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1, Bevezetés és helyzetelemzés 

 

A 2017-es évben sok változás történt az intézményben, amelyek jelentősen módosították az 

SZMKK szervezési, kommunikációs és pénzügyi paramétereit.  

1, A Turisztikai Központ szolgáltatási palettája nagymértékben növekedett, illetve 

színesedett. 

2, A Képviselőtestület döntésének értelmében a Külhoni Magyar Nemzeti Színháznak 

székhelye, bázisa lett a Rákóczi-vár. Az Alapító Okirat módosítása kapcsán TAO 

támogatások befogadására alkalmassá vált az intézmény. 

3, A felnőttképzési tevékenységünket a kooperáció jegyében végeztük az idén. Az 

IKER 1, illetve az IKER 2 tanfolyamokat külső vállalkozások szervezésében 

bonyolítottuk le. 

4, A Norvég Alap támogatásával megépített Diákhotelt a gyereklétszám 

csökkenéséből kifolyólag a Szerencsi Kollégium továbbra sem vette igénybe. 

5, Végérvényesen megoldódott a Turisztikai Fogadóépület (Kapuzat) hasznosítása 

azáltal, hogy egy 14 főt foglalkoztató borvizsgáló laboratórium létesült a helyiségben. 

 

A 2017. évi munkánk értékelésekor fontos szempont, hogy milyen rendező elvek alapján 

milyen célokat tűztünk ki, s ezeket hogyan sikerült teljesíteni, elérni.  

 

A meghatározott és elfogadott rendezőelvek az alábbiak voltak: 

 A programok megtervezésekor figyelembe kell venni a külső javaslatokat, 

igényfelméréseket kell rendszeresen készíteni. 

 Az önfenntartó, vagy teljesíthető fedezeti ponttal bíró rendezvények 

megszervezését kell előnyben részesíteni. 

 Továbbra is minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, s törekedni kell a 

saját bevétel növelésére. 

 A szállásértékesítést növelni, és komplex hotelszolgáltatás értékesítésére kell a 

hangsúlyt helyezni. 

 A Turisztikai Központ szolgáltatásainak kialakításánál a szerencsiek igényét is 

figyelembe kell venni. 
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A munkatervet ezen szempontok alapján állítottuk össze és elmondhatjuk, hogy 

tervezett és engedélyezett rendezvényeinket megvalósítottuk. A nem tervezett 

rendezvények önnfentartóak voltak, illetve fedezetük költségvetésen kivüli forrásból állt 

rendelkezésre.   

 

2, Közművelődés 

 

A közművelődési tevékenységünket úgy szerveztük, hogy a sokszínűség és változatosság 

jellemezze.  

Sokszínűség, hiszen partnereink skálája a kisgyermekektől a nyugdíjasokig, a helyi 

emberektől, a szerencsiektől, az ország távoli részeiről érkező vendégekig terjed, akik 

igényeit igyekszünk kielégíteni. 

Az idén is teret adtunk egyéni, illetve civil szerveződések kezdeményezéseinek, és sikeresen 

szerveztünk meg nagy népszerűségnek örvendő programokat, melyeket a későbbi 

felsorolásban tételesen meg is említek. 

 

2.1, Tárgyi feltételek: 

Az elmúlt évben már történt előrelépés a legnagyobb belső rendezvénytér, a Színházterem 

fűtésének javításában, amelynek eredményeképpen a téli időszakban is volt lehetőségünk 

rendezvényeket tartani. Továbbra sem tudtuk azonban elhárítani a korábban jelzett 

problémákat: 

1. A kezelőkonzolt a padlástérből a technikai szobáig le kell vezetni, hiszen a legkisebb 

állítást is csak a padlástérbe való felmászással lehet alkalmazni. A kezelésre szükséges 

betanítani a karbantartóinkat. 

2. A befúvó ventilátor zaja a kevésbé hangos rendezvényeinket nagyon zavarja. Ezt a 

problémát úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy az előadás idejére – amikor legfontosabb 

lenne a légcsere -, kikapcsoljuk a ventilátorokat.   

 

A hangtechnikai eszközeink már alkalmasak kisebb együttesek hangosítására, elsősorban a 

helyi együttesek koncertjeit sikerült így megvalósítani, de a munkatársak kreatív ötleteinek 

segítségével már igényesebb együttesek hangosítását is megoldottuk. Ahhoz hogy tovább 

tudjuk lépni, folyamatosan ki kell egészíteni a felszerelésünket, azonban a 16 éves 

berendezések egyre gyakrabban igényelnek költséges javításokat.  
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Ez a probléma hamarosan megoldódik, hiszen nyertes pályázat keretében a színpad- és 

színháztechnikánk teljes egészében megújul. 

A színpadtechnikánkat több alkalommal bérelték a városi rendezvényeket szervezők, és a 

környező települések is meg voltak elégedve szolgáltatásunkkal. 

 

Az épületek állagmegóvási munkálatait teljes egészében saját kivitelezésben valósítottuk meg, 

külső vállalkozó semmilyen feladatot nem végzett. Azonban a közművelődési vizesblokkok 

felújítása már nem halasztható tovább. előtte azonban szükséges a múzeumi terasz 

szigetelésének a felújítása. 

 

Elvégzett építőmesteri és egyéb szakipari tevékenységek: 

1, A Vár beázott vizesblokk vakolása, festése.  (Ez sajnos minden évben probléma.) 

2,  A Vár árkádjainak festése. 

3, A Vár nyilvános WC-jének festése. 

4, A Hotel szobáinak részleges festése. 

 

Beszerzések: 

1. A Hotel hat szobájának teljes berendezése 

2. Színpadhangosítás bővítése kontroll hangfalakkal 

3. Korcsolyák (kölcsönzésre) 

4. Drón a Szerencsi Média részére 

 

2.2, Személyi feltételek: 

A közművelődési intézményegységben a szakalkalmazottak létszámkerete 4 fő. Az elmúlt 

évben 2 főállású dolgozó végezte a programszervezői feladatokat, amely rendkívüli terhet rótt 

rájuk. Kovács Krisztián szeptembertől kinevezett státusztban erősíti a szakmai gárdát. 

Végzettsége könyvtár-informatika szak, azonban a technikai beállítottságát nagyon jól tudjuk 

kamatoztatni a rendezvények tárgyi feltételeinek biztosításánál.  

A Nemzeti Művelődési Intézet az idén csak 2 fő gyakornok (érettségizett, szakmai 

végzettséggel nem rendelkező) alkalmazását tette lehetővé, akik azonban a szakmai munkát 

csak direkt irányítással végeztek, önálló feladatellátásukhoz még további tapasztalat 

megszerzése szükséges.  

A Turisztikai Központban egy főállású gondnok, és 3 fő közcélú kisegítő dolgozik. 

