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Bevezető 
 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkáját az 1997. évi CXL. törvény a kulturális 

javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló törvény, az Intézmény Alapító Okirata, SZMSZ-e, Polgár város 9/ 2018. (IV.27.) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról és a fenntartó önkormányzat 

éves költségvetése határozza meg.  
 

A Művelődési Központ alapfeladata: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a település környezeti, szellemi művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, ezen 

belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása. A szabadidő 

kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő 

közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. 

A közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Küldetésünk 
 

- Közművelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a város polgárai  

számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális  

célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.  

- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és  

életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése.  

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.  

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a 

különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének támogatása.  

- Polgár környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományaink gyűjtése, rendszerezése, 

megismertetése, gondozása.  

- A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus  

médiumok által, telemetriai fejlesztés útján helyi adatbázisok, információhordozók kialakítása, 

gyarapítása, az Internetes hozzáférés segítése.  

- A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az 

együttműködések ösztönzése, amatőr előadó-művészeti csoportok és művelődő közösségek 

menedzselése, bemutatkozási alkalmak szervezése.  

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,  

bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése.  

- Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek fokozott  

támogatása.  

- A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése.  

- Együttműködés kialakítása a közművelődési és a helyi művészeti élet mecénásaival.  

- Kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli magyar 

művelődő közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, művelődő 

közösségeivel.  
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Könyvtár alapfeladata: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, 

folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzései, gondozása. 
 

Az Intézmény alapító okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában foglalt 

alapszolgáltatásain túl színesebb és árnyaltabb a tevékenységek köre, melyet az éves 

rendezvénytervek, az amatőr művészeti és alkotó közösségek tevékenysége, a városi civil és egyéb 

szervezetek programtervei és szakmai beszámolói igazolnak. 
 

A szakmai tevékenység összessége a két intézményegység önálló, ám mégis összehangolt 

munkájának köszönhető.  

 

I. Személyi és tárgyi feltételek 
 

Az Intézmény alkalmazotti létszáma 8 fő, melyből 5 fő a közművelődési területen (1 fő 

intézményvezető, 3 fő közművelődési munkatárs, 1 fő takarító), 3 fő a könyvtárban dolgozik (1 fő 

könyvtárvezető, 1 fő könyvtáros asszisztens, 1 fő takarító). Jelenleg mind a közművelődési 

munkatársi, mind a könyvtárosi álláshelyek be vannak töltve. A 2020. költségvetési évben 

hasonlóan a tavalyihoz 6 fő alkalmazott látja el a szakmai feladatokat és 2 fő takarítói státuszban 

dolgozik az Intézményben. 

Az OSZK közfoglalkoztatási program intézményünket érintő támogatása megszűnt. A hosszú távú 

közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő, melyből 2 fő takarító, 2 fő intézményi portás és 1 fő karbantartó. 

A GINOP támogatásával 1 fő ügyviteli alkalmazott segíti a munkánkat. Így a szakalkalmazottak és 

a köz- és egyéb foglalkoztatottak száma összesen 14 fő, 2020. 02. 28-ig. Bízunk benne, hogy a 

feladatok ellátása, a jogszabályban kötelezően megszabott nyitvatartási idő, az intézményhez 

rendelt alapszolgáltatások, a különböző rendezvények és egyéb közösségi szolgáltatások ellátásához 

elengedhetetlenül szükséges 14 fő, 2020. március 01-étől is a rendelkezésünkre áll.  

Az intézmény személyi állományához tatozó 1 fő takarító december 31-én eléri az öregségi nyugdíj 

korhatárt és nyugdíjba vonul. Helyének betöltését a közfoglalkoztatottak közül szeretnénk 

megoldani, úgy, hogy az ily módon megüresedett közfoglalkoztatott álláshelyet szeretnénk új 

munkavállalóval feltölteni. A közfoglalkoztatotti létszám bármilyen okból történő esetleges 

csökkenése rendkívül nehéz helyzetet eredményezne, mert az intézmény alkalmazotti létszáma nem 

elégséges az ellátandó feladatokhoz. 

 

A szakmai továbbképzési terv alapján 1 fő 2020. márciusában fejezi be a tanulmányait. A 2020 évre 

vonatkozó beiskolázási tervben 1 fő a szakmai munka magasabb szintű ellátásának érdekében MA 

képzésben venne részt, mely 4 féléves egyetemi diplomát adó képzés. 1 fő akkreditált 

közművelődési továbbképzésen venne részt 60 órában.  

 

A művelődési központ és a könyvtár honlapjának továbbfejlesztésével az intézményi weboldal 

kialakítása 2018-ban befejeződött, ami fontos eszköze az intézmény és programjainak 

népszerűsítésére és a hatékonyabb közönségszervezésre. A Weboldalt a tervezett tartalommal a 

2020-as évtől szeretnénk bővíteni, új tartalmak megjelenésével fejleszteni, ill. az aktualitások 

feltüntetésével, működtetni. 

 

A 2019-es évben megvalósult a Meggyesi terem és a porta légkondicionáló berendezéssel történő 

ellátása. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretén belül bővítettük a színpadi 

fénytechnikai eszközöket, LED lámpákkal, ill. fényvetőkkel, valamint a kiállítótermet egyedi 

megvilágítást biztosító LED szettel. Új hangtechnikai berendezésekkel bővítettük az eszköz 

parkunkat és a tároló szekrényekkel bővítettük a kiállítások tárgyi lehetőségeit. A rendezvények 

igényes, sikeres lebonyolítása érdekében 2020-ban felújítanánk a színpadot, mert a jelenlegi 

állapotában néhány hónapon belül tönkre megy és használhatatlanná válik.  

Az eszközökre fordított saját forrás összegeinek csökkentése érdekében 2020. évben is igénybe 

vesszük a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásokat. 
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II. Szakmai program 

Művelődési Központ 
 

Az Ady Endre Művelődési Központ és könyvtár a 2020-as évben a kulturális törvény előírásainak 

megfelelően meghatározta mindazon alapszolgáltatásokat, melyeket a működése során nyújt a 

lakosság számára. Ezek a következők: 

 

Az Intézmény alapszolgáltatásai: 

 

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása: 

- biztosítja a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy 

közösségi tevékenysége végzésének helyszínét, 

- bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösségek számára, 

- fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat, 

- segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét, 

- elősegíti a közös művelődés, együttlét és az esztétikai élmények közös 

megéléséhez, az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését, 

- arra törekszik, hogy a város és környéke kulturális és információs központja, a helyi 

közélet egyik színtere legyen, ezért befogadja a hasonló érdeklődésű civil 

szerveződéseket, segíti rendezvényeiket,  

- nyitvatartási ideje megválasztásával is a használók igényeihez alkalmazkodik, 

szolgáltatásait is úgy szervezi, hogy azok összhangban legyenek a város és a 

környéke mindenkori társadalmi, gazdasági igényeivel, lehetőségeivel. 

 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 

- támogatja az önkéntes tevékenységeket, elősegíti a környezetkultúra javítását, 

városesztétikai kultúra fejlesztését, 

 - segíti a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének 

érdekérvényesítését, lehetőségeihez mérten biztosítja a szabadidő kulturális célú 

eltöltéséhez a feltételeket, 

 - a hátrányos helyzetű rétegek kulturális részvételét fejlesztő,az esélyegyenlőség 

megvalósulását elősegítő programokat szervez, 

 - a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

 - a generációk közötti társadalmi kohézió erősítése, a közbizalom szintjének és 

nyitottság mértékének fejlesztése, az emberek társadalmi- és gazdasági részvételének 

fokozása, 

 - helyben megszervezi és lebonyolítja az Önkormányzat Képviselő-testülete, 

valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság által megszavazott, állami ünnepek és 

egyéb városi nagyrendezvényeket. 

