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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. 

Magyarországon a közművelődési intézmények szakmai működését, jogi környezetét, az 1997. évi CXL 

törvény a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza meg. 

Törvény fő célja többek között, „a kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk 

megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének 

elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe 

tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő 

széles körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.” 

A megvalósulását, az erre a célra létrejött kulturális intézmények rendszere segíti. 

A 2020-as 2021-es évi gyakorlatban már használt, 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, figyelembevéve az évről évre növekvő lakosság számát. 

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

II. Kulturális Alapszolgáltatási Terv 2022 Szada / Táblázatban/ 

Célunk továbbra is a művelődési közösségek létrejöttének támogatása, segítünk megtartani a 

közösségeket, műhelyeket, a valódi kapcsolatokra, közös érdeklődési körrel rendelkező csoportok 

működését, minden korosztály számára. 
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Szolgáltatási terv előlap 

Tárgyév 2022 

Település neve Szada 

Település típusa Nagyközség 

Település állandó lakó népessége 6000 

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 info@szadafaluhaz.hu 

Kitöltő neve beosztása Pusztai-Krepsz Mónika intézményvezető 

Kitöltő telefonszáma 0628405453 

Kitöltő email címe info@szadafaluhaz.hu 

  

 

Alapszolgáltatások táblázata 2022 

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       

  Nyugdíjas klub 
közösségi 
alkalom  

hetente hétfő 
17- 19 35 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Nyugdíjas 
gyógytorna fizikai jólét 

hetente szerda 
14- 15 13 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  Zenebölcsi 
közösségi 
alkalom  

hetente kedd 
9:30- 10:30 

8 + 8 
gyerek 
felnőtt 

önkéntes 
nyitott 82091 

  Etka jóga 

fizikai és 
mentális 
rekreáció 

hetente szerda 
18- 19:30 10 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

mailto:info@szadafaluhaz.hu
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Szadai 
Méhészek 

közösségi 
alkalom 

negyed évente 
szerda 18-20 15 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

        

b, Közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 

civil 
kerekasztal 

Társ -i 
kontroll, társ. 
Részvétel 
fejlesztése 

Évi 6 alkalom 
szerda 18-20 20-40 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  

Székely -kerti 
fogadott 
táborok 7db 

Közösségi 
részvétel 
fejlesztése 

július04 - 
Augusztus 26 30-60 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Faluházi 
táborok 

közösségi 
élmény 

Június 20- 
július 01 60 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Történelmi 
kávéház 

Társadalom 
ismeret  

Évi 3-4 alkalom 
péntek 18-20 20-30 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  
Almáriumi 
esték 

közösség 
fejlesztés 

Évi 4 alkalom 
csütörtök18-20 40-45 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

  

Jeles napok 
farsang, 
húsvét,  

közösségi 
élmény 

Február 19, 
Április 18,  

alk. 50-80 
fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

 1848 futás 
közösségi 
élmény március 15 50 fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

 Majális 
közösségi 
élmény május 1 

500 -1000 
fő 

 
önkéntes 
nyitott 82091 

 

Szent-István 
napi mulatság 

közösségi 
élmény augusztus 20 

500-1000 
fő 

önkéntes 
nyitott 82091 

c, egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek 
biztosítása 

Óvodás 
fejlesztő 
csoport 

tanulási 
képességek 
fejlesztése 

hetente hétfő, 
kedd, szerda 
15:30-18 15fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Ismeretszerző 
előadások 
igény szerint 

informális 
tanulási 
képességek 
fejlesztése 

évi 3-4 alkalom 
márc., ápr. 

15-20 fő 
/alk 

önkéntes 
nyitott 82093 

 

Szadai Fiatalok 
Társasága  

tanulási 
képességek 
fejlesztése 

heti 1 
alkalommal 15-20 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 
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Szadai Fiatalok 
Társasága 
Tematikus 
rendezvények 

közösségi 
alkalom 

évi 3-4 alkalom 
18-24 50-80 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

d, hagyományos 
közösségi kulturális 
értékek átörökítése 

Székely 
Bertalan nap 

helyi közösségi 
ünnep Május 08 250 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Szüret Szadán 
helyi közösségi 
ünnep Szeptember 17. 300-350 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Advent Szadán 
helyi közösségi 
ünnep 

November 28- 
december 11. 200 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Falukarácsony 
Betlehemes 

helyi közösségi 
ünnep December 17. 250 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Március 15 

közösségi 
értékek 
átörökítése Március 15. 100 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Hősök napja 

közösségi 
értékek 
átörökítése Május 29. 80-100 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Augusztus 20 

közösségi 
értékek 
átörökítése Augusztus 20. 120 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  Október 23 

közösségi 
értékek 
átörökítése Október 23. 120 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

e, az amatőr alkotó 
és előadó művészeti 
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása 

Égig érő c. 
gyerek 
színjátszó csop 

személyiség 
fejlesztés 

hetente 
csütörtök 
14:15-15 16 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Ifjúsági 
színjátszó csop 

művészeti 
nevelés 

hetente péntek 
17:30-19 6 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  
Szadai 
Népdalkör 

népi kult. 
Értékeinek 
ápolása 

hetente hétfő 
17:30-19 7 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Czibere 
néptánc 
együttes 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása 

hetente péntek 
18-20 40 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

  

