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mottó: „ Nagy csöndre lenne szüksége a világnak.”/ Pilinszky János/ 

 

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) 18 éve hasonló 

prioritások mentén 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.  
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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. 

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. 

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 2020. 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. 

2020. év az ismert pandémia megjelenésével felülírt minden eddigi elképzelést arról, hogyan 

is lehet a már jelzett értékeket szem előtt tartva a közművelődési-kulturális 

alapszolgáltatásokat életben tartani. Egy közösségekre-közösségfejlesztésre épülő 

intézménynek közönsége-látogatói nélkül aktivitásokat fenntartani és a kultúra értékei iránti 

igényeket kielégíteni? A kialakult helyzet gyors reagálásra késztette a kulturális 

intézményeket köztük a Faluházat is. Keresnünk kellett az új módszereket,innovációkat. 

Elsőként az online térben való létezésünk tereit bővítettük. Friss tartalmakkal jelentkeztünk 

amelyeket a munkatársakkal közösen hoztunk létre ki-ki a működése területén /lásd még 

könyvtári beszámoló/ Kezdetektől szorosan együttműködtünk a RégióPlusz TV 

stábjával.Ennek során új „kapukat” tudtunk megnyitni a visszatekintő műsorokkal,saját 

szerkesztésű programokkal és az online közvetítésekkel. A homeoffice munkaformát és a 

„zárt ajtók” mögötti háttérmunkát „összefésülve” alkotó módon készülhettünk az intézmény 

újranyitására.  



5 
 

Nyár elején megtapasztalhattuk, hogy a pandémia előtti életünkben a széleskörű és jól 

működő kapcsolataink az itt lakókkal „kiállták a próbát”. Örömmel és sokan éltek az 

újratalálkozások lehetőségével. / táborokban,ünnepek alkalmával,kiscsoportos foglalkozások 

során/ 

Azt gondolom, hogy a sok friss ötlet és lehetőség amit a szokatlan és váratlan élethelyzetünk 

hozott elénk a jövőre nézve is folytatható,folyamatosan fejleszthető. Reményeink szerint 

olyan aktivitások is megjelennek majd, amelyek az online térben vagy ezen keresztül a 12-18 

éves korosztályhoz is közelebb hozhatják a hétköznapi és ünnepi kultúra értékeit. 

Alkalmazkodva „új életünk” szabta feltételekhez nyitás után számtalan szép és tartalmas 

programot tudtunk megvalósítani és működtek kiscsoportjaink is ameddig és ahogyan 

lehetett. 

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 35fő (hetente hétfőn) 

- Előtéri „ Spontán Zsibongó” kamaszklub 22 fő (naponta 13-15 óra között) 

Rekreációs, mozgásos csoportok 

- Női torna 12 fő (hetente kedd) 

- Gyógytorna 9-12 fő (hetente szerda) 

- Jóga felnőtt 9-11 fő (hetente szerda) 

- Gyerek táncos torna csoportok 15-22 fő /hetente kedd,csütörtök/ 

- Mozgásos fejlesztő gyerekcsoport 9 fő (hetente kedd) 

- Baba-mama klub 12 fő (hetente csütörtök) 

Alkotóművészeti csoportok 

- Falukórus 18 fő (hetente szerda) 

- Gyerekszínjátszó csoport 16 fő (hetente szerda) 

- Ifjúsági színjátszó 12 fő (hetente péntek) 
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- Czibere táncegyüttes 22 fő, Kis Czibere 10 fő (hetente péntek) 

- Szadai Asszonykórus 8 fő 

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 

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 11. 

2. Hősök napja Szadán június 7, Trianoni megemlékezés június 4. 

3. Advent Szadán dec.4 és december 19. 

4. Továbbá nemzeti ünnepeink - 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. Történelmi kávéház 

3. Nyári táborok /Vakáció vár, Jövő tábor/ 

4. Művészeti nevelés körében kortárs kiállítások és a Székely Bertalan napon nyíló 

kiállításokon tárlatvezetések, művészetpedagógiai programként /Afrika kiállítás és a 

Romantikus Székely/ 

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. 2020-ban a már hagyományosnak számító események elmaradtak.  Az 

újonnan jelentkező civil kezdeményezések önálló módon valósultak meg és nem mindig 

illeszkedtek a helyi kultúra minőségi „fősodrába”, közösségfejlesztő erejük azonban  

példamutató.  
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Ha 2021-ben prioritást élvező értéket kellene megjelölni az mindenképpen a kohézió/ azaz a 

közösségek belső összetartó ereje/ és a helyi identitás erősítése,fejlesztése lehetne. 