 

3. Az egész életre kiterjedő tanulásfeltételeinek biztosítása: 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok 

támogatás, 

- életminőséget és életesélyt javító tanulási, ismeretterjesztési, felnőttoktatási 

lehetőségek segítése, 

 - az emberek ismereteinek, tudásának bővítése, tehetségük kibontásának és 

kiteljesedésének támogatása, egyéni és közösségi kompetenciák, továbbá a 

változásokhoz való alkalmazkodó képességük fejlesztése, a közösségi 

szerepvállalásra való képessé válásuk segítése, 
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 - biztosítja az önművelődés lehetőségét: segíti a tanulók, valamint a felnőttek tovább- 

és átképzését, világnyelvek elsajátítását. 

 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése: 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása, 

- a hagyományok, (szokások) megismertetésének és megértésének megtartásának, 

alkalmazásának, továbbadásának és megújításának támogatása, a művészeti-, 

szellemi-, tudományos- és környezeti értékek és ismeretek terjesztése és megértésük, 

befogadásuk elősegítése, 

- a kegyeleti- és az ünnepek kultúrájának gondozása, 

- a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a 

településhez való kötődés erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi 

értékeket védő és gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése, 

- a település és környéke helytörténeti dokumentumai, tárgyai gyűjtésének segítése, 

feldolgozásának, nyilvántartásának támogatása, állandó helytörténeti kiállítás és 

időszakos kiállítások szervezésének segítése. 

 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása: 

- az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, különös tekintettel a kiemelkedő értéket produkáló művészeti és 

szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

- amatőr alkotó- és előadó-művészeti közösség számára helyiséget, próba helyiséget 

biztosít, működési feltételeit támogatja, segíti, bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

 

6. A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása: 

- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, 

- az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, fejlesztése, ahhoz való hozzájárulás, hogy 

a fiatalok motorjai, aktív erőforrásai legyenek a társadalmi-, gazdasági- és kulturális 

fejlődésnek. 

 

7. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés: 

- hozzáférési lehetőség biztosítása a lakosság számára az információs, informatikai és 

kommunikációs technológiákhoz, 

- művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények 

művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, kistérségi, regionális, országos és 

nemzetközi kapcsolatok kiépítése, 

- a helyi erőforrásokra épülő fenntartható gazdaság kialakításának és 

megerősödésének támogatása, a gazdálkodási, vállalkozói kultúra fejlődésének 

segítése,  

 

Az alapszolgáltatások minél magasabb szintű ellátása, a helyi kulturális igények teljesüléséhez 

szükséges képesség biztosítása, a rendezvények szervezése és lebonyolítása rendkívül nagy 

kihívások elé állítja a művelődési központ dolgozóit. Mindezen kihívások teljesítéséhez bevezetjük 

a minőség szemléletű működés feladatrendszerét, mely reményeink szerint lehetővé teszi a magas 

színvonalú és eredményes munkavégzést és a fenntartói és partneri elégedettséget. 

 

1. Városi rendezvényterv 

A Művelődési Központ elsődleges, főbb irányokat meghatározó tervezete minden évben a városi 

rendezvényterv. Azokat a program elemeket tartalmazza, melyek nemzeti, állami és önkormányzati 

ünnepeinkhez, ill. szórakoztató rendezvényeinkhez, fesztiváljainkhoz kötődnek, kialakult 
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hagyományuk van, továbbá a város lakosságának körében közérdeklődésre tart számot. A 

művelődési központ kulturális program tervének sorát bővítik a bevétel orientált rendezvények. 

 

A rendezvények az eddigi gyakorlattól eltérően négy fő csoportban kerültek részletezésre: 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

IV. Egyéb, bevétel orientált kulturális rendezvények 

A városi rendezvényterv tartalmazza a programelemek megnevezését, rövid tartalmi leírását és a 

megvalósítás időpontjait, helyszínét és a rendezvény szervezőjét.  (1. sz. melléklet) 

Az éves rendezvénytervben részletezett események tartalmi elemeire épül a helyi művelődési 

szokásokhoz igazodva, mindazon feladatok, közösségi szolgáltatások sora, mellyel elősegítjük a 

szabadidő kulturált eltöltését, támogatjuk az amatőr művelődő közösségek tevékenységét, 

fejlesztjük a város lakossága érdekérvényesítő képességét, támogatjuk a közösségi és társadalmi 

részvétel növelését, az ismeretek bővítését, a tehetségek kibontakozását, biztosítjuk az önművelődés 

lehetőségét.    

 

2. Kiállítások 

2020-ban 8 kiállítást tervezünk, melyben szeretnénk megmutatni a képzőművészet sokszínűségét. A 

festészeten belüli különböző technikákat, tematikus és egyéni látásmódot. A különböző korok 

alkotásait és a ma élő kortársak alkotásait. Kiállítást hozunk a Debreceni Népművészeti 

Egyesülettől és a miskolci Herman Ottó múzeumból. A kiállítások tervezésénél és szervezésénél a 

helyi, vagy a régióhoz tartozó szomszéd települések alkotóit helyezzük előtérbe. Fontosnak tartjuk, 

hogy a különböző alkotó művészeti területek képviselőit ismerje meg a város lakossága. 

Ugyanakkor fontos kitekinteni a szűkebb-tágabb régiónkhoz tartozó alkotó közösségek 

tevékenységeibe is.  

A kiállítások megnyitó ünnepségein a nyitó beszédek, alkotói méltatások mellett különböző 

művészeti előadások bemutatásával igyekszünk komplex élményt nyújtani a látogatóink számára. 

Tervezünk nagy, országos, akár nemzetközi hatókörű, egy-egy kiemelkedő alkotó művész műveiből 

összeállított kiállításokra történő utazásokat is. 

Ezek mellett növelni kívánjuk a szélesebb közönséget megszólító kirándulással egybekötött 

ismeretterjesztő kiállítások számát. Néhány példa a tervezett kiállításokból: Debreceni Modem, 

Szépművészeti Múzeum, Nyíregyházi Skanzen.  
 

3. Színházlátogatások és színházi előadások 
 

Az elmúlt évek kezdeményezését folytatva, a színházi előadások iránti igények kielégítése 

érdekében az év első felében folytatódik a Körúti Színház bérletes előadás sorozata. Az év második 

felében egyrészt meghívunk társulatokat, előadókat, másrészt elvisszük a közönséget a környező 

nagyobb városok színházi előadásaira. Februárban és májusban a már említett Körúti Színház, 

Butaságom története és a Mese habbal c. előadását láthatja a közönség. Szeptemberben a Sodrás 

Színház előadásában a Rockabily Hungária II. című zenés komédia kerül bemutatásra, októberben a 

hajdúnánási NaNá Színház hozza el nagy sikerű komédiáját a Pázmányos-t.  

Ismeretterjesztő előadás keretein belül Bereczki Enikőt szeretnénk vendégül látni.  

Márciusban és októberben a Miskolci Nemzeti Színházba, ill. a debreceni Csokonai Színházba 

szervezünk színházlátogatást. 
 

