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Bevezetés 

 

 A 2014-es évi szakmai munka az intézmény munkaterve alapján folyt, a 1997. 

évi CXL. törvény és módosításainak figyelembevételével. Ez a törvény szabályozta a szakmai 

munkát, melyet a 2012. év végén módosítottak, aktualizáltak. Fontosnak tartjuk, hogy az 

intézményünk által közvetített értékeket kortól, lakóhelytől, életkörülményektől függetlenül 

bárki megismerje, hasznosítsa.  

Az intézmény napi rendszerességgel figyeli az éppen aktuális pályázatokat. Ennek 

köszönhető, hogy 2014. év januárjába befejeződött a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0024-es 

Fejleszd tudásod Felsőzsolcán! szövegértés fejlesztésre irányuló pályázatunk. Sikeresen 

pályáztunk még a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0529-es azonosító számon tanórán kívüli 

foglalkozások megtartására, mely megvalósítását 2014. április 1-én kezdtük el. Ebben a 

pályázatban 6 oktatási intézmény együttműködése valósul majd meg. Ezek a következők: a 

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, Szent István Katolikus Általános Iskola, Kazinczy 

Ferenc Református Általános Iskola, Csomasz Tóth Kálmán Református Művészeti Iskola, 

Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda és az Ongai Általános Iskola. Még a 2010-es évben 

kezdte meg könyvtárunk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0055-ös Európai Uniós pályázatot, és a 

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0010-es pályázatot, ezek megvalósításához vállalt fenntartási 

követelményeknek is folyamatosan eleget teszünk.  

 

Az intézmény munkanapokon 8 és 17 óra között volt elérhető. A könyvtár a hét minden 

munkanapján 9-17 óráig fogadta látogatóit.  

 

Helyzetelemzés 

 

Személyi feltételek 

 A 2014. év során a Közművelődési Intézet élén új vezető kezdte meg tevékenységét, 

aki a közművelődési szakfeladatot is ellátta. Mellette 1 hatórás takarító-gondnok állt 

alkalmazásban. Egy főállású álláshely egész évben betöltetlen maradt.  

 A könyvtárban 2014. év során 2 fő könyvtáros szakalkalmazott dolgozott. A könyvtár 

vezetője igazgató helyettesként is ellátja feladatait. Az intézményben folyó munkát egész 

évben közfoglalkoztatottak is segítették.  



 

Tárgyi feltételek 

 A tárgyi feltételek a 2014-es évben nem változtak. Az informatikai eszközök 

működését kisebb fejlesztésekkel folyamatosan biztosítottuk.  

 

Intézményi bevételek 

 A Közművelődési Intézet bevétele 2014-ben: 

- Bérleti díjakból      12.000.- Ft 

Összesen       12.000.- Ft  

 

 A Városi Könyvtár bevétele 2014-ben: 

- Beiratkozási díjak     ---- 

- Késedelmi díjak    20.255,- Ft 

- Fénymásolás és nyomtatás, szkennelés 

      19.030,- Ft 

- Luca-napi könyvvásár        650,- Ft 

Összesen    39.935,- Ft   

 

A közművelődési feladatok megvalósítása 

 

Ünnepeink - Jeles napok 

 

 A 2014-es esztendő programja január 12-én a 2. Magyar Hadseregre (Doni 

Hősökre) történő megemlékezéssel kezdődött a felsőzsolcai Római Katolikus templomban. 

 

 A Magyar Kultúra Napján, január 22-én Egressy Béni születésének 200. 

évfordulójához kapcsolódó zenés, verses ünnepséget rendeztünk. 

 

 Március 15-ére, Nemzeti Ünnepünkre ezúttal is a Zsolcai Csata Emlékművénél 

rendezett ünnepségen emlékeztünk meg. A megemlékezésen Csöbör Katalin 

választókerületünk országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. 



 

 Május 1-ei rendezvényünk a városi Sportpályán egész napossá vált, ahol kiváló 

hangulatban, remek ételeket készítettek a majálison résztvevők. 

 

 Június 4-én az Összetartozás Emlékparkjában emlékeztünk meg a magyar történelem 

egyik leggyászosabb évfordulójáról.  

 

Június 21-én került sor a felsőzsolcai Városnapra, amelyen egész nap – 

gyermekeknek valamint felnőtteknek szóló – különböző vetélkedők zajlottak, délután pedig 

ünnepélyes megnyitóval, mazsorettek felvonulásával és ökumenikus istentisztelettel kezdetét 

vette a szórakoztató program. Ez alkalommal is vendégül látta Felsőzsolca városa 

testvértelepüléseinek képviselőit. Az érdeklődők számára színes programokat nyújtottunk. A 

délután folyamán színpadra lépett a Duma Színház két tagja Aranyosi Péter és Bellus István 

humoristák, az este legnépszerűbb produkciója pedig Zoltán Erika koncertje volt. Felsőzsolca 

2014-ben is méltó képen, jó hangulatban ünnepelte várossá avatását.  

 

Július 25-én déli harangszóra csendes főhajtással, az ünnepi alkalomhoz illő műsorral 

és koszorúzással emlékeztünk a Zsolcai Csata 165. évfordulójára.  

 

Augusztus 20-án, Államalapító Szent István ünnepén az alkalomhoz illő műsor 

keretén belül Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviseletében Demeter 

Ervin kormánymegbízott mondott beszédet, majd erre az alkalomra sütött új kenyeret a 

felsőzsolcai történelmi egyházak képviselői megáldották-megszentelték. 

 

Szeptember 27-28-án városunk ismét csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország 

szeretlek” programsorozathoz. 27-én a Rendezvények Házában került sor az alkalomhoz 

illő ünnepi műsorra, melynek keretén belül Dr. Ternyák Csaba Egri érsek és Csöbör 

Katalin választókerületünk országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet valamint 

testvértelepüléseink képviselői mondták el az összetartozásról szóló gondolataikat. A 

programsorozat másnapján, egyéb programok mellett a - méltán népszerű - helyi zenekarok 

szórakoztatták a közönséget, valamint fellépett Kállay-Saunders András és Szandi is. 

 

 Október 23-án, Nemzeti Ünnepünkön a felsőzsolcai program a Kegyeleti Parkban 

álló hármas kopjafánál zajlott, ahol főhajtás mellett helyeztük el az 1956-os forradalom 



áldozatainak emlékére a megemlékezés koszorúit. Az ünnepi megemlékező beszédet Putz 

József a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója mondta. Ezúttal a 

rossz időjárási viszonyok miatt a hagyományos Turulfutás elmaradt, viszont arra lehetőség 

nyílt, hogy a négy település polgármesterei megkoszorúzzák az emlékművet.  

 

 November 28-án a Kegyeleti Parkban közel félszázan emlékeztünk az elhurcoltak 

emléknapjára álló kopjafánál és kettős keresztnél. Ezt követte a régi Művelődési Ház falán 

elhelyezett emléktábla megkoszorúzása.  

 

 Hagyománnyá vált, hogy városunk az adventi vasárnapokon a Hősök terén 

felállított felsőzsolcai karácsonyfa tövében a közös Adventi Koszorún Gyertyát gyújt. 

Minden alkalommal elmondták ünnepi gondolataikat a felsőzsolcai történelmi egyházak 

képviselői, majd Felsőzsolca óvodásai, iskolásai és népdal köreinek tagjai karácsonyi 

énekeket énekeltek, illetve a vállalkozó kedvű lakosok karácsonyi verseket szavaltak. Az 

együttlét hangulatos zárása minden alkalommal, a mézeskalács és forró tea elfogyasztása volt, 

mely alkalmat adott a meghitt beszélgetésekre is.  

