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„Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül." (Kodály Zoltán) 

 

Magyarországon a közművelődési intézmények szakmai működését, jogi környezetét, alapvetően az 

1997. évi CXL törvény/és annak módosításai/ a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről határozza meg. E törvény célja: 

„A társadalmi jólét és fenntartható fejlődés biztosítása, az egész életen át tartó tanulás elősegítése, 

az életminőség javítása, valamint a kulturális örökség helyi és országos védelme érdekében 

rendelkezik- a kulturális javak gyarapításának megőrzésének - tudományos feldolgozásának - a jövő 

nemzedékek számára történő átörökítésének és társadalmi hasznosításának mibenlétéről.” 

A célok megvalósulását pedig a kulturális alapellátás kiterjesztésében az erre létrejött intézmények 

rendszerében jelöli meg. Meghatározza a települési önkormányzatok kötelező feladatának tartalmát, 

mely szerint az önkormányzatok biztosítják a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségét 

minden társadalmi csoport részére. A törvény ezzel bevezeti a közművelődési szolgáltatás fogalmát, 

amely jogszabályi garanciát jelent a közösségi művelődési szolgáltatások minőségi biztosítására. 

E szerint a kulturális alapszolgáltatások köre a következő módon alakult: 

Közművelődési alapszolgáltatások 

1. Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

3. Az egész életre szóló tanulás biztosítása. 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékeke átörökítése, feltételeinek biztosítása. 

5. Az amatőr és alkotó előadó művészeti csoportok tevékenységnek támogatása. 

6. Tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

7. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

A kulturális alapszolgáltatás körének meghatározásával a közművelődési intézményekben folyó 

szakmai munka prioritásait megjelölték.  

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, mint a település közművelődési alapfeladatainak 

ellátására alapított intézmény (továbbiakban Faluház) hosszú évek óta a fentieket előtérbe helyezve 

tervezi szakmai feladatait és fogalmazta meg küldetéséi nyilatkozatát: 

„A helyi közművelődés házának küldetése a lokális nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megőrzése, közvetítése, népszerűsítése és új értékeke teremtése. Segítse az itt élők életminőségének 

javítását, a kultúra ünnepi és hétköznapi eszközeivel egyaránt. Támogassa az önigazgató társadalmi 

környezet (civil szféra) fejlődését. Lehetőség szerint biztosítsa és szervezze a társadalmilag hasznos 

információk eljuttatását megkülönböztetés nélkül mindenki számára, ezzel is növelve az életesélyek 

javulását. Alapfeladatunknak tekintettük és tekintjük ma is a közkultúra állapotának jobbítását, a 

közösségben való tudatos lét tanítását. A Faluház, mint többfunkciós kulturális intézmény egyszerre 

ad teret és szakmai keretet a helyi közművelődésnek és a könyvtári ellátásnak.  
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Közös létünk alapja az egységes értékrend, motivációnk pedig a magas szintű szakmai megfelelés, 

aminek központi értéke a minőség.” 

A Faluház minden évben e szakmai prioritásokat tekintve ”értékrend” alapú feladattervezést képvisel 

amelynek minden időben  a legfőbb célja, hogy a legválságosabb időkben is meg tudja tartani azokat 

a kulturális értékeket amelyek nélkül nincs esély az általános felemelkedésre, életünk minőségének 

javítására, az „élhető élet” biztonságára. Azt gondolom a 2022-es év tükrözi a fentiekben leírtakat. Az 

itt lakók pozitív visszajelzései segítik munkákat, hogy magas színvonalon, elérhető közösséget 

biztosítsunk az itt lakók részére. Számomra és kollégáim számára is fontos, hogy „jó legyen hozzánk 

betérni”. Hisszük azt, hogy ez iránt a szakma iránt teljes elkötelezettség és szeretet szükséges. 

Látogatóinknak mindig jelezzük, hogy az építő jellegű kritikákat is közvetítsék felénk, hiszen ezáltal 

tudunk még jobban teljesíteni. 

Melyek ezek az értékek? 