 

4. Amatőr előadó művészeti és alkotó közösségek, 
 

Évek óta működő előadó-művészeti csoportjaink a közösségszervező tevékenységen túl lehetőséget 

biztosítanak a művészeti érzékek fejlesztésére, az alkotó és előadó művészi értékek kialakítására és 

fejlesztésére, az egészségmegőrző és egyéb mozgásos formák igényeinek kielégítésére (Mazsorett, 

Fitt dance, Thai-Chi, Jóga, Egészségmegőrző torna). A különböző korosztályok és érdeklődési 
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körök találkozási, szerveződési formáit támogatva lehetőséget biztosítunk a közösségek 

foglalkozásainak az intézményben. A védőnők által vezetett Baba-mama klub és a Gerákné Hasziló 

Erika által vezetett egészségmegőrző tornafoglalkozások mellett megjelent egy új egészség 

megőrzési tevékenység a Trambulin is. A Tiszavirág Citerazenekar továbbra is nagy lelkesedéssel 

végzi munkáját. A nyugdíjas klubokkal együttműködve közös programokat szervezünk. 

Természetjáró és kerékpár-túra utak szervezését is tervezzük az év során. 

 
 

5. Családi és gyermekprogramok  

Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a családi- és gyermekprogramok szervezésére. 

Egy-egy családi hétvégén kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, kreatív 

gyermekfoglalkozásokkal és koncerttel, vagy színházi előadással várjuk a gyermekeket és szüleiket. 

Ezeken a programokon egy teljes délutánt tölthetnek el nálunk az érdeklődők, ahol a maguk által 

készített kézműves tárgyakkal és az itt kapott élményekkel térhetnek haza. Ezekre a délutánokra 

ingyenesen, vagy alacsonyan tartott jegyárak megfizetése mellett tudnak részt venni a családok.  

Az év folyamán a legkiemeltebb gyermekeket célzó rendezvényünk a Városi Gyermeknap május 

29-én pénteken, ahol sokszínű, izgalmas vetélkedőkön, eseményeken és élő zenei koncerten 

vehetnek részt a gyerekek és a főtérre kilátogató családok.  

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezvény- és programterve 

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020-évi kulturális rendezvény- és programterve 

Időpont Rendezvény neve Helyszín Rendező szerv Megjegyzés 

január 1. Újévköszöntő Polgár város főtere 
Polgár Város Önkormányzata,                                  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kulturális műsor, Várostűz-gyújtás, 
tűzijáték, tombola. Fellépő:  Miss Bee 

január 22. Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Kapcár Klára amatőr festőművész 
kiállítása 

január 22. Magyar Kultúra Napja  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

11:00 Kifordulás - Molnár Bence 
színművész előadása 16:30 Kapczár 
Klára festőművész kiállításának 
megynitója, 18:00 Reproduction 
Társulat - Magyar Vírtus előadása 

január 31. 
Gyerek Táncház 
Polgáron 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterme  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

CSSP- Táncházi pályázat: Gyermek 
Táncház Polgáron 

február 3. Véradás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Magyar Vöröskereszt   

február 8. Színházi előadás  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterme  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Körúti Színház Butaságom története 
című előadása. Kezdés 18 óra 

február 15. Kultúrházak éjjel-nappal 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Nyílt nap a polgári Mazsorett és 
Táncegyüttessel illetve a Polgári Fitt-
Dance tagjaival. Koncert: Black Star és a 
Bridge 

február 22. Keresztény bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Római Katolikus Egyházközség Kontakt személy: Mecseiné Gulyás Erika 

február 23. 
Farsangi családi 
játszóház 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Könyvtár 

Farsangi családi játszóház a 
könyvtárban, kézműves foglalkozás, lufi 
hajtogatás és bűvészkedés Gyuri 
bohóccal. 

február 28. 
Gyerek Táncház 
Polgáron 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterme  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

CSSP- Táncházi pályázat: Gyermek 
Táncház Polgáron 

február 29. Vadász bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Mente Vadásztársaság Kontakt személy: Mecsei Dezső 
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március 04. Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Szeifert Imre balmazújvárosi 
festőművész kiállítása 

március 6. 
Nőnapi kényeztető 
program 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

9-14 óráig várjuk a szépülni vágyókat az 
alábbi szolgáltatásokkal: manikűrös, 
kozmetikus, fodrász, masszőr és 
talpmasszőr.                                               
17 órától "Végre én" önbizalom növelő 
előadás Hölgyek részére 

március 7. Lokálpatrióta nőnap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgári Lokálpatrióta 
Mozgalom Egyesület 

Kontakt személy: Zlehovszky István 

március 8. Városi Nőnap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Nőnapi műsor: Pál Dénes 16 órától 

március 14. Prevenciós nap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Élet Virága Egészségvédő 
Egyesület 

Egészségvédő és egészségmegőrző 
programsorozat. Idei év témája a 
rettegett betegség a rák. 

március 15. Nemzeti Ünnep 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharcra szóló megemlékezés. 
Ünnepi műsor 15 órától. Közreműködik 
az általános iskola felső tagozatos 
diákjai. Koszorúzás 16 órától.                   

március 27. 
Gyerek Táncház 
Polgáron 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterme  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterme  

CSSP- Táncházi pályázat: Gyermek 
Táncház Polgáron 

április 8. -29 Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és Polgár 
Város Főtere 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület kollektív kiállítása 

április 4. Véradás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Magyar Vöröskereszt   

április 4. 
Polgári Hurka-pite 
Fesztivál 

Polgár város főtere 
Polgár Városért Alapítvány,                                   
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi Ünnep: Gasztronómiai Fesztivál 
kulturális programokkal és kirakodó 
vásárral. Helyi művészeti csoportok. 
Sztárfellépők:  ABBA show, Black Star 
koncert 

Április-május "Barátunk a könyv" 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Könyvtár 
Megyei olvasónapló pályázat készítése 
alsó és felső tagozatos gyerekekkel több 
csoportban. 

április 18. Költészet napja 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi versmondó verseny (Zsűrizés 
alatt gyermekszínházi előadás) 

április 27. 
Gyerek Táncház 
Polgáron 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

CSSP- Táncházi pályázat: Gyermek 
Táncház Polgáron 

május 1. BELÁHAPI Fesztivál Polgári Strandfürdő 
Polgár Város Önkormányzata,                                         
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Szórakoztató kulturális programok, 
versenyek, bemutatók, népi és 
kézműves játszóház. Művészetterápiás 
foglalkozások. Íjászat. Helyi művészeti 
csoportok. Sztárfellépők:  Tóth Andi és a 
Bridge 

május 4. Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi alkotók Gobelin kiállítása 

május 9. Közmunkás anyák napja 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgári Polgárőr Egyesület 

Polgári polgárőr Egyesület 
szervezésében köszöntjük a 
közfoglalkoztatásban dolgozó 
édesanyákat. 

május 15. Tavaszi Zsongás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Vásárhelyi Pál Ált. Iskola 
Az Általános iskolás tanulók művészeti 
seregszemléje, színpadi bemutatói. 

május 23. Színházi előadás  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Körúti Színház: Mese habbal c. előadása 

május 22. 
Gyerek Táncház 
Polgáron 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

CSSP- Táncházi pályázat: Gyermek 
Táncház Polgáron 
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május 29. Gyermeknap 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Gyerek programok: Trambulin, gokart,  
gyerek játékok, stb. Fellépő: Szinetár 
Dóra (10 óra) 

június 8. TRIANON 100 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Zajácz Tamás Bőrdíszműves kiállítása és 
C. Tóth János előadása Trianonról. 

június 20. 
Gyerek Táncház 
Polgáron, Nyárindító buli 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

CSSP- Táncházi pályázat: Gyermek 
Táncház Polgáron 

július 1-5-ig 
Nyári Szünidei Könyvtári 
Napok 

Városi Könyvtár Könyvtár 
6-14 éves korosztály számára (kézműves 
foglalkozás, mese, játék, strandolás) 

július-
augusztus 

Könyvvásár AEMKK Előcsarnok Könyvtár 
A könyvtár állományából kivont könyvek 
kiárusítása. 

augusztus 
22. 