 

Kiállításaink  

 

 Március 14-én nyílt kiállítás Diósgyőri Képzőművész Stúdió 76 tagjainak 

festményeiből. A kiállítás május 20-ig volt megtekinthető. 

 

 Június 14-én nyílt meg Horváthné Szathmáry Király Johanna a Szathmáry Király 

Ádám Kulturális Társaság tiszteletbeli elnökének Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítása. 

 

 Augusztus 20. tiszteletére A magyar nemzet lobogói a kezdetektől napjainkig című 

kiállítás nyílt meg, amely Somogyi Győző, Kossuth-díjas grafikus művész munkáiból 

válogatott. A kiállítás október 10-ig volt látogatható. 

 

Október 21-én nyílt meg „Színek, fények - 25 év a festészet bűvöletében…” 

Bártfai Betty festőművész jubileumi gyűjteményes kiállítása. A kiállítás december 12-ig 

fogadta a látogatókat. 

  



Egyéb rendezvényeink 

 

Február 8-án került megrendezésre a Közösségépítő Civil Bál a civil szervezetekkel 

karöltve. 

Február 13-án a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör történetét felölelő könyv bemutatója.

 Március 5-én a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tavaszköszöntő (Baba marta), 

valamint a török uralom alóli felszabadulás 136. évfordulójára rendezett ünnepség 

szervezésében, rendezésében működtünk közre. A rendezvényre a régi Művelődési 

Házban került sor. 

Március 8-án Nemzetközi Nőnap ünnepe a Rendezvények Házában 

közreműködőként segítettük az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület munkáját. 

Április 3-án a Krisztina Óvoda átadó ünnepsége. 

Április 11-én Költészetnapi Zenés Megemlékezés József Attiláról, Orosz Gábor 

népzenész közreműködésével. 

Április 30-án este számtalan civil szervezettel karöltve fáklyás felvonulás indult a 

Bárczay-katélytól a Sportpályáig zenés felvezetéssel.  

Június 14-én Horváthné Szathmáry Király Johanna a Szathmáry Király Ádám 

Kulturális Társaság tiszteletbeli elnökének Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállításának 

megnyitásában működtünk közre. 

Június 14-én Pelsőcön, a „Sajó vize összeköt” Nemzetközi Dalos találkozón való 

részvétel.    

Június 23-án Bredács László: A Felsőzsolcai Sportegyesület Története című könyv 

bemutatója. 

Július 28-án  az I.világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztünk.  

Szeptember 13-án „Nemzedékek Találkozója 2014.” címmel nagyszabású kulturális 

programot szerveztünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségével együttműködve. 

Szeptember 16-22. között a Mobilitási Hét programjainak megvalósításában 

működtünk közre. 

Szeptember 26-án Szüreti Felvonulás és Bál szervezésében, rendezésében működtünk 

közre. 

Október 6-án közreműködtünk az Aradi vértanúk emlékére szervezett megemlékezés 

szervezésében, rendezésében. 



Október 22-én Dömötör napi bolgárkertész ünnep szervezésében, rendezésében 

működtünk közre. 

 

Közgyűjtemény - Közoktatás  

 

 Tárlatvezetés a helytörténeti gyűjteményben. A 2014. évben a TÁMOP-3.2.13-12/1-

2012-0529. Játszva is tanulhatsz Felsőzsolcán! pályázat keretében a különböző 

évfolyamhoz tartozó diákok heti rendszerességgel ismerhették meg a „Századok 

útkereszteződésében” - Képek Felsőzsolca történetéből elnevezésű helytörténeti kiállítás 

segítségével lakóhelyük történetét. A foglalkozások célja, hogy az alsó tagozatos tanulók 

játékos formában, valamint a felsősök a történelem tantárgyba építve ismerkedjenek meg 

Felsőzsolca régmúltjával, elődeink életével, szokásaival.  

Muzeális kiállítóhely  

A Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet gyűjteménye nem gyarapodott a 2014-es 

évben.  

A helytörténeti gyűjtemény 2014-es összefoglaló statisztikai adatai: 

-    1244 nyilvántartott gyűjteményi tétel, 

- 2272 db raktározott műtárgy. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvános könyvtári ellátás 

 

A 2014-es év során a szakmai munka a könyvtár munkatervében tervezettek alapján folyt.  

 

Minőségbiztosítás 

 



A könyvtári munka hatékonyságának méréséhez fontos a megfelelő 

minőségmenedzsment. A 2014-es év utolsó 2 hónapjában az olvasói elégedettség mérésére 

kérdőívet készítettünk és látogatóink ezen keresztül nyilvánítottak véleményt a 

könyvtárunkról, az éves munkánkról. A kérdőívet tekinthetjük reprezentatívnak, mivel a 

könyvtárlátogatóinak közel 10%-a kitöltötte. A megkérdezettek véleménye egyértelmű 

elégedettséget tükrözött a könyvtár szolgáltatásairól, könyvtárosainkról. Negatív 

visszajelzésként mindössze a folyóiratok hiánya jelent meg. Bár a felmérés eredménye nem 

indokolta, de a könyvtárunk nyitva tartását 2015. január 1-étől megváltoztattuk a törvényi 

változások előírása szerint. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a nyugdíjas olvasóink a 

délelőtti órákat részesítik előnyben – könyvtárlátogatásra -, mivel esténként nem szívesen 

mozdulnak ki egyedül. Az aktív korú olvasóink visszajelzései azt tükrözik, hogy a szombat 

délelőtti nyitva tartásra szükség van, igénylik az olvasók.  

Könyvtárunk folyamatosan működtet egy „véleményládát”, mely segítségével 

olvasóink, látogatóink folyamatosan eljuttathatják a könyvtárosokhoz javaslataikat, 

véleményüket, kívánságaikat, esetleges panaszaikat. 

 

Állományalakítási stratégia 

 

Egy jól használható könyvtárban a gyűjtemény és a könyvtár funkciója mindenkor 

szervesen kapcsolódik egymáshoz, a kettő kölcsönhatásban érvényesül. A felhasználói kör 

igényeinek alakulása, az új ismeretágak megjelenése vagy előtérbe kerülése, az információ 

hordozóinak megsokszorozódása meghatározó szerepet játszanak a könyvtár gyűjtemény 

szervezésében. Tehát az állományalakítás a könyvtár működésének, szolgáltatási 

lehetőségeinek, jövőképének szerves része, ez az alapvető biztosítéka az olvasóbarát könyvtár 

kialakításának. A tervszerű állománygyarapításon kívül igyekszünk odafigyelni olvasóink, 

látogatóink kívánságára, igényére is. 

 

Állományszervezés 

 

Gyarapodás  2011. 2012. 2013. 2014. 

Könyv és folyóirat 403+69 303+67 209+114+58 389+61 

Elektronikus dok. (db) 37 12 3 6 



Összes beszerzett 

Dokumentum száma:  
509 382 384 456 

 

A Felsőzsolcai Városi Könyvtárban a legáltalánosabb beszerzési forma a vétel és az 

ajándék. A folyóirat állományunkat nemcsak vásárlással, hanem pályázattal is gyarapítjuk. A 

fenti statisztikai adatokban a három beszerzési forma együttesen jelenik meg. Sajnos a 2014-

es év költségvetése nem tette lehetővé, hogy az eddigi hagyományokhoz híven többfajta 

folyóiratot rendeljünk, így csak a helyi Észak-Magyarország és a Nők lapja című magazint 

fizette elő könyvtárunk a Nemzeti Kulturális Alap által küldött 59 féle folyóiraton kívül.  

