítógép hangfalak 

és a billentyűzet cseréje, a munkaállomások hatékony működtetése miatt vált 

szükségessé. A művelődés szervezők munkáját, a városi rendezvények, programok 

szervezését, ill. az ügyintézést tette könnyebbé az új, korszerű gépek munkába állítása. 

- Hálózati adattároló a szervergépet váltja ki az új hálózati konstrukcióban. 

- A mikrofonok, a mikrofon állvány és a reflektor állvány az Intézmény hangtechnikai, 

ill. fénytechnikai szolgáltatási minőségének javítása érdekében váltak szükségessé. 

Felszerelésre került a színpad előtti un „fényhíd”, mely a produkciók megvilágítását 

teszik hatékonyabbá. 

Szakmai munka 
 

A városi rendezvényterv és az éves munkaterv elkészítésénél meghatározó szerepe volt annak, 

hogy az idei évre jóval szűkösebb költségvetési kerettel tervezhettünk az előző évhez képest. 

Ebből kifolyólag az innovatív kezdeményezések helyett azokra a programelemekre 

koncentráltunk, amik az évek során hagyománnyá váltak, illetve a legnagyobb 

közérdeklődésre tartanak számot.  

A városi rendezvények tekintetében kiemelt helyen szerepelnek azok a fesztiválok és 

szórakoztató programok amik helyi kezdeményezések, városunkra jellemző tartalommal 

bírnak. Ide tartozik az immár negyedik alkalommal megrendezett Hurka-pite Fesztivál, a XI. 

BeLáHaPi Fesztivál és a viszonylag új elemként megvalósuló Nyári Buliesték.  

Az intézmény falain belül is törekedtünk arra, hogy olyan kulturális tevékenységeket 

kínáljunk, ami a lakosság minél szélesebb rétegét szólítja meg. A kiállítások, színháztermi 

előadások, játszóházi foglalkozások és a könyvtári programok mellett, lehetőség volt 

különböző táncos, mozgásos formák kipróbálására is az önkéntesen szerveződő csoportokban.  
 

I. Művelődési Központ 

1. Városi rendezvények 
 

 

1.1.1. Nemzeti és állami ünnepek  

Március 15. - A Miskolci Premier Színház jeles színészei tolmácsolták verses zenés 

műsorukat az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére. Az ünnepség 

lezárásaként  városunk intézményei, pártjai és civil szervezetei elhelyezték a 

megemlékezés virágait a Főtéren álló kopjafánál. 

Résztvevők száma: kb. 130 fő 

 

Államalapító Szent István Király  és az Új Kenyér Ünnepe – augusztus 19. 

 

Városunkban hagyományosan augusztus 19-én emlékeztünk meg államalapító Szent István 

király és az új kenyér ünnepéről. A rendezvény hivatalos része a felvonulással kezdődött, 

majd Dr. Hatvani Zsolt, önkormányzati képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait a 

jelenlévőkkel, ezt követően a kenyérszentelés eseményre került sor.  

A megemlékezés ünnepélyes részét követően testvérvárosaink csoportjai, a Tiszaújvárosi 

Mezei Virág Népdalkör és a Bokréta Citerazenekar, majd a Nagykárolyi Harmónia Kórus 
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előadását hallhatta és élvezhette a közönség. Taskó Zsuzsanna szavalata után 

bemutatkozott a Polgári Roma Zene- és Tánccsoport hagyományőrző előadásukkal. Az 

idén Dobrády Ákos és a TNT Zenekar koncertje teremtett könnyed, bulizós hangulatot a 

közönség részére. Az ünnepnap látványos tűzijátékkal zárult, mely fényesen csillogva, 

szikrázó színpompával világította be az eget.  

    Résztvevők száma: kb. 2500 fő 

 

Október 23. - Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 61. évfordulója alkalmából 

városunk ünnepi műsorral tisztelgett ’56 hősei és áldozatai előtt 2017. október 23-án, az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Az ünnepi beszédet 

Kerényi György, a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tanára mondta. 

Az ünnepi beszédet követően a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tanulói adtak színvonalas ünnepi műsort, melynek keretében az 

intézmény tanárai és diákjai által készített „ Lettünk hősökké és áldozatokká” című, az ’56-

os eseményeket felidéző kisfilmet is megtekinthették a jelenlévők.  

Az ünnepi megemlékezés zárásaként városunk vezetői, intézményei, egyesületei, a pártok 

és civil szervezetek helyi képviselői koszorút helyeztek el a Római Katolikus templom 

kertjében álló ’56-os emlékműnél. 

    Résztvevők száma: kb. 110 fő 
 

1.1. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 
 

Újévköszöntő - Január 1-jén a jókívánságokat, a polgármester köszöntőjén túl, a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola 3.- 4. osztályos tanulóitól újévi rigmusok formájában 

hallhatták Polgár lakói. A debreceni Lángoló Csigák Tűzzsonglőr Csapat bámulatos 

produkciója után átadták az újév tüzét városunk vezetőjének és közösen gyújtották meg a 

főtéren álló máglyát. A MIEZ Műhely kiváló zenészei biztosították a tombolasorsolás előtt a 

jó hangulatot. A tombolasorsoláshoz a madáretetőket és ajándékcsomagokat a Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom biztosította. 

Résztvevők száma: kb.1500 fő 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából színházi előadást és kiállítást szerveztünk.  Január 20.-

án Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Érdemes művész a Költők társaságában tartotta irodalmi 

pódium estjét. Hazai költők műveiből, kortárs és klasszikus műremekeken keresztül hívta fel 

a figyelmet a magyar nyelv különleges szépségére és kivételes gazdagságára. 

A Debreceni Új Fotóműhely tagjainak - Balogh Gábor, Baloghné Dr. Kovács Matild és 

Tuskáné Koncz Éva - válogatott munkáiból nyitottuk meg január 25.-én kiállításunkat a 

Megyesi Fivérek teremben. Megnyitó beszédében Dr. Seres Géza fotóművész hangsúlyozta 

az aktív műhelymunka és a másfajta gondolkodás-, illetve látásmód elsajátításának 

fontosságát. 