Sárkányhajó Fesztivál Polgári Strandfürdő 

Tiszaújvárosi Kajak-kenu és 
Sárkányhajó Egyesület,                                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

 Sárkányhajó verseny amatőr sportolók 
részére, gyermek és családi programok 
attrakciók. Vámpírok éjszakája, véradás 
a Városgondnokság épületében.   

augusztus 
19. 

Szent István Király és az 
Új Kenyér Ünnepe 

Polgár város főtere 
Polgár Város Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Államalapítás Ünnepe.  Kirakodó vásár. 
Hagyományőrző kulturális műsorok. 
Sztárfellépő: KFT 

szeptember 
4. 

Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

19:00 Sodrás- Mamma Mia 2. 

szeptember                      
15-22. 

Európai Mobilitási Hét 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár város főtere 

Polgár Város Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

A programok összeállítása pályázat 
függő. 

szeptember 
15. 

Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Szajevics László: Makett autó kiállítás 

szeptember 
25. 

Önkormányzatok Napja 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Városi kitüntetések adományozása, 
kulturális műsor, állófogadás.               

Fellépő: Vintage Dolls 

szeptember 
26. 

Idősek Világnapja  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város Önkormányzata,                                                
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Idősek köszöntése, megvendégelés, 
kulturális műsor. Fellépő:  Dolhai Attila 

október 6. Véradás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Magyar Vöröskereszt   

október 22. Színház 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

NaNá Színház: Pázmányos / Zorán 
koncert hétfői vagy keddi nap 
októberben 

október 23. Nemzeti ünnep 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 64. évfordulójára történő 
megemlékezés és koszorúzás,  

október 26. Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Balatoni Réka fotókiállítása 

október 30. Töklámpás Party 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Tökfaragás a művelődési központban. 

november 
13. 

Humorest 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

"Egy bolond négyet csinál" Beleznay 
Endre, Éles István 

november 
20. 

Felnőtt, ifjúsági 
ismeretterjesztő előadás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Bereczki Enikő: "Van-e élet a közösségi 
médián kívül?" Ingyenes 

november 
26. 

Készműves szaloncukor 
készítő műhely 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Készműves szaloncukor készítő műhely 

november 
27. 

Városgyűlés 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár Város Önkormányzata   

november 
29. 

Adventtől-Karácsonyig 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Az Adventi időszak 4 vasárnapján 
megrendezésre kerülő kulturális 
műsorok.  I. Adventi Gyertyagyújtás 

december 1. Kiállítás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Herman Ottó Múzeum kiállítása 
szervezés alatt 

december 3. Véradás 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár  

Magyar Vöröskereszt   
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december 6. Adventtől-Karácsonyig 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár Város Főtere 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

II. Adventi Gyertyagyújtás 

december 6. 
Mikulásváró családi 
játszóház 

Városi Könyvtár Könyvtár 
Mikulásvárás mesével, verssel, 
kézműves foglalkozással.                                       

december 
13. 

Adventtől-Karácsonyig 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár Város Főtere 

Polgár és Térsége 
Egészségügyéért Alapítvány, 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

III. Adventi Gyertyagyújtás, 
Karácsonyváró gála 

december 
20. 

Adventtől-Karácsonyig 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár és 
Polgár Város Főtere 

Polgár és Térsége 
Egészségügyéért Alapítvány, 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Polgár és Térsége Egészségügyéért 
Alapítvány, Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

december 
31. 

Szilveszteri Bál 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 

szervezés alatt 

Nyitva tartás: 
 

Hétfő:   8.00 - 16.00 

  Kedd:   8.00 - 20.00  

  Szerda:  8.00 - 20.00  

  Csütörtök: 8.00 - 20.00  

  Péntek:  8.00 - 20.00  

  Szombat:  8.00 - 12.00 
 

Könyvtár 
 

A polgári városi könyvtár, mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, a tudásalapú társadalom 

alapintézményeként biztosítja használói számára a magyar és egyetemes kultúra kincseihez, az 

információhoz, és a tudáshoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést. Ennek érdekében 

támogatja a kulturális értékek közvetítését, az oktatást, az önképzést, az egész életen át tartó 

tanulást.  

 

A könyvtár alapfeladata: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, 

folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzése, gondozása. 

Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott fő feladatai: 

 gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói 

számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos 

önművelődéshez; 

 információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a 

közhasznú ismeretek megszerzéséhez; 

 elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, 

gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; 

 helyet biztosítson a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil 

szervezeteknek; 

 hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 

Szakmai működés 

Nyitva tartás: 
 

Hétfő:   ZÁRVA 

  Kedd:   9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

  Szerda:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

  Csütörtök: 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 

  Péntek:  9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

  Szombat:  9.00 - 12.00 
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A könyvtár heti nyitvatartási ideje: 32 óra. A szolgáltatási szünetekre az alacsony alkalmazotti 

létszám miatt van szükség. Nyitva tartási idő alatt, a könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása 

mellett nem végezhető el minden könyvtári tevékenység.  

Nyári zárva tartást tervezünk 2020. augusztus 21 – 31-ig. Ez idő alatt kerül sor a könyvtár nyilvános 

tereinek nagytakarítására, a könyvek alaposabb porolására. 
 

Könyvtári szolgáltatások 
 

A könyvtár szolgáltatásai révén gondoskodik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdésében felsorolt 

alapfeladatok ellátásáról. 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári tevékenységeinek tervezése, szervezése 

és összehangolása a könyvtárvezető feladata.  

 

Jelenlegi szolgáltatásaink: 

 Könyvtárlátogatás  

 A gyűjtemény helyben használata  

 Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  

 Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról és az interneten elérhető 

információkról  

 Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési 

határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés  

 Helyismereti tájékoztatás  

 Közhasznú információszolgáltatás 

 Számítógép-használat, Internet hozzáférés biztosítása 

 Térítéses reprográfiai és egyéb irodai szolgáltatások (nyomtatás, szkennelés, 

másolatszolgáltatás, laminálás) 

 Digitális Jólét Pont szolgáltatások (DJP eszközeinek használata, segítségnyújtás a digitális 

ügyintézésben) 

 Előzetes bejelentés alapján óvodai, iskolai csoportok fogadása, könyvtári foglalkozások tartása  

 Rendezvények szervezése 

 

Gyűjteményszervezés 
 

A könyvtári szolgáltatások rendszerét a dokumentum-, az információ-, és a közösségi szolgáltatások 

együttese alkotja. Az elmúlt évek változásait nyomon követve, az információ- és a közösségi 

szolgáltatások kerültek előtérbe, ezért az állománygyarapítás során hangsúlyosabb szerep jut a 

dokumentumok kiválasztásának. Csökkenő tendenciát tapasztalunk a szakirodalom kölcsönzésében, 

ugyanakkor nőtt a kereslet a könyvpiacon megjelenő legfrissebb szórakoztató irodalom olvasására. 

