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Bevezetés 

 

 A 2013-as 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 2013. év májusában kezdődött a megvalósítása a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-

2012-0024-es Fejleszd tudásod Felsőzsolcán! című pályázatunk. Sikeresen pályázatunk még a 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0529-es azonosító számon tanórán kívüli foglalkozások 

megtartására. 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 fogadja látogatóit.  

 

Helyzetelemzés 
 

Személyi feltételek 

 A 2013. év során a Közművelődési Intézetben 2 főállású dolgozó és 1 hatórás takarító-

gondnok állt alkalmazásban, akik közül az intézmény vezetőjének 2013. február 28-án, a 

szakdolgozónak pedig 2013. március 31-én szűnt meg a munkaviszonyuk. A 2 főállású 

álláshely egész évben betöltetlen maradt. 2011 szeptemberétől egy közművelődési munkatársi 

álláshely vár betöltésre játszóházak, gyermekfoglalkozások vezetésében jártas kolléga 

személyében, bár költségfedezet nincs rá. 

 A könyvtárban 2013. év során 2 fő könyvtáros szakalkalmazott dolgozott. A könyvtár 

vezetője március 1-től igazgató helyettesként, október 1 és december 31. között megbízott 

igazgatóként látta el az intézmény vezetését.  

 

Tárgyi feltételek 

 A tárgyi feltételek a 2013-as évben annyiban változtak, hogy az intézmény 2013. 

május 1-től 2014. január 31-ig a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0024-es pályázatot valósítja 

meg, mely lehetőséget teremtett egy nagyteljesítményű, nagy tárhellyel rendelkező 

számítógép beszerzésre. Ez a gép az intézmény leltárában szerepel, de a ZsolcaTV-ben került 
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elhelyezésre, mivel a felsőzsolcai tartalmak digitalizálása ott történik. A már digitalizált 

tartalmak ezen a gépen lesznek tárolva.  

A pályázat a könyvtár részére lehetőséget biztosított fejlesztő játékok és szakirodalom 

beszerzésére is, mely a pályázat megvalósítása alatt még nem kölcsönözhetőek. 2014 

februárjától a felsőzsolcai oktatási intézmények pedagógusai számára is elérhetővé válnak.  

Bevételek 

 A Közművelődési Intézet bevétele 2013-ben: 

- Szakköri díjakból      77.000.- Ft 

Összesen       77.000.- Ft  

 

 A Városi Könyvtár bevétele 2013-ben: 

- Beiratkozási díjak       1.610,- Ft 

- Késedelmi díjak    16.155,- Ft 

- Fénymásolás és nyomtatás   16.950,- Ft 

- Luca-napi könyvvásár     4.200,- Ft 

Összesen    38.915,- Ft 

 

 

 

A közművelődési feladatok megvalósítása 

 

Ünnepeink - Jeles napok 

 

 A 2013-as esztendő programja január 11-én a Doni Hősökre történő 

megemlékezéssel kezdődött a Kegyeleti Parkban. 

 

 A Magyar Kultúra Napján január 22-én egy Ki-Mit-Tud keretében ismerhettük 

meg a felsőzsolcai tehetségeket.  

 

 Március 1-jén a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tavaszköszöntő, valamint a 

török uralom alóli felszabadulás 135. évfordulójára rendezett ünnepség szervezésében, 

rendezésében működtünk közre, a Bárczay-kastélyban.  

 

 Március 15-én, Nemzeti Ünnepünkön ezúttal is a Zsolcai Csata emlékművénél lett 

meghirdetve a megemlékezés. Sajnos a szélsőséges időjárási viszonyok nem tették lehetővé a 

városi ünnepség megtartását, de az emlékezés koszorúit elhelyeztük az emlékműnél.  

 

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

Bárczay-katélytól a Sportpályáig zenés felvezetéssel, ahol dalolva-táncolva köszöntötték a 

közelgő májust. 

 



- 5 - 

 

 Május 1-jén a Sportpályán egész naposra sikeredett a majális, ahol volt főző és 

süteményverseny, hangulatos népdal és néptáncbemutató, s természetesen szerepeltek az 

óvodás és iskolás gyermekek is. A sportkedvelő diákok a Bozsik Program keretében 

versenyezhettek.  

 

 Június 4-én az Összetartozás Emlékparkjában ezúttal Putz József igazgató emlékezett 

a gyászos évfordulóra. Közreműködtek Mészárosné Tóth Zsuzsanna vezetésével a 

felsőzsolcai református egyház Magvetők irodalmi körének tagjai. 

 

 Június 22-én újra Városnapok, egész nap sportmérkőzések, délután pedig 

ökumenikus istentisztelettel kezdetét vette a szórakoztató program is. Ez alkalommal 

városunk 5 testvértelepülésének képviselőit is vendégül látta. Az érdeklődők számára színes 

programokat nyújtottunk. Az est fénypontja a Zséda koncert volt. Felsőzsolca 2013-ban is 

méltó képen ünnepelte várossá avatását.  

 

Június 25-én déli harangszóra csendes főhajtással és koszorúzással emlékeztünk a 

Zsolcai Csata 164. évfordulójára.  