- Lokalitás értékei- a helyi kultúra és művelődés hagyományai 

- Kohézió – közösségfejlesztés a helyi társadalom összetartó erejének erősítése 

- Helyi identitás – „Szadaiság” tudatának fejlesztése 

- Civilség- önszerveződő társadalom értékei 

- Művészeti nevelés – tánc, színház, képzőművészet, irodalom, zene értékei 

- Tudáslapú társadalom 

- Településfejlesztés a kultúra eszközeivel 

Ennek tükrében 2022. évi szakmai beszámolónkat egyfelől a kulturális alapszolgáltatások másfelől az 

intézményi értékrend szerinti tevékenységeink rendszerében készítettük el. Szándékaink szerint ilyen 

módon láthatóvá válhat az a közös nevező amely számunkra a magas szakmai színvonalra való 

törekvést jelenti. Bár még ebből az évből van egy kicsi hátra, azonban természetesen igyekszünk 

terveink és legjobb tudásunk szerint befejezni ezt az évet, attól függetlenül, hogy napról napra 

előfordulhat változás a környezetünkben. 

Az elmúlt már majdnem 2 évünkre a kialakult járványügyi helyzet miatt, egy új, eddig mindenki 

számára szokatlan életbe kellett beleszoknunk és a kultúra iránti igényeinket is ez alapján alakítani. 

Azt hiszem kijelenthetjük, hogy mindig „jön” valami új. Folyamatosan alkalmazkodni kell a közösségi 

tereknek, a megváltozott lehetőségekhez. Alapszolgáltatásaink között szerepel a közösségi és 

társadalmi részvétel fejlesztése. Számunkra mindennél fontosabb, hogy segítsük, támogassuk az itt 

lévő közösségeket. Hiszen csak az tud teljesen kiegyensúlyozottan létezni, aki valamilyen közösséghez 

tartozik. Fontos, hogy ne szigetelődjenek el az itt élő emberek. 

A kialakult helyzet már a 2020-as évben is gyors reagálást igényelt, így ezt a tudást már 2021-ben és 

2022-ben is tudtuk hasznosítani, mindez gyors reagálásra késztette a kulturális intézményeket köztük 

a Faluházat is. Keresnünk kellett az új módszereket, innovációkat. Azt gondolom, hogy a 2021 es év 

bőven tartalmazott új ötleteket, újdonságokat. 2022- es évben már valamelyest lazultak a járványügyi 

szabályok, azonban nyilván szem előtt tartottuk a programoknál a meglévő feltételeket, azon voltunk, 

hogy ne félve jöjjenek be hozzánk, így rendezvényeink nagy részét igyekeztünk nyitott helyen tartani. 
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Természetesen amikor az időjárás nem kedvezett nekünk, abban az esetben maradt a zárt téri 

program. 

Az előző évben nagy tervként előírt ifjúsági klubot 2021 júliusban eltudtuk indítani, azóta minden 

héten várja az ifjúságot elsősorban a 12-18 éves korosztály körében. A klub minden héten új 

programokkal készült, illetve az adott ünnepkörnek megfelelő speciális napokkal. (például Adventi 

időszak). A SZAFT programjai, részletes beszámolója: 

 

SZAFT - Ifjúsági klub 2022 

„Gyere ki a Kertbe!” szól minden héten a felhívás, melyet a Székely –kertben – és néha a Faluházban / 

tartunk. A kertet természeti és egyéb adottságai miatt nagyon szeretik. Különböző programok 

megvalósítására, de szimplán dumálgatni, lazulni is jó helyszín. A heti alkalmakat megtartottuk 

nyáron szerdánként, a többi hónapban péntekenként.  

A 13-18 éves korosztály, akinek az érdeklődését szeretnénk felkelteni, de biztosan lesz a jövőben 

olyan rendezvényünk, ami az X,Y generációt is kiszolgálja. Kezdettől elérhetőek vagyunk a facebookon 

(SZAFT @szadaifiataloktársasága) és instagrammon is (#sz.a.f.t). E-mail címünk: 

ifjusag.szada@gmail.com  

Több alkalommal voltunk Budapesten kirándulni, moziban is. Általában a mozijegyeket vásároltuk a 

gyerekek részére, kirándulásnál pedig a belépődíjakat finanszíroztuk.  