Ezt a tényt szem előtt tartva fejlesztjük állományunkat a települési önkormányzatok könyvtári, 

közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete 

alapján rendelkezésünkre álló összegből. Az értékközvetítő szemléletmód mellett nyomon követjük, 

és lehetőség szerint teljesítjük az olvasóink által megfogalmazott konkrét kéréseket is.  

 

Az idei évben összesen bruttó 1020 e Ft fordítható könyvtári dokumentumok vásárlására. Könyvek, 

hangos könyvek beszerzésére bruttó 640 e Ft, folyóirat vásárlására bruttó 330 e Ft, üzemeltetési 

anyag költségre 50 eFt felhasználását terveztük. A 2020. évi folyóiratjegyzéket az 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

A rongálódott, szennyezett könyvek leválogatása folyamatosan történik. Idén felülvizsgáljuk a 

raktári állományt, és a tartalmi szempontból alkalmatlanná vált, vagy a kölcsönzési statisztika 
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alapján évek óta használaton kívüli példányokat kivonjuk a nyilvántartásból. Az elmúlt évhez 

hasonlóan a nyári hónapokban (június elejétől- augusztus végéig) kiárusítjuk a törölt példányokat. 

A lakosság felől érkező kérésnek eleget téve, az idén is lehetőséget biztosítunk ebben az 

időszakban, az otthoni könyvtárakban feleslegessé vált könyvek behozatalára.  
 

Online és elektronikus szolgáltatások 
 

Az intézmény honlapja 2018. évben megújult, a folyamatosan frissülő tartalom mellett várható a 

használók emelkedése is. A könyvtár online szolgáltatásai (könyv-hosszabbítás, előjegyzés, 

könyvtárközi kölcsönzés) fejlesztés alatt állnak, a 2020. év első felében valószínűsíthető 

működésének elindulása.  

A potenciális könyvtárhasználók körét a Facebook oldalunkon megosztott hírekkel, 

könyvajánlókkal, fotókkal, eseményekre való meghívással érjük el. Olvasóink rendszeresen 

használják ezt a felületet, - az elektronikus levél küldése mellett - privát üzenetek küldésére, ami 

jelenleg kiváltja a honlapon keresztül történő on-line szolgáltatások körét.  
 

Helytörténeti gyűjtés, digitalizálás 
 

A helyismereti gyűjtemény a könyvtár gyűjteményének szerves része, de különálló állományrészt 

alkot. Könyvtárunk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a város történetének, hagyományainak és 

értékeinek felkutatását. A 2018-as évben, együttműködve a Polgári Települési Értéktár 

Bizottsággal, elindítottuk a Helytörténeti Kört. Tagjai nem állandó klubtagok, hanem egy-egy 

témakör felkutatására meghívott vendégek, és a tevékenység iránt érdeklődő személyek. A 

kéthavonta információcserére összehívott kör, Polgár város helytörténeti-helyismereti anyagának 

felkutatását, összegyűjtését, feltárását, feldolgozását és közvetítését segíti. Az összegyűjtött írásos- 

és képanyagot digitalizáljuk, rendszerezzük és amennyiben minőségében és tartalmában 

nyilvánossá tehető, a hatályos jogszabályok betartásával közzétesszük az intézmény honlapján.   
 

Együttműködés 
 

Könyvtárunk keresi az együttműködési lehetőségeket a könyvtári szolgáltatások színvonalának 

emelése, és a helytörténeti gyűjtemény fejlesztése érdekében. Jó kapcsolatot ápolunk a Méliusz 

Juhász Péter Könyvtár módszertani osztályával, a helyi nevelési és oktatási intézményekkel, civil 

szervezetekkel. A helytörténeti dokumentumok felkutatása érdekében további együttműködések és 

partneri kapcsolatok kidolgozását tervezzük.  
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A könyvtár rendezvényei 
 

Városi Könyvtár 2020-évi programterve 
Időpont Rendezvény neve Helyszín Rendező szerv Megjegyzés 

Január 1 - 
December 31  

Felhasználóképzés - 
Olvasáskultúra fejlesztés                        

Városi Könyvtár Könyvtár 

Könyvtárhasználati- és rendhagyó 
könyvtári órák,  Csoportos foglalkozások 
iskolák, óvodák részére előzetes időpont 
egyeztetéssel 

február 23. Farsangi családi játszóház Városi Könyvtár Könyvtár 
Kézműves foglalkozás, lufihajtogatás és 
bűvészkedés Gyuri bohóccal 

március Családfakutatás Városi Könyvtár Könyvtár 

Családfakutatás fortélyai- útmutatás és 
gyakorlati tanácsok / 3 alkalommal / 
Előadó: Fiatal László 

április 17.  V. Versíró Pályázat  
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterem 

Könyvtár 

A Magyar Költészet Napja  tiszteletére 
rendezett ünnepélyes eredményhirdetés 
és Vers-est 

április 24. 
Könyvbemutató és 

rajzkiállítás 

Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Színházterem 

Könyvtár 
Pete Margit: Cseperedő c. kötetének,- 

közönségtalálkozóval egybekötött –

bemutatója 

április-május "Barátunk a könyv" Városi Könyvtár  Könyvtár 

Megyei olvasónapló pályázat készítése 
általános iskolás gyerekekkel több 
csoportban. 

május 10. Bábozzunk együtt! Városi Könyvtár  Könyvtár 
Családi játszóház - Bábjáték és kézműves 
foglalkozás Herczeg Máriával.  

július 13 -17. 
Nyári Szünidei Könyvtári 
Napok 

Városi Könyvtár Könyvtár 

Művészeti tevékenységek hete 7-13 éves 
korosztály számára (kézműves foglalkozás, 
zene, fotózás, tánc) 

június - 
augusztus 

Könyvvásár 
Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár 
Előcsarnok 

Könyvtár 

A könyvtár állományából kivont, és a 
lakosság erre a célra felajánlott 
könyveinek árusítása. 

szeptember 30. 
Mesedélután a Népmese 
napja tiszteletére 

Városi Könyvtár Könyvtár 

Nagyik mesélnek nem csak unokáiknak 

2020.10.05 - 
2020.10.11. 

Országos Könyvtári Napok                   Városi Könyvtár Könyvtár 

Összefogás a könyvtárakért                                                            
Társasjáték kiállítás, Író-olvasó találkozók, 
Ismeretterjesztő előadások          

október 11. 
Társasjáték maraton és 
Könyves Vasárnap 

Városi Könyvtár Könyvtár 
Társasjáték  reggeltől-estig , játszóház, 
kedvezményes beiratkozás                                              

november Polgári értékeink Városi Könyvtár Könyvtár 

Az értéktárban nyilvántartott és a 
helytörténeti kutatások során 
összegyűjtött dokumentumok 
bemutatása. /2 alkalom/ 

december 6. 
Mikulásváró családi 
játszóház 

Városi Könyvtár Könyvtár 

Mikulásvárás mesével, verssel, kézműves 
foglalkozással.                                       

Január - 
december 

Helytörténeti Kör Városi Könyvtár Könyvtár 
Klubfoglalkozás keretében helytörténeti 
anyagok gyűjtése.  