Résztvevők száma: kb. 110 fő 

Városi Nőnap – A Nemzetközi Nőnap alkalmából megrendezett ünnepségen a polgármester 

köszöntötte a város hölgy lakóit. Gájer Bálint a mai magyar "Swing'n Pop" zenei stílus 

meghonosítójának és vezéralakjának kellemes dallamait és a tisztelet virágait kapták 
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ajándékul vendégeink. A hagyományoktól eltérően, az idén igényelni is lehetett részvételi 

jegyet, a meghívottak körén kívül. 

Résztvevők száma: kb. 350 fő 

Költészet Napja tiszteletére 2017. április 8.-án városi versmondó versenyt hirdettünk óvodás 

kortól általános iskola 8. évfolyamos tanulói részére. A versenyen 5-14 éves korig, öt 

korcsoport szerinti kategóriában mérhették össze tehetségüket, ügyességüket városunk 

gyermekei. Az idén ezen a jeles napon - kiváló magyar költőnk József Attila születésnapjának 

évfordulója mellett egy másik nagyszerű magyar költőről is megemlékeztünk. 200 éve 

született Arany János, nyelvész, költő, író, újságíró, műfordító, akinek egyik ismert művének 

/Toldi/ részlete kötelező volt a IV. és V. korcsoport számára. A zsűrizés szünetében,  a 

Miskolci Csodamalom Bábszínház : János Vitéz című interaktív mesejátékát tekinthették meg 

a versenyzők és családtagjaik.  

Résztvevők száma: kb. 310 fő 

 

Városi Gyermeknapot tartottunk „Miénk a ház” gondolat jegyében Május 28-án. Az 

előcsarnokban családi kézműves játszóházzal, a színházteremben a Csiribiri Együttes 

koncertjével, mazsorett nyílt órával, filmklub foglalkozással, a könyvtárban pedig 

mesefészekkel vártuk a gyerekeket. Egy különleges, nem mindennapi lehetőséget is kaptak a 

gyermeknap alkalmából: fantáziájuk szerint díszíthették meg rajzaikkal a színházterem 

bejáratának központi falát.  

Résztvevők száma: 110 fő 

 

Önkormányzatok Napja 

Az Országgyűlés 2000-ben a helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította szeptember 30-át, 

annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat  

Magyarországon. Ez alkalomból került megrendezésre szeptember 29-én a köztisztviselőket 

és közalkalmazottakat köszöntő városi ünnepség, melyen a képviselő-testület által odaítélt 

kitüntetések, illetve polgármesteri elismerések átadására került sor. A kitüntető díjak és 

elismerések átadása után a Princess együttes műsorát élvezhették a jelenlévők. A vonós trió, 

dalaiban a klasszikus zenét ötvözi a modern hangzásvilággal, mely nagy sikert aratott a 

nézőközönség részéről és vastapssal jutalmazták az előadókat.  

Résztvevők száma: 380 fő 

 

Idősek Napja 

Az Idősek Napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja 

elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is 

hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a 

sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a 

türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Már hagyománnyá vált 

városunkban, hogy évente egy alkalommal ünnepséget szervezünk az idősebb generáció 

részére annak érdekében, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és 

szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után városunk lakosaiként 

töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idén is közel négyszáz nyugdíjas vett részt a 

rendezvényen, akik egyrészt a nyugdíjas klubokon keresztül, másrészt pedig részvételi jegy 
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igénylésével lehettek az ünnepeltek körében. A kulturális programban Tabáni István lépett fel 

nagy sikerrel. 

Résztvevők száma: 390 fő 

 

Advent  

December hava bővelkedett ünnepi programokban, hiszen a karácsonyvárás időszakában még 

inkább érezni, éreztetni szeretnénk a szeretet erejét és hangsúlyozni az egymásra figyelés, a 

lelki megtisztulás szükségét és fontosságát. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

adventi programjai alkalmával minden vasárnap este megvalósult egy kicsi abból, amire 

vágyunk: az összetartás, az adni akarás, a jó szándék és a szeretet csodája.  December 03-án 

Bereczki Zoltán előadói estje az Adventi Gyertyagyújtás első programelemeként került 

megrendezésre a művelődési központ színháztermében. A december 10-i, második adventi 

vasárnapon, a Polgári Római Katolikus Templomban Maga László esperes, plébános úr 

köszöntötte a vendégeket, ezt követően Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül című novellájának 

megható karácsonyi történetét tekinthettük meg a polgári római katolikus hittancsoport 

gyermekeinek előadásában. Az ünnepség további részében a Népművészet Ifjú Mestere díjjal 

kitüntetett Csűrdöngölő Zenekar „Az Istennek szent angyala” című adventi koncertjével 

varázsolta el a jelenlévőket. A december 17-i advent alkalmával került megszervezésre a 

hagyományos Karácsonyváró Ünnepség az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

színháztermében. A gála nyitásaként a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csibe csoportjának 

kisgyermekei és óvodapedagógusai szívet melengető, vidám műsor-összeállítása, majd a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak verses, zenés ünnepi játéka 

idézte a terembe a karácsony csodákkal teli hangulatát. Az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár intézményében működő Black Time Hip-hop Dance School és Fitt-Dance 

Tánccsapat mozgalmas bemutatóit követően a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felső 

tagozatos diákjainak előadásában jó hangulatú pásztorjátékot láthattunk. Az ünnepi műsort a 

művelődési központban működő Polgári Mazsorett és Táncegyüttes csoportjainak vidám, 

csillagporos produkciója zárta. A Főtéren elhelyezett adventi koszorúnál Dr. Tiba István 

országgyűlési képviselő, Tóth József Polgár Város polgármestere, nagytiszteletű Birikiné 

Király Dalma református lelkész és főtisztelendő Maga László római katolikus esperes 

plébános mondtak ünnepi köszöntőt, majd közösen gyújtották meg a szeretet gyertyáját. 