Augusztus végén ellátogattunk Szentendrére a „Szentendre éjjel-nappal” fesztivál nyitó napját 

látogattuk meg. Társasjáték klubban és Japán kertben is voltunk.  

Előfordul egy-két alkalom, amikor összevontan alakulnak az események. Ilyen volt az augusztus 20-i 

rendezvény is, nagy örömmel láttuk, hogy eljött és ott volt a fiatalság. A rendezvényre mobil 

szabaduló szoba került kitelepítésre a Trap Factory szolgáltatásaként. Kb.100-120 fő próbálta ki a 

bankrablás rejtelmeit.  

A szüreti mulatság az időjárás miatt a Faluházba került megrendezésre, de ide is eljöttek és buliztunk 

együtt.  

Idén is meghívjuk dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens urat, aki egészen más szemszögből 

pályaorientációs szakemberként segít feltárni a gyerekek képességeit a számukra megfelelő iskola 

kiválasztásához.  

Az október 23-i ünnephez a Czibere táncegyüttessel közösen becsatlakoztak az ifjúsági klubból is. 

A tavalyihoz hasonlóan tervezünk az adventi időszakban kézműveskedést, mézeskalács sütést.  

A tagsági kártya rendszer kialakítása folyamatban van, a próbaidőszakban 12.31-ig lesz elérhető. A 

foglalkozásokra átlagosan 5.000-20.000,-Ft között költöttünk. A mobil szabadulószoba költsége 

260.000,-Ft volt.   

mailto:ifjusag.szada@gmail.com
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A SZAFT beszámolójából is kitűnik, hogy tekintettel a járványügyi helyzetre, majd azt ezt követő 

energia válság nehézségekre, a programokat folyamatosan igyekeznek megtartani, a gyerekek 

nyitottak minden minőségi együtt töltött időre.  

Azt gondolom a fent leírt színes programokban mindenki talál kedvére valót. Az ifjúsági klub 

szervezőnk folyamatosan méri fel a fiatalok igényeit.  

 

I. Kulturális alapszolgáltatások körébe tartozó tevékenységeink, amelyeket az intézményi értékeink 

határoztak meg 

Művelődési közösségek létrejöttének támogatása – terveztük és segítettük a megtartó közösségeket, 

műhelyeket a valódi kapcsolatokra és közös érdeklődésre épülő kiscsoportok működését minden 

korosztály részére. 

Közös érdeklődés vagy élethelyzet mentén  

- Nyugdíjas klub 20 fő (hetente hétfőn) rendszeresen (folyamatos toborzást igényel) 
- Előtéri „Spontán Zsibongó” kamaszklub 15 fő (naponta 13-15 óra között) ismételt növekedés 

indult szeptembertől 

Rekreációs, mozgásos csoportok 

- Gyógytorna 12-13 fő (hetente szerda) 
- Jóga felnőtt 10 fő (hetente szerda) 
- Gyerek mozgásos fejlesztőcsoportok15 fő /hetente hétfő, kedd, csütörtök/ (szeptembertől 

megszűnt)  
- Baba-mama klub 8 fő (hetente kedd) 
- Angol baba klub (idén szeptemberben indult) 
- Szada aerobic (októberben indult el) 

 

Alkotóművészeti csoportok 

- Szadai Szólamok 12 fő (hetente szerda) 
- Gyerekszínjátszó csoport 16 fő (hetente csütörtök) 
- Ifjúsági színjátszó 4 fő (hetente csütörtök) 
- Czibere táncegyüttes 40 fő, Cziberke 13 fő, Kis Czibere 7 fő, Maczika 32 fő (hetente péntek) 
- Szadai Népdalkör 6fő (szeptembertől növekvő létszám!) 