 

A könyvtár, mint közösségi színtér a rendezvényei által is részt vesz az olvasás és az intézmény 

népszerűsítésében. A táblázat azokat a programelemeket tartalmazza, ami hagyománnyá vált és 

népszerű a könyvtárhasználók és a lakosság körében. Minden évben kiegészülnek ezek az elemek a 

jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó rendezvényekkel és egyéb év közbeni aktualitásokkal. A 

meghirdetett programok többsége az adott tér kihasználásával, egy-egy szűkebb célközönséget 

szólít meg, azonban a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő programok 

erősítik a könyvtár és használói közötti kapcsolatrendszert.   
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Az oktatási intézményekkel együttműködve lehetőséget biztosítunk a könyvtárhasználat 

gyakorlására a könyvtárlátogatások és a tematikus könyvtári órák szervezésével. 

A művelődési központ által szervezett nemzeti-, állami-, önkormányzati ünnepek és városi 

nagyrendezvények lebonyolításában a könyvtár dolgozói is részt vállalnak. 

 

 

Állandó Helytörténeti Kiállítás 

 

A Polgár, Móricz út 3-5 szám alatt lévő kiállítás az épület elbontása miatt nem látogatható.  

 

III. Partneri Együttműködések 

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol és hatékonyan együttműködik a helyi egyházakkal, civil 

szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Az idei év egyik feladata a minőség szemléletű 

közösségfejlesztés és minőség orientált rendezvényszervezés. 

Az Intézmény be szeretné nyújtani pályázatát a Minősített Közművelődési Intézmény cím 

elnyerésére. 

Továbbra is rendkívül fontos a szakmai együttműködés erősítése a közművelődési 

intézményrendszerhez tartozó, a környező településeken működő intézményekkel, a megyei és 

országos módszertani intézményekkel, közművelődési szervezetekkel. Igyekszünk szorosabbra 

fűzni a partneri kapcsolatot a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán tanulmányok 

tanszékkel a gyakorlati képzés és a nemzetközi kapcsolatok építése okán. Ez évben is igyekszünk 

segítséget nyújtani az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek intézményünkben történő 

megvalósításában. Jó partneri kapcsolatokat ápolunk felnőttképzést folytató intézményekkel, 

vállalkozásokkal. Életre hívtuk a Kulturális Kerekasztalt, mely évente 4 alkalommal fórumot és 

konzultációs lehetőséget biztosít a helyi kulturális és közösségi tevékenységet folytató civil 

szervezeteknek, amatőr előadó-művészeti csoportoknak, intézményeknek, gazdasági 

vállalkozásoknak a kulturális programok, városi nagy rendezvények kulturális program kínálatának 

kialakítására.  
 

IV. Önkéntesség 
 

Az önkéntes  munka  folyamatos beépülése a kulturális területre elsősorban a Polgáron működő 

civil szervezetek hathatós segítségével valósul meg. Ugyanakkor örvendetes, hogy a középiskolások 

is egyre többen választják a ”közösségi szolgálatot”, az önkéntes munka teljesítésére a művelődési 

központban. Ez évben is számítunk a civil szervezetek önkéntes munkájára és várjuk a 

középiskolások jelentkezését is a programjaink lebonyolításakor. 
 

V. Kommunikáció 

A városi rendezvényeink, programjaink, kiállításaink hirdetéséhez Intézményünk készít plakátot, 

szórólapot, valamint meghívót. Ezeket az információhordozókat saját, színes fénymásolóval történő 

sokszorosítással adjuk ki. A rendelkezésre álló keretösszeg nagyságrendje nem teszi lehetővé a 

nyomdai kivitelezést az igen magas éves alkalom és az alkalmakhoz kapcsolódó - nyomdai 

méretekhez viszonylag kevés- példányszám miatt. Plakátjainkat, szórólapjainkat a város és a 

környező települések közintézményeiben, közösségi helyszínein, hirdetési pontjain igyekszünk 

kihelyezni, valamint a város  különböző területein megtalálható hirdetési felületeit vesszük erre a 

célra igénybe.  

Nagy hatékonysággal használjuk az online felületeket is – facebook, intézményi honlap, városi 

honlap - programjaink propagálására. 

Minden kulturális eseményről fotó dokumentáció készül és a rendezvényekről előzetes híreket, 

valamint programot követően szöveges beszámolót küldünk a helyi újságba és a honlapunkra. 

Megyei sajtóban történő folyamatos tudósításra és megjelenésre egyenlőre nincs meg a humán 

erőforrásunk, oda csak a havi program kínálatot tudjuk elküldeni, ill. időnként egy-egy programról 

szóló rövid beszámolót. 
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VI. Minőségfejlesztés 

Az elmúlt évben megtettük az első lépéseket a minőségbiztosítás bevezetésére. Ebben az évben 

szeretnénk beadni pályázatunkat a Minősített Közművelődési Intézmény cím elnyerésére. Ehhez 

szükség van az Intézmény minőségirányítási rendszerének kidolgozására, mely magában foglalja az 

önértékelést, a célok és feladatok tervezési, megvalósítási és ellenőrzési folyamatainak 

meghatározását. Ehhez a következő dokumentációkat és szabályozókat kell beépítenünk a 

mindennapos munkába: 

- folyamat szabályozás: önértékelés, tervezés, pénzügyi tervezés, cselekvés, elemzés, 

értékelés, reflexió 

- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet részletes 

folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell 

A pályázat benyújtásához széles körű együttműködésre van szükség. A partnerközpontú működés 

során el kell készítenünk a város Közművelődési Koncepcióját, mely legalább öt évre meghatározza 

a tennivalókat. A koncepció elkészítésének folyamatába szeretnénk bevonni a fenntartót, a 

képviselő-testületet, a városban működő civil szervezeteket, intézményeket, egyházi 

gyülekezeteket, vállalkozásokat, cégeket, fiatalokat és időseket. Tapasztalataink szerint a 

partnereink fontosnak tartják a kultúra minél színvonalasabb jelenlétét a városban. Elkötelezettek a 

minél színesebb és értéket közvetítő kulturális programok megvalósításában, aktív részvételükkel 

nagyban hozzájárulnak a programok sikerességében. 

 

VII. Pályázatok 

A programok megvalósulásához szükséges pénzügyi források megteremtése, ill. kiegészítése 

érdekében igyekszünk pályázati lehetőségeket kihasználni. A Gyermek Táncház Polgáron címmel a 

Csoóri Sándor Program támogatásával van elnyert pályázatunk, mely az év első felében 6 

alkalommal kerül megrendezésre. Ugyancsak a Csoóri Sándor Program keretében lehetőségünk van 

támogatni a Polgári Roma Hagyományőrző zene és táncegyüttes munkáját. Itt, elsősorban fellépő 

ruházatra, oktató díjára és hangosítási eszközre kaptunk támogatást. Folyamatosan figyeljük a 

Hajdú-Bihar Megyei, az NKA és az NEA pályázatait a kulturális programjaink megvalósításának 

támogatására. Közművelődési érdekeltségnövelő és egyéb kulturális pályázatokra önállóan, vagy 

önkormányzati segítséggel adjuk be pályázatainkat a támogatás felhasználásának reményében. Ez 

évi rendezvényeink színvonalasabb lebonyolításához és néhány új rendezvény megszervezéséhez 

járul hozzá az Önkormányzat által elnyert EFOP-os pályázati támogatás. 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, ill. a városban működő civil és egyéb 

szervezetek közreműködésével szervezett 2020. évi városi nagy rendezvények összesített 

naptára az 1. sz. mellékletben található. 