 

Államalapító Szent István ünnepén, augusztus 20-án Putz József igazgató mondott 

beszédet a Szent István emlékműnél, majd a történelmi egyházak kenyéráldása-

kenyérszentelése következett. Az új kenyeret Jankovics Jánosék sütötték kimondottan erre az 

alkalomra. A helyi népdalkörök énekeltek az ünnephez méltó Szent István énekeket. 

 

Szeptember 28-29-én városunk csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország 

szeretlek” programsorozathoz. Ennek keretében 28-án Szent Mihály Napi búcsú volt az 

óvodások közreműködésével, Diri-Dongó Együttes gyermekelőadása, ingyenes gulyásparty és 

utcabállal záródott a nap programja. Vasárnap 29-én Operett Gálával kezdődött az esti 

program. Utána a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai 

Tagintézménye Fúvószenekarának toborzója csendült fel Felsőzsolca Sportpályájának 

színpadán. Az est zárásaként Felsőzsolcán is felgyúlt a Szent Mihály napi tábortűz, mely 

fényénél közös énekléssel záródott az országos rendezvény.  

 

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

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

áldozatainak emlékére a megemlékezés koszorúit. Az ünnepi megemlékező beszédet Csöbör 

Katalin választókerületünk országgyűlési képviselője mondta. Ezúttal is a szikszói dombon 

folytatódott az ünneplés. Részt vettünk a TURULFUTÁSON, és az emlékműnél a négy 

település közreműködésével rendezett koszorúzáson.  

 

 November 29-én kora este a Kegyeleti Parkban közel félszázan emlékeztünk az 

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

Ház falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzása.  
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 Hagyománnyá vált, hogy az adventi vasárnapokon a Hősök terén felállított 

települési karácsonyfa tövében kerül sor a gyertyagyújtásokra. Minden alkalommal más-más 

felekezet lelkipásztora imádkozott a karácsonyfa tövében, majd az iskolások, óvodások és 

felnőttek karácsonyi énekeket énekeltek, illetve karácsonyi verseket szavaltak. Az együttlét 

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

alkalmat adott meghitt beszélgetésekre is.  

 

 

Kiállításaink 

 

 A 2012-es esztendő záró kiállítására december 14-én került sor, amikor Tóth Ernő 

festő- és szobrászművész mutatta be legújabb alkotásait a felsőzsolcai közönségnek. Ez a 

kiállítás 2013. március elejéig volt megtekinthető.  

 

 Április 11-én a költészet napjára rendhagyó módon emlékeztünk meg. A rendezvényt 

egy Gobelin kiállítás megnyitójával kötöttük össze, melyhez segítségünkre volt a 

Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Köre. A megemlékezés fényét emelte a délelőtti Rákóczi 

Szövetség által megrendezett szavalóverseny díjazottjainak versmondása. 

 

Május 17-én „Ifjú roma versillusztrátorok Felsőzsolcán”című pályázat kiállításának 

megnyitója.  

 

 Államalapító Szent István ünnepén sem maradtunk az ünnep rangjához méltó 

kiállítás nélkül, hiszen az állami ünnep felsőzsolcai zárásaként Lenkey Zoltán 

grafikusművész emlékkiállítására került sor.  

 

 Augusztus 20-án még Orosz Ila „Mesélő Bregenzerwald” című fotókiállítását is 

megnyitottuk az érdeklődők számára az emeleti kiállító teremben.  

 

 Október 8-án Dr. Bobula Zsuzsanna festményeiből készült kiállításban 

gyönyörködhettünk.  

 

 Az elmúlt esztendő záró kiállítására november 26-án került sor, amikor László 

Dániel festőművész mutatta be Mária-út című kiállítását. A megnyitót Gulybán Tibor esperes 

parokus tartotta, a zenei kíséretet Orosz Gábor biztosította.  

 

 

Egyéb rendezvényeink 

 

Március 8-án Nemzetközi Nőnap ünnepe a Rendezvények Házában 

közreműködőként segítettük az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület munkáját. 
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Április 6-án a Dél-Alföldi Harmonikabarátok Klubjának előadása a 

 Rendezvények Házában közreműködőként segítettük az Együtt Felsőzsolcáért 

Egyesület és a Rákóczi Szövetség munkáját.. 

 Április 11-én a Rákóczi Szövetség és a Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság 

 közös Költészet Napi megemlékezése. 

 Április 19-én a „Magyar népdal helyzete” címmel közös rendezvény az Együtt 

 Felsőzsolcáért Egyesülettel. 

 Április 24-én Vahl Tamás: A zsiráf nyaka könyvének bemutatója a Zsolca Tv-vel 

 közösen. 

 Május 3-án a Sunwo Zrt. „A zöld Szahara” földnapi programja, mely keretében 

 Felsőzsolca mindkét óvodájába faültetésre került sor.  

Május 11-én”Történelem idézés tárogatóval” az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a 

Magyar Nótaszerzők és Nótaénekesek Észak-magyarországi Csoportjának 

szervezésében. 

Május 15-én Zsekov Mónika Zenetörténeti előadását hallhattuk a Zsolca Tv-vel 

közös rendezvényen. 

Június 23-án „25 éves a Férfi Népdalkör” jubileumi Dalostalálkozó szervezése, 

lebonyolítása.  

Július 6-án Alsózsolcán részt vettünk a „Sajó vize összeköt” rendezvényen. 

Szeptember 6-án városunk csatlakozott a „Te szedd” szemétszedési mozgalomhoz.  