VII. Egyebek 

Évek óta, de mostanában is a jelzett főbb területek mellett egyre fontosabb lett az 

intézmény ”kaptár” funkciójának erősítése. A kaptárként való működés egy meghatározó 

intézményi jelenlét a helyi kultúrában, amely 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. 

Ilyen módon a Faluház a település egészével jól kommunikált. Harmonikus 

munkakapcsolatban működött  a köznevelési és önkormányzati intézményekkel, és részt vett 

kulturális innovációkban. 2020-ban a nehezített pálya ellenére is jelen tudott lenni a helyi 

kultúra hétköznapjaiban is. 

- ötlettel segítette a helyi éves naptár elkészítését 

- részt vettünk a szadai adventi fények és az ünnepi főtér dekorációs feladataiban 

- gondoztuk a Csoóri Sándor Alap három pályázatát valamint és éltünk az 

érdekeltségnövelő pályázat lehetőségével az önkormányzat pénzügyi csoportjával 

közösen / előtér új bútorozása/ 

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 m²Lakóház (Emlékszoba és Rajztanoda) 

- 60m² Szabadtéri színpad 
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Megjegyzés: 

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

ben elérte az 5600 főt, 2020-ban további növekedés várható. 

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

szűkösebbek az itt lakók kulturális szükségleteinek kielégítéséhez. Alkalmazkodva az 

adottságainkhoz első körben rövidtávon igyekszünk a meglévő terek napi többszöri 

átrendezésével több funkcióssá alakításával valamint a Székely lakóház rajztanoda részének 

bevonásával orvosolni a helyhiányt. 

Erős fenntartó szándékkal a Lakóház terei korszerűsíthetők akár bővíthetők is lehetnek. 

A jelenlegi gyakorlat szerint nőnek az igények a kiscsoportos formákra és a művészeti 

nevelés műhelyeire. A felújított épületben a Rajztanoda évközi használatával újabb közösségi 

teret nyithatnánk. Továbbá szép lenne még a Székely-kert kapujának és kerítésének cseréje 

az épület együtteshez illeszkedően.  

X. Az intézmény személyi feltételeiről 

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

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

Az itt dolgozók a továbbiakban a MT. előírásai szerint alkalmazhatók. Az új szerződéseket  

Fenntartói jóváhagyás mellet jelképes béremelés mellett megkötöttük. A 2021. 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 

- nagyrendezvényeket előkészítő és rétékelő 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 
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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.  

Összegzés 

2020. évben sok olyan szakmai kihívással kellett szembe néznünk, amely példa nélkül való a 

kulturális szféra minden szereplője számára. Az oktatás és a közművelődés online felületekre 

való átköltözése alaposan átrendezte az eddigi hagyományos ismeretszerzési módszereinket 

valamint a kulturális értékeink őrzésének,átadásának és bővítésének mikéntjét is. 

A jövőben újra kell gondolni az életet egyéni-, társadalmi- valamint globális szinten is. Ehhez 

szükség lesz a mottóban is idézett csöndre, elcsendesülésre is. Nagyon egyszerűen kell majd 

gondolkodnunk arról, hogy kire,kikre és mire lesz szükségünk a változáshoz, az 

elkerülhetetlen változtathatáshoz. Miközben nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy „A 

Földön élni ünnepély”.  

E gondolat igazságát pedig sok-sok kulturális élményen keresztül tehetjük átélhetővé. Ehhez 

szükség lesz a kulturális intézmények újszerű jelenlétére, amelyet   

segítő,tanácsadó,problémamegoldó szándék jellemez. A Faluház munkatársai készen állnak 

arra, hogy ez Szadán is érezhető módon legyen jelen.     

Köszönet mindazoknak, akik eddig is bizalommal és elismeréssel kisérték a Faluházi 

történéseket, eseményeket. Külön köszönet Fenntartónknak, Szada Nagyközség Képviselő 

Testületének a helyi kultúra értékei iránti elkötelezettségéért 

Szada, 2021. január 11. 

 

 

összeállította: 

Juhászné Bankó Erzsébet segédletével Pusztai-Krepsz Mónika 
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Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

Eseménynaptár 2020. 