Mivel a 2014-es év folyamán állománygyarapításra csak 407 ezer forint állt 

rendelkezésünkre, így törekedtünk állományunkat vásárláson kívül, más formában is 

gyarapítani. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével lehetőségünk volt az előző 

évekhez hasonlóan részt venni a Márai-programban. Az állomány folyamatos gyarapítása 

mellett tervszerű apasztással biztosítjuk a könyvtári állomány megújulását. A 2009. évi 

szakfelügyeleti ellenőrzés is felhívta figyelmünket az állományunkban lévő elavult, 

elhasználódott dokumentumok folyamatos selejtezésére. Könyvtárunkból 2014-ban 161 darab 

könyvet 20.373,00,- Ft értékben fenntartói engedéllyel az év végén leselejteztünk. Ezeket a 

dokumentumokat a szokásos Luca napi (december 13.) könyvvásáron értékesítettük. Itt 50 Ft-

os egységáron 13 darab könyv talált új gazdára, a bevétel 650,- forint volt. 

Dokumentum beszerzésre (könyv, video, DVD, CD) 351.756,-,- Ft-ot, folyóiratra 

36.176,- Ft-ot költöttünk. Összesen dokumentum beszerzésre 387.932,- Ft-ot fordítottunk.  

 

Állománygyarapítási keret megoszlása: 

 

Költségvetési előirányzat 2011 2012 2013 2014 

Eredeti költségvetés 300  300 e 300 e 300 e 

TÁMOP pályázat 0 0 236 e 0 

Érdekeltségnövelő pályázat 131 e 35 e 63 e 107 e 

Összesen:  431 e 335 e 599 e 407 e 

 

 

Az érdekeltségnövelő könyvtári támogatást a nyilvános könyvtárat fenntartó települési 

önkormányzat által 2013. évben biztosított saját költségvetési támogatásból a nyilvános 



könyvtár állománygyarapítására fordított összeg arányában kerül megállapításra. A 2014-ben 

az érdekeltségnövelő pályázaton könyvtárunk 107 ezer forintot nyert. Az érdekeltség növelő 

pályázat lehetőséget biztosít a pályázati keret 30%-nak összegét informatikai fejlesztésre 

költeni. Sajnos a 2014. év első felében a könyvtári hálózatot villámcsapás érte. A hálózat 

működését biztosító két router-t ki kellett cserélnünk, mert üzemképtelenné váltak. Ennek 

anyagi fedezetét az érdekeltségnövelő pályázat nyújtotta.  

Szolgáltatás 

 

Könyvtárhasználat 

 2011 2012 2013. 2014. 

Beiratkozott olvasó (fő) 633 664 714 742 (*35) 

Ebből 16 éven aluli (fő) 257 169 289 298 

*2014. évben újonnan regisztrált olvasók száma 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 2009. január 1-jétől ingyenessé tette a könyvtári 

beiratkozást az állandó felsőzsolcai lakosok számára. Mint a diagramból is kitűnik, a 2009-es 

évhez viszonyítva a beiratkozott olvasók száma folyamatosan nő. Ennek egyik tényezője az 

ingyenes könyvtárhasználat, a másik tényező az Európai Uniós pályázatok nyújtotta 

lehetőségek.  

A fenti diagramból az látszik, hogy a 2014. év során 28 új beiratkozott olvasónk volt, 

de ez nem így van. Évenként 1 alkalommal kiemeljük, megszüntetjük azon beiratkozott 

olvasók nyilvántartását, akik már 2 éve folyamatosan nem vették igénybe szolgáltatásainkat. 

Ezeket a nyilvántartási számokat ismételten kiosszuk az új olvasók számára.  

Olvasóink nagy része nyugdíjas, vagy munkanélküli. Az aktívan dolgozó lakosok 

közül nagyon kevesen veszik igénybe a könyvtár nyújtotta szolgáltatásokat. Elsődleges 

törekvésünk arra irányul, hogy ezt az olvasói réteget is a rendszeres könyvtárlátogatók között 

tudhassuk. A 2014. évben lehetőségünk volt Baba-Mama Klub keretében a kismamákat is 

becsalogatni a könyvtárba, így már ők is a könyvtárlátogatóink népes seregét gazdagítják.  

Sajnos a beiratkozott gyermekek száma folyamatosan csökken. Ez annak tudható be, 

hogy a Szent István Katolikus Általános Iskola van közel könyvtárunkhoz, de az ott tanuló 

gyermekek többsége halmozottan hátrányos és nem ösztönözhetőek az olvasásra. Mivel a 

Református Iskola messze van intézményünktől, így ők nem látogatják könyvtári órákra a 



könyvtárat. Az ott tanuló diákok nagy része nem tud könyvtárunk létezéséről, vagy csak 

ritkán veszik igénybe szolgáltatásainkat.  

2009-ben vezettük be a „könyvtár házhoz megy” elnevezésű programunkat, mellyel az idős, 

otthonukat elhagyni nem tudó, de olvasni szerető felsőzsolcaiaknak szerettünk volna 

segítséget nyújtani. Ez a szolgáltatásunk a mai napig működik.  

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 

Könyvtárhasználat összesen 4601 3015 5610 5023 

Ebből 16 éven aluli 3029 1580 626 623 

Összesből kölcsönzött 3875 1173 2117 2982 

Kölcsönzött dokumentumok (db) 13586 5073 9648 7960 

16 éven aluli kölcsönző (db) 2430 668 1115 1589 
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Internethasználat 
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345/óra 
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használat 
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Az Internethasználatból a 2014-es év folyamán bevételünk nem származott. A TIOP-

1.2.3-09/1-2010-0010-es pályázat fenntartási kötelezettségei között szerepel, hogy a pályázat 

során beszerzett fejlesztésekből bevétel nem származhat. Egyre többen fordulnak meg 

intézményünkben, és a pályázatok fenntartásának eleget téve évente 2 turnusban (tavasszal és 

ősszel) indítunk internet használati tanfolyamot. Itt egy 10-12 alkalomból álló előadás 

segítségével ismerkedhetnek az érdeklődők a számítógéppel és az internet nyújtotta 

lehetőségekkel.  

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

 

A 2014-es évben 14 dokumentumot kértünk nyilvános könyvtári hálózat könyvtáraitól 

kölcsönzésre, mivel ezek állományunkban nem voltak fellelhetőek. A könyvtárközi 

kölcsönzésre gyakran ösztönözzük olvasóinkat, de nem minden esetben élnek vele, mivel 

Miskolc közelsége miatt inkább maguk kölcsönzik ki a szükséges dokumentumokat, hiszen 

bármennyire is gyors az ügyintézés, általában 2-3 napot így is várni kell rá.  

 

Bevételi összesítés 

 

A könyvtár bevétele 4 tételből áll. A beiratkozási díjak, internethasználat valamint 

fénymásolás-nyomtatás-szkennelés. 

- Beiratkozási díjat csak azoknak az olvasóknak kell fizetni, akik nem rendelkeznek 

felsőzsolcai állandó lakcímmel. A 2014-es év folyamán más településről nem 

iratkoztak be olvasók.  

- Az Internethasználatból a 2014-es év folyamán bevételünk nem származott. A TIOP-

1.2.3-09/1-2010-0010-es pályázat fenntartási kötelezettségei között szerepel, hogy a 

pályázat során beszerzett fejlesztésekből bevétel nem származhat.  

- Fénymásolásért , nyomtatásért és szkennelésért 19.030,- forintot fizettek a használók.  

- A könyvtárunknak a későn visszahozott könyvek után beszedett késedelmi díjból: 

20.255,- forint bevétele származott.  



- December 13-án tartottuk meg a hagyományos Luca-napi könyvvásárunkat, amelynek 

bevétele: 650,- Ft volt.  

A könyvtár működésbeli bevétele 2014 évben: 39.935,- Ft volt. 