 

 

Közgyűjtemény - Közoktatás  

 

 Tárlatvezetés a helytörténeti gyűjteményben. A 2013. évben a diákok a tábori 

foglalkozások keretében ismerték meg a Bárczay-kastély és lakói történetét, különös 

hangsúlyt helyezve a Századok útkereszteződésében - Képek Felsőzsolca történetéből 

elnevezésű helytörténeti kiállításra. A foglalkozások célja az alsó tagozatos tanulók játékos 

foglalkozásokkal egybekötve, a felsősök a történelem tantárgyba építve ismerkednek meg 

Felsőzsolca régmúltjával és elődeink életével, szokásaival. Hat foglalkozás keretében - 

amelyek átölelték a tanévet - szorosan kapcsolódtak Magyarország történelméhez, így 

segítettek elhelyezni a helyi eseményeket az ország életében. A program keretében az 

Általános Iskola tanulói mélyebb, átfogóbb tudást szereztek helytörténeti ismeretekből, 

amelyhez a tanagyagot a Közművelődési Intézet munkatársai állítottak össze. 

 

Muzeális kiállítóhely  

A Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet gyűjteménye nem gyarapodott a 2013-as 

évben. Az intézmény egy muzeológus segítségével leltárt készített a gyűjteményben található 

tárgyakról, mely nem került a 2013. év során elfogadásra a Képviselő-testület által.  

A helytörténeti gyűjtemény 2013-as összefoglaló statisztikai adatai: 

- 1244 nyilvántartott gyűjteményi tétel, 

- 2272 db raktározott műtárgy. 
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Nyilvános könyvtári ellátás 

 

A 2013-as év során a könyvtár kötelező időszakos leltárát elvégeztük, mely eredménye 

kielégítő volt. A talált hiányok kálon belül maradtak.  

 

Minőségbiztosítás 

 

A könyvtári munka hatékonyságának méréséhez fontos a megfelelő 

minőségmenedzsment.  

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  2010. 2011. 2012. 2013. 

Könyv és folyóirat 539+65 403+69 303+67 209+114+58 

Elektronikus dok. (db) 7 37 12 3 

Összes beszerzett 

Dokumentum száma:  
611 509 382 382 

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárban a legáltalánosabb 

beszerzési forma a vétel és az ajándék. A folyóiratokkal állományunkat nemcsak vásárlással, 

hanem pályázattal is gyarapítjuk. A fenti statisztikai adatokban a három beszerzési forma 

együttesen jelenik meg. Sajnos a 2013-as év költségvetése nem tette lehetővé, hogy az eddigi 

hagyományokhoz híven többfajta folyóiratot rendeljünk, így csak a helyi Észak-
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Magyarország és a Nők lapja című magazint fizette elő könyvtárunk a Nemzeti Kulturális 

Alap által küldött 56 féle folyóiraton kívül.  

Mivel a 2013-es év folyamán állománygyarapításra csak 363 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. Sajnos, a programon keresztül rendelt 

könyvek 2014. január elején érkeztek meg, tehát a 2013-as statisztikánkban nem számítanak 

bele. 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 2013-ban 173 darab könyvet 21.730,30,- Ft értékben fenntartói engedéllyel 

az év végén leselejteztünk. Ezeket a dokumentumokat a szokásos Luca napi (december 13.) 

könyvvásáron értékesítettük. Itt 50 Ft-os egységáron 85 darab könyv talált új gazdára, a 

bevétel 4.200,- forint volt.  

Dokumentum beszerzésre (könyv, video, DVD, CD) 303.693,-,- Ft-ot, folyóiratra 

65.524,- Ft-ot költöttünk. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0024-es pályázat keretében sikerült 

236 ezer forint összegért, 114 darab dokumentumot és 1 fejlesztő CD-t beszerezni. Összesen 

dokumentum beszerzésre 589.217,- Ft-ot fordítottunk.  

 

Állománygyarapítási keret megoszlása: 

 

Költségvetési előirányzat 2010 2011 2012 2013 

Eredeti költségvetés 300 e 300  300 e 300 e 

TÁMOP pályázat 300 e 0 0 236 e 

Érdekeltségnövelő pályázat 241 e 131 e 35 e 63 e 

Összesen:  841 e 431 e 335 e 599 e 

 

 

Állománygyarapítási pályázaton azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő 

települési könyvtárak fenntartói vehetnek részt, ahol az egy főre elköltött dokumentum 

beszerzési összeg nem éri el az országos átlagot. Városi könyvtárak országos átlaga 230 Ft/fő 

volt, az általunk egy főre elköltött dokumentumvásárlási összeg 52,- Ft volt, amely még a 

községi könyvtárak átlagát 190 Ft-ot sem érte el. 2013-ban az érdekeltségnövelő pályázaton 

tudtunk indulni, itt könyvtárunk 63 ezer forintot nyert. 

Szolgáltatás 

 

Könyvtárhasználat 

 2010 2011 2012 2013. 

Beiratkozott olvasó (fő) 553 633 664 714 

Ebből 16 éven aluli (fő) 244 257 169 289 
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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 lehet 

az ingyenes könyvtárhasználat, a másik tényező az Európai Uniós pályázatok nyújtotta 

lehetőségek. Itt említeném meg a könyvtár korszerű informatikai parkját és azt, hogy sikerült 

egy olyan átfogó kiadványt szerkesztenünk, amelynek segítségével minden felsőzsolcai lakos 

megismerhette könyvtárunkat és annak szolgáltatásait.  