December 23-án, a negyedik adventi gyertyagyújtás ünnepségén Tiliczki Ágota 2. osztályos 

tanuló A kiscsikó első karácsonya című - az adventi pályázatra írt - saját meséjével 

ajándékozta meg a  közönségét, majd Juhász Gyula: Karácsony felé című megzenésített versét 

Molnár Erzsébet gitárjátékkal kísért előadásában hallhatták. Mecsei Dezső, a Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület elnöke adventi köszöntőjében kiemelte a régi karácsonyok 

csendes szépségét, beszélt azokról az emberekről, akiknek nem áll módjukban terített asztal 

mellett ünnepelni és azokról akiknek módjukban áll segíteni és rájöttek, hogy jó kapni, de 

még jobb adni. 

Résztvevők száma: 850 fő 
 

1.2. Szórakoztató programok, fesztiválok 
 

IV. Polgári Hurka-Pite Fesztivál - 2017. április 1. - A városunkra jellemző helyi 

ételkülönlegesség immár negyedik alkalommal kapott főszerepet a gasztronómiai fesztiválon. 

A Polgár Városért Alapítvány támogatásával és fővédnökségével megrendezett eseményen, öt 

„disznóölő csapat” mérte össze tudását, ahol versengtek többek között a legjobb böllér, vagy a 

legfinomabb hurka-pite díjért. A kulturális programok összeállításánál elsődleges rendező elv 

volt a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, az ott működő csoportok bemutatkozási 
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lehetőségének biztosítása, valamint a környező települések művészeti csoportjainak 

meghívása. A tiszaújvárosi Szivárvány Daloskör, a nagykárolyi Rekettyés néptáncegyüttes, az 

Újtikosi Dalárda és a Borockás néptáncegyüttes lépett fel a polgári mazsorett - és hip hop 

tánccsoportok mellett. A hangulatfelelősök Ihos József, „Kató néni” és Kovács János 

gondoskodtak arról, hogy éberen tartsák a közönség figyelmét. Végül sztárvendégeink Bebe, 

majd  Korda György és Balázs Klári, fergeteges hangulatot teremtve zárták a fesztivált. 

Résztvevők száma: kb. 3000 fő 

XI. BELÁHAPI FESZTIVÁL - 2017. május 1.-jén majálisra hangolódva tartottuk meg 

délelőtti programjainkat (felnőtt- és gyermek horgászverseny, főzőverseny, rajzverseny, 

„Polgár Város Vándorkupája” futball verseny). Új kezdeményezés volt a Belevaló csapatok 

csatája, ahol ügyességi játékok versenyén dőlt el, kik a legbelevalóbbak a nevezők közül.  

A Játékok Palotájában népi fa körhinta, játékpark, kézműves sátor, lufihajtogató, óriásbuborék 

fújás, légvár, vetélkedők és arcfestés várta a gyermekeket. 

A kulturális program részeként a Margitai Borisszák, a Polgári Tiszavirág Citerazenekar, a 

Polgári Mazsorett és Táncegyüttes, a Black Time Hip Hop Dance School csapata lépett 

színpadra. Bemutatkoztak a FUKU-DO SE karatésai és a Polgári Gimnasztráda tornászlányai 

is. A nap Márió a harmonikás és Dér Heni színpadi produkciójával zárult. 

Résztvevők száma: 2000 fő 
 

Polgári Nyári Buliest – 2017. június 24-én koncertekkel vártuk a főtérre, a nyári melegben 

hűsítő italok mellett szórakozni vágyó közönséget. Az alaphangulatot a helyi White Rivens 

zenekar adta meg, azt követően az egyik legismertebb és legkedveltebb The Biebers együttes 

slágereit dúdolták, (nem csak) a fiatalok. 

Résztvevők száma: kb. 500 fő 

V. Sárkányhajó Fesztivál – augusztus 12. 

Az elmúlt évek alatt hangulatos fesztivállá fejlődött a szokásosan augusztus közepén - immár 

hetedik alkalommal megrendezett Sárkányhajó Fesztivál. A sárkányhajózás olyan közösség 

teremtő, építő és fejlesztő sport, amelyben egyszerre többen küzdenek egy célért, 

természetesen a győzelemért. A Polgári Strandfürdő remek helyszín e sporteseményre, 

csónakázó tava ideális teret nyújt a verseny lebonyolítására. Az idén 15 csapat nevezett be a 

megmérettetésbe, melyek között voltak olyanok, akik már rutinosnak számítottak, jártasok az 

evezősport területén, de természetesen voltak amatőr versenyzők is. A fesztiválhoz 

kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete által a Vámpírok éjszakája programon 

belül az idén is véradás került megszervezésre, melynek keretében 43 fő adakozott vérével 

mások gyógyulásáért. A rendezvény kísérőprogramja volt a főzőverseny, melyen közel 20 

közösség igyekezett a legfinomabb étel elkészítésében. a rendezvény sztárvendége az Animal 

Cannibals volt, akik rap/hiphop zenei stílusban előadott viccesebb, de mégis mondanivalóval 

bíró szövegeikre mozgattak meg kicsit, nagyot egyaránt. 

Résztvevők száma: kb. 600 fő 

Hajdúk a Szigeten – szeptember 16. 