 

Csoportos foglalkozások 

 

01.17.   Felsőzsolcai Görög Katolikus Óvoda 30 fő  könyvtáros 

  könyvtárismertető 

02.19.  Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 30 fő  könyvtár 

  könyvtárismeretető 

03.02.  Szent István Általános Iskola 5.a.  20 fő  könyvtáros 

  könyvtárismertető 

03.03.  Szent István Általános Iskola 5.b.  20 fő  könyvtáros 

  könyvtárismertető 

 

 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0529. Játszva is tanulhatsz Felsőzsolcán! 

 

Könyvtárunk 2014. április elsején kezdte el a Játszva is tanulhatsz Felsőzsolcán! című 

pályázat megvalósítását. A pályázat célja, hogy a felsőzsolcai nevelési, oktatási intézmények 

óvodásai, tanulói minél több, és színvonalasabb tanórán kívüli foglalkozáson vehessenek részt 

a megvalósítási időszak alatt.  

A pályázatban résztvevő intézmények:  

- Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

- Szent Miklós Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Szent Miklós Óvoda Tagóvodája 

- Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 

- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

- Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola, Felsőzsolcai 

Tagintézménye 

- ongai Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. 

A résztvevő intézmények lehetőséget kaptak diákjaik számára pályázati pénzből sokszínű 

szakköri foglalkozások, különböző témájú nyári táborok megrendezésére és környezetvédelmi 

témanap keretében egy poroszlói kiránduláson is részt vehettek. A programok változatosságát 



az adott intézmény igényei adják meg. A diákok részt vehettek kézműves, néptánc, 

színjátszás, íjászat, hagyományőrző szakkörökön is, az adott intézmény pedagógiai 

programjától függően. A projekt vége előtt a diákok versenyeken adnak számot tudásukról, az 

elsajátított ismeretekről. A pályázat nyújtotta lehetőségeket 2015. március 31-ig van 

lehetőségünk kihasználni. 

 

 

A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0055-ös pályázat fenntartásának keretében megtartott 

foglalkozások: 

 

Ez a pályázatunk 2010-ben indult. Ekkortól minden év nyarán, egy hetes nyári tábor tartunk a 

felsőzsolcai diákok részére. A 2014. évben megtartott  táborunkat a jelenleg is folyó TÁMOP 

pályázat keretében valósítottuk meg, így ebben az évben a könyvtári éjszakát szerveztük a 

pályázat fenntartásaként.  

 

A TIOP-1.2.3-09/1-2009-0010 pályázat fenntarthatóságának biztosítása céljából 

megtartott internettanfolyamok:  

 

Május –június hónapban 6 héten keresztül 12 alkalommal ismerkedhettek az 

érdeklődők a számítógépekkel és az operációs rendszerekkel délelőtti órák keretében a 

jelentkezők. 

 

November- december hónapban 6 héten keresztül 12 alkalommal ismerkedhettek az 

érdeklődők két csoportban a számítógépekkel és az operációs rendszerekkel. 

 

 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0024. Fejleszd tudásod Felsőzsolcán! 

 

Az intézmény a pályázat megvalósítását 2014. január 31-én befejezte, az elszámolást 

március végén beadta. A pályázat célcsoportja elsődlegesen a Szent István Katolikus 

Általános Iskola diákjai voltak, így a 2014. év végén 1-1 alkalommal még a 

fejlesztőpedagógus és a DAVID komputerrel fejlesztő pedagógus tartott szintfelmérő 

foglalkozást a fenntartási kötelezettségnek eleget téve.  

 



Nagyrendezvények 

 

Április 11. Költészetnapi megemlékezés Felsőzsolca lakóival Orosz Gábor 

közreműködésével Zenés megemlékezést tartottunk József 

Attiláról.  

 

Június 2. Ünnepi Könyvhét rendezvényének célcsoportja a gyermekek 

voltak a „Rettegő fogorvos” címmel könyvbemutató előadást 

tekintettek meg Víg Balázs rendezésében.  

 

Július 7- 14. Napközis tábor a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0529. pályázat 

keretében.  

 

Október 15. Másfél év a felkelő nap országában – Kersch Emese 

felsőzsolcai pedagógus fényképekkel illusztrált 

élménybeszámolója.  

 

Október 10.   Egy éjszaka a könyvtárban  

 

December 13.   Luca napi könyvvásár a selejtezett könyvekből 

 

Továbbképzés 

 

 A Közgyűjteményi Intézet és Városi Könyvtár dolgozói 2014-ben forráshiány miatt 

továbbképzéseken nem tudtak részt venni. 

 

 

Felsőzsolcai civil mozgalom 

 

 A 2012-es évben váltak rendszeressé a felsőzsolcai civil szervezetek részére havi 

rendszerességgel a Bárczay-kastélyban megtartott egyeztető fórumok, melyeknek 

köszönhetően a szervezetek egymást inspirálva is igyekeztek elkerülni programjaik 

időpontjainak ütközését. Közreműködtek valamennyi nem önkormányzati rendezvény, 



ünnepség szervezésében, bonyolításában. Az elmúlt esztendő talán legjelentősebb eseménye 

életükben a már hagyománnyá váló novemberében a Rendezvények Házában megtartott 

Magyar Nóta Napja, mely szakmai konferenciával indult és nagysikerű magyar nóta 

koncerttel zárult.  

 

Együtt Felsőzsolcáért Egyesület beszámolója a 2014-ben végzett munkáról  

 

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 2014-ben az év elején elfogadott terveknek megfelelően 

végezte a munkáját. Az elnökség az elvégzendő munkák előtt megtárgyalta a feladatot, majd a 

szükséges lépések megtétele után végezte azt el. A terv a következő volt: 2014 évre 

egyesületünk a hagyományok ápolásának figyelembevételével, az előző éveink sikeres 

rendezvényeit újra betervezte, kiegészítve új programokkal. 

Erősíteni kívánjuk a határon túli magyarsággal való kapcsolatainkat, illetve új helyekre 

szeretnénk elvinni a sikeres műsorainkat. Továbbra is fő feladatunknak tekintjük a lakossági 

igények magas szintű kielégítését a sport, a kultúra és városszépítés területén.  

A Magyar Nótások Országos Szövetségének tagjaként kiemelten foglalkozunk a magyar nóta 

ügyével. Éves terveinkben továbbra is fontos az országos ünnepeken és a város történelmi 

évfordulóin való részvétel és koszorúzás. Szoros együttműködést tovább erősítjük a városban 

lévő aktív civil szervezetekkel. Februárban farsangi bált rendezünk. Március hónapban színes 

Magyar Nóta és Operett műsorral, virággal köszöntjük a város lányait, asszonyait. Újból 

meghirdetjük a környező települések iskoláskorú gyerekeinek a magyar nóta versenyt, és a 

Sajó-parti Vándorkupa Összetett Sportversenyt. Április 30-án zenés fáklyás felvonulás, 

májusfadíszítés az Önkormányzat, a Közművelődés, és más civil szervezetekkel együtt. 

Másnap a feldíszített májusfánál majális, közös rendezvény az Önkormányzattal, és a három 

vallási felekezettel, ökomenikus misével a sporttelepen. Felsőzsolcai anyák köszöntése 

műsorral. Operett műsort szervezünk énekeseinkkel, és vendégművészekkel. Júniusban 

Erdélyi kirándulást szervezünk Csíkcsicsóra, Nyikómalomfalvára az egyesületen belül 

működő Magyar Nótások és Énekesek fellépésével.  

Városnapi rendezvényen a többi civil szervezetekkel közös műsort és programot szervezünk. 

Augusztus 20 megünneplése, koszorúzás a Szent István iskola udvarán. Szeptemberben 

Felvidéki kirándulás Királyhelmecre, egyesületünk énekesei fellépésével az ottani magyarok 

szórakoztatására. Októberben szüreti felvonulás, utána szüreti bál más civil szervezetekkel 

összefogva.  