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.  

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.  

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 

Könyvtárhasználat összesen 3082 4601 3015 5610 

Ebből 16 éven aluli 1457 3029 1580 626 

Összesből kölcsönzött 2612 3875 1173 2117 

Kölcsönzött dokumentumok (db) 10825 13586 5073 9648 

16 éven aluli kölcsönző (db) 2404 2430 668 1115 

 

 

Könyvtárhasználat számának alakulása
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Internethasználat 

 

 2009. 300/óra 

Júliustól 315/óra 

2010.  

315/óra 

2011. 

345/óra 

2012. 2013 

Összes 

használat 
289 138 54 

42 68 
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Az Internethasználatból a 2013-as 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. De a 2012-es internethasználathoz 

képest növekedés következett be, mely annak köszönhető, hogy egyre többen fordulnak meg 

intézményünkben.  

 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

 

A 2013-as évben 20 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. 
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- Beiratkozási díjat csak azoknak az olvasóknak kell fizetni, akik nem rendelkeznek 

felsőzsolcai állandó lakcímmel, így a 2013-es év folyamán más településről csak 

ketten iratkoztak be könyvtárunkba, így ez csak 1.610,- Ft bevételt jelentett.  

- Az Internethasználatból a 2013-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 16.950,- forintot fizettek a használók.  

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

16.150,- forint bevétele származott.  

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

bevétele: 4.200,- Ft volt.  

A könyvtár működésbeli bevétele 2013 évben: 16.950,- Ft volt. 

 

 

Csoportos foglalkozások 

 

01.17.   Felsőzsolcai Görög Katolikus Óvoda 30 fő  könyvtáros 

  könyvtárismertető 

03.12.  Szent István Általános Iskola 7.a.  20 fő  könyvtáros 

  könyvtárismertető 

03.13.  Szent István Általános Iskola 8.a.  20 fő  könyvtáros 

  könyvtárismertető 

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

  könyvtárismertető 

 

 

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. 2013. júliusának első hetében volt megtartva a már 4. alkalommal 

megrendezett Könyvtári Nyári tábor. A tábor fő céljának tekintettük Felsőzsolca múltjának, 

jelenének megismertetését irodalommal ötvözve. A sokszínű programok során lehetőségük 

volt a gyerekeknek betekintést nyerni a költészet birodalmába, Gyenes Klára felsőzsolcai 

költőnő segítségével. A tetteik jelentőségét, a felelősség tudat elsajátítását segítette elő Dr. 

Gaál Nóra ügyvédnő „Felelős vagy tetteidért” előadása. 

 

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 2 csoportban délelőtti és délutáni 

órák keretében a jelentkezők. 



- 13 - 

 

 

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 ezt a pályázatot  2013. május 1. és 2014. január 31-e között valósította 

meg. A projekt céljai közül a két legfontosabbat szeretném kiemelni. Elsősorban a 

szövegértés-fejlesztés lehetőségének megteremtését városunkban. Erre azért van szükség, 

mert városunk diákjainak kb. 45%-a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Ezek 

valamilyen tanulási, vagy részképesség zavarral küzdenek. Így a Szent István Katolikus 

Általános Iskola pedagógusainak véleményét kikérve és egy komplex szűrést követően a 

leginkább rászoruló 24 gyermek és a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 12 gyermeke vett 

részt a gyógypedagógusok által tartott fejlesztési órákon. DAVID mentális komputerrel 18 

felsős gyermek fejlesztését tudtuk megoldani. Lehetőségünk nyílt a könyvtár továbbfejlesztett 

honlapján egy önálló gyermekoldal kialakítására is. Ezen a felületen a gyermekek, érdeklődők 

szövegértés fejlesztő játékokat, feladatokat végezhetnek akár számítógépen, vagy mobil 

alkalmazásokon keresztül is. A pályázat másik célja, hogy a felsőzsolcai digitális tartalmakat 

elérhetővé tegyük okostelefonok segítségével a digitális jogok szabályozásával. Ehhez a 

pályázat megvalósítása során beszereztünk egy nagyteljesítményű számítógépet és azon 

zajlott a digitalizálás.  

 

 

Nagyrendezvények 

 

Április 11. Költészetnapi megemlékezés Felsőzsolca lakóival és a 

Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők körének kiállítás megnyitóját 

tartottuk.  

 

Június 18. Ünnepi Könyvhét rendezvényét az Éltető Lélek Irodalmi Kör 

műsorával ünnepeltünk meg, akik egy Wass Albert emlékezést 

adtak elő. 

 

Július 1- 5.   Napközis alkotótábor  

    Vendégek: Gyenes Klára költő, Dr. Gaál Nóra ügyvéd. 

 

Október 9. Memento Mozi – könyvbemutató Miskolc mozi története az 

első vetítéstől 2008-ig.  