 

II. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

1. Családtámogató programok 
2. Jeles napokhoz kötődő hagyományőrző programok 
3. Közösségi ünnepeinken kiemelten a családoknak ajánlott tevékenységek 
4. Civilek és intézmények bevonása a közösségi programok szervezésébe, civil kerekasztal 

létrehozásával 
5. Ifjúsági klub heti egyszer 

 



7 
 

III. Helyi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek népszerűsítése, bemutatása 

1. Óvodás, kisiskolás, ifjúsági, felnőtt színházi előadások, koncertek, bábszínház és meseszínház, 
Kerekasztal előadások 

2. Almárium beszélgető sorozat 
3. Komolyzenei koncertek 
4. Nyári táborok 6-13 éves korig 

 
 

IV. Lokális közösségi értékek, kulturális hagyományok átörökítése 

1. Székely-Bertalan nap  / május 8. 
2. Szent –István napi mulatság / augusztus 20. 
3. Hősök napja Szadán / május 29.,  
4. Trianoni megemlékezés / június 3. 
5. Szada Mikulás / december 6. 
6. Advent Szadán / december 3.  
7. Falukarácsony / december 17. 
8. Szüret / szeptember 17. 
9. Továbbá nemzeti ünnepeink – /március 15., augusztus 20., október 23. 

 

V. A kulturális alapszolgáltatások körén túl az ismeretterjesztés és a művészeti nevelés terén 
működtetünk olyan művelődési formákat, amelyek itt helyben érlelődtek ki és váltak helyi 
kulturális értékké. 

1. Almáriumi estek 
2. Nyári táborok / Vakáció vár, Utazás a jövőbe tábor/ 
3. Művészeti nevelés körében kortárs kiállítások és a Székely Bertalan napon nyíló kiállításokon 

tárlatvezetések, művészetpedagógiai programként. 

 

VI. A civilség értékeinek fejlesztése 

E körben említhetjük azoknak a civil kezdeményezéseknek a támogatását amelyeknek vagy helyet 

adunk, vagy ötletekkel, munkával segítjük vagy együttműködésben megvalósítjuk meg azokat. Pl.: 

Tájházi programok, alapítványi estek, jótékony célú bálok, közgyűlések helyszíneként. A 

civilkerekasztal év eleji többszöri összehívását követően, most novemberben fog újra összeülni, 

egyeztetni a jövő évet és a lehetőségeket. 

 

VII. Egyebek 

Az intézményi jelenlét a helyi kultúrában, nagyon meghatározó, lehetővé teszi, hogy segítsünk és 

támogassunk minden olyan helyi közösségeket éltető és fejlesztő kezdeményezést és szándékot, 

aktivitást, amely a hagyományok mentén összekapcsolódva meghatározzák Szada kulturális arculatát. 

Igyekeztem a Faluház kommunikációját a különböző szervezetekkel még jobban működtetni, 

szorosabbra fűzni, ebben nagy segítségemre volt a Képviselő-Testület illetve az Önkormányzat. 
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Harmonikus munkakapcsolatban működött a köznevelési és önkormányzati intézményekkel, és részt 

vett kulturális innovációkban. Így a 2022-es évben is igyekeztünk helytállni minden területen. 

- Részt veszünk a jövő évi programtervezésben, összesítve az újságban is megjelenő szadai 
programokat, ezzel segítve a lakosságot eligazodni a programok között. 

- Részt vettünk a szadai adventi fények, Betlehem és az ünnepi főtér dekorációs feladataiban. 
- Gondoztuk a Csoóri Sándor Alap pályázatát és éltünk az érdekeltségnövelő pályázat 

lehetőségével az Önkormányzat pénzügyi csoportjával közösen. 
- Több pályázat benyújtásában veszünk részt az Önkormányzat segítségével. 
- Segítjük a testvértelepülések közötti kapcsolat szorosabbra fűzését. 
- Összedolgozunk a civil szervezetekkel. 
- Idén először önkormányzati támogatással csatlakoztunk a február 22-i Magyar Parasport 

napjához. Megtiszteltetés számunkra, hogy helyet adhatunk a Szadán fogyatékkal élők 
számára és a gyerekeinket már tudjuk úgy nevelni, hogy elfogadók legyenek és természetes 
legyen számukra, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan életet élhessenek, mint ők. Ehhez 
helyszínt, programokat, rendezvényeinkre beszervezést adunk. Jó kapcsolatot ápolunk Novák 
Richárd parasportolóval. 

