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Szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018/ VII.9/ EMMI rendelet 3.§ írja elő.  

A korábbi gyakorlathoz képest törvénybe foglalt új elem a közművelődési alapszolgáltatások 

rendszerében tervezett közösségi programok, tevékenységek, folyamatok kiemelése az intézmény 

munkatervében. 

I. A tervezési folyamat dokumentumai: 

- 1997. évi CXL kulturális törvény / kultv/ 

- Országos Közművelődési Stratégia 

- Helyi Közművelődési rendelet 

 

Az éves szolgáltatási terv a szadai lakosok és annak önszerveződő közösségi érdeklődésein, igényein és 

szükségletein alapul. 

 A szolgáltatási terv az éves szakmai munkaterv részét képezi és kijelöli az adott év szakmai prioritásait.  

 

 

II. Kulturális Alapszolgáltatási Terv  2020 Szada / Táblázatban/ 

Szolgáltatási terv előlap 

 

Tárgyév 2020 

Település neve Szada 

Település típusa Nagyközség 

Település állandó lakó népessége 5650 

Közművelődés alapszolgáltatás ellátásának módja Intézményi 

Közművelődési Intézmény neve Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

Közművelődési Intézmény székhelye 2111 Szada Dózsa György út 63. 

Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos 
közművelődési rendeletével egyezően 

a, művelődési közösségek létrejöttének elősegítése 
működésük támogatása 
b, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
c, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása 
d, a hagyományos közösségi értékek átörökítése, 
feltételeinek biztosítása 
e, amatőr alkotó és előadó –művészeti 
tevékenységek feltételeinek biztosítása 

Felelős vezető 0628405453 

Felelős vezető email címe szada@szadafaluhaz.hu 

Kitöltő neve beosztása Juhászné Bankó Erzsébet intézményvezető 

Kitöltő telefonszáma 0628405453 

Kitöltő email címe szada@szadafaluhaz.hu 

  

 

mailto:szada@szadafaluhaz.hu
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Alapszolgáltatások táblázata 

 

közművelődési 
alapszolgáltatások 

kultv.76. §(3) Szolgáltatási terv 20/2018 (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)   
Kormányzati 

funkciók 

  Közösségi tevékenysége    

A közösségi 
tevékenységek 
közművelődési 
alapszolgáltatásokba 
való besorolása Megnevezés célja 

rendszeressége 
időpontja  résztvevők 

a helyi 
lakosság 

részvételi 
módja   

a, Művelődő 
közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
támogatása 

Senior 
örömtánc 

közösségi 
alkalom fizikai 
jólét 

hetente hétfő 
930 - 1130 15 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  Nyugdíjas klub 
közösségi 
alkalom  

hetente hétfő 
17- 19 52 fő0 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Nyugdíjas 
torna 

fizikai jólét, 
rekreáció 

hetente hétfő 
14- 15 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
nyugdíjas 
gyógytorna fizikai jólét 

hetente szerda 
14- 15 13 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  Etka jóga 

fizikai és 
mentális 
rekreáció 

hetente szerda 
18- 1930 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  MAX Traning 
fizikai jólét, 
rekreáció 

hetente kedd 
1730- 1830 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  Zene bölcsi 
közösségi 
alkalom  

hetente 
csütörtök 930- 
11 

15 + 15 
gyerek 
felnőtt 

önkéntes 
nyitott 82091 

  Gyerek rocky fizikai jólét 

hetente 
csütörtök 
1630- 18 18 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Szadai 
Méhészek 

közösségi 
alkalom 

2 havonta 
szerda 18-20 15 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

b, Közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése Civil Házi esték 

Társ -i 
kontroll, társ. 
Részvétel 
fejlesztése 

Évi 3 alkalom 
csütörtök 18-
20 20-40 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  

Székely -
Székely -kerti 
fogadott 
táborok 5db 

Közösségi 
részvétel 
fejlesztése 

Június 29 - 
augusztus 30 30-60 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Faluházi 
táborok 

közösségi 
élmény Június 15-26 50 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 
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Történelmi 
kávéház 

Társadalom 
ismeret  

Évi 4 alkalom 
péntek 18-20 20-40 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Almáriumi 
esték 

közösség 
fejlesztés 

Évi 4 alkalom 
csütörtök18-20 40-60 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  

Jeles napok 
farsang, 
húsvét, 
pünkösd 
(családi) 

közösségi 
élmény 

Február 15, 
április 4, május 
23 

alk. 50-80 
fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

c, egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek 
biztosítása 

Óvodás 
fejlesztő 
csoport 

tanulási 
képességek 
fejlesztése 

hetente kedd 
17-18 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Ismeret szerző 
előadások 
igény szerint 

informális 
tanulási 
képességek 
fejlesztése 

évi 4 alkalom 
márc., ápr. 