 

Október 11.   Egy éjszaka a könyvtárban  

 

December 13.   Luca napi könyvvásár a selejtezett könyvekből 
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Továbbképzés 

 

 A Közgyűjteményi Intézet és Városi Könyvtár dolgozói 2013-ban forráshiány miatt 

továbbképzéseken nem tudtak részt venni. 
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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. A település legtöbb civil szervezet által kezdeményezett és 

bonyolított programjának ötletgazdája és kivitelezője is az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 

volt. Közreműködtek valamennyi nem önkormányzati rendezvény, ünnepség szervezésében, 

bonyolításában. Az elmúlt esztendő talán legjelentősebb eseménye életükben a már 

hagyománnyá váló november 23-án a Rendezvények Házában megtartott Magyar Nóta Napja, 

mely szakmai konferenciával indult és nagysikerű magyar nóta koncerttel zárult.  

 

A Rákóczi Szövetség 2013-es tevékenysége: 

- Február III. Rákóczi kupa - labdarúgó emléktorna. 

- Felsőzsolcai Ifjúsági csoport megalakulása. 

- Április 6-án a „Történelemidézés tárogatóval” című rendezvény szervezése az Együtt 

Felsőzsolcáért Egyesülettel 

- Április 11-én vers- és prózamondó verseny szervezése, a verseny nyertesei a délutáni 

városi   megemlékezésen is elmondták verseiket. A jól szerepelt diákok egy parlamenti 

látogatáson is részt vettek Csöbör Katalin országgyűlési képviselő támogatásával.  

- Május 4. kirándulás az ország keleti régiójának megismerésével: Szatmárcseke, 

Máriapócs.  

- Október 23-án a Turul futás programjának támogatása. 

 

A Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság beszámolója, rendezvényei: 

2013. március 7-én Putz Orsolya doktorandusz hallgató tartott előadást Trianonról a 

kognitív nyelvészet szemszögéből. 

2013.március 29-én a Szathmáry Király család sírhelyénél a Kriptánál tisztelegtünk 

Szathmáry Király Pálné Platthy Ida emléke előtt. 

2013. május 20-án Platthy Ida –díjat adtunk át Zsalvai Lászlóné részére. Horváthné 

Szathmáry Király Johanna a Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság tiszteletbeli elnöke 

tartott előadást marokkói útjáról. 

2013. november 27-én Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából irodalmi 

délutánt szerveztünk, melyen gyermekek és felnőttek olvastak fel Gárdonyi Géza műveiből. 

2013. december 21-én honismereti vetélkedőt szerveztünk általános iskolás gyermekeknek, 

melyen a tanulókat könyvjutalomban részesítettük. 

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

rendezvényeinket. 

 

A beszámolóban azon civil szervezetek évértékelője szerepel, akik eljuttatták hozzánk.  
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Művészeti csoportjaink 

 

Rozmaring Népdalkör 

 A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre eredményesen zárta a 2013. 

évet. 

A szervezeti változások adta gondokat (vezetőségváltozás) zökkenők nélkül hidaltuk át. A 

nagy gondot az adta, hogy karnagyunk, Murvai Dénes 2013 szeptemberétől Budapesten 

dolgozik és él, a karvezetői feladatát már nem tudta zökkenőmentesen ellátni. Hosszú, 

eredménytelen keresés után helyét a továbbiakban édesanyja, Murvai Ildikó zenetanár tölti be, 

aki az átmenetet is már eredményesen áthidalta velünk, s a folytonosság is megmaradt. 

Eredményesen pályáztunk pénzforrásokra. Az Önkormányzat Támogatási Alapjából 80.000 

Ft-ot új fellépő ruha készíttetésére fordítottunk, 63.000 Ft. támogatási összeget pedig 

működési költségek - fellépések utazási költségeinek - fedezésére. 

Adományozóinktól kapott segítséget is felhasználva minden tervezett feladatunknak eleget 

tudtunk tenni. 

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. 

Munkánkat környezetünk ismeri és elismeri, erről tanúskodik, hogy a Szent István Rádióban 2 

x 30 perces interjút közvetítettek rólunk, kórusdalainkkal színesítve. Sikeréről a határszéli 

Mándokról is kaptunk gratuláló levelet ismeretlen hallgatótól. 

Tagjaink idős, dalolni szerető emberekből áll, létszámunk minden évben, így most is enyhe 

fluktuációt mutat, de állandó: 18 fő. Folyamatos a szándékunk a taglétszámunk bővítésére. 

Köszönjük Felsőzsolca Önkormányzatának, hogy támogatja, elismeri a civil szervezetünk 

munkáját. 

Köszönjük a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár munkatársainak 

segítségét, hogy rendszeres, és a körülményeink miatt sajnos változó időpontú 

kóruspróbáinkra helyet biztosítanak számunkra a Bárczy kastélyban. 

Köszönjük a jó munkakapcsolatot, reméljük a 2014. évre is a további jó együttműködést! 

 

 

 A Népdalkör fellépései az év során: 

1. Doni áldozatokról megemlékezés a Kegyeleti Parkban              - január 11. 

2. Civil Farsang – Felsőzsolca – Felsőzsolca Rendezvények Háza  – február 9.  

csak dekoráltunk és részt vettünk, közös program a civil szervezetekkel 

3. Vörösmarty Művelődési Ház Miskolc: Nyugdíjasok Farsangja – február 19. 

4. Bolgár Tavasz-ünnep                - március 1. 

5. Iskolások népdaléneklési versenye             - április 19. 

konferanszié feladat, nem szerepeltünk.  
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6. FÉRFI-köszöntő a régi Művelődési Házban                      - április 20.  

 vacsorás-műsoros program a támogatók tiszteletére 

7. Május 1. Majális rendezvényen fellépés              - május 1. 

8. „Nemzeti Összefogás Napja” a Kopjafánál    - június 04. 

