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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
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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 2021. 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.

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.
A kialakult helyzet már a 2020-as évben is gyors reagálást igényelt, így ezt a tudást már 2021-ben
tudtuk hasznosítani, mindez gyors reagálásra késztette a kulturális intézményeket köztük a
Faluházat is. Keresnünk kellett az új módszereket, innovációkat. Elsőként az online térben való
létezésünk tereit bővítettük: riss tartalmakkal jelentkeztünk, amelyeket a munkatársakkal közösen
hoztunk létre ki-ki a működése területén / lsd. még könyvtári beszámoló/. A kezdetektől szorosan
együttműködtünk a Régió Plusz Tv stábjával is, ennek során új „kapukat” tudtunk megnyitni a
visszatekintő műsorokkal, saját szerkesztésű programokkal és az online közvetítésekkel, így
tekintettel arra, hogy az első félév megint zártajtók mögött zajlott, ez alapján már sokkal
rutinosabban tudtunk készülni a felvételekre. Június hónapban újra nyithattunk és immár
látogatókkal teli programokkal készülhettünk. A nyári táboraink is rendben, magas létszámmal
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lezajlottak, a szülők jelezték, hogy esetleg jövő évben 3 tábort is indíthatnánk. Ezt követően aztán
beindultak a Faluház által szervezett programok.
Azt gondolom, hogy a 2021 es év bőven tartalmazott új ötleteket, újdonságokat.
Az előző évben nagy tervként előírt ifjúsági klubot 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 2021
Ez év áprilisában merült fel a gondolat Boros Gábor képviselő/Faluház részéről, hogy kellene
valami a fiatalságnak, ami helyben van, kikapcsolódást nyújt, és közösség építő szerepe van.
kb. 20 évvel ezelőtt volt már egy SZAFT, akik egyesületi formában szerveztek mindenféle
eseményeket. Az akkori fiatalok felnőttek, családot alapítottak, így sajnos megszűnt az
Egyesület.
A névválasztásnál szerettünk volna valami olyat találni, ami egyszerű, de célzott, felismerhető,
mondhatnánk „szaftos” . Ezért felvettük a kapcsolatot a felnőtté váló szaftosokkal és
megkérdeztük, mit szólnának hozzá, ha folytatódna a történetük… Így kelt életre újra a Szadai
Fiatalok Társasága.
A 13-18 éves korosztály, akinek az érdeklődését szeretnénk felkelteni, de biztosan lesz a
jövőben olyan rendezvényünk, ami az X,Y generációt is kiszolgálja.
Júliusban, szerdánként kezdődött a SZAFT működése a Székely-kertben, az iskola kezdéssel a
heti klubbot átraktuk péntekre.
„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
igyekszünk a jövőben is megtartani.
A cél azoknak a fiataloknak a megtalálása volt, akik már kinőttek a táborokból, de még „kicsik”
a fesztiválokhoz és itthon semmittevéssel töltötték a nyári napjaikat. Bár tudjuk, hogy „ a
lustaság fél egészség” ,de reményeink szerint a heti 1x kimozdulás, bandázás segített ennek
átalakításában.
Kezdettől elérhetőek vagyunk a facebookon (SZAFT @szadaifiataloktársasága) és
instagrammon is (#sz.a.f.t). Email címünk :ifjusag.szada@gmail.com
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 szüreti mulatságon is buliztunk együtt, tábortüzet raktunk, pillecukrot sütöttünk.
Igyekszünk nyitott szemmel járni és az aktuális, korosztályt érintő problémákra, helyzetekre
felkészülni. Október 7.-én meghívtuk dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens urat, aki egészen
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más szemszögből pályaorientációs szakemberként segített feltárni a gyerekek képességeit a
számukra megfelelő iskola kiválasztásához.
Október 30.-án Halloween napján Kísértetkastélyt rendeztünk be a Faluházban a Bagolyvár
könyvtárral közösen, ahol a SZAFT résztvevők élő szellemekként és élő kísértetekként
biztosították a helyi borzalmakat.
Az adventi időszakban első héten adventi koszorú készítésére volt lehetőség, melyre
meghívtuk a Sziromkuckó nevű helyi vállalkozást.
Második pénteken mézeskalácsot sütöttünk (sütő híján serpenyőben, rezsón). Az elkészült
kalácsokat pedig díszítették. A másik két alkalommal ajándék csomagolási tippeket és
karácsonyfadíszeket készítettünk.
A szadai Mikulás érkezésében is részt vett az ifjúság, krampusz jelmezbe bújva.
Az iskola utolsó napján, december 21.-én tartottuk az utolsó klubdélutánt, forró csokival és
fahéjas keksszel az elmúlt időszakról beszélgettünk, mit szeretnének a jövőben, mi volt jó a
klubban.
A jövőben terveink között szerepel egy tagsági kártya rendszer kialakítása, ahol a SZAFT-os
regisztráltak a különböző, helyi vállalkozásoknál kedvezményekben részesülhetnek.
A költségvetést itt is igyekszünk szem előtt tartani, azonban emellett a minőségi programokra
is figyelünk.
A jövőben jótékonysági bált is szeretnénk szervezni, a SZAFT részére, amiből
eszközvásárlásokat, ill. esetleg költségesebb programokat szeretnénk megvalósítani.
Hosszú távú cél egy olyan helység –zöld területtel együtt- kialakítása, ahol az igények
kielégíthetők, sőt(!) szeretnénk megcélozni a fiatal felnőtteket is, egy esetleges havi program
bevezetésével, akár koncert, színházi előadás vagy egyszerűen egy szimpla beszélgetős
kávéház, vagy akár buli helyszín formájában.
A világjárvány hullámzásának köszönhetően figyelnünk kell az aktuális változásokat. Ennek
ellenére nem vetjük el a programokat, az online térben is megtalálhatóak leszünk….. akár
élőben is.