15-20 fő 
/alk 

önkéntes 
nyitott 82093 

d, hagományos 
közösségi kulturális 
értékek átörökítése 

Székely 
Bertalan nap 

helyi közösségi 
ünnep 10.máj 250 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Szüret Szadán 
helyi közösségi 
ünnep 19.szept 350-400 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Advent Szadán 
helyi közösségi 
ünnep 

november 30- 
dec. 15 200 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Falukarácsony 
Betlehemes 

helyi közösségi 
ünnep 19.dec 250 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Március 15 

közösségi 
értékek 
átörökítése 

március 15 10 
óra 100 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Trianoni 
megemlékezés 

közösségi 
értékek 
átörökítése 04.jún 50 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Hősök napja 

közösségi 
értékek 
átörökítése 07.jún 80-100 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Augusztus 20 

közösségi 
értékek 
átörökítése 20.aug 120 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Október 23 

közösségi 
értékek 
átörökítése 23.okt 120 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Asszonykórus 
találkozó 

népzenei 
értékek 
megismerése 03.okt 150 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

10 éves 
Czibere 
eggyüttes 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása oktober 17 150 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 
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Berecz András 
estje 

népi kultúra 
értékeinek 
népszerűsítése 10.dec 120 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

e, az amatőr alkotó 
és előadó művészeti 
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása 

égig érő c. 
gyerek 
színjátszó csop 

személyiség 
fejlesztés 

hetente szerda 
14-17 25 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Ifjúsági 
színjátszó csop 

művészeti 
nevelés 

hetente péntek 
1730-19 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Asszonykórus  

népi kult. 
Értékeinek 
ápolása 

hetente 
csütörtök 
1730-19 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Czibere 
néptánc 
együttes 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása 

hetente péntek 
18-21 22 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Cziberke 
gyerek 
néptánc 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása 

hetente péntek 
16-17 12 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Falukórus 

komoly zenei 
kultúra 
ápolása 

hetente szerda 
17-19 22 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Mesélő 
muzsika 

komoly zenei 
kultúra 
ápolása 

évente 4 
alkalom 
csütörtök 10 -
12 

120-180 fő 
/alk 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Szabadtéri 
óvoda koncert 

komoly zenei 
kultúra 
ápolása 

június 18 10 
óra 110 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

25 éves a 
szadai 
zeneiskola 
ünnepség 

komoly zenei 
kultúra 
ápolása 

február 29 17-
20 óráig 120 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Gyermek báb 
és 
meseszínház 

minőségi 
szabadidős 
szokások 
alakítása 

évi 4 alkalom 
külön terv 
szerint 200 fő /alk 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Cimbaliband 
koncert 

minőségi 
szabadidős 
szokások 
alakítása 27.jún 150 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 
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III. Kulturális Alapszolgáltatások  2020  Szada  /szöveges kiegészítés/ 

 

a,  Művelődési közösségek létrejöttének és működésének segítése 

A Táblázatban jelzett állandó kiscsoportok munkáját animátori /fejlesztő/ tevékenységgel és tanácsadó 

szolgáltatással bővítjük. A csoportok változatos érdeklődési köröket, életkorokat,élethelyzeteket 

képviselnek amelyekkel   mindenek előtt  az itt lakók   igényeire reagálnak. /  ezek többek között a 

rekreáció,minőségi szabadidő eltöltése,kreativitás,önigazgató lét / A közösségi művelődés „kiskörei” 

ezek,amelyek a helyi társadalom megtartó erejét is reprezentálják. 