9. „Városnap” a Sportpályán                                    - június 22. 

10. A Férfi Népdalkör 25 éves jubileumi gálája              - június 23. 

Rendezvények Háza    

11.  „Sajó vize összeköt”- találkozó Alsózsolcán              - július 20. 

12.  „Csege Napok” – Tiszacsege fellépés     - augusztus 3. 

13. Augusztus 20. ünnepség               - augusztus 20. 

14.  „Krumplifesztivál” – Sajószöged – fellépés            - szeptember 7. 

15.  „Máté Napi Sokadalom” – Bükkábrány – fellépés           - szeptember 21. 

16. Alsózsolcai Dalostalálkozó                - szeptember 28. 

17.  „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” – Felsőzsolcán           - szeptember 28. 

este ½ 10-től tábortűznél éneklés.           

18. Bársony János Óvodában Népzenei foglalkozás gyerekeknek       - október 22.  

           Miskolc  

19.  Október 23-i megemlékezés      - október 23. 

20. Tállyai Dalostalálkozó      - november 16. 

21.  „Elhurcoltak Emléknapja” a Kegyeleti Parkban   - november 29. 

22.  „Martin-kertvárosi Idősek Napja”- Miskolc   - november 30. 

23.  „Idősek Karácsonya” – Felsőzsolca, Rendezvények Háza  - december 12. 

24.  ADVENT -1.2.3 gyertyagyújtáson részvétel 

25. ADVENT 4. gyertygyújtás -műsor     - december 22. 

26.  „Szilveszteri mulatság” – városi rendezvény    - december 31. 

Régi Művelődi Házban 

 

Felsőzsolcai Férfi Népdalkör 

 

A Férfi Népdalkör 2012-ben hétfőnként tartotta próbáit a Bárczay-kastélyban, közel 40 

próbán és 12 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 2012-es évben a kórus a BAZ-megyei Idősügyi Tanács szervezésében Mezőkövesden vett 

részt nyugdíjas összművészeti fesztiválon. A kórus ismét jubilált, idén megalakulásának 25. 

évfordulóját ünnepelte a rendezvények Házában nagyszabású dalostalálkozó keretében. 

Illetve teljesen önerőből, az utókor számára rögzítésre került egy 10 régi és új dalcsokrot 

tartalmazó CD a népdalkör 25 éves repertoárjából. 
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A Népdalkör fellépései az év során: 

01.11. Kegyeleti park-  II. világháború áldozatainak emlékére együtt a Rozmaringgal 

05.01. Városi majális 

06.22.  Városnapok 

06.23.  Jubileumi dalostalálkozó 

0 7.06. Hernádnémeti dalostalálkozó 

08.20. Augusztus 20-i együtt a Rozmaringgal 

08.24. Kiskövesdi dalostalálkozó 

09.08. Encsi nótásnap 

09.12. Mezőkövesd 

09.28. Alsózsolcai dalostalálkozó 

10.23. Az október 23-i ünnepség együtt a Rozmaringgal 

11.29. Az elhurcoltak emlékére rendezett ünnepségen való részvétel együtt a Rozmaringgal 

12.12. Idősek karácsonya- együtt a Rozmaringgal 

12.21. Adventi gyertyagyújtás- együtt a Rozmaringgal 

 

 

Zsolca Táncegyüttes 

 

A Zsolca Táncegyüttes 2013-ban - a korábbi évekkel megegyezően - heti egyszeri 

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

Állami Népi együttes táncosai. Mivel ők észak-amerikai turnén vettek részt három hónapos 

időtartamban az év végén, ebben az időszakban Lévai Péter a Magyar Táncművészeti 

Főiskola adjunktusa látta el a helyettesítést magas szakmai színvonalon. 

A heti rendszerességű próbák mellett július végén három napos bentlakásos edzőtábort 

tartott az együttes teljes létszámmal Tardon. 

Az év elején betervezett Authentica találkozót a szervezők törölték, így azon sajnos 

nem tudott az együttes részt venni. A bemutatkozási, fellépési alkalmakra Felsőzsolcán, 

illetve a megyén belül nyílt lehetőség nemzeti ünnepek, falunapok, helyi rendezvények 

alkalmából. 

Az együttes létszáma stabil, a nemek aránya megfelelő. 

 

 

Cinege citerazenekar 

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

jár a heti rendszerességgel, pénteken megtartott próbákra. Sajnos egy tanuló kórházi kezelései 

miatt viszonylag sokat hiányzott, de a fellépéseken igyekezett jól teljesíteni.  

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 
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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.  

 

A zenekar fellépései az év során: 

 

03.08. Nőnapi ünnepség Sportcsarnok 

06.04. Öregek otthona Szentpáteri kapu 

06.04. Könyvhét Erzsébet tér  

06.22.  Városnapok 

06.22. Múzeumok éjszakája Szabó Lőrinc Könyvtár 

06.23.  Jubileumi dalostalálkozó 

 

Illetve készültünk a Március 15-i ünnepségre, de az időjárás miatt elmaradt 

 

Nyugdíjas Klub 

 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 szervezett a klub. Öt napos erdélyi körúton 

vettek részt. Három napos kirándulás keretében Budapesten a Bazilikát és az Országházat 

látogatták meg.  A kirándulás következő állomása Esztergom volt, ahol a Bazilika épületében 

tettek látogatást. A klub tagjai Komáromban voltak elszállásolva. Második nap idegenvezető 

segítségével Pozsony város nevezetességit ismerhették meg. A kirándulás utolsó napját 

Komáromban, a Monostori erődben és környéke látnivalóival töltötték.  