 

VIII. Az Intézmény 2020. évre vonatkozó Szolgáltatási Terve 

Az emberi erőforrások minisztere a 20/2018. (VII. 9.) számú, a közművelődési alapszolgáltatások, 

valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről kiadott EMMI 

rendeletében szabályozta az Intézmények szolgáltatásait. Melynek 3. §-ának (1) pontjában előírja, 

hogy a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. 

(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza: 

- a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, 

tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) 

megnevezését, 

- a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

- az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását 

azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be, 
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- a közösségi tevékenység rendszerességét, vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett 

számát, valamint 

- a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és 

értékelésében való részvételének módjait. 

(3) Az éves szolgáltatási terv, a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, 

igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő 

közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával készíti elő. 

(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghatározza, hogy az adott 

közművelődési alapszolgáltatáson belül, mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben 

látja el. 

(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési 

intézményben, vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb 

a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 

(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 

munkatervének részét képezi. 

 

Az éves szolgáltatási tervet a rendeletnek megfelelően elkészítettük. Városunkban nem működik a 

Közművelődési Kerekasztal, de Intézményünk évente 4 alkalommal fórumot és konzultációt 

biztosít a különböző helyi közösségek, civil szervezetek részére, az igények felmérésére, a 

kulturális programok megtervezésére, megszervezésére, a részvétel lehetőségeinek biztosítására. 

Az Intézmény 2020. évi Szolgáltatási Tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

Polgár, 2020. február 05. 

 

 

 

 

 

        ________________ 

            Bíró István 

             igazgató 
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1. sz. melléklet 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár városi nagyrendezvényeinek 2020. évi programterve 

Időpont Rendezvény neve Helyszín Rendező szerv A program rövid leírása 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

március 15. Nemzeti Ünnep 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár és 
Polgár Város 
Főtere 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharcra szóló 
megemlékezés. Az általános 
iskola felső tagozatának ünnepi 
műsora. Tárogató zene 
(koszorúzás előtt a térre érkezés 
és koszorúzás alatt) 

augusztus 19. 
Szent István napi 
ünnepségek 

Polgár város 
főtere 

Polgár Város 
Önkormányzata, 
Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Államalapítás Ünnepe.  Kirakodó 
vásár. Hagyományőrző kulturális 
műsorok.                      
Sztárfellépő: KFT.  

október 23. Nemzeti ünnep 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 64. évfordulójára 
történő megemlékezés és 
koszorúzás. Közreműködnek az 
általános iskola felső tagozatos 
tanulói. Ünnepi műsor után 
koszorúzás. 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

január 1. Újév köszöntő 
Polgár város 
főtere 

Polgár Város 
Önkormányzata, 
Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Kulturális műsor, Várostűz-
gyújtás, ólomöntés, Tűzijáték, 
tombola és újévi ajándék 
sorsolás, Sztárvendég: Miss Bee 
(Bestiák), Közreműködik a Polgári 
Lovas Hagyományőrző Egyesület 

január 22. 
Magyar Kultúra 
Napja 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

11:00 Helység kalapácsa. ifj. e.a.,      
16:30 Kiállítás.,                         
18:00 Reproduction Társulat 

március 8. Városi Nőnap 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Nőnapi kényeztetés (ingyenes 
masszázs, smink, fodrász, 
pedikűr, stb.) bőrápolási 
tanácsadás, asztrológiai előadás; 
műsor:  Pál Dénes énekes 

április 18. A Költészet napja 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Versíró pályázat díjátadó 
ünnepsége, + "Kedves Versem" 
meghívott vendégek elmondják 
legkedvesebb verseiket. Zsűrizés 
alatt gyermekszínházi előadás 
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szeptember 27. 
Önkormányzatok 
Napja 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Polgár Város 
Önkormányzata, 
Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Városi kitüntetések 
adományozása, kulturális műsor, 
állófogadás.                          
Fellépő: Vintage Dolls 

szeptember 28. Idősek Világnapja 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Polgár Város 
Önkormányzata, 
Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Idősek köszöntése, 
megvendégelés, kulturális műsor. 
Fellépő:  Dolhai Attila 

november 29.                                 
december 06.                                
december 13.                                
december 20. 

Adventtől-
Karácsonyig 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár és 
Polgár Város 
Főtere 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Az Adventi időszak 4 vasárnapján 
megrendezésre kerülő kulturális 
műsorok.                                                                                     
I.-II.-III.-IV. Adventi 
Gyertyagyújtás 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

április 4. 
Polgári Hurka-pite 
Fesztivál 

Polgár város 
főtere 

Polgár Városért 
Alapítvány,                                   
Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Városi Ünnep: Gasztronómiai 
Fesztivál kulturális programokkal 
és kirakodó vásárral. Helyi 
művészeti csoportok. 
Sztárfellépők:  ABBA show, Black 
Star 

május 1. BELÁHAPI Fesztivál 
Polgári 
Strandfürdő 

Polgár Város 
Önkormányzata,                
Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Szórakoztató kulturális progra-
mok, versenyek, bemutatók, népi 
és kézműves játszóház. 
Művészetterápiás foglalkozások. 
Íjászat. Helyi művészeti 
csoportok. Sztárfellépők: Tóth 
Andi és a Bridge 

május 29. Gyereknap 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár és 
Polgár Város 
Főtere 

Ady Endre 
Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Gyerek programok: Trambulin, 
gokart,  gyerek játékok, stb. 
Fellépő: Szinetár Dóra (10 óra)  

augusztus 8. 
Sárkányhajó 
Fesztivál 

Polgári 
Strandfürdő 

Tiszaújvárosi Kajak-
kenu és 
Sárkányhajó 
Egyesület, Ady 
Endre Művelődési 
Központ és 
Könyvtár 

Sárkányhajó verseny amatőr 
sportolók részére, gyermek és 
családi programok attrakciók. 
Vámpírok éjszakája, véradás a 
Városgondnokság épületében.   
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2. sz melléklet 

 

 

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI ÉVES 

SZOLGÁLTATÁSI TERVE 
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Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) 

Közművelődési 

alapszolgáltatások  

Kultv. 76. § (3) 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység 

célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége, 

vagy tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenység-

ben részt 

vevők 

tervezett 

száma 

(fő/alkalom) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben

a helyi lakosság 

részvételi módja 

Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük 

segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és 

a művelődő 

közösségek 

számára helyszín 

biztosítása 

Baba-Mama 

klub 

helyi 

közösség 

fejlesztése, 

közösségi 

kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 

rendszerességgel 

10 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként és 

látogatóként 

Jóga  

helyi 

közösség 

fejlesztése, 

közösségi 

kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 

rendszerességgel 

9 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként és 

látogatóként 

Aerobic klub 

helyi 

közösség 

fejlesztése, 

közösségi 

kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 2 

alkalommal 

11 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként és 

látogatóként 

A közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

Természet-

járó kör 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

két havonkénti 

rendszerességgel 

10-15 fő 

Alkalmanként 

változó: 

Bükk, 

Zemplén, v. 