 

 

Január 

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

és szakmai beszámoló készítése,selejtezés 

7. Vásár /fogadott/ 

9.  Fejlesztő pedagógiai foglalkozás /fogadott/ 

20. Véradás /fogadott/ 

21. Óvoda-iskola szülői értekezlet /fogadott/ 

 

Február 

7. Történelmi Kávézó Trianon  c. 

15. Mesés Farsang /családi program/ 

16. Megyei sakkverseny 

17. Almárium Dragomán György és Szabó T.Anna 

18. Szemészeti vizsgálat /fogadott/ 

19. Mesélő Muzsika felső tagozatosoknak 

20. Óvodás Farsang /fogadott/ 

22. Borászok Bálja 

29. 25 éves a Szadai zeneiskolai tagozat- jubileum műsor 

 

Március 

3. Senior tánc 

5. Mesélő Muzsika alsó tagozatosoknak 
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Március 11-től – június 1-ig rendkívüli zárva tartás 

Közben hetente online Papírszínház,Élő könyvajánló, Helytörténeti kvíz 

Visszapillantó c. válogatás az elmúlt évek sikeres programjaiból 

Háttérmunkában leltár és rendszerezés a helytörténeti gyűjteményünkben 

 

Április 8.  Költészet Napja  

 

Május 11.  Székely Bertalan Nap szerkesztett műsor a Régió+ TV-vel 

Május 31.  Gyereknap 

 

Június 4.  Trianoni megemlékezés 

Június 7.  Hősök Napja 

 

Nyári táborok: 

június 15-20.  Vakáció Vár 

június 22-26. Jövő tábor 

 

Július 6. Szünidős Hétfő 

Július 10.  Szada kincsei c. könyv bemutatója 

Július 13.  Szünidei Hétfő 

Július 20.  Szadai szólamok évadzáró 

Július 27.  Szünidei Hétfő 

 

Augusztus 8.  Esküvő /fogadott/ 

Augusztus 15. Esküvők /fogadott/ 

Augusztus 20. Nagyközségi megemlékezés 

Augusztus 30. Rejtelmes Afrika kiállítás/17 alkalommal tárlatvezetéssel/ 

 

Szeptember 5.  Kortárs táncbemutató 

Szeptember 12. Esküvő /fogadott/ 

Szeptember 18.  Fejlesztő pedagógiai előadás /fogadott/ 

Szeptember 25.  Fejlesztő pedagógiai előadás /fogadott/ 

Szeptember 27.  Asszonykórus Találkozó 

 

Október 4.  Székely Bertalan kiállítás megnyitó/27 alkalommal tárlatvezetés/ 

Október 17.  Czibere Táncegyüttes jubileumi műsor 

Október 23.  Nagyközségi megemlékezés 

Október 29.  Szünidei programok 

Október 31.  Tökéletes Nap családi program 
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Novemberben felkészülés a decemberi szerkesztett programjainkra 

 

December 4.  Nagyközségi Mikulás 

December 10.  Falukarácsonyi műsor forgatási nap 

December 14.  Falukarácsonyi műsor forgatási nap 

December 19.  Ünnepi szerkesztett Falukarácsonyi műsor  

 

Továbbá szeptembertől zárásig hetente 4 alkalommal délelőtt 4 órában iskolai néptánc 

foglalkozásoknak adtunk helyet. 

Könyvtári rendezvényeinkről, foglalkozásokról külön szakmai beszámoló is készült.  

 

Szada, 2021. január 11. 

 

összeállította: Juhászné Bankó Erzsébet segédletével Pusztai-Krepsz Mónika 
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  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8 
8:00-8:45  

néptánc iskola   
8:00-8:45  
Néptánc     

      

9     

9:00-10:00  
gyógytorna 

nyugdíjasoknak SZAK 
(havonta váltva) 

9:30-10:30  
zenebölcsi    

      

10   
10-10:45  

néptánc iskola   
9-9:45  

néptánc iskola 
10-10:45  

néptánc iskola 

      

11     
11-11:45  

néptánc iskola 
10-10:45  

néptánc iskola   

      

12   
12-12:45  

néptánc iskola  
12-12:45  

néptánc iskola 
11-11:45  

néptánc iskola   

      

13           

      

14 
14:45-15:45  

Női torna (Ildi)kis terem   
14-15  

gyógytorna  

14:15-15:15  
Színjátszó kör  

Mikó Márta nagyterem   

      

      

      

15     

15:15-16  
Hip-hop óvodásoknak 

Nikivel nagy terem     

      

16   

16-17:30  
Hip-hop Sulyán Niki 

nagyterem 
16-17  

Hip-hop nagyterem 
16:30-17:45 
 Rocky Réka   

      

17 

17:00-19:00  
Nyugdíjas Klub 

nagyterem októbertől 
15-17 

16-18  
gyerek fejlesztő torna 

(Nagyné Zsuzsi) 
kisterem 

17:00-18:30  
szada- Kórus   

16:30-17:30  
Néptánc gyerekeknek 

(Édua) 

      

      

      

18 
17:30-18:30 

Asszonykórus kisterem   

18-19:30  
Etka Jóga kisterem 

(Eszter)   
17:30-19 

Buzogány Márta 

      

19         
18:00-19:30     

 Népi Együttes 
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