Cziberke 
gyerek 
néptánc 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása 

hetente péntek 
16:30-17:30 13 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

 Kis-Cziberke 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása 

hetente péntek 
16-17 7 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

 Maczika 

népzene és 
néptánc 
értékeinek 
ápolása 

hetente 15-
15:45 32 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 
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  Falukórus 

komoly zenei 
kultúra 
ápolása 

hetente szerda 
17-19 12 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 Május 19 150 fő 

önkéntes 
nyitott 82093 

 

 

III. Kulturális Alapszolgáltatások 2022 Szada /szöveges kiegészítés/ 

a,  Művelődési közösségek létrejöttének és működésének segítése 

A Táblázatban jelzett állandó kiscsoportok munkáját folyamatosan segítjük, bővítését támogatjuk. A 

csoportok változatos érdeklődési köröket, életkorokat,élethelyzeteket képviselnek, amelyekkel 

mindenekelőtt az itt lakók, a szomszédos óvodába, iskolába járó gyermekek és szüleik igényeiket látják 

el. / ezek többek között a rekreáció,minőségi szabadidő eltöltése,kreativitás, / A közösségi művelődés 

„kiskörei” ezek,amelyek a helyi társadalom megtartó erejét is reprezentálják. Fontos kiemelni a 

nyugdíjas korosztályhoz tartozó programokat, jelezve, hogy a helyi igény erre vonatkozóan magas. 

Illetve az ifjúságot is, akiknek a 2021 es évben eltudtuk indítani az ifjúsági klubot, ezzel is egy biztos 

pontot nyújtva nekik a mai rohanó világban. 

b, Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének 

Itt 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, szervezésnek. 

A civil kezdeményezések támogatása talán ebben az évben még nagyobb szerepet fog kapni, tekintve, 

hogy az elmúlt évben ez is háttérbe kényszerült. Ennek megfelelően támogatunk minden 

kezdeményezést, amely elősegíti a helyi közösségi összetartást. (helytörténeti séták, Székely –kerti 

táborok stb). Fontos a közös összefogás, más körben mi kérjük fel a civil csoportokat segítőnek Faluházi 

rendezvénynél. Ennek elősegítése kép alakult a civil kerekasztal kezdeményezés, amelyet jövő évben 

ismételten szeretnénk még jobban összefogni. 

Ahhoz, hogy minél többen tudjanak hozzánk ellátogatni, a színházterembe idei évben szeretnék egy 

rámpát készítetni, hogy az erre rászorulók is tudják használni és részt tudjanak venni a teremben lévő 

eseményeinken, akadály nélkül! 

c, Az egész életem át tartó tanulás körében („Lifelonglearning”) 
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A „lifelonglearning”, azaz az egész életen át tartó tanulás „Minden, életünk során folytatott olyan 

tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk 

egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” 

A felmerülő igények szerint befogadjuk, segítjük a tanulási készség fejlesztésére alakuló gyerek 

csoportokat. 

A 2021-es évben elindítottuk az ifjúsági klubot, ezzel is egy biztos pontot nyújtva nekik a mai rohanó 

világban. 

Ezt közösen, szakmai segítőkkel, önkéntesek csatlakozásával tervezzük megvalósítani, célunk egy plusz 

közösségi élményforrást adni a község korban érintett rétegének. Jelenleg ugyanis ezek a 15-25 

éveseknek szóló kulturális szolgáltatásaink háttérbe szorultak és azokat az igényeknek megfelelően 

szeretnénk bővíteni, helyet adni a fiatalokkal való közös programszervezésnek. Tavalyi évben ifjúsági 

klub vezető és rendezvényszervező munkakörbe felvettünk egy kolléganőt, aki szervezi az ifjúság 

számára a programokat és bevonja őket a többi rendezvénybe is.A Faluház előtere, erre minden 

szempontból alkalmas.  

A tavalyi évben elnyert pályázati összegből,az előtér egy fiatalos, dinamikus megjelenést kapott, ahol 

ez a korosztály komfortosan érezheti magát a tervei megvalósításához. Emellett a Székely kert is kiváló 

terület erre, ahol az ifjúság szabadabbnak érezheti magát, mindezt egy idilli környezetben. 

Reméljük, ha sikerül az „ifjúsági klubbot” újra életre hívnunk a Faluház falain belül, ezzel együtt sikerül 

ezt a feltörekvő új nemzedéket jó útra terelni, támogatni, ehhez azt gondolom jó úton haladunk. 

Történelmi Kávéházi sorozatunkban a tudományos ismeretterjesztés újszerű formáját mutatjuk meg, 

megfelelő szakmai háttér mellett. 

Nyitottak vagyunk, új, induló, vagy akár más városban már működő tanfolyamok befogadására. pl: 

gombaismereti tanfolyam, média szakkör stb., ezzel is bővíteni a községben a lehetőségeket. 