Tevékenységüknek köszönhetően egyre nagyobb látogatottságot tapasztalunk. 
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A TK nemcsak a Szerencsre érkező vendégeknek nyújt szolgáltatást, hanem már 

rendszeresség vált a gyerekzsúr és a kölyökdiszkó rendezvények is. 

Az elmúlt évben is egy-egy nagyobb rendezvénynél megjelentek az önkéntes segítők, illetve a 

szakmai gyakorlatot nálunk végző fiatalok. Nagyobbrészt a Bocskai István Katolikus 

Gimnázium diákjai, de egyre többen jelennek meg a Szerencsi Szakképző Iskolából is. 

Közreműködésüket, segítségüket ezúton is köszönöm. 

A fentiek ellenére a szakképzett és állandó dolgozók hiánya miatt, alkalmanként adott feladat 

ellátására külső dolgozókat kellett alkalmazni. (Csokoládé Fesztivál, Kolompos Családi 

Tábor) 

 

2.3, Szakmai munka  

A szűkös létszám miatt már a megszokottan terhelt évet tudnak maguk mögött a 

művelődésszervezők. A hagyományos rendezvények, a városi és társadalmi ünnepségek 

megszervezése, valamint a csoportjaink működésének biztosítása, felügyelete feszített 

munkatempót, alapos munkaszervezést, és rendkívüli koncentrációt igényelt.  

Az alábbi táblázat havi lebontásban a teljes rendezvénystruktúránkat mutatja be, s 

rendezvényenként, illetve összesítve is feltüntettem a résztvevők létszámát. 

Piros színnel, dőlt betűvel jelöltem a nem tervezett rendezvényeket. 

Január 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a hónap nagyon hideg volt, ezért a táblázatban is jelzett jégpályát építettünk a fiatalok 

nagy örömére. Sokan jelezték, hogy nincs korcsolyájuk, ezért korcsolyakölcsönzést is 

bevezettük, amely rentábilisan működött. 

A hónap hagyományos nagy rendezvényeit is sikeresen lebonyolítottuk.  

Megnevezés Összesen (fő) 

Sakkverseny 

1591 fő 

Férfikar újévi ülése 

Jégpálya készítése, korcsolyázás 

Ünnepi hangverseny 

Árusítás az Árkádban 

Vállalkozók újévi köszöntése 

Kultúra napja 

Csodapók, vizipók. Színházi előadás 

Bormustra, borbarátok 

Emlékműavatás 
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Február 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a hónapban új rendezvényként megjelent a Házasság hete, amelyet a Görögkatolikus 

egyházzal közösen szerveztünk. Szeretnénk minden évben a Kultúrházak éjjel-nappal 

programsorozat részeként megtartani ezt a fontos értékközvetítő rendezvényt. A Böllérfesztiválon 

már hagyományosan részt veszünk, hiszen remek lehetőség a Csokoládé Fesztivál reklámozására. 

Március 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böllérfesztivál Prügyön 

 

1880 fő 

Árusítás az árkádban 

Avon konferencia, évértékelő 

Kultúrházak éjjel-nappal program 

Metal farsang 

Házasság hete 

Hangosítás biztosítása az uszodában 

Polgárőr évértékelő 

Agrárkamarai tájékoztató, terembérlés 

Nyugdíjas farsang 

Véradás 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

Sportbál a TK-ban 

 

Mozgáskorlátozottak farsangi bálja 

 

 

2797 fő 

Hit gyülekezet összejövetele 

Árusítás az Árkádban 

Városi nőnap 

Cukorgyári emléknap 

Szépség és egészség előadások 

Könyvbarátok klubja 

Borkostolás, pincevacsora szervezése 

Háló Egyesület farsangi mulatsága 

Hit gyülekezet 

Szülinapi zsúr TK 

Muhi Zoltán emlékest 

Nemzeti ünnep, Ismerős Arcok koncert 

Nemzeti Ünnep  

Nyárutó klub Tavaszváró 

Málenkij Robot könyvbemutató 

Szülinapi zsúr TK 

Vendégfogadás 

Böjte Csaba előadása 

Dél-Borsod Kincsei Kiállítás 

Hit gyülekezet 

Szülinapi zsúr TK 

II. Rákóczi Ferenc születésnapja 

Dumaszínház előadása 

"56-os Konferencia" 
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Mint a táblázatból is látható igen munkás volt számunkra ez a hónap. A programok sorából 

kiemelném Böjte Csaba látogatását, illetve volt kollégánk, Muhi Zoltán főszerkesztő emlékét 

felidéző esténket. 

 

Április 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a hónapban legjelentősebb program a Város Napja, a Pálinka és Bormustra, valamint a 

Várudvari vigadalom volt. Öröm volt számunkra, hogy Cserkész Haditornát is ebben az 

időben rendezték meg, és sikerült a városnapi programsorozatba integrálni ezt a programot. 

Május 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ebben a hónapban nagyon sikeres programként tudom a majálist, illetve a Pál Feri atya 

előadását felidézni, de a Családi Gyermeknapra is sokan kilátogattak. 

 

 

 

 

Szülinapi zsúr TK 

 

5837 fő 

Árusítás az Árkádban 

„Vers és zene" Költészet napja 

Jehova kongresszus 

Húsvéti hangverseny 

Dr. Csúszda Gábor Fórum 

Holocaust Emléknap  

Szerencs Város Napja 

Pálinka és bormustra 

Várudvari vigadalom 

Cserkész Haditorna 

Kárpátia koncert 

Mozgáskorláskorlátozottak ért. 

 

MAJÁLIS, Retrofeszt, Motoros bemutató, túra, főzőverseny 

2045 fő 

Közmeghallgatás, Szigetelőanyaggyár 

Iparkamarai tájékoztató 

Árkád, árusítás 

Roma Családok Napja 

Kamarakórus Fesztivál, TK 

Színházi előadás 

Szikra Tánciskola Évzáró 

Tiéd a Vár! Balmazújváros 

Pál Feri atya előadása 

Hősök Napja Szerencs, Ond 

Családi Gyermeknap, GYERE programmal 
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Június 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a hónap már belenyúlik a vakációba. Ekkor kezdődik a hagyományos Kolompos Tábor, 

illetve a Kolompos Fesztivál. De a Tárogató Találkozó is nagyon szép hangulatot biztosít 

nemcsak a várban, hanem az egész városban, mivel hol az Árpád-hegyen, vagy valamelyik 

parkban csendül fel a tárogató hangja. 

 

Július 

 

 

 

 

Ebben a hónapban jelent meg a városban a Külhoni Magyar Nemzeti Színház.  A magyART 

elnevezésű rendezvény látogatottsága nem volt túl magas, vélhatőleg azért, mert a szervezésre 

rendelkezésre álló idő rövidsége nem tette lehetővé intenzív reklám és marketingtevékenység 

megvalósítását.  