November végén az általunk megalapított Magyar Nótások Országos Szövetségének tagjaként 

megrendezzük az országos Konferenciát és Műsoros Estet. Ismét meghirdetjük az iskolások 

számára a rajzversenyt, nyertes rajzokból kiállítást rendezünk. Részt veszünk pályázat útján a 

halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok képzésében. Szükségünk van a számítógép 

bővítésére, vagy cseréjére. A város virágosításában továbbra is részt veszünk. 

Továbbszorgalmazzuk egy árvízi emlékmű felállítását. Az árvíz által elsodort Kis –Sajó híd 

megszüntette Miskolc megközelítését kerékpárral. Nem mondunk le a kerékpárút kiépítés 

megvalósításáról, folytatjuk egyeztetéseinket az Önkormányzattal. Az elmúlt években anyagi 

okok miatt nem voltlehetőségünk megjelentetni a Civil Tér időszakos kiadványunkat.  

Tízéves évfordulónkra szeretnénk megjelentetni. Az igények növekedése, a nagy érdeklődés 

re tekintettel –anyagi lehetőségeinkhez mérten- a környező településeken népszerűsítjük a 

Magyar Nótát.  

A tervekből a következők valósultak meg: 

Január 31. Elnökségi ülés az egyházak képviselőivel a Siska pincészet    

       meghívására. 

Február 08. Civil bál az Önkormányzattal közösen 

 13. A Férfi Népdalkörről szóló könyv és CD bemutatásán részvétel 

Március 05. Bolgár Martenica ünnepségen részvétel 

   09. Nőnapi műsor szervezése a Rendezvények Házában 

   15. Koszorúzás az emlékműnél 

Április 05. Az Avasi Gimnáziumban Csöbör Katalin felkérésére Nóta est rendezése 

15.Családi nap a Tanodában 

25. Kistérségi Gyermekdal-verseny 30 fő indulóval 

30. Fáklyás felvonulás 

Május 01. Majális 

           17. Anyák napi műsor és Egressy Bénire emlékezés (200 éve született) 

           22. E.F.E. Éves Közgyűlése 

Május 27. E.F.E. kirándulás az Edelényi Kastélyba 

Június 21. Városnap, főzőverseny 

           23. Bredács László: A Felsőzsolcai Sportegyesület Története című könyv bemutatója 

           27. Az I. világháborús emlékműnél koszorúzás 

Augusztus 20. Ökomenikus kenyéráldás, koszorúzás 

Szeptember 04. E.F.E. Közgyűlése Téma: az önkormányzati képviselő jelöltek, és 

polgármesterjelölt támogatása 



 06. Tanévnyitó a Tanodában 

 13. Aba Sámuel Emlékműsor Szikszó, énekeseink fellépésével, itthon a Rendezvények 

Házában Nemzedékek Találkozója 

 14. Encs, nótaműsor 

 19. Emődi Gyula második szerzői estje vendégművészekkel, Hajdúnánáson műsor a 

Magyar Dal Napján 

 26. Szüreti Felvonulás és Bál 

 27. Szeretlek Magyarország 

Október 04. Az elnökség vendégül látta a Szegedi Harmonikásokat 

05. Kórustalálkozó és Harmonika Est  

 06. Koszorúzás az Aradi vértanúk emlékére 

 18. Kerékpárút bejárás a Zsolca Táncegyüttessel és a Férfi Népdalkörrel 

 19. Nótaest Szegeden 

  22. Bolgár Emlékmű koszorúzás 

  27. E.F.E. Közgyűlés, az Alapszabály módosítása 

November 06. Megbeszélés a Polgármester úrral és a Zsolcai Polgári Körrel 

   22. Emlékülés Egressy Béni születésének 200 évfordulója tiszteletére, majd Nótaest, 

sztárvendég Szeredi Krisztina, részt vett: két Erdélyi, egy Vajdasági énekes, és Erdélyi 

Claudia 

28.  Az Elhurcoltak Emlékére koszorúzás 

30. Az első Adventi gyertya meggyújtása a Város karácsonyfájánál(a többi három 

gyertyagyújtáson részvétel) 

December 04. Nyugdíjas találkozó 

09. Siska Andrást köszöntötte az elnökség 75. születés napján 

18. Karácsonyi családi nap a Tanodában 

A felsorolt rendezvényeken kívül a Tanoda programban 30 fő hátrányos helyzetű gyerek 

oktatása folyamatos. A nyáron 3x5 napos Nyári táborozáson 100 gyerek vett részt. 

A TÁMOP Komplex Telep programban konzorciumi tag az Egyesület. Itt a projektben 

előírtak szerint veszünk részt a munkában 2 fővel. 

A szerződésnek megfelelően a programokat folyamatosan szervezzük és végezzük. 

A rendezvényeinkről tájékoztatókat írunk az újságoknak (Észak, Nótás Újság, Zsolca 

Hírmondó, valamint a műsorokról készült TV felvételeket a Facebookon, a You Tube-n és a 

Zsolca TV-ben is meg lehet tekinteni. 



Pályáztunk, és részt veszünk az Önkormányzat által kiírt „Funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések” projektben, a „Játssz,óh,tér!”, a „Helyben egymásért”, a „ Kívül tágasabb- 

Zsolca a sporttársad” témakörben. (lásd: Kerékpár túra, Emődi Est, Szüreti Felvonulás, 

Nótaest) 

A tervekből nem valósult meg: 

 - Sajó parti Vándorkupa 

 - Erdélyi út – érdeklődés hiányában 

 - Királyhelmec-meghívás hiányában  

 - Az iskolások rajzversenye 

 

Beszámoló a  Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság munkájáról  

 

A Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság 2014-ben Munkatervében meghatározott 

feladatokat elvégezte.  

2014. március 11-én Petőfi napja címmel irodalmi délutánt szerveztünk gyermekeknek, 

felnőtteknek. 

2014.március 31-én a Szathmáry Király család sírhelyénél, a Kriptánál tisztelegtünk 

Szathmáry Király Pálné Platthy Ida emléke előtt. 

2014. június 14-én Szathmáry Király Erzsébet –díjat adtunk át Kapusi Krisztián levéltáros 

részére. Horváthné Szathmáry Király Johanna a Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság 

tiszteletbeli elnökének Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítását nyitottuk meg. 

2013. december 10-én honismereti vetélkedőt szerveztünk általános iskolás gyermekeknek, 

melyen a tanulókat könyvjutalomban részesítettük. 

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy a Bárczay-kastélyban térítésmentesen tarthattuk 

rendezvényeinket. 

 

 

Beszámoló a Nyugdíjas Klub munkájáról 

 

 A Klub éves programjának nagyobb részét, hasonlóan a korábbi évekhez, az 

Önkormányzat által szervezett, különböző helyi eseményeken történő részvétel tette ki. Ezek 

közé tartoztak a megemlékezések a nemzeti ünnepek alkalmával, továbbá a helyi ünnepek, 

többek között a városnapok, a szüreti felvonulás, a dalos-találkozó, a kiállítások, az adventi 

esték, a fáklyás felvonulás, a május eleji ünnepség, a koncertek, stb.  



Az év során több csoportos kirándulást valamint fürdőprogramot szervezett a klub.  

A sportklub udvarán több alkalommal is sor került szalonnasütésre, amelyeken átlagosan 

harminc-harmincöt klubtag vett részt.  

Szép hagyományt alakított ki a Klub a közös névnapozások megszervezésével is, 

amelyekre, amint valamennyi közös klubfoglalkozásra is a Pokol Csárdában került sor, 

amelyet a helyi csárda tulajdonosa Nádi Gyula biztosított.  