Tiszaújváros Önkormányzata és a Derkovits Kulturális Központ által szervezett HAJDÚK a 

SZIGETEN elnevezésű, kulturális és gasztronómiai szabadtéri program immár harmadik 

alkalommal került megrendezésre, 2017. szeptember 16-án, melyen városunk is képviseltette  

magát. A települések bemutatkozó színpadi programjai között, városunkat az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár Polgári Mazsorett és Táncegyüttese, a Polgári Roma Zene- 
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és Tánc Egyesület, valamint a Polgári Tiszavirág Citerazenekar színvonalas produkciójával 

képviselte. A helyi ízek tekintetében: a Polgári Lokálpatrióta Egyesület kolbászos lecsóval és  

pincepörkölttel, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár húsos pásztortarhonyával 

várta az éhes fellépőket és kóstolójeggyel rendelkezőket. A rendezvény megálmodói azt a célt 

tűzték maguk elé, hogy a hajdú hagyományokat újraélesszék, s hogy tisztelegjenek a hajdú 

ősök előtt, s ez teljes mértékben sikerült.  

Résztvevők száma: kb. 800 fő 

 

Európai Mobilitási Hét – szeptember 16-22. 

Az EURÓPAI MOBILITÁSI HETET minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik 

meg Európa számos országában.  

Az idei évben városunk is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét kampányához. Az egy 

hetes programban interaktív KRESZ előadásokon és vetélkedőkön vettek részt az óvodások és 

a kisiskolások, egészségügyi program keretében sétáltak a felnőttek és az idős korúak. A 

rendezvény  lezárásaként megrendezésre került Autómentes Napon az általános iskolás, 

óvodás és felnőtt közönség részvételével nagyszabású kulturális program keretein belül – 

Flash mob, Mazsorett csoport, Black Time csoport bemutatóival - került átadásra a 

„Városkert” Sport és Szabadidőpark. 

Résztvevők száma: kb. 600 fő 

 

2. Intézményi Programok  
 

Azokat az intézményi programokat, amik kiegészítik a városi rendezvények palettáját 

időrendi sorrendben állítottam. A színháztermi előadások, kiállítások, gálaműsorok, koncertek 

és egyéb események célcsoportjai differenciáltabbak, szűkebb csoportot szólítanak meg, ám 

az elmúlt évben tovább emelkedett ezeknek a rendezvényeknek a látogatottsága is.  

 

Kiállítás: 

Február 8. 

Cukrász artisztika – ehető művészet címmel Mátray Anita, polgári cukrász 

munkáiból nyílt kiállítás. A cukrász artisztika a gasztronómiának egy különleges 

műfaja, ahol  olyan dekoratív művészeti alkotások születnek, amely csak fogyasztásra 

alkalmas élelmiszerekből készülhetnek. A megnyitón olyan helyi alkotót ismerhetett 

meg a közönség, aki kategóriájában számos országos díjat tudhat már magáénak. 

Különlegességként bemutatta az Air brush technikát, amit ki is próbálhattak a 

résztvevők. 

Résztvevők száma: 65 fő 
 

Színház: 

Február 20. 

Az ördög nem alszik! című zenés bohózatot láthatta a közönség a Pesti Művész 

Színház előadásában. 

Résztvevők száma: 210 fő 
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Május 6. 

A Boreko Színház /hajdúnánási amatőr színtársulat/ előadásában volt látható a 

Születésnap című népies komédia. A társulat amatőr mivolta nem volt érzékelhető a 

színpadi játékukat élvezve. Először mutatkozhattak be városunkban, reményeink 

szerint nem utoljára. 

Résztvevők száma: 280 fő 

Nyáresti kultúrvarázs - augusztus 11.  

Sikerrel debütált az első nyári szabadtéri színház Polgáron a BSZC József Attila 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája díszudvarán 2017. augusztus 11-

én este. Az Anconai szerelmesek című két felvonásos zenés színdarab az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében a Fregoli Színház vendégjátékaként 

került bemutatásra. A meseszerű történetben olyan remek művészek játékát láthattuk, 

mint Gregor Bernadett, Nyírő Bea, Köllő Babett, Csengeri Attila, Gieler Csaba, hogy 

csak a legismertebbeket említsük. Igazi nyáresti üdítőként hatott ez a fordulatokban 

gazdag, pikáns, zenés kavalkád, ami visszarepített minket a ’70-es évek 

Olaszországába, az Adria partjára. A vígjáték „happy end”-je, a visszafojtott érzelmek 

tűzijátékaként robbant a darab végén, magával ragadva a lelkes közönséget, aki 

elragadtatott tapssal hálálta meg a színészeknek a nagyszerű alakításokat és a 

cukormázas, könnyed, vidám estét. 

Résztvevők száma: 320 fő 

Mamma Mia! - szeptember 15. 

Hatalmas sikert aratott városunkban a tiszaszederkényi  Sodrás Amatőr Színtársulat a 

Mamma Mia! című musical előadással 2017. szeptember 15-én este. 

Az ABBA svéd pop/dance együttes slágereire íródott darab egy görög szigeten 

játszódik, van benne sok szerelem és még több humor. A történet központjában a 

lányát egyedül felnevelő Donna áll, az ő alakja köré szerveződnek a múltból hirtelen 

előkerülő apajelölt exek és barátnők. A rendkívül jó hangulatú és mozgalmas előadás 

egy romantikus story-t elevenít meg, nem is annyira amatőr módon. Forgatókönyve az 

azonos című filmre épül, Jézsó Éva rendező választása alapján, a látványos 

koreográfiák pedig Madár Éva fantáziáját dicsérik. A monumentális díszlet és a 

mutatós jelmezek is saját ötlet alapján születtek.  

A polgári közönség szűnni nem akaró tapssal hálálta meg a remek előadást. 

Résztvevők száma: 350 fő 

Cigánybáró - október 19. 

Színpadi produkciókban gazdag évet tudhat maga mögött az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár. Óriási siker volt az október 19-én bemutatásra került 

Cigánybáró című két felvonásos operett. A vendégszereplő Dáma Díva Színház 

produkciójának minden percét imádta a közönség. A teltházas nézőtéren a darab végén 

óriási álló taps búcsúztatta a művészeket, megköszönve a magas színvonalú színpadi 

élményt. A lelkes taps végigkísérte a színház tánckarában szereplő, szülővárosában  

hivatásos táncművészként először bemutatkozó Horváth Renátót.  