A fesztivál lebonyolításában minden munkatársam tevékenyen részt vett. Bízunk benne, hogy 

évről-évre egyre sikeresebb és egyre ismertebb lesz ez az összművészeti fesztivál. 

A Görögkatolikus Családi nap már hagyományosan Szerencsre költözött. Erre a programra 

távolról is sokan érkeznek. Az idén mostoha időjárás fogadta a résztvevőket, azonban a Vár 

lehetőségei biztosítják a sikeres megrendezést rossz idő esetén is. 

 

 

Megnevezés Összesen (fő) 

Pedagógusnap Szerencs 

1700 fő 

Tárogató Találkozó 

Színházi előadás 

 88. KÖNYVHÉT, könyvárusítás 

Asztaliteniszezők évzáró rendezvénye 

Az 1956-os áldozatok emléknapja 

Ondi Falunap 

Tiéd a Vár! 

IV. Kolompos Népzenei Fesztivál 

Hajnali Táncegyüttes évzárója 

Görögkatolikus családi nap 

1290 fő 

magyART 

Kiállítás az Árkádban 

II. Roma Fesztivál 

Puchard Zoltán fotókiállítás 
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Augusztus 

 

 

 

 

 

Ez a hónap a legmunkásabb számunkra, hiszen ekkor rendezzük meg az Országos Csokoládé 

Fesztivált. Az idén a jubileumi, X. rendezvény következett, ezért meglepetésként a világhírű 

Experidance együttes előadásával kedveskedtünk a publikumnak, a Szerencsi Tankerület 

pedig művészeti gálát szervezett, amely magas színvonalon valósult meg. 

A Csokoládé Fesztivál elemzésével külön fejezetben foglalkozom. 

Feltétlen kell szólni az Erzsébet táborról. Nagyon jól sikerült. Két turnusban több mint 50 

gyermek ellátásáról, programjáról gondoskodtunk két héten át. Remélem jövőre is sikeresen 

pályázunk. 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

A hónapban először debütált a Külhoni Magyar Nemzeti Szinház társulata. A Beatles emlékek 

című darabot újra nagy sikerrel mutatták be. 

A Férfikarunk tájoltatás címszóval határon túli vendégszereplésre utaztak, növelve ezzel 

Szerencs hírnevét, és bemutatva különleges produkciójukat. 

Az Arany Fakanál főzőverseny már hagyományosan részét képezi Szerencs közéletének. Az 

idén is jól sikerült. 

 

 

 

Erzsébet tábor 

48450 

fő 

Erzsébet tábor 

Szent István király ünnepe - koszorúzás 

Dr. Szilágyi Péter kiállítás Árkád 

Experidance előadás 

Szerencsi Tankerület Művészeti Gála 

X. Országos Csokoládé Fesztivál 

KMNH Évadnyitó társulati ülése 

Mérföldkő koncert 

990 fő 

Nemzetiségi Fesztivál - hangosítás Rátka 

Sajtótájákoztató 

A magyar dráma napja-színházi előadás: Éles Szín  

Szerencsi Vasember közreműködés 

Magyar Honvédség Toborzó bemutatója 

Arany Fakanál Főzőverseny 

Szerencsi Tankerület értekezlete 

Beatles emlékek c  KMNSZ előadása 

Férfikar Tornalján koncertet ad 
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Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a hónapban két rendezvényünket emelném ki. Az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság 

önkéntes aktivista, Skorván István javaslatára szerveztük meg. Nagyon jól sikerült 

rendezvény, az ország minden részéről érkeztek versenyzők. 

A Dumaszínház előadását azért kell megemlítenem, mert a rendkívül magas jegyárak ellenére 

is óriási volt az érdeklődés.  

Mindkét rendezvény tapasztalatait a tervezésnél figyelembe vesszük. 

November 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a hónapban mutatta be Külhoni Magyar Nemzeti Színház állandó társulata első 

darabját. Az előadás kooprodukcióban készült az SZMKK-val, amelyhez 1 millió forint 

támogatást sikerült nyerni a Nemzeti Kulturális Alaptól. 

Idősek napja 

2170 fő 

Könyvtári Napok 

Az Aradi Vértanúk Emléknapja 

TRASH metal koncert 

Művészeti Gála: Rákóczi Ált. Isk. 

Advent a hargitán KMNSZ 

Sportcsarnok hangosítás 

Országos Rejtvényfejtő Verseny 

1956-os forradalom és szabadságharc emléknap 

Dumaszínház, Hadházyval 

Nemzeti Konzultáció 

Kazinczy Ferenc emléktábla koszorúzás 

RNÖ Szépkorúak Bálja 

Mindenszentek 

Advent a hargitán KMNSZ 

2000 fő 

Szociális munka napja - ünnepség 

Színházi előadás (Az asszony körbejár, bohózat) 

Dr. Zacher előadása 

Szerencsi Tankerület értekezlete 

TK. Gyerekzsúr 

RNÖ közmeghallgatás 

Sári Bíró Színházi előadás 

Férfikar Nagykállóra utazik 

Dupla gyerekzsúr a TK-ban 

Gyerekzsúrok a TK-ban 

Jeney András könyvbemutató 

Önkormányzati közmeghallgatás, Ond 

Önkormányzati közmeghallgatás 

Provident bál 
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A színmű nagy sikert aratott. Budapesten és Debrecenben is tartottak bemutatót. 

A Külhoni Magyar Nemzeti Színházzal Szerencs Város Önkormányzata kötött támogatási 

szerződést, melynek lényege, hogy a működéshez szükséges infrastruktúrát (iroda, 

színházterem a próbákhoz, előadásokhoz) térítésmentesen biztosítja az SZMKK keretén belül. 

Az évedban 4 előadást hirdető színház bérleteket, majd később jegyeket is árusított. A terv 

szerinti előadások közül már két darabot bemutattak. Az előadások közel teltházasok, s a 

látogatók elégedetten nyilatkoztak a produkciókról. 

 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a hónap hagyományosan zsúfolt az ünnepkör jellegéből adódóan. A Mikuláshoz, és a 

Karácsonyhoz kapcsolódó programjaink mindig nagy látogatottságnak örvend. 

A Rákóczi-vár erre az alkalomra karácsonyi díszbe öltözik, és kreatív dekorációk igyekeznek 

az ünnepi hangulatot fokozni. 

Az idén két programot szerveztünk hagyományteremtő szándékkal: Kolbásztöltő fesztivál, 

illetve az Ultiverseny. A kolbásztöltésre hat csapat nevezett, és a vártnál jóval több látogató 

érkezett. A visszajelzések rendkívül pozitívak voltak, sőt már jelentkeztek csapatok a 

következő évi rendezvényre. 