Alkotó, művészeti csoportjainkban a komolyzene,színjátszás,tánc, népi és ipari kézművesség iránti 

érdeklődés van jelen.  

b, Közösségi és társadalmi részvétel  fejlesztésének 

 legfőbb terepi között is megemlíthetjük a kiscsoportos formákat valamint az ünnepi kultúra és a helyi 

közösségi ünnepek körébe tartozó programokat. Továbbá a civilség értékeinek megélését szolgáló 

eseményeket vagy a  beszélgető esteket. A közösségi ünnepek szervezésében létrejövő 

együttműködések is jó példaként szolgálnak a közösségért való tenni akarásnak,aktivitásnak. 

c, Az egész életem át tartó tanulás körében 

a felmerülő igények szerint  egyedi színtereket tudunk biztosítani.   Befogadjuk, segítjük a  tanulási 

készség fejlesztésére alakuló gyerek csoportokat. 

Történelmi Kávéházi soroztunkban a tudományos  ismeretterjesztés újszerű formáját mutatjuk meg. 

Nyitottak vagyunk  a felmerülő igények szerinti tanfolyamok befogadására pl:Gombaismereti 

tanfolyam, kosárfonó stb/  

d, Hagyományos helyi közösségi értékek átörökítése  

áthatja az Intézmény egészét. Szadán elsősorban a közösségi ünnepek keretében és a Tájházzal 

együttműködve tervezzük. A helyi kultúra meghatározó eseményei  közé bekerültek  és folytatni 

kívánjuk a Szüret Szadán és az Advent Szadán című programjainkat valamint  a Jeles Napokhoz 

kapcsolódó „szokásokat soroló”  családi délutánokat. 

Ebben a körben a Helyi Értéktár szívügyünk, amit szeretnénk vitalizálni. 

 Szada helytörténeti  emlékeinek digitalizálását   megkezdtük és ebben az évben is folytatjuk. 

Ebben a sorban   szakmai különlegességnek számítanak a már említett Töténelmi Kávézó,az Almáriumi 

beszélgető estek, Kortárs művészeti találkozók és az ünnepek. 
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Március 15. 

Székely Bertalan Nap Május 10. 

Trianoni megemlékezés  Június 4. 

Hősök Napja  Június 7. 

Augusztus 20. 

Szüret Szadán Szeptember 19. 

Október 23. 

Advent Szadán November 30-December 15. 

Falukarácsony –Betlehemes  December 15. 

 

IV.  Művészeti nevelés 

A néphagyományok értékei mellett Szadának fontos küldetése – az országban egyedüli helyként-

Székely Bertalan kultuszának / emlékőrzésének/ ápolása. Erre épülnek azok a művészeti 

tevékenységek amelyek meghatározóan ebbe a körbe tartoznak. 

A Székely Napon megnyíló kiállítás ill. az év más időszakában kortárs kiállítások,amelyek helyszíne az 

egyedi hangulatú Műteremház Galéria. 2010 óta múzeumpedagógiai programként interaktív 

tárlatvezetésket tartunk. A műalkotásokkal való „személyes” találkozások  során fejleszthetjük a 

művészetek iránti befogadás képességet ,érzékenységet. Így  2020-ban Székely Bertalan romantikus 

életképei c. kiállításon május 10-június 1-ig. Ősszel  az Afrikai kultúra nyomában című kiállításon amit 

egy helyi magángyűjteményt mutat be szeptember 13-28. között. 

A művészeti nevelés és a minőségi szabadidős szokások kialakításának körébe soroljuk a 

színházi,zenei,irodalmi programjainkat  . Külön örömmel az óvodásoknak és iskolásoknak szervezett 

mese és bábelőadásokat évente 4-5 alkalommal. Terveink szerint 2020-ban is. 

 

V. Összegzés  

2020-ban is alapvető kulturális értékek közvetítésén túl alapfeladatként kezeljük Intézményünk 

meghatározó jelenlétét a helyi kulturális közéletben. Ez teszi számunkra lehetővé,hogy támogassunk 

minden olyan helyi kezdeményezést,szándékot, aktivitást amelyek összekapcsolódva meghatározzák 

Szada kulturális arculatát. Ehhez elengedhetetlen a sokoldalú kommunikáció a település egészével. 

Minden szakmai „megnyilvánulásunk” érzékenyen reagál  minden emberi értékre  ami szép,lélekemelő 

és amitől minden nap többnek érezhetjük magunkat  . 

 

 