Bízunk benne, hogy a 2018-as évben is legalább ilyen nagy kedvet éreznek majd a 

polgáriak a színházi előadások látogatásához, így továbbra is lehetőségünk lesz arra, 

hogy gazdag kulturális programkínálattal várjuk a kikapcsolódni vágyókat. 

Résztvevők száma: 320 fő 
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Közösségi programok: 

Február 13. 

Farsangi játszóházi foglalkozást tartottunk az általános iskola 3. és 4. évfolyam 

diákjainak. 

Résztvevők száma: 46 fő  
 

Március 18. 

Színházlátogatást szerveztünk a Miskolci Nemzeti Színházba a Viktória c. operett 

előadásra. 

Résztvevők száma: 42 fő 

 

Május 12. 

A Madarak és Fák Napját minden évben május  10-én ünnepeljük. A 

megemlékezések célja, hogy különböző, a  természet védelmét hangsúlyozó 

programokkal, rendezvényekkel  felhívják a figyelmet a természet megóvásának 

fontosságára. Hiszen, mindannyiunk érdeke, hogy  társadalmunk, különösen az ifjúság  

egy olyan természetet óvó, felelősségteljes gondolkodásmódot alakítson ki, mely 

elkötelezettséget vállal élővilágunk védelme mellett.  

Ezt a fajta attitűdöt erősítve szervezte meg 2017. május 12-én délelőtt az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár a település óvodásai és kisiskolásai számára a 

Gubanc, a virágmezők őre című interaktív meseelőadást. A Szegedi Látványszínház 

vidám tanmeséje nyomán a gyerekek megismerték Gubancot, a méhecskét és Vilmos 

Urat, a fáradhatatlan vakondot, az ő precíz és tervezett munkájukat, ezen keresztül 

pedig a szelektív hulladékgyűjtés és környezetünk kímélésének lehetőségeit, 

fontosságát. Az interaktív játékossággal, nevetéssel, zenével teli előadás a 

környezetvédelem mellett felhívta a figyelmet a rendszeres testmozgás, az egészséges 

táplálkozás, a tervezett pihenés szükségességére is.   

 

Május 26.  

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz úti tagintézményében, 

intézményünk gyermeknapi előzetes programot szervezett a pályázati támogatásból 

megvalósuló műfüves pályaavató ünnepségen. Helyi vállalkozó család debütált Díno 

show műsorával. 

 

Június 2. 

Mindenünk a retro – IV. Mazsorett táncest – a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes 

évzáró gálaműsorát a retro stílus jegyében állította össze a csoport vezetője Török 

Judit Kinga. A manótól a felnőtt korcsoportig mindenki bemutatkozott. A szülők, 

rokonok és az érdeklődők sok tapssal jutalmazták a próbákon egész évben elsajátított 

mozdulatokat és koreográfiákat. Az est vendégszereplői a Derkovits Felnőtt Majorette 

csoport és a Fitt Dance Tánccsoport voltak.  

Résztvevők száma: 130 fő 
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Július 7. 

Kaczor Feri mulatós estjét a Polgári Nyugdíjas Klub kezdeményezésére, közkívánatra 

rendeztük meg. A színházterem megtelt a könnyed slágerekre vágyó közönséggel, akik 

együtt énekeltek az előadóval. Néhányan táncra is perdültek. 

Résztvevők száma: kb. 350 fő 

 

Lovasíjász – október 13. 

Kivételes felkészültségű és rendkívül tudatos életet élő ember Kassai Lajos, akiről szól 

ez a film. Az Ő személyiségén keresztül bepillantást nyerhetünk őseink 

szellemiségébe, mindabba amit hagyomány-tiszteletnek, elhivatottságnak, innovatív 

gondolkodásnak hívunk és megélünk. A lovas íjászatot nem csak sportként, hanem 

életérzésként is megélő ember, gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek igyekszik 

átadni tudását.  Különleges és érdekes beszélgetés alakult ki a középiskolásokkal a 

film után a filmről alkotott érzéseik folytán. 

Résztvevők száma: kb. 100 fő 

 

Operett est – Oszvald Marikával 

December 16-án láttuk vendégül az Operett Színház művészét, aki a tőle megszokott 

energiákkal jelent meg a színpadon és énekével, játékával elvarázsolta a közönséget. 

Résztvevők száma: kb. 160 fő 

 

Szilveszteri bál 

Hagyományosan megrendezett szilveszteri bálon kb. 120 fő vett rész. A jó hangulatú 

bálozók újév hajnaláig ropták a táncot. 

 

Ismeretterjesztő előadások: 

Április 21. 

Soma Mamagésa tartott előadást a Hétköznapi élet mágiájáról, avagy a tudatosság 

teremtő erejéről. Többféle aspektusból mutatta be a társadalmi konvenciókkal szoros 

összefüggésben álló viselkedésmintáinkat, emberi és isteni mivoltunkat, ezekből 

fakadó gyengeségeinket, erősségeinket, lehetőségeinket.    

Résztvevők száma: 110 fő 
 

 

 november 17. 

 Lélekboncolgató 

Találd meg önmagad! címmel tartott interaktív előadást Dr. Csernus Imre pszichiáter 

2017. november 17-én este az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

konferenciatermében. Nevét és kevésbé kíméletes, időnként megalázó terápiás 

módszereit akár a médiából, akár könyvein, előadásain keresztül jól ismerhetjük.  

Dr. Csernus Imre, ellentmondásosnak tűnő, megfejthetetlen személyiség, aki sokakban 

ellenszenvet ébreszt, előadásai mégis mindig teltházasak, könyvei pedig a sikerlisták 

élén szerepelnek. Itteni szereplése alkalmával sem okozott csalódást, hozta az általa 
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kialakított, jól ismert sémát. Az első sorban helyet foglalók pedig bátrak, de 

védtelenek voltak „letipró” technikájával szemben. Az est végén a résztvevők vegyes 

érzelmekkel, a hallottakon erősen elgondolkodva, de többségében pozitív lelki 

„élménnyel” távoztak.   