Az ultiversenyen 18 fő vett részt. A játék jellegének megfelelően elégedettek voltunk a 

jelentkezők számával.   

 

Mikulás műsor 

2710 fő 

Adventi gyertyagyújtás I. 

Tortaverseny 

Balázs Fecó koncert 

ESZEI Karácsony 

Adventi gyertyagyújtás II. 

PM Hiv. Karácsony TK 

Bolyai tantestület karácsony emeleti terem 

Hegyalja Mozgáskorlátozottak Karácsonya, Lovagterem 

Kolbásztöltő Fesztivál 

Adventi gyertyagyújtás III. 

Közmeghallgatás NNÖ 

HÁLÓ egyesület Karácsony SZT. 

Karácsony Városi Nyugdíjas Klub 

Ondi Karácsony 

Karácsonyi hangverseny 

Adventi gyertyagyújtás IV. 

II. Karácsonyi Retrófesztivál 

Ultiverseny 

Névnapi vacsora, terembérlés 

Szilveszteri retro parti 
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A rendezvényeket szakmai szempontok alapján csoportosítva, az alábbi táblázat mutatja be: 

Megnevezés 2017  

 Alkalom 

(db) 

Létszám (fő) 

Zenés-táncos rendezvény 35 3500 

Kiállítások 9 360 

Színházi előadások 17 4420 

Műsoros est 15 3750 

Komolyzenei hangverseny 5 1000 

Fesztiválok 2 49400 

Terembérlet árusítás 28 2800 

Tiéd a vár 6 240 

Civil rendezvény 47 1410 

Kirakodóvásár, egyéb 3 300 

Oktatások száma (turnus) 18 250 

Táborok 2 60 

Összesen: 179 65490 

 

A táblázatból látható, hogy 179 rendezvényünk, foglalkozásunk volt, amelyben hol kisebb, 

hol nagyobb mértékben munkatársaimnak a közreműködése szükséges volt. Itt kell még 

megemlíteni azokat az alkalmi közösségeket, amelyek sportolási, vagy közös érdeklődés 

kapcsán heti, vagy havi rendszerességgel használják intézményünk helyiségeit. Ezen 

megjelenéseket és a létszámot a Turisztikai Központnál tartalmazzák a kimutatások. 
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Folyamatosan működtek állandó közösségeink, csoportjaink: 

Sorsz. Megnevezés 

1. Hegyalja Pedagógus Kórus 

2. Népi Díszítőművészeti Kör 

3. Szerencsi Férfikar 

4. Nyárutó Klub 

5. „Öreg a nénikéd” Klub 

6. Városi Nyugdíjas Klub 

7. Anonim Alkoholisták 

8. Hajnali Néptáncegyüttes 

9. Mazsorett és modern tánc 

10. Hegyaljai Alkotók Társulása 

11. „Hegyalja Kapuja” Mozgásk. 

Egyesülete 

12.  Sakk szakkör 

 

 

Itt kell megemlítenünk mindnyájunk, a közösségek nagy veszteségét. Visi Ferenc, a Városi 

nyugdíjas Klub vezetője váratlanul elhunyt. Hiányát nemcsak a saját közössége, hanem a 

többi klub és civil szervezet is megérezte, hiszen Visi Feri bácsi minden rendezvényt aktív 

közreműködésével támogatott. Koordináló, közösségépítő tevékenységét fáradhatatlanul 

végezte, melynek integráló erejét már a mindennapokban is megtapasztaltuk.   

Informális közösségek is formálódtak az elmúlt évben, melyek fejlődését igyekeztünk a 

lehetőségeink szerint támogatni. Az ultizók, a rejtvényfejtők és a képzőművészeti csoportok 

lelkesen látogatták a foglalkozásokat. 

2.4, Rendezvények elemzése 

A 2017-os közművelődési és a könyvtári tervet a takarékosság jegyében állítottuk össze, és 

úgy is fogadta el a Képviselőtestület. Terven felüli rendezvényeket csak akkor hirdettünk 

meg, ha pályázati, külső forrás rendelkezésre állt, vagy működési bevétel fedezte a 

költségeket. 

Az elemzést a szakmai csoportosítások, a sikeresség, és az SZMKK arculatának 

kialakításában betöltött szerepe alapján végzem. 
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X. Országos Csokoládé Fesztivál 

Az idei jubileumi évben az alábbi programok kapcsolódtak a Fesztiválhoz: 

 Csokoládé vásár, bemutatók a csokoládégyártás technológiájából, kézműves 

csokoládékészítés (BonBon Kft) 

 Experindance Táncelőadás augusztus 23-án 

 Szerencsi Tankerület Művészeti Gála augusztus 24-én 

 Hagyományőrző Tűzoltóverseny augusztus 27-én 

 II. Országos Jegyzői Konferencia 

 IV. Sakk Open Csokoládé Kupa (TK) 

 I. Ultis Találkozó  

 Kiállítások a TK-ban: 

o Régi játékok és Csokoládészobrok 

o Kiss Roóz Ilona keramikus kiállítása 

o Puchard Zoltán fotókiállítás 

o Magyar motorok és Csepel gyártmányok kiállítása 

A programtervbe motoros találkozó is be volt ütemezve, azonban szervezői kapacitáshiány 

miatt elmaradt. 

A rendezvény célja: 

A Fesztivál fő célja a helyi, szerencsi csokoládégyártás népszerűsítése, támogatása, 

továbbá: 

 gasztronómiai élmények biztosítása a látogató közönségnek 

 helyi és kistérségi amatőr művészek bemutatkozása, fellépése 

 könnyűzenei élmények, koncertek 

 újszerű játékok, kalandok biztosítása a gyermek és az ifjú látogatók számára 

 

Marketing-, kommunikációs tevékenység  

 

Rendkívül fontosnak tartjuk a programok kellő időben való megismertetését, ezért reklám-

marketingtevékenységünket hatékonyan és időben megszerveztük és megvalósítottuk. 

 

Koncentrikus körökben helyi, kistérségi, megyei és országos marketingtevékenységet 

folytattunk. 
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 Helyi szinten: a városi médiákban (Szerencsi Hirek, Szerencsi Városi Televízió, 

Képújság.) hirdettünk, plakátokkal, szórólapokkal, molinókkal népszerűsítettük a 

rendezvényt. 

 Kistérségi szinten: Plakátok, szórólapok postai úton való eljuttatása a háztartásokba. 

Az idén nem csak a szerencsi járás háztartásait céloztuk meg, hanem a tiszaújvárosi, 

szikszói, és encsi járásokba is megszerveztük a szórólapozást. 