Idei évben szeretnék egy kicsit az egészséges életmód, sport irányába is elmenni, így a május 1 

délelőttöt egy „ mozdulj Szada” programmal  indítanánk. 

d,Hagyományos helyi közösségi értékek átörökítése  

Szadán elsősorban a közösségi ünnepek keretében és a Tájházzal együttműködve tervezzük a 

hagyományok átörökítését. A helyi kultúra meghatározó eseményei közé bekerültek és folytatni 

kívánjuk a Szüret Szadán és az Advent Szadán a Székely kertben című programjainkat valamint a Jeles 

Napokhoz kapcsolódó „szokásokat soroló” családi délutánokat. 

Szada helytörténeti emlékeinek leltározását, digitalizálása befejeződött . 

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

beszélgető estek, Kortárs művészeti találkozók és az ünnepek, ezeket az estéket az idei évben is 

szeretnénk folytatni. A 2022-es évben tervbe van már véve egy könyvbemutató a Szadai 

Fehérhímzésről illetve ehhez kapcsolódó kiállítás, valamint a tavalyi évhez hasonlóan szívesen 

fogadnék helyi művészeket is a Faluházban. 
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A nyár folyamán szeretnék a Székely kertben a Szadán élő Jazz zenészekkel közösen, egy kis „fesztivált” 

csinálni, ezzel is támogatni ezt az ágazatot. 

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

érdeklődés van jelen. Terveink szerint idei évben is folytatjuk ezeknek a csoportoknak a támogatását, 

segítését. A Faluházi rendezvényeken továbbra is szerepet kapnak ezek a csoportjaink. 

2022Lokális közösségi napok: 

Nemzeti ünnepeink: Március 15.,Augusztus 20, Október 23. 

Március 15. 1848- as futás 

Székely Bertalan Nap Május 08. 

Majális május 01. 

Hősök Napja Május 29. 

Augusztus 20. István napi mulatság 

Szüret Szadán Szeptember 17. 

Advent Szadán November 29-December 11. 

Falukarácsony –Betlehemes December 17. 

 

IV. Művészeti nevelés 

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

Székely Bertalan kultuszának / emlékőrzésének/ ápolása, erre idei évben is nagyrészt a Székely kertben 

fogunk emlékezni. 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 

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

művészetek iránti befogadás képességet,érzékenységet. A Székely kert program tervezete jelen 

munkaterv mellékleteként kerül benyújtásra. 

A tavalyi évben már tartottunk szadai festő műveiből kiállítást, ami nagy sikernek örvendet , így ezt a 

jövő évben is szeretném folytatni. Elsődlegesen helyi művészekkel, de a környező településekről is 

szívesen látnék művészeket. 

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. Terveink szerint 2022-ben is lesznek ilyen előadások, előreláthatóan 3-4 

alkalommal. 
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A tavalyi évhez hasonlóan tovább támogatnánk a művészeket a „ Köszönjük Magyarország” programon 

keresztül, ami mindenkinek jó lehetőséget kínál, a művésznek és a befogadó intézménynek is. 

Felnőtt színházi esték tervezet 

Március 03. Görög Ibolya 

Április 07.Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László 

Május 12. Dumaszínház  

Szeptember 08. Palya Bea est- Élet címmel előadás 

Szeptember 29. Dr Almási Kitti 

November 03. Dániel András felnőtt előadás 

December 08 Talamba 

 

Tevékenységünk a pandémia alatt: 

A jelenlegi helyzet miatt továbbra is kétféle módon tervezzük a működésünket, több rendezvénnyel 

készülünk az online térben, de emellett, amennyiben nincs zárás, természetesen a rendezvényeinket 

továbbra is közönség jelenlétében tartanánk meg. Tavalyi évben már facebook élő adásunk is volt, 

amelyen a látogatók (megtekintések) száma felülmúlta minden elképzelésünket. Ma már a fejlett 

informatikai háttérnek, a közösségi oldalaknak köszönhetően, egyre jobban kinyílik a világ az online 

lehetőségek tekintetében, ezért igyekszünk ebben a formában is megvalósítani a közelgő 

eseményeket. Fontos leszögezni, hogy a személyes kapcsolatot semmi nem pótolhatja. 

 

V. Összegzés  

2022-ben 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 és aktivitást, amelyek összekapcsolódva 

meghatározzák Szada kulturális arculatát. Ehhez elengedhetetlen a sokoldalú kommunikáció a 

település egészével. 

Továbbra is fontos a szomszédos intézményekkel az együttműködés (pl.: önkormányzati intézmények, 

óvoda, iskola). 

A 2022- es évben is szeretnénk szerepet vállalni a helyi kulturális innovációkban: 

- Főtér, dekorálása, adventi fények, Betlehem, adventi gyertyagyújtás 

- Pályázatok figyelése, készítése 

- Aktuális feladatok elvégzése 

- Közös együttműködés a helyi civil szervezetekkel 
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Remélem , hogy a 2022-es évben sikerül megvalósítanom azokat az elmaradt programjainkat, ami a 

tavalyi évben elmaradt.  

Szada, 2021.12.12 

 

Pusztai –Krepsz Mónika 

intézményvezető 

 

 