A SZAFT beszámolójából is kitűnik, hogy tekintettel a járványügyi helyzetre, a programjaink nagy
részét igyekeztünk új „köntösbe” bújtatni és kivinni a szabadba. Ennek egyik fő oka volt, hogy a
szabadtéri programokat úgy látjuk tapasztalat alapján mindenki szívesebben látogatja. Így már idén
elkezdtünk 1-2 szabadtérben használt eszközt beszerezni, amit jövő évben szeretnénk még jobban
kibővíteni. Úgy látom, hogy a következő években erre kell berendezkednünk, illetve a járványtól
függetlenül a Faluházat nagyjából kinőttük, így ezért is próbálunk szabadtéri programot szervezni.
I. Kulturális alapszolgáltatások körébe tartozó tevékenységeink, amelyeket az intézményi értékeink
határoztak meg
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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) rendszeresen
- Előtéri „Spontán Zsibongó” kamaszklub 12 fő (naponta 13-15 óra között) ez a járvány óta kb 30%al csökkent
Rekreációs, mozgásos csoportok
- Gyógytorna 12-13 fő (hetente szerda)
- Jóga felnőtt 9-11 fő (hetente szerda)
- Gyerek mozgásos fejlesztőcsoportok15 fő /hetente hétfő, kedd, csütörtök/
- Baba-mama klub 8 fő (hetente kedd)
Alkotóművészeti csoportok
- Szadai Szólamok 12 fő (hetente szerda)
- Gyerekszínjátszó csoport 16 fő (hetente csütörtök)
- Ifjúsági színjátszó 6 fő (hetente péntek)
- Czibere táncegyüttes 40 fő, Cziberke 13 fő,Kis Czibere 7 fő, Maczika 32 fő (hetente péntek)
- Szadai Népdalkör 6fő
II. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1.
2.
3.
4.

Családtámogató programok
Jeles napokhoz kötődő hagyományőrző programok
Közösségi ünnepeinken kiemelten a családoknak ajánlott tevékenységek
Civilek és intézmények bevonása a közösségi programok szervezésébe, civil kerekasztal
létrehozásával
5. Ifjúsági klub heti egyszer

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
7
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3. Komolyzenei koncertek
4. Nyári táborok 6-13 éves korig
2021- es évben a Köszönjük Magyarország programon résztvevő fiatalokat, igyekeztem
támogatni azzal, hogy befogadó helyként tudtak hozzánk jönni, cserébe ingyen minőségi
koncertet adtak a szadai lakosok részére.

IV. Lokális közösségi értékek, kulturális hagyományok átörökítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Székely-Bertalan nap május 09.
Szent –István napi mulatság augusztus 20.
Hősök napja Szadán május 30, Trianoni megemlékezés június 4.
Szada Mikulás december 06.
Advent Szadán dec.04 és Falukarácsony december 18.
Szüret szeptember 18.
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. Történelmi kávéház
3. Nyári táborok / Vakáció vár, Utazás a jövőbe tábor/
4. 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. Az előző évi munkaterve belekerült a civilek és intézmények közötti kapcsolat
erősítése, amit szintén sikerült képviselőkkel közösen együttműködve már elkezdenünk,
sajnos a vírus miatt ezt is csak második félévtől, de elkezdtük működtetni a civilkerekasztalt,
kb 20 fő részvételével, amelyet igyekszünk összetartani jövő évben is. Továbbra is fontosnak
tartom a közösség belső összetartó erejét.
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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.
Harmonikus munkakapcsolatban működött a köznevelési és önkormányzati intézményekkel, és
részt vett kulturális innovációkban. Így a 2021 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

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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IX.