 Megyei szinten: a városi televíziók (Miskolci Tv, Zempléni Tv), rádiók, megyei 

napilapok közölték hirdetéseinket. 

 Országos szinten: televíziós reklámokban (Egy alkalommal 5x10 mp hirdetés a 

közszolgálati médiákban). 

 Óriásplakátok kihelyezése Budapesten, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán. 

 Internet segítségével adtunk hírt a rendezvényről és a programokról. 

www.facebook.com/csokifesztival 

 Az idén előszőr a Tesco áruházakban is hirdettük programjainkat. 

 

A fentieken túl a fesztivál kabalafigurája, Gombóc Artúr a fesztivál előtti héten, minden nap 

promóciós ajándékokat, továbbá szórólapokat osztott a cél-településeken: Debrecen, Miskolc, 

Nyíregyháza, Tiszaújváros településeken. 

 

A rendezvény megvalósításának körülményei 

Időpont 

Szerencs, és a Zempléni térség legnagyobb turisztikai rendezvényét, a X. Országos Csokoládé 

Fesztivált 201. augusztus 25-27-e között rendeztük meg.  

Az augusztus 23-án megtartott Experidance előadásra nagyon sok érdeklődő érkezett. Encs, 

Szikszó, Tokaj, Sátoraljaújely és még Nyíregyháza térségéből is érkeztek érdeklődők. 

Szabadtéri színházi előadáson a szerencsi Rákóczi-vár udvarán soha nem látott, több mint 600 

fős nézősereg élvezte a rendkívül színvonalas, látványos előadást. A nagy tömeg beültetése, 

elhelyezése okozott egy kis késést, azonban az előadás kárpótólt mindenkit. 

Másnap a Szerencsi Intézményfenntartó Központ szervezéséban megtatott Művészeti Gálán 

1400 diák szórakozott a Várkertben, s élvezte az előadásokat. 

 

http://www.facebook.com/csokifesztival
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Fesztiválprogramok 

Minden eddiginél szélesebb programkínálattal vártuk a hozzánk látogatókat: változatos 

gasztronómiai bemutatók, kulturális előadások, gyerekprogramok, édesség bemutatók és 

kóstolók, interaktív foglalkozások fogadták az ide látogatókat. 

A gasztronómia területén a csokoládé kapta a főszerepet.  A Fesztivál díszvendége Modica 

város több alkalommal is bemutatta az Európa szerte híres csokoládéját. 

A kulturális kínálatot úgy szerveztük meg, hogy a különböző korosztályú és érdeklődési körű 

látogatók is találjanak érdekes, értékes és szórakoztató programokat. Fellépők között számos 

előadóművészi és amatőr egyéni és csoportos produkciót láthatott a közönség. Kísérő 

programok között régi mesterségek bemutatója, kézművesek utcája, élelmiszer- és 

gasztronómiai bemutatók szerepeltek. 

Az idén előszőr a Kulcsár Anita Sportcsarnokban Meseszínpad és Gyermek játszóház, 

továbbá gyermekmegörző is működött. Rendkívül magas látogatottsága indokolja a 

programterület további fejlesztését. 

Helyszín 

A 2016-os fesztiválra kialakított, kibővített helyszíneken nem változtattunk.  Tapasztalataink 

alapján ez a terület elegendő az idelátogatóknak. A fellépők ellátására az „R” épületet vettük 

igénybe, amely az idén is hasznosan működött. 

A fellépők egyre magasabb színtű igényeket támasztottak a színpadtechnika iránt is. 

Ledfalakat, ledrácsokat nemcsak az együttesek kérése miatt, hanem a 

katasztrófavédelmielőírások betartása miatt is telepíteni kellett. Ezek az igények jelentős 

költségnövekedést generáltak. 

Az attrakciók színvonalas lebonyolításához a hang és színpadtechnikát két, magas színvonalú 

szolgáltatást biztosító vállalkozó szállította, melyek közül egy egyik helyi vállalkozó.  

Mindkét hangosító csoport (színpadonként 12 ember) remekül helyt állt! 

 

A szakmai kiállítóknak és édességárusok egy részének a Rákóczi–vár színháztermében épített 

pavilonok adtak lehetőséget a termékeinek a népszerűsítéséhez és árusításához. Itt kapott 

helyet Modica város pavilonja is, ahol rendszeres időközönként bemutatták városuk híres 

receptje alapján készített csokoládéjukat. 
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Az egyéb kiállítók a várkertben és a Rákóczi úton kaptak helyet. 

Az autóval érkező kiállítók és látogatók számára 300 és 1000 férőhelyes ingyenes, őrzött 

parkolási lehetőséget biztosítottunk a Tatai Zoltán Sporttelepen, illetve a volt cukorgyári 

telken. 

 

A rendezvény ideje alatt a Rákóczi-vár mosdói, valamint a fesztivál több pontján mobil WC-

ket helyeztünk ki, melyek tisztántartását, víz- és fertőtlenítőszer utánpótlását, továbbá a 

szemét össztakarítását és elszállítását a Városgazda NKFT, a fesztiválra is alkalmazott 

emberei folyamatosan biztosították. 

 

Biztonság 

A Fesztivál kiválónak elismert katasztrófavédelmi tervvel rendelkezik, melyet munkatársunk 

készít évek óta. Az idén, vasárrnap este keletkezett vihar tesztelte is a rendszert, amely 

pontosan a tervben foglaltak szerint működött. 

A rendezvények idején erre az időszakra örző-védő cég ügyelt a szórakozni vágyó közönség 

biztonságára. 

A helyszín közbiztonságáról a rendőrség és a Városgazda Kft kijelölt emberi gondoskodtak. A 

fesztiválterület éjszakai őrzési feladatait a két szerv összehangolt munkával végezte.  

A fentieknek köszönhetően nem tapasztaltunk jelentősebb rendbontást, bűncselekményt. 

 

A program eredményessége, szakmai hatása 

 

 A rendezvénnyel kapcsolatos céljaink megvalósultak: költséghatékonyan, a 

magyarországi élvonalba tartozó, legszínvonalasabb előadásokat vásároltuk meg: 

Tankcsapda, Kowalski, Hooligans, Deák Bill Gyula, Halott pénz és még sok neves 

magyar előadó 

 A X. Országos Csokoládé Fesztivál idején több mint 45.000 látogatót fogadtunk. A 

látogatók számából adódóan a vendégéjszakák száma és az ebből származó bevételek 

is emelkedtek.   