Fürdőprogramot szerveztek a Hajdúnánási termálfürdőbe, a Demjéni és Sóstói 

strandra. Valamennyi alkalommal a klub tagjai megtöltötték az ötvenhat férőhelyes autóbuszt, 

amellyel a tulajdonosa, a jelenlegi klubvezető Rohányné Deli Mária szállította a klubtagokat.  

A sportklub udvarán több alkalommal is került sor 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.  
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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 2013-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, 2014. február 5. 

 

 

 

 

 

   

Bogdán Péter         Fehér Katalin 

igazgató         igazgatóhelyettes 

 

  

  



 

 

 

 

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és  

Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve



A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet 

és Városi Könyvtár 

2014. évi munkaterve 
 

 

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár a 2014-es esztendőben is fő 

feladatának tekinti: 

 

• Felsőzsolca Város megemlékezéseinek, ünnepségeinek megszervezését, lebonyolítását 

• az amatőr művészeti csoportok, valamint a Közművelődési Intézet szakköreinek 

biztonságos működtetését biztosítani, 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.  
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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.  

 

Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében: 

• A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és sokoldalúan 

feltárjuk. 

• A felsőzsolcai lakosok a könyvtár szolgáltatásait folyamatosan, rendszeresen igénybe 

tudják venni. 

• A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az 

intézménytájékoztató - információs szolgáltatásait. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának 

továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére, és a 

tartalomszolgáltatásra. 

• Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait, az 

Országos Dokumentumellátó Rendszer segítségével.  

• Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, 

vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, 

bővítjük a könyvtár szolgáltatásait. 

• Hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 

• Szorgalmazzuk, hogy bárki számára bárhonnan biztosíthassuk a dokumentumokhoz és 

információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést. 

• Információs hátteret nyújtunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek 

intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez. 

• Helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, 

néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi 

folyamatainak kutatásához. 

• Részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében. 
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• A fenntartó, Városi Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszünk, hogy 

megteremtsük a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári 

szolgáltatást, korszerű könyvtárként és információs központként működjünk. 

Könyvtárunk küldetését tervszerűen gyarapított dokumentumállományával, a 

felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, 

könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. 

 

 

 

A fejlesztés iránya 

 

• a kölcsönzés, leltározás, törlés, statisztikai programmal történő végzése, 

• helyismereti adatbázis létesítése, digitalizálása, 

• könyvtári portál folyamatos gondozása, moderálása 

• a már lezárult TIOP és TÁMOP Európai Uniós pályázatok fenntartásának folyamatos 

biztosítása,  

• a kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatása. 

 

 

Ügyviteli feladatok 

 

• dokumentum beszerzés, feldolgozás leltárkönyvben és integrált könyvtári 

rendszerben, katalogizálás (VHS és DVD állományrész bővítése) 

• SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történő folyamatos munkavégzés, 

• a könyvtári portál naprakész fenntartása, moderálása,  

• hangoskönyvek beszerzése állomány kialakítás 

• selejtezés, törlés, 

• alapdokumentumok karbantartása, 

• negyedéves és éves statisztikai adatszolgáltatás,  

• internet-használati regisztráció vezetése, elszámolása, 

• folyóirat kardex vezetés, 

• könyvtári rend biztosítása, 

• bevétellel történő rendszeres elszámolás, 

• munkaterv és beszámoló készítés. 

 

 

Szolgáltatások 

 

• beiratkozás regisztrálása, 

• kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés (VHS és DVD kölcsönözhetővé tétele fizetés 

ellenében) 

Ajánlat: 1 dokumentum (1 lemez, 1 kazetta) 3 napra 300 Ft. 

• tájékoztatás, irodalomkutatás,  

• csoportos foglalkozás, könyvtári óra, a témához kapcsolódó VHS, DVD lejátszása, 

• internettanfolyamok megrendezése,  

• olvasás népszerűsítése, 

• elektronikus dokumentumok használata /mese, szépirodalom/ 

• nyomtatás, fénymásolás, szkennelés. 
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Felsőzsolca Város 

2014. évi programtervezete 
 

 

Január 

 

06 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély  

08 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

08 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

09 Civil egyeztető fórum, 17:30 óra – Bárczay-kastély 

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

13 A Rozmaring Népdalkör próbája, 19 óra – Bárczay-kastély 

13 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

15 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

20 A Rozmaring Népdalkör próbája, 19 óra – Bárczay-kastély 

20 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

22 A Magyar Kultúra Napja – Bárczay-kastély 

24 A Rozmaring Népdalkör próbája, 19 óra – Bárczay-kastély 

27 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

27 A Rozmaring Népdalkör próbája, 19 óra – Bárczay-kastély 

29 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

31 Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola félévi értekezlete, Bárczay-

kastély 

 