Résztvevők száma: 240 fő 

3. Egyéb rendezvények  
 

Saját rendezvényeinken túl minden intézmény, civil szervezet, alapítvány, egyesület, párt, 

vállalkozó kezdeményezésének teret adunk és szükség esetén részt vállalunk annak 

megvalósításában, ami tovább színesíti a város kulturális életét. A zártkörű eseményektől a 

lakosság felé meghirdetett közérdeklődésre számot tartó programokig széles a paletta, ami 

megvalósult a házban.  

 

Január 27.  XI. Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten intézményünkben kézműves napot 

  tartottak, ráirányítva a figyelmet a szűrés fontosságára.  

Február 25.  Keresztény Bál a Polgári Nagyboldogasszony Egyházközösség szervezésében. 

Március 3.-4. XI. Polgári Prevenciós Napok – Az Élet Virága Egészségvédő Egyesület  

  egészségvédő és egészségmegőrző programsorozattal várta az érdeklődőket. 

Március 10.  Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Nőnapi rendezvénye.  

Május 14. Anyák Napi műsor - Szabó Tiborné a Polgári Polgárőr Egyesület elnökének 

  kezdeményezésére került megrendezésre a Start Munka Mintaprogram  

  édesanyáinak köszöntése. 

Május 26. Tavaszi zsongás – a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola évzáró  

  gálaműsora. 

 

szeptember 13. Roma Ki Mit Tud? A Rendőrkapitányság szervezésében 

társrendezőként bonyolítottuk le a nevelőszülőknél elhelyezett hátrányos 

helyzetű roma gyerekek kulturális vetélkedőjét. 12 produkció jelent meg a 

színpadon, melyben volt szavalat, tánc és ének is. 

december 15. BSZC JAGSZI szalagtűző rendezvénye. 
 

4. Csoportok 
 

Amatőr művészeti és alkotó csoportjaink közül a Polgári Tiszavirág Citerazenekar, a 

Polgári Mazsorett és Táncegyüttes és a Hip Hop kultúra kedvelőinek képviseletében, a 

Black Time Hip-Hop Dance School és a Fitt Dance polgári növendékei voltak az elmúlt 

időszak aktív közreműködői. Rendszeres fellépői voltak a városi és egyéb 

rendezvényeinknek, illetve a városhatáron túl is bemutatkoztak több ízben. 
 

A tiszaújvárosi Fitt Dance 2017. márciusban toborozta polgári csoportját. Hamarosan ők is 

aktív fellépői lesznek rendezvényeinknek. Vezetőjük Katlan Judit és Bócsi Attila. 
 

Az Árvácska Népdalkör és a Polgári Foltvarró Kör az utóbbi időben idős koruknál, és 

hanyatló egészségi állapotuknál fogva ritkábban tudnak közszereplést vállalni.  
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Alkotó művészeti csoportjaink aktivitása az alábbi táblázatban tekinthető meg: 
 

Művészeti csoport Helyszín Bemutatkozás témája/címe Létszám Dátum 

Majorette csoport felnőtt tagozat 

Polgár Beláhapi fesztivál 8 2017.05.01 

Tiszaújváros Showtánc fesztivál 8 2017.04.29 

Debrecen AZ ÉV tánca verseny 8 2017.04.22 

Polgár Mindenünk a retro 8 2017.06.02 

Miskolc III. Dance Ariva Verseny 8 2017.06.10 

Tiszaújváros Hajdúk a Szigeten 8 2017.09.16 

Polgár Európai Mobilitási Hét 8 2017.09.16 

Polgár Európai Mobilitási Hét 8 2017.09.22 

Polgár Karácsonyi Gála 8 2017.12.17 

Majorette csoport ifjusági tagozat 

Polgár Beláhapi fesztivál 10 2017.05.01 

Tiszaújváros Showtánc fesztivál 10 2017.04.29 

Debrecen AZ ÉV tánca verseny 10 2017.04.22 

Polgár Mindenünk a retro 10 2017.06.02 

Miskolc III. Dance Ariva Verseny 10 2017.06.10 

Tiszaújváros Hajdúk a Szigeten 12 2017.09.16 

Polgár Európai Mobilitási Hét 12 2017.09.16 

Polgár Európai Mobilitási Hét 12 2017.09.22 

Polgár Karácsonyi Gála 12 2017.12.17 

Majorette gyermek csoport 

Polgár Beláhapi fesztivál 12 2017.05.01 

Tiszaújváros Showtánc fesztivál 12 2017.04.29 

Debrecen AZ ÉV tánca verseny 12 2017.04.22 

Polgár Mindenünk a retro 12 2017.06.02 

Miskolc III. Dance Ariva Verseny 12 2017.06.10 

Tiszaújváros Hajdúk a Szigeten 12 2017.09.16 

Polgár Európai Mobilitási Hét 12 2017.09.16 

Polgár Európai Mobilitási Hét 12 2017.09.22 

Polgár Karácsonyi Gála 12 2017.12.17 

Tiszavirág Citerazenekar 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 4 2017.04.01 