 

VIII. Intézményi infrastruktúra 

A Faluház a Település arculatának meghatározó és emblematikus épülete Szada közepén. Közel 200 

éves kúria (Kiskastély) 2017 október-2018 május közötti időszakban teljes külső felújításon esett át. 

 A jelenlegi közművelődési tereink paraméterei 

- 120 fős színházterem (Nagyterem) 
- 50 fős rendezvényterem (Kisterem) 
- 60 fős többfunkciós előtér (Fogadótér) 
- 6-12 m2 irodák (vezető és munkatársak) 
- 70 m2-es, két helyiségből álló Könyvtár 
- 6-10 m2 raktárterek 
- 20 m2 ifjúsági közösségi tér /új/ 
- mosdók 

A Faluház intézményeihez tartoznak a Székely Bertalan emlékőrzés (kultusz) színterei is (Székely 
Bertalan út 22.) 

- 68 m2 Műteremház Galéria  
- 80 m2 Lakóház (Emlékszoba és Rajztanoda) 
- 60 m2 Szabadtéri színpad 

Megjegyzés: 

Szadán 2018-ban a lakosság száma 5280 fő, a folyamatban lévő építkezésekkel együtt 2019-ben 

elérte az 5600 főt, 2022-ben további növekedés várható, a lakosság száma 6000 fő feletti. 

A helyi közművelődés egyébként jó minőségű terei /Faluház, Műteremház/ egyre szűkösebbek az itt 

lakók kulturális szükségleteinek kielégítéséhez, már a beszámolóm elején is jelezve, igyekszünk a 

programjain nagy részét, vagy a Faluház előtti térre kivinni, vagy a Székely kert szabad területére. 
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Az Önkormányzattal közösen, továbbra is az a cél, hogy a következő években a Székely lakóház 

felújítása megtörténjen. 

 

X. Az intézmény személyi feltételeiről 

Az elmúlt 5 évben változatlan létszám és munkaidő mellet működött a Faluház. Az idei év 

szeptemberében az egy megmaradt státuszt sikerült betöltenem egy irodai szervező- 

rendezvényszervező munkatárssal. Ennek megfelelően egy 8 órás munkakör került kialakításra, a 

jelenlegi ifjúsági klub szervezőt pedig októbertől saját kérésére 4 órában foglalkoztatjuk.   

2020. november 1.-től a közalkalmazotti jogviszony a kulturális intézményekben megszűnt. Az itt 

dolgozók a továbbiakban munkaviszonyban, az MT. hatálya alatt alkalmazhatók. Az új szerződéseket 

Fenntartói jóváhagyás mellet jelképes béremelés mellett megkötöttük. A 20223. évi költségvetésben 

további 10%-os béremelést nyújtottunk be, kompenzálandó a közalkalmazotti jogviszonnyal járó 

juttatásokat.  

Nagyon köszönjük a Képviselő Testület eddig is megnyilvánuló támogató hozzáállását miszerint 

kedvezőbben alakulhatnak a bérek és a béren kívüli juttatások összege is a korábbi állapotokhoz 

képest.   A munkatársak megfelelő szaktudással és lelkesedéssel végzett munkájának eredményeként 

ebben az összetételben, csapatban működve, magas szakmai szinten teljesíthetnek ezután is. 