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület tagjaival összefogva az együtt szervezett sikeres 

városi programokon és rendezvényeken sütöttek, főztek és ünnepeltek.  

Az évek során hagyománnyá vált óvodai karácsonyi ünnepségeken is részt vettek, ahol 

a gyerekeket ajándékokkal lepték meg.  

 

Művészeti csoportjaink 

 

Rozmaring Népdalkör 

 

A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre nagyon sikeres évet zárt 2014-ben, 

melynek legfőbb jellemzője, hogy: nyugodt, gyarapodó, mozgalmas. 

Nagy szó ez a zaklatott világunkban és a megelőző év bizonytalansága után, amikor is a 

megszokott, sok éve minket igazgató karnagyunkat édesanyja, Murvainé Bodnár Ildikó 

váltotta fel, aki zenetanár és nem kevésbé elfoglalt a fiánál. Mivel Miskolcról jár ki hozzánk, 

minden próbaegyeztetési, és egyéb gondot könnyebben tudunk kivitelezni. Kölcsönösen 

kedvező „egyezségünk” pár hónapja, hogy az esti próbákat délelőtt tartsuk a téli hónapokban, 

ez a közlekedés, biztonságérzet szempontjából a tagoknak és karnagyunknak is jó. A 

Próbáinknak továbbra is a Bárczay-kastély ad helyt, a délelőtti próba nekik is optimálisabb. 

Kialakult a munkakapcsolat a Közművelődési Intézet új igazgatójával is, egyre inkább 

összeszokott lesz a közösség, zökkenő mentesebb a munka. Segítségüket mindenben 

élvezzük.(pl. fénymásolás) 

A Rozmaring Népdalkörben a 2014 a gyarapodás, megújulás éve is, mert már az év első 

próbáján 4 új taggal gyarapodtunk, egy tagtársunk idős korára tekintettel elbúcsúzott 

közülünk, így 21-en vagyunk. Az új (ill. régen már tag, most visszajött) tagjaink nagy 

lendülettel kapcsolódtak be a munkába. 

A takarékoskodásunk és eredményes pályázataink, adományok eredménye, hogy minden 

tagunk teljes fellépő ruházatot és lábbelit, egyéb felszerelési kiegészítőt kapott! A ruházatról 



közösen döntöttünk, ezért sikerült hosszú távra megoldani a szép, mobilizálható, változtatható 

fellépő ruházatunkat, melyet nagyon kedvezményes áron a helyi Bellino Kft. munkatársai 

varrtak.  

Büszkén számoltunk be a pozitív változásainkról márciusban a helyi TV-ben is. 

A mozgalmasságot egyrészt a fellépési eseményeink jelentették, amiben új (reméljük 

hagyomány lesz!), hogy Arnóton a Vőfély-találkozón vettünk részt, s Lakodalmas műsorral 

szerepeltünk. Közreműködésünk tetszett, visszavárnak minket.  

A Rozmaring Népdalkör a Zsolca Kulturális Egyesület keretén belül működik, amely az éven 

új Alapszabályt készíttetett, a minősítése ezután „egyesület”, a közhasznú” minősítésnek nem 

feleltünk meg a kis pénzforgalmunk miatt. Egyesületünk sok pályázatot is készített, aminek 

eseményei a 2015. évben fognak megvalósulni. 

Sikeresen szerepeltünk a városi és a környező települések rendezvényein, részt vettünk Dalos-

találkozókon, tovább építettük kapcsolatainkat más népdalkörökkel, társadalmi 

szervezetekkel. Nagyon szoros kapcsolatunk van a felsőzsolcai civil szervezetekkel, akikkel a 

Közművelődési Intézet koordinálásával rendszeresen részt veszünk a város programjainak 

megtervezésében és szervezésében, lebonyolításában, valamint programok aktív 

látogatóiként. 

 

Az alábbi rendezvényeken vettünk rész műsort adva 2014. évben: 

(A kiemelt fellépések a településen kívüliek) 

 

Civil Farsangi Bál– rendezésében részvétel    Február 8.                                   

Év  köszöntő, Murvai Dénes karnagyunk bú csúztatása   Február 15. 

Bársony J. Óvodában (Miskolc) népzene foglalkozás  Február 26. 

Március 15-i ünnepség, FFI kórussal közös műsor   Március 15. 

TV felvétel, riport (Zsolca TV)      Március 18. 

Arnót, Lakodalmas-fesztivál      április 26. 

Pelsőc- „Sajó vize összeköt” Nemzetközi Találkozó   június 14. 

Városnap Felsőzsolcán-fellépés+főzőverseny   június 21. 

Alsóvadász- IV. Kórusfesztivál     Július 5. 

Homrogd – Dalostalálkozó      Július 19. 

Augusztus 20-i ünnepség – FFI kórussal közös műsor  Augusztus 20. 

Nemzedékek Találkozója (Felsőzsolca)    Szeptember 13. 

Encs – A dal napja        Szeptember 14. 



A Koleszár házaspár 50. házassági évfordulója   Szeptember 21. 

Miskolc – Kárpát-medencei idősek  Kult.Találkozója  Szeptember 23. 

Szüreti Felvonulás       Szeptember 26. 

„Szeretlek Magyarország!” – tábortűz+fáklyás felvonulás  Szeptember 27. 

Lecsófőző-verseny  (Felsőzsolca)     Szeptember 28. 

Felsőzsolcai Dalostalálkozó (FFI Kórus szervezésében)  Október 5. 

Október 23-i ünnepség (FFI kórussal közös  e.a.)   október 23. 

Tállya – Dalostalálkozó      November 15. 

„Idősek karácsonya” Ünnepség – Felsőzsolca   December 4. 

Adventi Ünnepség – 4. gyertya-gyújtás    December 21. 

Szilveszteri-rendezvény      December 31. 

 

Felsőzsolcai Férfi Népdalkör 

 

A Férfi Népdalkör 2014-ben hétfőnként tartotta próbáit a Bárczay-kastélyban, közel 40 

próbán és 18 fellépésen vett részt a kórus. Örvendetes, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a 

próbákon illetve az előadásokon 17-18 aktív tag mindig jelen van, ez a népdalkör jelenleg 20-

21 fős létszámához képest szép létszámnak tekinthető. 

Mint, ahogy ez a Férfi népdalkörtől megszokott, városunk ünnepi rendezvényein (március 15., 

augusztus 20., október 23.) rendszeresen részt vesz, a Városban rendezett más kulturális 

eseményeken is szívesen működik közre, illetve a környéken rendezett népdalköri 

találkozókon is lehetőség szerint énekel. Igyekszik jó kapcsolatokat ápolni a településen 

működő kulturális csoportokkal, közös fellépésekkel, rendezvényekkel bizonyítván ezt.  

Az 2014-es évben a kórus a Rendezvények Házában már hagyományosnak mondható 

nagyszabású dalostalálkozót szervezett mintegy 11 csoport fellépésével.  

Sikerült kiadni a teljesen önerőből, az utókor számára rögzítésre került 10 régi és új 

dalcsokrot tartalmazó CD-t a népdalkör 25 éves repertoárjából. 