 A rendezvénynek köszönhetően nőtt Szerencs országos és nemzetközi híre, amely 

reményeink szerint az év más időszakában tovább növeli majd a városunkba és a 

régióba látogató turisták számát.   
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A fesztivál technikai adatai: 

 

A lebonyolításban közreműködő szervezetek és létszámok: 

S.sz Megnevezés 

1 Szerencsi Művelődési Központ és 

Könyvtár 

2 Polgármesteri Hivatal 

3 Városgazda Nonprofit Kft 

4 Városüzemeltető Nonprofit Kft 

5 Kiss Attila Alapítvány 

6 BONBON Kft. 

7 Zempléni Múzeum 

8 Polgárőrség  

9 Önkéntesek segítők 

10 ESZEI  

11 Járási Hivatal 

12 Szerencsi Rendőrkapitányság 

13 Katasztrófavédelem 

 

A takarításban illetve az rendfenntartásban közreműködő személyek a Fesztivál részéről 

megbízási szerződéssel dolgoztak. A szervezésüket illetve beosztásukat a Szerencsi 

Városgazda Nonprofit Kft vezetői végezték. 
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Résztvételi elemzések 

 

 

Ebben az évben az előző évihez képest csökkent a látogatók száma. Viszont az elmúlt évben 

tapasztalt visszaéléseket szinte teljes egészében sikerült kiszűrni, hiszen az idei fesztiválon 

első alkalommal ellenőriztük a beléptetést számítógépes rendszerrel. Látható, hogy az előző 

évihez képest a fizető vendégek száma jelentősen, 22,6 %-al nőtt. Ezzel szemben 25 %-al 

csökkent a szerencsi karszalaggal, illetve a reprezentációs és munkavégzés céljából belépők 

száma. A fenti adatok is azt bizonyítják, hogy a beléptetési rendszerünk folyamatosan javul.  

A szerencsi lakcímkártyások jogosultak a szombat-vasárnapi koncertek ingyenes látogatására 

akkor is, ha ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkeztek. Az adatbázis avultsága ugyan 

okozott némi problémát, de ezt a problémát rugalmasan kezeltük munkatársainkkal.  

A következő évben tovább kell növelnünk a fizető vendégek létszámának arányát. 
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Támogatások, források 

Az idén is pályázatot nyujtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A rendezvényt 5 millió 

Ft-al támogatták. Az FVM pedig 3 millió Ft támogatást nyújtott a fesztivál lebonyolításához. 

Nagyon fontos megemlíteni, hogy az idén a szerencsi vállalkozók több mint 1 millió Ft-os 

anyagi és természetbeni támogatással segítették a fesztivált. 

Mindannyiójuknak köszönjük! 

A legnagyobb bevétel a jegyek értékesítéséből származott. Az árusok által fizetett helypénz is 

rekord összegű lett. 

Visszajelzések 

A közösségi oldalunkon közvélemény-kutatást végeztünk. Az online kérdőívet 626 fő töltötte 

ki. 

A kérdések és az adott válaszok összegzése az alábbiak: 

 

 

Ennél a válasznál a két kékkel jelzett területet érdemes elemezni. A  válaszadók 22.5 %-a első 

alkalommal látogatta meg a fesztivált, és egy kicsit többen 23% pedig mind a 10 alkalommal 
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jelen volt. Arányos számítással tehát 8000 fő várhatóan ismét meg fog jelenni a következő 

fesztiválon. 

 

 

 

A fesztivál fő vonzerejeként a zenei programot jelölték meg. A következő három tétel pedig a 

csokoládét és a gasztronómiát helyezte középpontba.  

 

Látható, hogy a válaszadók 15 %-a lakik helyben, amit igazol a jegyek eladási-kiadási 

statisztikája. Szálláskapacitási igényeket vet fel, hogy 37,5% távolabbi településből érkezik, 

továbbá 22 % nagyvárosból. Vélelmezem, hogy ez a 22 % nagyváros Miskolc és Nyíregyháza 

lehet. 

A következő kérdés is összefüggésben van a szálláskapacitás hiányával. 

 



23 
 

 

 

A látogatók 61 %-a, ha visszaszámolom akkor 9.000 látogató, naponta „ingázott” a fesztivál 

ideje alatt. 

 

 

Egy fontos kérdés, amely a fesztivál jellegét hűen mutatja. A látogatók majdnem kétharmada 

családdal érkezett. Ezért is fontos figyelembe venni a program összeállításánál a gyermekes 

családok igényeit. 



24 
 

 

A reklám-marketing stratégia kialakításánál fontos tudnunk, hogyan és hol érhetjük el 

üzeneteinkkel a célközönséget. A fenti grafikon jól mutatja, hogy túlnyomórészt az internetről 

szerzik be információikat a látogatók. Szintén tanulságos a rádió-tv reklámok csekély üzenete, 

pedig nagyon sok pénzbe kerülnek. 

 

 

Láthatjuk, hogy a zenei kínálatot és a csokoládét tartják a fesztivál vonzerejének. 

 



25 
 

 

A legfontosabb kérdés! A válaszadók 63,5 %-a kiválóan elégedett a fesztivállal, 5 fokozatú 

skálán 5-re értékelte, 28,4 % pedig 4-re. Összegezve tehát 92 %-a jónak találta a rendezvényt. 

Megjegyzem, hogy az előző évben is ennyi volt az elégedettség. 

 

 

Összegzés 

 

A Fesztivál adataiból tényként megállapíthatjuk, hogy a térség, Hegyalja leglátogatottabb, 

legszínesebb rendezvényévé vált.  A látogatók száma az előző éveikhez hasonlóan nagyon 

magas, már-már eléri az 50.000 főt.   

Az informatikai támogatottságnak köszönhetően a beléptetés rugalmas és ellenőrzött. A 

bevételek emelkednek, s a pályázati támogatásoknak köszönhetően a fesztivál teljes körűen 

fenntartja önmagát. 

A rendezvényt széles körű összefogással sikerült megvalósítani, amely erősítette a város 

közösségét, az önkéntes segítők pedig hasznos tevékenységükkel hozzájárultak a sikerhez. 

Az idelátogató közönségnek betudható, hogy a város és a térség idegenforgalma növekszik, 

hiszen a híradások felkeltik az turisták érdeklődését e régió iránt.  
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Országos Tárogató Találkozó 

Hagyományos rendzvényünk. Nagy Csaba elnök úr irányításával megrendezett programokra 

az ország minden pontjáról, de határon túlról is érkeznek tárogatósok. Három napot töltenek 

városunkban. Szállásukról a Hotelban illetve a Kollégiumban gondoskodunk. 

Kolompos Fesztivál 

Az idén 13. alkalommal rendeztük meg a Kolompos Népzenei Fesztivált és tábort. Nincs szó 

akkora tömegről, mint a Csokoládé Fesztiválon, viszont 200-250 fő folyamatosan egy héten át 

jelen van. Szállásukat Kollégiummal együttműködve oldjuk meg, azonban a főrendezvények 

és a jelentős programok a Rákóczi-Várban vannak. 