Pocsaj Színpadi szereplés 4 2017.04.08 

Polgár Beláhapi fesztivál 5 2017.04.30 

Abasár Színpadi előadás 5 2017.05.20 

Újszentmargita Sokadalom 5 2017.07.08 

Tiszaújváros Államalapító Ünnep 5 2017.08.18 

Hortobágy Hídivásár 4 2017.08.20 

Hajdúnánás Hajdúvárosok Találkozója 5 2017.09.03 

Újtikos Tésztafesztivál 5 2017.09.09 

Tiszaújváros Hajdúk a Szigeten 5 2017.09.16 

Polgár Idősek Napja 5 2017.09.30 

Debrecen Nagyvásár 3 2017.10.07 

Hortobágy Daru Fesztivál 3 2017.10.21 

Tokaj Családi Szüreti Buli 3 2017.10.22 

Nyíradony Zenész találkozó 4 2017.12.09 
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Fitt-Dance tánccsapat ifjúsági 

tagozat 

Polgár Európai Mobilitási Hét 21 2017.09.22 

Polgár  Mindenünk a retro 21 2017.06.02 

Nyírbogdány Falunap 21 2017.10.07 

Tiszaújváros Buliszombat 21 2017.06.24 

Polgár Karácsonyi Gála 21 2017.12.17 

Fitt-Dance tánccsapat gyermek 

tagozat 

Polgár Európai Mobilitási Hét 9 2017.09.22 

Polgár  Mindenünk a retro 9 2017.06.02 

Polgár Karácsonyi Gála 9 2017.12.17 

Tiszaújváros Buliszombat 9 2017.06.24 

Nyírbogdány Falunap 9 2017.10.07 

Black Time Hip-hop tánccsapat 

Polgár Hurka-pite Fesztivál 18 2017.04.01 

Polgár Beláhapi fesztivál 16 2017.05.01 

Tiszaújváros Munka Ünnepe Fesztivál 18 2017.05.01 

Budapest Országos Táncverseny 22 2017.11.12 

Polgár Karácsonyi Gála 35 2017.12.17 

 

Önkéntesen szerveződő csoportjaink a különböző mozgáskultúrát, főleg az egészségmegőrző 

vonalat képviselik. Foglakozásaikat klubszerűen tartják, többnyire állandó tagokkal. 

o Egészségmegőrző torna ; Jóga  

o Tai-Chi Chuan ; Mozgásterápia 

o Zenés alakformáló torna  

Az idén két klubfoglalkozás indult útjára a helyi védőnők kezdeményezésére: 
 

A Zenebölcsi foglalkozáson hetente egyszer vehetnek részt az anyukák csemetéikkel, ahol 

játékkal és hangszerekkel ismerkedhetnek a zene szépségével. A találkozók célja elsősorban a 

közösségszervezés. A védőnők nem csak zenei élményt nyújtanak, hanem a gyermekek 

fejlődését is nyomon tudják követni. 
 

A Kismamák Fóruma a várandósság ideje alatt invitálja a kismamákat havonta egyszer 

kötetlen beszélgetésre, a résztvevők érdeklődéséhez igazítva a témákat. Többek között a 

terhesség alatt és után járó juttatások; egészségügyi problémák; szülés és gyermekágyas 

időszakra vonatkozó kérdések. 

II. Könyvtár 
 

A könyvtár szakmai tevékenységének bemutatását az új jogszabályi előírások alapján egy un. 

kötelező központi forma alapján, ill. táblázatok kitöltésével önálló dokumentumként kell 

megtenni. Ezért a könyvtár 2017. évi beszámolóját a jelen beszámolóhoz mellékelem. 

III. Közönségszervezés 
  

A közönségszervezés minden csatornáját felhasználjuk annak érdekében, hogy egy-egy 

célcsoportot elérjünk. A plakátok, szórólapok és az internet nyújtotta lehetőségeken (e-mail, 

facebook, honlap) túl, a személyes kapcsolatfelvételt is fontosnak tartjuk. Több ízben 
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megszólítottuk az intézményeket, a szervezeteket és a vállalkozókat, melynek célja a 

figyelemfelkeltésen túl a programjainkba való bevonás is volt. Minden alkalommal 

eljuttattunk néhány tiszteletjegyet, módszeresen kiválasztva az adott személyeket. Új 

kezdeményezés a havi programfüzet, ill. szórólap elindítása, amit nem csak papíralapon, 

hanem on-line is közzétettünk.  
 

IV. Partneri Együttműködések 

Az intézmény jó kapcsolatokat ápol a helyi egyházakkal, civil szervezetekkel, oktatási-

nevelési intézményekkel. Az elmúlt év egyik feladata volt az új intézmény-vezető  

bemutatkozása együttműködési lehetőségek számba vétele, olyan rövid és hosszú távú 

együttműködési stratégia kidolgozása, amiben meghatározzuk az együttműködés célját, 

tartalmát, technikai működésének lehetőségeit és feltételeit, a különböző szolgáltatások 

igénybevételének költségeit. 

Fontosnak tartjuk a szakmai együttműködés megerősítését a közművelődési 

intézményrendszerhez tartozó, a környező településeken működő intézményekkel, a megyei 

és országos módszertani intézménnyel, közművelődési szervezetekkel. Az együttműködés 

érdekében felújítottuk a kapcsolatot ezen intézményekkel és igyekszünk részt venni minden 

olyan szakmai eseményen, melyen bővíthetjük szakmai ismereteinket, kapcsolatainkat. 

Igyekszünk segítséget nyújtani az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megvalósításában. 

Jó partneri kapcsolatokat ápolunk felnőttképzést folytató intézményekkel, vállalkozásokkal.  

Létrehoztuk a közművelődési kerekasztalt, a helyi alkotóművészeti csoportok vezetőinek, a 

helyi civil szervezetek képviselőinek, az önkormányzati képviselők munkáját segítő Humán 

és ügyrendi Bizottság képviselőinek és egyéb a városban működő szervezetek képviselőinek 

közreműködésével. A kulturális kerekasztal segítségével szeretnénk koordinálni a városban 

megrendezésre kerülő kulturális programok koncepcióját.  

V. Önkéntesség 
 

Az önkéntes  munka  folyamatos beépülése a kulturális területre elsősorban  a Polgáron 

működő civil szervezetek hathatós segítségével valósul meg. A koordinációban nagy 

segítséget jelent a kulturális kerekasztal munkája és a szervezetek aktivitása. Nagy segítséget 

kaptunk a rendezvények lebonyolításában a Polgári Polgárőr Egyesülettől, a Magyar 

Vöröskereszt Helyi Szervezetétől, az Életvirága Egészségvédő Egyesülettől, ill. a Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom Egyesülettől.  