 

Fellépések a 2014. évben: 

 

02.13. A kórusról szóló könyv bemutatója  

03.15. Március 15-i ünnepség 

05.01. Városi majális 



06.14.  Pelsőc 

06.21.  Városnapok 

07.12. Hernádnémeti  

07.19. Homrogd 

07.25. Zsolcai csata évfordulója 

08.16.  Kiskövesdi dalostalálkozó 

08.20. Augusztus 20-i ünnepség együtt a Rozmaringgal 

08.23. Répáshuta 

09.13. Nemzedékek találkozója 

10.05. Dalostalálkozó Zsolca 

10.19. Tállya 

10.23. Október 23-i ünnepség  

11.28. Az elhurcoltak emlékére rendezett ünnepségen való részvétel  

11.29. Szögliget 

12.21. Adventi gyertyagyújtás 

 

Zsolca Táncegyüttes 

 

A Zsolca Táncegyüttes 2014-ben - a korábbi évekkel megegyezően - heti egyszeri 

alkalommal tartotta próbáit Lévay Andrea és Ágfalvi György vezetésével, akik a Magyar 

Állami Népi együttes táncosai.  

 

 

Évközi fellépések, bemutatók Felsőzsolcán: 

- Május 1 

- városnap 

- nemzeti ünnep (aug 20)  

- Itthon vagy, Magyarország szeretlek eseményén 

- Generációk találkozása 

- Szüreti felvonulás 

- Sütőtök és krumplifesztivál 

 



Március 15-i nemzeti ünnepünkön Miskolc város központi rendezvényén lépett föl az 

együttes, külön erre az eseményre életre hívott színpadi összeállítással.  

 

Kiemelt események az együttes életében 2014-ben: 

 

- Viseletben való kerékpározás és flashmob a Felsőzsolcán megépült kerékpárút hálózat 

népszerűsítésére. 

- A Zsolca Táncegyüttes 25 éves jubileumi gálaműsora a Rendezvények Házában 2014 

december 6.-án. 

Ez utóbbi rendezvényre az együttes közbenjárására és meghívására felléptek a műsorban a 

Magyar Állami Népi Együttes táncosai is.  

Nézők száma kb 400 fő volt. A színpadi előadást követően jubileumi táncházat tartott az 

együttes a régi Művelődési Házban. 

 

Hosszas megelőző munkával, szervezéssel sikerült az utánpótlás csoport beindítani, 

működtetni. A foglalkozások kezdete 2014 szeptember, a csoport pedagógusa: Lévai Péter a 

Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa. A gyermekek heti két alkalommal 1,5-1,5 órás 

foglalkozás keretében sajátítják el az ismeretanyagot. 

Cinege citerazenekar 

 

A Cinege citerazenekar az elmúlt évben változatlan létszámmal működött, 7 gyermek 

jár a heti rendszerességgel, pénteken megtartott próbákra. 

Az elmúlt időszakban főleg magyarországi citera muzsikát tanultak a gyerekek. 

természetesen az erdélyi és moldvai, már repertoáron lévő összeállítások szinten tartása 

mellett. Új technikai elemekkel bővült a zenekar, a citerások főleg a jobb kéz technikai 

megoldásaiban fejlődtek, a furulyások pedig az átfújásos technika illetve a székelyföldi 

díszítések terén tanultak anyagokat. 

A tervek között szerepel népzenei versenyeken, helyi fellépéseken való részvétel. A 

kora nyár folyamán egy néhány napos összetartás, ahol a régi összeállítások tökéletesítése 

illetve új csokor tanulásán túl újabb technikai elemekkel bővülhet a meglévő paletta.  

 

Összegzés 

 



 A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár eredményes munkát 

végzett az elmúlt esztendőben is. Sikeres évet zártak az amatőr művészeti csoportok. A 

Bárczay-kastélyban megrendezésre kerülő kulturális rendezvények sok esetben kiváltották 

más települések lakóinak is az elismerését, gyakori a szakmabeli pozitív visszajelzés is. 

 A felnőtt látogatókon kívül óvodásaink, iskolásaink is egyre nagyobb számban 

vesznek részt kulturális, közművelődési, könyvtári rendezvényeken.  

 Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 2014-ban is támogatást biztosított a 

közművelődési-könyvtári feladatok ellátásához, melyet ezúton is köszönünk. A fenntartói 

támogatást az elmúlt évben is igyekeztünk pályázatok segítségével bővíteni. Ismerve 

településünk és az ország gazdasági helyzetét, a munkatervben megfogalmazott feladatainkat 

igyekszünk ehhez igazítani. Továbbra is fokozott figyelemmel kísérjük a pályázati 

lehetőségeket, rendezvényeinket a már meglévő igényszintnek megfelelően a megszokott és 

elismert színvonalon kívánjuk bonyolítani.  

 

 

Felsőzsolca, 2015. január 19. 

 

 

   

Bogdán Péter         Fehér Katalin 

igazgató         igazgatóhelyettes 

 

  

  

 





 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete hozzájárulása szükséges a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Város Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadásához.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általam benyújtott 2015. évi munkatervet 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

Felsőzsolca, 2015. január 19.  

 

 

 

          Bogdán Péter 

          igazgató 

 



A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet 

és Városi Könyvtár 

2015. évi munkaterve 

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár a 2015-ös esztendőben is fő 

feladatának tekinti: 

 

• Felsőzsolca Város megemlékezéseinek, ünnepségeinek, jeles napjainak 

megszervezését, lebonyolítását 

• biztosítsa az amatőr művészeti csoportok, valamint a Közművelődési Intézet 

szakköreinek biztonságos működtetését, bemutatkozások, újabb fellépések 

szervezését, 

• lakóhelyi működési területén biztosítsa a társadalmi igényekhez, a helyi  

sajátosságokhoz, életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó művelődési  

tevékenységhez szükséges egyes feltételeket. 

• hogy a Városi Könyvtáron keresztül a felsőzsolcai polgárok számára biztosítsa a 

magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerését a hazai és nemzetközi 

információhoz való szabad hozzáférést,  

Információs és egyéb közhasznú szolgáltatás végzését, rendszeres és szervezett  

lehetőségek nyújtását a közösségek, civil szerveződések vélemény- és  

információcseréjéhez. 

Klubok, művészeti csoportok működtetését, közreműködik művészeti alkotások  

bemutatásában, előadások, kiállítások, rendezvények szervezésében. 

• amatőr művészeti csoportjain és szakkörein keresztül biztosítsa az önművelés, a 

szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, 

• az élethosszig tartó tanulás támogatását, 

• az olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését, megszerettetését. 

 

 

 Anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánjuk folytatni: 

• az igényes kiállítások szervezését, 

• minél több résztvevő bevonásával a jól működő szakkörökben és körökben elkezdett 

munkát  

• a hagyományos és gyermekeink körében kedvelt játszóházi és gyermekfoglalkozási 

sorozatunkat, 

• a rendhagyó irodalmi- és zeneórákat, 

• a Tanórák a kastélyban című tanórasorozatot, 

• helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, 

néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi 

folyamatainak kutatásához,  

• a helytörténeti gyűjtemény műtárgyainak gyarapítását, 

• segítjük a felsőzsolcai bolgár kisebbségi önkormányzat tevékenységét. 

 

 Igyekszünk továbbra is koordinálni, és lehetőségeinkhez mérten segíteni, ötleteink és 

szervezési gyakorlatunk felhasználásával támogatni a felsőzsolcai civil szervezetek 

tevékenységét. A zökkenőmentes együttműködés érdekében továbbra is havi rendszerességgel 

egyeztető megbeszéléseket tartunk a Bárczay-kastélyban.  



A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár könyvtára fő feladatának 

tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek 

megismertetését, a hazai és nemzetközi információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, 

az önművelés, a szabadidő értékes eltöltésének segítését, az élethosszig tartó tanulás 

támogatását, az olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését. 