A Kolompos Fesztiválon jeles népzenei, néprajzos előadók, valamint népi mesterségek 

művelői szórakoztatják az érdeklődőket.  A szerencsiek ezeken az előadásokon, bemutatókon 

ingyenesen vehetnek részt. 

Hagyományteremtő új rendezvények a 2017-ben  

Ezek a rendezvények általában alulról jövő kezdeményezés eredményeként valósulnak meg. 

Amennyiben a látogatottsága igazolja, akkor a következő évben már tervezett programként 

jelenik meg a kulturális-közművelődési kínálatban. Ezen rendezvények anyagi forrásai 

csekélyek, illetve önfentartóan valósulnak meg. 

 Újévi hangverseny 

A Szerencsi Zeneiskola növendékei és tanárai az év elején emelkedett hangulatú 

koncertet adnak.  

 Korcsolyapálya a Vár udvarán 

Természetesen időjárásfüggő program. Kemény idő és sok éjszakai jéghizlalás 

szükséges a megfelelő pálya elkészültéhez. A korcsolyával nem rendelkezők számára 

kölcsönzési lehetőséget biztosítunk. 

Az intenzív érdeklődés miatt el kell gondolkodni egy mobil műlyégpálya bérlésének a 

lehetőségén. 

 Roma Családi Nap, Roma Művészeti Fesztivál 

Mindkét rendezvény igazi házigazdája az RNÖ. A szervezéshez sikerült pályázati 

forrásokat elnyerni. A következő évben már biztosan meg lesz tartva mindkét 

rendezvény. 
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 Rejtvényfejtők Országos Vetélkedője, Rejtvényfejtők klubja, Ulti klub, ulti verseny 

A kétnapos rendezvény látogatottsága kiemelkedő volt. Az ország távoli részéből is 

érkeztek vendégek. A rejtvényfejtők és ultisok nagy elszántsággal igyekeznek 

fellendíteni klubéletüket. Támogatásuk teljesen indokolt. 

 Görögkatolikus családi nap 

Már harmadik éve Szerencsen szervezi az egyház a családi napot. A szervezők igen 

meg vannak elégedve a helyszínnel, szolgáltatással, illetve a lehetőségekkel. 

 Szerencsi Kolbásztöltő Fesztivál 

Az idén első alkalommal megrendezett fesztiválon nagy volt az érdeklődés. Sokan 

jelezték, hogy a következő évben is szívesen részt vennének ezen a fesztiválon. 

 Gyermek játszóház, gyermekzsúrok a Turisztikai Központban 

Már csak előjegyzéssel lehet időpontot foglalni a TK-ban. Ezt a szolgáltatást a 

következő évben intenzíven fejleszteni kell. 

magyART Fesztivál 

Ennek a rendezvénynek nem mi vagyunk a házigazdái, azonban a mi 

közreműködésünk nélkül nem valósítható meg. Mivel látjuk az értékét, hatékonyan 

közreműködünk a fesztivál sikerességéért. 

  

3, Könyvtár intézményegység 

3.1, Tárgyi feltételek 

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a könyvtár csoportos igénybevétele, ezért az 

eszközökre, helyiségekre intenzívebb állagmegóvási munkálatokat kellett szervezni. 

A felnőttkönyvtárban található elavult és nagyfogyasztású izzókat folyamatosan cseréljük 

korszerű LED-es reflektorokra, amelyek segítségével megfelelő, takarékos fényerőt sikerült 

biztosítani az olvasáshoz a könyvtárlátogatók megelégedésére. 

3.2, Személyi feltételek 

A 2017-es esztendőben egy kolléganőnk nyugdíjba vonult. Munkáját a GYES-ről félállásba, 

majd októbertől teljes munkaidőbe visszatérő kolléganő vette át. 

Így a szakmai feladatokat 4 főállású, 1 félállású dolgozó látja el.  

Közfoglalkoztatás keretében 1 fő segíti a munkánkat. 
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3.3, Könyvtári munkánkról  

Jelentős személyi változások történtek 2017-ben a könyvtárban: 1 szakalkalmazott 

félállású munkakörből teljes munkaidős foglalkoztatottá vált. Év elején 1 főre csökkent a 

munkánkat segítő közfoglalkoztatottak száma. A stabil takarító személyzet kérdése 

megoldásra vár.  

Az elmúlt évben 1 személynek biztosítottuk a segédkönyvtárosi tanfolyamhoz kapcsolódó 40 

órás szakmai gyakorlat (január és február hónapokban) helyszínét és képzését. 

Az állami normatívát állományfejlesztésre és a világítás korszerűsítésére fordítottuk. 

Könyveket, folyóiratokat és izzókat vásároltunk. 

 

2017-ben három alkalommal küldtünk felszólító levelet a késedelmes kölcsönzőknek (156 fő). 

A KELLÓ-nál 286.086,- Ft összegben rendeltünk folyóiratokat 2018 évre. 

Az állománygyarapítási pályázat - Márai-program - keretében igényelt könyvek szállítása 

2018. év elején fog megtörténni.  

A megyei könyvtár által szervezett szakmai továbbképzésen 4 alkalommal (Miskolc, 

Ózd) vettünk részt. 

A könyvtárban két közösségnek (Sakkszakkör, Totyogók Klubja) biztosítottunk 

állandó jelleggel helyszínt. 

A városi civil szervezetek közül a HAT-ok segítése is feladatunk volt. 

A megalakult Könyvbarátok Klubja havonta tartott találkozókat. 

Az Idősek Otthonában lévő letéti könyvtárunkban állomány csere történt márciusban 

(210 db könyv). 

A könyvtár helyet biztosított a felnőttképzés keretében indított számítógépes 

tanfolyamoknak. 

A Rákóczi Zsigmond iskolában megrendezett szavalóversenyen zsűritagként 1 fő 

könyvtáros részt vett. 

Szakmai segítség nyújtás a prügyi általános iskola könyvtárának (4 munkanap). 

A könyvtár dolgozói rendszeresen részt vettek az művelődési központ 

rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában (pl. plakátkészítés, vendégek fogadása, 

jegyárusítás, konferálás stb.). 

KSZR tevékenység végzésére 139 munkanap vált szükségessé. 

Tovább folytatódott a könyvtári állomány korszerűsítése. 

Az állományból kivont dokumentumokat vásárok tartásával (3 alkalommal összesen 

24.400,- Ft) értékesítettük, az eladhatatlan könyvek hulladék feldolgozóba kerültek. 
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Legfontosabb infrastrukturális problémaként továbbra is fennáll a könyvtári világítás 

javítása. Sokszor megnehezítette munkánkat a lift üzemképtelensége. 

A KSZR tevékenység hatékonyságát segítette egy személyautó rendelkezésünkre 

bocsátása. 