 

XI. Helyi kommunikáció 

1. Belső kommunikáció formái 
- heti munkatársi értekezlet (hétfői napokon) 
- nagyrendezvényeket előkészítő és értékelő megbeszélések 
- éves munkaterv és beszámoló készítse szakmai területenként 

 
2. Külső kommunikáció a szűkebb-tágabb környezettel 

- személyes kapcsolattartás helyi területi és országos szakmai intézményekkel 
- helyi önkormányzati és oktatási intézményekkel 
- közösségi médiafelületeken való aktív jelenlét 
- intézményi honlap működtetése 
- aktív kapcsolat a település kommunikációs felületeivel 

 
 

XII. Intézményi gazdálkodásról 

A Faluház önálló vezetésű intézmény. Gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi tevékenységét a 

polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja végzi. Az intézmény gazdálkodására jellemző a 

fegyelmezettség és a takarékos szemlélet, amely a helyi szükségletekre épülő szakmai program 

körültekintő tervezésében is megnyilvánul.  
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Összegzés 

2022. évben ismételten sok olyan szakmai kihívással kellett szembe néznünk, amely példa nélkül való 

a kulturális szféra minden szereplője számára. A párhuzamos, tehát online és hagyományos 

programok létrehozása dupla odafigyelést igényel, de kollégáimmal együtt igyekszünk mind a két 

„csatornán” helytállni. A könyvtári és faluházi programoknál is elkezdtük az élő facebook közvetítést 

is, ami elég népszerűnek tűnik. 

A jövőben újra kell gondolni az életet egyéni, társadalmi valamint globális szinten is. Fontos az együtt 

töltött idő, a kulturális élmények, a közös programok.  Ehhez szükség lesz a kulturális intézmények 

újszerű jelenlétére, akár online, akár szabadtérben megvalósuló programról beszélünk. A Faluház 

munkatársai készen állnak arra, hogy ez Szadán is érezhető módon legyen jelen.  Igyekszünk 

pozitívan, lelkesen hozzáállni, a munkához, ami számunkra nem csak egy munkát jelent, hanem a 

szadai emberekkel a közös gondolkodást, közös programokon részvételt, hogy még jobban élhetővé 

váljon a településünk. Igyekszünk hűek maradni, a már köztudatban lévő logónkhoz:  „Szada ahol élni 

jó..” 

Köszönöm Szada Nagyközség Önkormányzatának és Szada Nagyközség Képviselő-Testületének a  

bizalmukat felém, igyekszem továbbra is helytállni a fenti feladatoknál és kollégáimmal együtt 

továbbra is a szadai közösségeket támogatni. 

Szada, 2022. október 

 

összeállította: 

 
Pusztai-Krepsz Mónika 
intézményvezető 
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Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

Eseménynaptár 2022. 

Január 

Új évad előkészítés, kiscsoportok indítása, intézményi dokumentációk aktualizálása, költségvetés 

benyújtása, statisztika és szakmai beszámoló készítése. 

 

Január 

03. Dosztojevszkij kiállítás érkezése 

17. Civil kerekasztal 

24. Véradás 

31. Gödöllői szimfonikusok (iskolásoknak) 

 

Február 

10 Verdes Tamás előadása cégeknek 

19. Farsang a Faluházban 

24. Dulai Éva könyvbemutató és kiállítás 

 

Március 

15 Március 15-i ünnepi Műsor  

18 1848-as futás 

25 Orosz Helga festőművész kiállítás megnyitó 

30 Görög Ibolya előadás 

31 Vízműhely előadás 

 

Április  

07 Tavaszi hadjárat (Önkormányzattal közösen) 

20 Ficzere Béla színházi előadás 

 

Május  

01 Majális a Sportpályán 
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08 Székely nap 

13 SZAK-kal közös Légúti allergia előadás megszervezése, lebonyolítása 

29 Hősök napja 

30 Véradás  

 

Június  

03. Trianoni megemlékezés 

16-17 Tábor I. 

20-24 Tábor II. 

27- július 01 Tábor III. 