Fő célként jelenik még meg az információs igények kielégítése minden korosztályban, 

a könyvtárunk saját dokumentumaiból, de ha ez nem lehetséges, akkor más könyvtárak, 

illetve adatbázisok állományából. Ez megvalósítható könyvtárközi kölcsönzéssel, és az 

internet használatával. Fő feladat a már meglévő szolgáltatások, fenntartása, ezek bővítése a 

lakosság igényei szerint a lehető legmagasabb színvonalon. Fontosnak tartjuk, hogy 

Felsőzsolca lakói mindig számíthassanak a könyvtárra, mint közösségi-, szolgáltató helyre.  

 

 

 

Felsőzsolca Város 

2015. évi programtervezete 

 

 

Január 

 

13. A 2. Magyar Hadsereg emléknapja, Megemlékezés a doni áldozatokra,  

19. Szécsi Zoltán nemzetfotós kiállítása 

22. A Magyar Kultúra Napja alkalmából könyvbemutató 

31. Közösségépítő Civil Bál 

 

Február 

 

26. Bolgár tavaszköszöntő (martenica) valamint Bulgária felszabadulásának az ünnepe 

 

 

Március 

 

8. Március 8-án Nemzetközi Nőnap ünnepe a Rendezvények Házában 

15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének napja a Hősök terén. Koszorúzás a Zsolcai csata 

emlékművénél 

 

 

Április 

 

11. A Költészet Napja 

30. fáklyás felvonulás a Bárczay-katélytól a Sportpályáig zenés felvezetéssel.  

 

Május 

 

01. Majális 



 

Június 

 

04 A nemzeti összetartozás napja, Trianoni megemlékezés az Összetartozás 

Emlékparkban 

10 Ünnepi Könyvhét  

21 Felsőzsolcai Városnap 

Június 29 és Július 3. között a már hagyománnyá vált Nyári Könyvtári Tábor 

 

Július 

 

25 A Zsolcai Csatára emlékezve koszorúzás az emlékműnél 

28 Megemlékezés az I. világháború kitöréséről 

 

 

Augusztus 

 

20 Államalapító Szent István ünnepe, koszorúzás a Szent István emléktáblánál 

 

 

 

Szeptember 

 

 Csatlakozás az „Itthon vagy Magyarország, szeretlek” programsorozathoz 

 Szüreti Felvonulás, Szüreti Bál 

 

Október 

 

 Október első hetében a Könyvtári összefogás hete 

06 Megemlékezés az Aradi vértanúkra 

23 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 

kikiáltásának napja. Koszorúzás a Kegyeleti Parkban 

Turul-futás, kerékpározás, 4 település által rendezett ünnepség 

 

 

 

November 

 

29. Első Adventi gyertyagyújtás - Hősök Tere 

30. Koszorúzás az 1944. November 29-30-án elhunytak és elhurcoltak emlékére  

 

 

December 

 

6. 2. Adventi gyertyagyújtása - Hősök Tere 

11. Luca napi könyvvásár – Bárczay-kastély 

13. 3. Adventi gyertyagyújtása - Hősök Tere 



20 4. Adventi gyertyagyújtása - Hősök Tere 

 

 

A rendezvények mellett az Intézet minden hónapban folyamatosan biztosítja az amatőr 

művészeti csoportok, civil szervezetek, valamint a Közművelődési Intézet szakköreinek 

biztonságos működtetését, bemutatkozások, újabb fellépések szervezését, az önművelés, a 

szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. 

 

 

 

Rozmaring Népdalkör 

MUNKATERV 2015-re 

 

 

A Rozmaring Népdalkör fennállásának 25. évfordulóját ünnepeljük a Rendezvények Házában, 

kísérő rendezvényhez kapcsoltan(MINI projekt), dalos találkozóval egybekötve: „Jót, s jól! 

Ebben áll a  nagy titok”(Kazinczy) - jelmondattal 

Ideje: 2015. április 18-án(szombat) 

„Kertészkedés ásás, kapálás nélkül” címmel MINI Projekt keretében előadást szervezünk 

Vígh Andrea közreműködésével a Művelődési Házban 

Ideje: 2015. március 27. (Péntek) 

Az Iskolai Tavaszi szünetben az elkészült 2 új városi játszótéren MINI projekthez 

kapcsolódóan mozgásos nagyi-szülő-gyerek programot szervezünk 1-1 alkalommal 

      Ideje: április 1. hete 

Városi, nemzeti ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel – alkalmi műsor. 

Ismét megméretnénk magunkat minősítő versenyen (2011-ben voltunk utoljára, akkor bronz 

fokozatot nyertünk) 

Baráti népdalkörök meghívásai alapján részvétel Dalos Találkozókon. Partnerkapcsolatok 

bővítése 

Támogatjuk más szervezetek rendezvényeit (szervezés, fellépés) 

Örömmel teszünk eleget olyan meghívásoknak is, melyek rendezvényeken való fellépésre 

szólnak bármilyen korosztály számára s bármilyen rendezvénytípusra óvodától nyugdíjas 

körig. Cél a magyar népdalok megismertetése, népszerűsítése. (1. Arnót: Lakodalmas 

Fesztivál) 

Szeretnénk továbbra is részt venni Felsőzsolca Egyesületeivel közös munkában a 

hagyományokra épülő rendezvények szervezésében és lebonyolításában (Pl. Farsangi bál, 

Szüreti felvonulás és Dalos-találkozó, Majális, Város-nap, „Magyarország, szeretlek!” 

Advent, Karácsonyi ünnepség) 

Továbbra is örömmel veszünk részt az ÁMK által szervezett rendezvényeken és azok 

lebonyolításában. 

Év végén megrendezzük a már évek óta sikeres Szilveszteri mulatságot a város mulatni vágyó 

lakosai részére. 

Ideje: 2015. december 31. 

Tervezünk csapatépítési céllal fellépéssel egybekötött kirándulást, aktuális lehetőség szerint. 

Megkülönböztetett szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk a Férfi Népdalkörrel, közös 

szabadidős, szalonnasütős-dalolós programokat is szervezve. 

 

Zsolca Táncegyüttes munkaterve 2015 



 

− Két új koreográfia elkészítése 

− Nyertes pályázat esetén külföldi vendégszereplés 

− Nyertes pályázat esetén a weboldal kialakítása 

− Nyertes pályázat esetén a viselettár bővítése 

− Korábbi rend szerinti próbák megtartása 

− Szakmai bentlakásos edzőtábor 

− Szakmai zsűri előtti megmérettetés 

− Növelni a táncos létszámot 

 

 

A Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság tervezett programjai 2015-ben 

 

2015. március Petőfi napja címmel irodalmi délután 1848. március 15-e tiszteletére 

2015 március  A Szathmáry Király család sírhelyénél a Kriptánál tisztelgünk Szathmáry 

Király Pálné Platthy Ida emléke előtt. 

2015 május Platthy Ida-díj átadása, Szathmáry Király Ádám fotóművész kiállításának 

megnyitása. 

2015. november  Honismereti vetélkedő szervezése általános iskolás gyermekeknek.. 

 

Felsőzsolcai Férfi Népdalkör munkaterve a 2015-ös évre 

 

 

Továbbra is fontos a kórus számára a Rozmaring Népdalkörrel, a Nyócpengős 

citerazenekarral illetve a Cinege zenekarral való jó kapcsolat ápolása, közös fellépések, közös 

rendezvények szervezése. Amellett a környéken rendezett rendezvényeken való részvétel, 

illetve új kapcsolatok keresése, régiek ápolása. 

A jövő évben is szeretnénk megrendezni a hagyományos őszi dalos találkozót.  

Továbbra is nyitott a népdalkör minden olyan felkérésre, amely a népdalköri munkával, a 

népdalkör repertoárjával harmonizál. 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkatervének elfogadására 

 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról készített beszámolót. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi munkatervét.  

 

 

Felelős:  Bogdán Péter igazgató 

Határidő:   értelemszerűen 

 