Ugyanakkor örvendetes, hogy a középiskolások is egyre többen választják az önkéntes munka 

teljesítésére a művelődési központ programjait. Itt megismerkedhetnek a rendezvények 

szervezésének és lebonyolításának gyakorlatával, bepillantást nyerhetnek a közművelődési 

feladat ellátással együtt járó tevékenységekbe. 
 

VI. Kommunikáció 

A városi rendezvényeink, programjaink hirdetéséhez hagyományosan havi, vagy kéthavi 

időszakot átölelő műsorfüzetet, szórólapot jelentettünk meg alkalmanként 500-600 
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példányban, melyben az érdeklődők valamennyi programunkról tájékoztatást kaphattak. 

Intézményünk valamennyi, saját szervezésű rendezvényéhez készített plakátot, szórólapot, 

valamint a kiállításainkhoz meghívót. Ezeket az információhordozókat saját, színes 

fénymásolóval történő sokszorosítással adtuk ki. A programokra rendelkezésre álló 

keretösszeg nagyságrendje nem teszi lehetővé a nyomdai kivitelezést az egyedi programokra 

szánt példányszámok miatt. A nyomdai költségek ilyen mennyiségben  túlságosan 

megnövelnék a rendezvények költségeit. Saját készítésű plakátjainkat, szórólapjainkat a város 

és városkörnyék közterületein, ill. közintézményeiben is sikerült kihelyezni.  

Az év utolsó hónapjában elkészült az intézmény honlapja, így új távlatok nyíltak meg a 

kommunikáció terén. Eddig is nagy hatékonysággal használtuk az online felületeket is – 

facebook, könyvtári honlap, városi honlap - programjaink propagálására, de  az új honlap 

nagyobb lehetőséget nyit meg a közönséggel való kapcsolat tartás területén. 

Minden kulturális eseményről fotó dokumentáció készül és a rendezvényekről előzetes 

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

nagyrendezvényekről videó felvétel is készül, mely archiválásra kerül. Megyei sajtóban 

történő folyamatos tudósításra és megjelenésre egyenlőre nincs meg a humán erőforrásunk, 

oda csak a havi program kínálatot tudjuk elküldeni. 

VII. Minőségfejlesztés 

A kulturális intézmények minőség díjának elnyeréséhez elkezdtük a szervezet belső 

strukturális működésének átalakítását. Mindez elsősorban a hatékonyabb munkavégzéshez 

szükséges tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok egységes szerkezetbe foglalt 

nyomtatványainak használatát, ill. a gazdálkodás szigorúbb ellenőrzését jelenti. A minősített 

közművelődési cím elnyeréséhez egy rendkívül összetett és a kulturális életet átfogó, 

tevékenységekkel, statisztikákkal alátámasztott űrlapot kell kitölteni, amelyre a következő 

évben tudunk felkészülni. Ehhez a következő dokumentációkat és szabályozókat kell a 

későbbiekben 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 

 

VIII. Pályázatok 

A programok megvalósulásához szükséges pénzügyi források megteremtése, ill. kiegészítése 

érdekében igyekeztünk a pályázati lehetőségeinket kihasználni. A Leader HACS, az NKA, 

Érdekeltségnövelő és egyéb kulturális pályázatokra önállóan, vagy önkormányzati segítséggel 

adtuk be pályázatainkat a támogatás felhasználásának reményében. Az érdekeltségnövelő 

pályázatról bővebb információk a tárgyi eszközök fejlesztésénél találhatóak. Pályázati 

forrásból valósítottuk meg az Európai Mobilitási Hét programjait, melyhez  1.5 MFt 

támogatást kaptunk. Ugyanakkor sajnos az egyéb pályázatokon nem sikerült forrást nyernünk. 
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IX. Statisztika 

pénzügyi: 

sorszám megnevezés összeg eFt 

1. Bevételek  

2. Működési bevétel 5.569 

3.       - ebből jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel 3.825 

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 37.898 

5.       - ebből fenntartó szervtől kapott támogatás 35.241 

6. Bevételek összesen: 43.467 

   

7. Kiadások  

8. Személyi juttatások 13.137 

9. Munkaadókat terhelő járulékok 2.648 

10. Dologi kiadások 26.495 

11. Felhalmozási kiadások 1.190 

12. Kiadások összesen: 43.460 

   

13. kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások 4.575 

14. előző évi pénzmaradvány 229 
 

látogatottsági: 

sorszám megnevezés Közös-

ségek 

száma 

Éves 

alkal-

mak 

száma 

Éves 

bemutat-

kozások 

száma 

éves 

látogatottsági 

létszám fő 

1. Rendszeres művelődési formák – 

alkotó művészeti csoportok, klubok, 

körök, szakkörök 

16     454 39 7519 

2. Ismeretterjesztés  30  1502 

3. Rendezvények, kiállítások, műsorok   31 8034 

4. Szolgáltatások  760  3527 

5. Külső szervek tevékenysége 18 127  4173 

6. Mindösszesen:    24645 

A statisztikai adatokból látható, hogy a 2017-es évben összesen közel 25.000 fő látogatta 

az Intézmény által szervezett programokat. Arra törekszünk, hogy a statisztikában 

megjelenő számok a 2018-as évben növekedjenek. Bízunk benne, hogy hatékonyabb, jól 

szervezett munkával, tovább tud fejlődni a szakmai szolgáltatások színvonala, mely 

együtt fog járni a számadatok növekedésével. 

Az elmúlt évben a személyi feltételek gyakori változásai mellett is a minőség rendező elvét 

követve végeztük munkánkat. A lakosság minél szélesebb rétegét igyekeztünk megszólítani 

rendezvényeinkkel és szolgáltatásainkkal, megőrizve meghatározó szerepünket a város 

kulturális életében.   

  

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait a 2017. évi beszámoló elfogadására. 

Polgár, 2018. március 13. 

 

  ________________                                                                                    

Bíró István 

         igazgató 