Február 

 

02 Civil Összefogás Fórum alakuló ülés 15 óra – Bárczay -kastély 

03 Civil egyeztetés, 17:30 óra – Bárczay-kastély 

03 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

03 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

04 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

05 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

08 Civil Farsang, 19 óra – Rendezvények Háza 
10 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

10 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

12 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

17 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

17 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

19 A Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság előadása,  

17 óra – Bárczay-kastély 

29 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

24 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

24 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

26 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 
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Március 

 

03 Civil egyeztetés, 17:30 óra – Bárczay-kastély 

03 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

03 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

04 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

05  A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tavaszköszöntő ünnepsége – Bárczay-kastély 

05 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

07 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

10 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

10 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

14 „Az alkotói szabadság tükrében” Kletz László festőművész kiállítása 17 óra – 

Bárczay-kastély       

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

Magyarország megszületésének napja a Hősök terén. Koszorúzás a Zsolcai csata 

emlékművénél 

17 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

17 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

19 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

24 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

24 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

26 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

31 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

31 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

 

 

 

Április 

 

01 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

01 Civil egyeztetés, 17:30 óra – Bárczay-kastély 

02 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

07 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

07 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

09 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

11 A Költészet Napja 

14 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

14 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

16 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

21 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

21 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

23 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

28 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

28 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

30 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 
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Május 

 

01 Majális 

05 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

05 Civil egyeztetés, 17:30 óra – Bárczay-kastély 

05 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

06 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

06 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

12 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

12 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

14 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

21 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

23 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

26 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

26 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

28 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

 

 

Június 

 

02 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

02 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

04 A nemzeti összetartozás napja, Trianoni megemlékezés az Összetartozás 

Emlékparkban 

09 Ünnepi Könyvhét  

09 Civil egyeztetés, 17 óra – Bárczay-kastély 

09 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

09 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

11 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

13 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

16 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

16 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

18 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

20 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

21  Felsőzsolcai Városnap 
23 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

23 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

25 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

30 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

30 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

 

 

Július 

 

01 Civil egyeztetés, 1730 óra – Bárczay-kastély 

02 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

07 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

07 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

09 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 
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14 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

14 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

16 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

21 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

21 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

23 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

25 A Zsolcai Csatára emlékezve koszorúzás az emlékműnél 
28 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

28 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

30 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

 

 

Augusztus 

 

04 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

04 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

06 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

11 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

11 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

11 Civil egyeztetés, 1730 óra – Bárczay-kastély 

13 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

18 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

18 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

20 Államalapító Szent István ünnepe, koszorúzás a Szent István emléktáblánál 

25 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

25 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

27 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

 

 

Szeptember 

 

 Csatlakozás az „Itthon vagy Magyarország, szeretlek” programsorozathoz 

01 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

01 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

02 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

03 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

08 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

08 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

08 Civil egyeztetés, 1730 óra – Bárczay-kastély 

10 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

15 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

15 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

17 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

22 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

22 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

24 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

29 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

29 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 
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Október 

 

01 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

06 Megemlékezés az Aradi vértanúkra 

06 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

06 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

06 Civil egyeztetés1730  óra – Bárczay-kastély 

07 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

09 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

13 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

13 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

15 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

15-16.17 A felsőzsolcai általános iskolák alsós és felsős diákjai részére rendhagyó 

könyvtári óra megrendezése október 23. tiszteletére – Bárczay-kastély 

17 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

20 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

20 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

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 

27 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

27 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

29 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

31 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

 

 Október első hetében a Könyvtári összefogás hete 

 Szüreti Felvonulás, Szüreti Bál 

 

 

 

November 

 

03 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

03 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

04 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

05 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

10 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

10 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

10 Civil egyeztetés 1730 óra – Bárczay-kastély 

12 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

14 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

15 A Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezetének taggyűlése – Bárczay-kastély 

17 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

17 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

19 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

21 A Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesületének közgyűlése,  

18 óra – Bárczay-kastély 

21 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

23 Magyar Nóta Konferencia 

24 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 
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24 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

26 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

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

30 Első Adventi gyertyagyújtás - Hősök Tere 

 A Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete karácsonyi adománygyűjtési  

programjának kezdete 

  

 

 

 

December 

 

01 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

03 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

02 A Csengey Dénes Polgári Kör találkozója, 17 óra – Bárczay-kastély 

05 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

07 Második Adventi gyertyagyújtás – Hősök tere 

08 Civil egyeztetés, 1730 óra – Bárczay-kastély 

08 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

08 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

10 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

12 Luca napi könyvvásár – Bárczay-kastély 

12 A Cinege citerazenekar próbája, 16 óra – Református Ált. Iskola 

13 Közös fenyőfadíszítés a felsőzsolcai gyermekekkel – Bárczay-kastély 

14 Harmadik Adventi gyertyagyújtás, 16 óra – Hősök tere 

15 A Rozmaring Népdalkör próbája, 1730 óra – Bárczay-kastély 

15 A Férfi Népdalkör próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

17 A Nyócpengős citerazenekar próbája, 18 óra – Bárczay-kastély 

21 Negyedik Adventi gyertyagyújtás, 16 óra – Hősök tere 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2014. 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 2014. évi munkatervét.  

 

 

Felelős:  Bogdán Péter igazgató 

Határidő:   értelemszerűen 