Mátra, 

Hortobágy 

résztvevőként 

Lokálpatrióta 

 Mozgalom 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 6-7 

alkalommal 

rendezvényekhez 

kapcsolódva  

25-30 fő 

rendezvénytől 

függően 

Polgár város 

rendezvényei-

nek 

helyszínein 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

Polgár 

Városért 

Alapítvány 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 5-6 

alkalommal 

rendezvényekhez 

kapcsolódva  

3-5 fő 

rendezvénytől 

függően 

Polgár város 

rendezvényei

nek 

helyszínein 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 
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Polgáriak 

Polgár Város 

Közéletéért 

és 

Fejlődéséért 

Egyesület 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 4-5 

alkalommal 

rendezvényekhez 

kapcsolódva  

10-15 fő 

rendezvénytől 

függően 

Polgár város 

rendezvényei

nek 

helyszínein 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

Önkéntes 

Tűzoltó 

Egyesület 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 4 

alkalommal 

rendezvényekhez 

kapcsolódva  

6-8 fő 

rendezvénytől 

függően 

Polgár város 

rendezvényei

nek 

helyszínein 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

Élet Virága 

egészségvédő 

Egyesület 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 4-5 

alkalommal 

rendezvényekhez 

kapcsolódva  

5-7 fő 

rendezvénytől 

függően 

Polgár város 

rendezvényei

nek 

helyszínein 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

Magyar 

Vöröskereszt 

Helyi 

Szervezete 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

két havonkénti 

rendszerességgel, 

ill.  városi 

nagyrendezvénye

ken 

10-15 fő 

rendezvénytől 

függően 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

Méhész Klub 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

havi 

rendszerességgel 

15-20 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

TVK Idősek 

Klubja 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 

rendszerességgel 

25-30 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként 

Közmunkás 

anyák napja 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfejl-

esztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

ünnephez 

kapcsolódóan 

évente egyszer 

35-40 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

fellépőként és 

látogatóként 

Lokálpatrióta 

nőnap 

öntevékeny 

csoport, 

közösségfej-

lesztő  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

ünnephez 

kapcsolódóan 

évente egyszer 

80-100 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

Pszichológiai 

Tanácsadás 

a gyermekek, 

az ifjúság 

művelődését 

segítő, 

generációk 

közötti 

kapcsolatok 

támogatása 

heti 1 

alkalommal 6 

órában 

6-8 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként 



21 

 

Az egész életre 

kiterjedő tanulás 

feltételeinek 

biztosítása 

Digitális jólét 

program 

iskolán kívüli 

tanulási 

folyamatok,  

programok, 

szolgáltatások 

támogatása 

folyamatos 25-30 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként 

Bereczki 

Enikő 

előadása 

ismeretterjesz

tés az 

életminőséget 

és életesélyt 

javító előadás 

november 20. 100-120 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként 

A hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Polgári Helyi 

Értéktár 

Bizottság  

Helyi 

szellemi 

kulturális 

örökség 

ápolásának 

biztosítása 

egész évben 

folyamatosan, 

havi 

rendszerességgel 

5 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

Kiállítások 

Alkotók 

bemutatkozás

ának 

biztosítása 

egész évben 

folyamatosan, 

havi 

rendszerességgel 

25-30 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként, 

kiállítóként 

Helytörténeti 

kör 

Helyi 

szellemi 

kulturális 

örökség 

ápolásának 

biztosítása 

egész évben 

folyamatosan, 

havi 

rendszerességgel 

8-10 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

Az amatőr 

alkotó- és előadó-

művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

Mazsorett 

felnőtt 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1 

alkalmankénti 

rendszerességgel 

15-20 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

Mazsorett Ifi 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1 

alkalmankénti 

rendszerességgel 

15-20 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

Mazsorett 

gyerek 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1 

alkalmankénti 

rendszerességgel 

15-20 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

Fitt Dance    

I. - II. 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1 

alkalmankénti 

rendszerességgel 

15-20 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 

Black-Time 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1 

alkalmankénti 

rendszerességgel 

5-10 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

tagként, 

látogatóként 
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Tiszavirág 

Citerazenekar 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1 

alkalmankénti 

rendszerességgel 

5 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

zenekari tagként,  

Bridge 

zenekar 

A zenekar 

működésének 

elősegítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 

rendszerességgel 

5 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

zenekari tagként,  

A 

tehetséggondozás- 

és fejlesztés 

feltételeinek 

biztosítása 

Roma 

Hagyomány-

őrző Zene és 

Tánccsoport 

Amatőr 

alkotó- és 

előadó-

művészeti 

csoport 

működtetése 

menedzselése 

egész évben heti 

rendszerességgel, 

ill. alkalmanként 

a fellépésekhez 

igazodva 

10-15 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

zenekari és 

tánckari tagként,  

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

Színház 

látogatások 

szervezése 

kulturális 

turizmus, 

kulturális 

vidékfej-

lesztés 

évente 2 

alkalommal 
25-30 fő 

Debrecen 

Nyíregyháza 

Miskolc 

kőszínházai 

szervezőként és 

látogatóként 

Színházi 

eladások 

közösségi 

kulturális 

szolgáltatások 

szervezése 

évente 4 

alkalommal 
250-300 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

szervezőként és 

látogatóként 

Cirkuszi 

előadás 

közösségi 

kulturális 

szolgáltatások 

szervezése 

február 05. 80-100 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként 

Felnőttképzés 

elősegítése és 

támogatása 

egyéni és 

közösségi 

tudást, 

gazdaságot 

fejlesztő 

szolgáltatás 

támogatása 

heti 

rendszerességgel 

tanfolyamokhoz 

igazodóan 

25-30 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

résztvevőként  

terem 

bérbeadás 

épített 

örökségre 

építő, 

gazdaságot 

fejlesztő 

szolgáltatás 

igényeket 

kielégítően, 

alkalmi 

rendszerességgel 

15-20 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként 

Kis állatkiál-

lítás 

(rovarok, 

hüllők stb.) 

a helyi 

lakosság 

megismerte-

tése ezen 

állatokkal. 

évente 1 alkalom 80-100 fő 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

látogatóként 
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Rendezvény 

Városi 

nagyrendez-

vények, 

ünnepek, 

fesztiválok. 

helyi 

kulturális 

programok a 

lakosság 

rekreációs 

tevékenysé-

gének és a 

szabadidő 

hasznos 

eltöltésének 

támogatására 

ünnepekhez, 

jeles 

alkalmakhoz 

kapcsolódóan 

rendezvények-

hez igazodóan 

200 főtől - 

2500 főig  

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár, 

Polgár város 

főtere 

szervezőként, 

résztvevőként, 

látogatóként 
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3.  sz. melléklet 
 

A polgári Városi könyvtár  
2020. évi folyóirat jegyzéke 

 
1 3. Évezred 
2 5 perc angol 
3 Amiről Az Orvos Nem Beszél 
4 Autó Magazin  
5 Blikk Nők  
6 Blikk Nők Konyha 
7 Blikk Nők Otthon és Kert 
8 Burda Style 
9 Csodakert 

10 Dekorációs Ötletek 
11 Diéta és Fitnesz 
12 Disney Hercegnők 
13 Élet & Stílus 
14 Garfield Különszám 
15 Garfield  Magazin 
16 Hajdú-Bihari NAPLÓ  
17 Hetek  
18 Hihetetlen! 
19 HVG 
20 IPM 
21 Júlia 
22 Kiskegyed  
23 Konyhatündér 
24 Könyvtári figyelő  
25 Könyv, könyvtár, könyvtáros … 
26 Kreatív Gyermek 
27 Lakáskultúra 
28 Művelődés 
29 Nők Lapja 
30 Nők lapja Egészség 
31 Nők Lapja Ezotéria 
32 Nők Lapja Psziché 
33 Otthon Magazin 
34 Praktika Varrás 
35 Romána 
36 Szép Házak 
37 Szép Kertek 
38 Természetgyógyász Magazin 
39 Ufó Magazin 
40 Zsaru 

 