Megjegyzés:

Szadán 2018-ban a lakosság száma 5280 fő, a folyamatban lévő építkezésekkel együtt 2019-ben
elérte az 5600 főt, 2021-ben további növekedés várható .
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.
Az önkormányzattal közösen részt veszünk egy pályázat benyújtásában, amellyel felújítható lenne a
lakóház a Székely- kertben. A felújítással a lakóház terei bővítésre kerülnének.
X. Az intézmény személyi feltételeiről
Az elmúlt 5 évben változatlan létszám és munkaidő mellet működött a Faluház, a jövő évben
azonban szeretnék még 1 fővel bővülni, tekintettel arra, hogy az idei évben több új feladat került
hozzánk. Továbbá a könyvtárosunk jelenlegi 6 órás munkaidejét, szeretnénk 8 órásra bővíteni,
ennek is egyik fő oka a többlet feladatok ellátása, illetve, hogy elvégezte a coatch tanfolyamot, amit
már jövő évben a programjainknál is szeretnénk kamatoztatni.
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 2022. évi
költségvetésben további 10-%s 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.
2.
-

Belső kommunikáció formái
heti munkatársi értekezlet (hétfői napokon)
nagyrendezvényeket előkészítő és értékelő megbeszélések
éves munkaterv és beszámoló készítse szakmai területenként
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
2021. évben is 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 párhuzamos, tehát online
és hagyományos programok létrehozása dupla odafigyelést igényel, de kollégáimmal együtt
igyekszünk mind a két „csatornán” helytállni.
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.
Köszönöm Szada Nagyközség Önkormányzatának és Szada Nagyközség Képviselő Testületének a
megelőlegezett bizalmukat felém, igyekszem továbbra is helytállni a fenti feladatoknál.
Szada, 2022. december 12.

összeállította:
Pusztai-Krepsz Mónika
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Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
Eseménynaptár 2021.

Január
Új évad előkészítés, kiscsoportok indítása, intézményi dokumentációk aktualizálása,
költségvetés benyújtása, statisztika és szakmai beszámoló készítése.
2021. januártól május végéig a Faluház rendelet alapján zárva tartott.
Január
25. Véradás / fogadott/
Február
15. Farsang a Faluházban, online folyamatosan szokásokkal
Március
10 Március 15 Ünnepi Műsor felvétele
Április
11 Költészet napja, óránkénti megemlékezés
Május
16 Fény Világnapjához csatlakozik a Faluház is
30 Hősök napja, Már „élő”, nyitott rendezvény a Faluház előtt
31 Véradás fogadott
Közben online Papírszínház, könyvajánló,
Háttérmunkában leltár és rendszerezés eszközeinknél.
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Június
04. Trianoni megemlékezés
15-18 Tábor I.
21-25 Tábor II.
Július
11 Piac megnyitó szervezése
Augusztus
07 Esküvő
20 Ünnepség a Faluház előtt
20 Mulatság a Focipályán
27 Könyvbemutató
Szeptember
03 Jazz zongora est
04 Sakk megnyitó (fogadott)
11 Kortárs tánc bemutató
13 Nők az élvonalban beszélgetés
18 Szüret
27 Véradás (fogadott)
Október
01 Történelmi Kávéház (kérész államok magyar honban 1918-1921)
05 Pécsi Rita (fogadott)
14 Szeder Balázs Jazz projekt
15 Kistérségi Nyugdíjas találkozó
13

2-a. melléklet
20 Civil kerekasztal megbeszélés
23 Ünnepség
30 Halloween
November
05 Fenntartható divat előadás, vásár
18 Bácskai Fanni kiállítás megnyitó
21 Jazzperanto
24 Civil kerekasztal megbeszélés
December
04 Advent a Székely kertben
06 Mikulás a Főtéren
13 Trio Iuvenis
18 Falukarácsony
Továbbá segítettük az egyházi advent, hangosításában, technikai felszerelésében.
Könyvtári rendezvényeinkről, foglalkozásokról külön szakmai beszámoló is készült.
Továbbá hetente 4 alkalommal délelőtt 4 órában iskolai néptánc foglalkozásoknak
adtunk helyet.

Szada 2021. december 12.
összeállította: Pusztai-Krepsz Mónika intézményvezető
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Hétfő

Kedd

8

Szerda
8:00-8:45
Néptánc

9

9:00-10:00
gyógytorna
nyugdíjasoknak
(havonta váltva)

9-9:45 Néptánc Iskola

Csütörtök
8:00-8:45
Néptánc

Péntek

SZAK
9-9:45 Néptánc Iskola

9:30-10:30 Zenebölcsi
10

10-10:45 Néptánc iskola

11

11-11:45 Néptánc Iskola

12

12-12:45 Néptánc Iskola

13:45-15
13 Iskolai néptánc

13-13:45 Néptánc Iskola

10-10:45 Néptánc Iskola

10-10:45
néptánc iskola
12-12:45
néptánc iskola

13-13:45 Néptánc Iskola

14-15
gyógytorna B hét

14

10-12 Hímző klub havi
1szer

15:30-17:30 csoportos 15:30-18
csoportos
15 komplex mozgásterápia komplex mozgásterápia

14:15-15:15
Színjátszó
kör
Mikó Márta nagyterem

15:30-18
csoportos 15-15:45
komplex mozgásterápia néptánc

Maczika

16-16:45 Kis-Cziberke
16
17-19
Nyugdíjas
nagyterem
17 15-17

16:30-17:30 Cziberke

Klub
októbertől

18-19:30 Asszonykórus
18 kisterem

19

17:00-18:30
szada- Kórus

18-19:30
Etka
Jóga
(Eszter)

kisterem

17:30-19
Buzogány Márta
18:00-20:00
Népi Együttes
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