 

Augusztus 

06 Esküvő 

13 Esküvő 

20 Ünnepség a Faluház előtt 

20 Mulatság a Focipályán 

27 Esküvő 

 

Szeptember 

03 Esküvő 

10 Esküvő 

17 Szüret 

23 Farkas Béla kiállítás megnyitó 

24 Esküvő 

26 Véradás (fogadott) 

28 Cserháti est 

29 JátSzada Társasjáték klub 

 

Október 

19 Grecsó Krisztián pódium est 
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22 Guiness rekord döntés Szadán Novák Richárddal 

23 Ünnepség 

29 Halloween 

 

November  

14- 17 Tüdőszűrés (fogadott) 

22 Ludas Matyi előadás iskolásoknak 

24 Civil kerekasztal megbeszélés 

 

December  

03 Advent  

06 Mikulás a Főtéren 

08 Szeder Balázs koncert vendégfellépőkkel 

17 Falukarácsony 

 

Továbbá segítettük az egyházi advent, hangosításában, technikai felszerelésében. 

Könyvtári rendezvényeinkről, foglalkozásokról külön szakmai beszámoló is készült.  

Hetente 4 alkalommal délelőtt 10 órában iskolai néptánc foglalkozásoknak adtunk helyet. 

Valamint a fent említett csoportjainkat folyamatosan fogadjuk segítjük. 

Természetesen a jelenlegi helyzetet mi is látjuk, észleljük, már a közvetlen környezetünkben is. Ennek 

megfelelően az előírt rezsi csökkentésre tett javaslatokat betartjuk. Az idei őszi kiállítást követően a 

Székely Bertalan Műteremház és a kert téli hónapokra bezár, ezzel is elősegítve a jelenleg szükséges 

spórolást. Reméljük, hogy közösen, fenntartói segítséggel átvészeljük ezt a mindenki számára nehéz 

helyzetet. 

Szada 2022. október 

 

összeállította: 

 
Pusztai-Krepsz Mónika 
intézményvezető 
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  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8        

      

9    

9:00-10:00 kisterem 
gyógytorna A 
hét(havonta váltva)    

  

9:30-10:30 kisterem 
Baba Angol  

9:30-10:30 kisterem 
Zenebölcsi  

10 
10:00-10:45 nagyterem 
Néptánc Iskola 

10:00-10:45 nagyterem 
Néptánc Iskola 

10:00-10:45 nagyterem 
Néptánc Iskola 

10:00-12:00 kisterem 
Hímző klub havi 1szer  

    

10:00-10:45 
nagyterem 
Néptánc Iskola  

11 
11:00-11:45 nagyterem 
Néptánc Iskola 

11:00-11:45 nagyterem 
Néptánc Iskola  

11:00-11:45 
nagyterem 
Néptánc Iskola   

      

12   
12:00-12:45 nagyterem 
Néptánc Iskola  

12:00-12:45 
nagyterem 
Néptánc Iskola   

      

13 
13:00-13:45 nagyterem 
Iskolai néptánc     

13:00-13:45 
nagyterem 
Néptánc Iskola   

      

14   

14:00-15:00 kisterem  
gyógytorna B hét 

14:15-15:15 
nagyterem 
Meseszövöde  
Mikó Márta    

      

      

      

15 
15:00-17:00 kisterem 
Nyugdíjas Klub     

 

15:30-16:30 nagyterem 
Akrobatikus rock&roll 
Óvodás  

15:30-16:30 nagyterem 
Akrobatikus rock&roll 
Óvodás   

16     

16-16:45 nagyterem 
Maczika néptánc  

 

16:30-17:30 nagyterem 
Akrobatikus rock&roll 
Iskolás  

16:30-17:30 nagyterem 
Akrobatikus rock&roll 
Iskolás  

16:00-21:00 
Ifjúsági Klub 

17   

17:00-18:00 kisterem 
Szadai Szólamok kórus 

17:00-19:30 előtér 
Társajáték klub (havi 
1x) 

17:00-18:00 
nagyterem 
Kis-Cziberke 

 

17:30-19:00 kisterem 
Asszonykórus(2hetente)   

17:00-18:30 
nagyterem 
Buzogány Márta 
Színházikó  

18  

18:00-19:00 kisterem 
Aerobik 

18:00-19:30 kisterem 
Etka Jóga (Eszter) 

18:00-19:00 kisterem 
Aerobik 

18:00-20:00 
nagyterem 
Czibere táncegyüttes 

      

19          

      

 

 

 