A könyvtárban végzett munkánk sokrétű, és olyan adminisztrációs tevékenységekkel is jár, 

amelyek nem látványosak, azonban elengedhetetlen feltételei a működésnek.  

 

Feldolgozói tevékenység 

 

Január hónapban elkészült a leltárkönyvek lezárása. E szerint dokumentumállományunk, és 

annak változása: 

 

dokumentum 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31. 

könyv         48 777             47 513             47 670           47 393     46 714 

CDR              217                  212                  193                 193          193 

DVD              480                  491                  513                 517           517 

video              603                  565                  565                 565           565 

CD              788                  774                  815                 835           835 

hanglemez           3 275               3 251               3 251              3 251         3 251 

kazetta              194                  154                  154                 154           154 

kotta              712                  708                  708                 708            708 

diafilm              889                  954                  963                 989             989 

ÖSSZESEN         55 935             54 622             54 832             54 605       53 926 

 

 

Állománygyarapítás terén elenyésző a saját forrásból való vásárlás. Főként pályázati 

forrásokból és adományokból gyarapodtunk. 

 

dokumentum 
vásárlás pályázat ajándék 

darabszám érték (Ft) darabszám érték (Ft) darabszám érték (Ft) 

könyv          41          81 095     - -       1 153        1 494 568     

diafilm           -                    -       - - - - 

CDR           -                    -       - - - - 

DVD           -                    -       - - - - 

CD           -                    -       - - - - 

ÖSSZESEN          41          81 095     - -         1 153        1 494 568     
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Az elhasználódott könyveket kivontuk az állományból. Kisebb részét könyvvásár formájában 

értékesítettük, nagyobb része hulladék feldolgozóba került. 

 

  darabszám érték (Ft) 

könyv 1 873 513 406,20 

ÖSSZESEN 1 873 513 406,20 

 

Mozgókönyvtári tevékenység 

 

2013. április 1-től a szerencsi könyvtár ellátó-központként a KSZR keretében már 16 

településen (Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, 

Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Újcsanálos) 

működő könyvtár mentorálását látja el. 

Feladatunkat az aláírt együttműködési megállapodás tartalmazza. Az alábbi munkákat 

végeztük 2017-ben: 

- a könyvtárak felkeresése tanácsadás, kiszállítás, rendezvény céljából 17 munkanap 

- adminisztrációs feladatok 37 munkanap 

- irodaszer, kézműves csomag megrendelése, szétosztása minden könyvtárnak az I. 

és a II. félévre 5 munkanap 

- könyvvásárlás a kistérségi könyvtáraknak nettó 2.946.512,- Ft értékben 

- a könyvtárak 2018. évi folyóirat megrendelésének elkészítése 2 munkanap alatt 

- selejtezés, állományrendezés 2 településen (Megyaszó, Prügy) 29 munkanap 

- kistérségi könyvtárak részére társasjátékok beszerzése 128.000,- Ft értékben 1 

munkanap 

- szakmai napon való részvétel 8 munkanap 

- 1.948 db dokumentum szétválogatása a 16 településre 

- szakmai segítségnyújtás, átadó leltározás 3 településen (Legyesbénye, Megyaszó, 

Újcsanálos) 10, a könyvtárakban eltöltött munkanap ráfordítással 

- 1275 db dokumentum törlése, törlési jegyzékének elkészítése 6 munkanap 

- példányadatozás 3 településen (Alsódobsza, Prügy, Sóstófalva) 14 munkanap 

December végén megtörtént a leltárkönyvek lezárása.  

2017. január végére szakmai beszámoló készült a KSZR működéséről, február végére 

pedig statisztikai jelentés. (10 munkanap) 

„Teljesítést dokumentáló lap” kitöltésével kell az adott hónapban végzett munkánkat 

nyilvántartani. 
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A fenti szakmai munkánkért a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

havi rendszerességgel térítési díjat fizet. 

 

Olvasószolgálat 

Az olvasószolgálat kiemelt feladata volt 2017-ben is, hogy minél szélesebb rétegek 

számára hozzáférhetővé tegye az élethosszig tartó tanulást és a kulturált időtöltést segítő 

szolgáltatásait. Munkánkat a felvilágosító, ajánló, tanácsadó tevékenységen át a tájékoztató 

munkáig végezzük. 

 

Az olvasószolgálat szolgáltatásai, napi feladatai: 

 

 mint, a könyvtár első szolgáltatási pontja a látogatók informálása a könyvtári 

   szolgáltatásokról, eligazítása a könyvtári terekben 

 kölcsönzési adminisztráció, mind a felnőttek, mind a gyermekek részére 

 olvasók beiratkozása, a látogatók regisztrálása 

 tájékoztatás 

 témafigyelés - igény szerint 

 előjegyzések lebonyolítása, az olvasók értesítése 

 a késedelmes olvasók számára felszólítók kiküldése, késedelmi díj beszedése 

 a térítésköteles szolgáltatások díjainak beszedése 

 telefonos gyorstájékoztatás 

 segítségnyújtás a számítógép-használatban: különböző számítógéppel kapcsolatos 

   problémák megoldása 

 folyóiratok rendelése, érkeztetése, nyilvántartása 

 könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása 

 az állomány gondozása, a gyűjtemény alakítása, aktualizálása 

 az új könyvekről ajánlások készítése 

 fénymásolás, szkennerés, nyomtatás 

 a kölcsönzői terek rendjének biztosítása, a visszahozott dokumentumok elpakolása 

 az olvasótermi könyvek, folyóiratok rendjének biztosítása 

 statisztikák elkészítése 
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Látogatottsági statisztika 

- beiratkozott olvasó (fő) 

 

Nemek szerint 

  2013 2014 2015 2016 2017 

férfiak 437 462 415 481 433 

nők 746 718 626 759 733 

ÖSSZESEN 1 183 1 180 1 041 1 240 1 166 

 

   

                                                                 

Életkor szerint 

  2013 2014 2015 2016 2017 

14 éven aluli 468 475 414 370 318 

15-16 éves 105 76 137 202 115 

17-19 éves 115 160 129 144 245 

20-26 éves 64 47 42 43 36 

aktív korú 350 349 247 342 332 

63 éven felüli 81 73 72 139 120 

ÖSSZESEN 1 183 1 180 1 041 1 240 1 166 

 

 

Végzettség szerint 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

óvodás 31 26 15 30 25 

általános iskolás 439 442 406 348 307 

középiskolás 217 238 258 362 345 

felsőoktatási hallgató 54 33 25 26 29 

értelmiségi 83 70 51 68 127 

szellemi foglalkozású 142 162 128 208 93 

fizikai foglalkozású 27 34 17 14 61 

vállalkozó 4 3 9 14 8 

egyéb 15 17 10 11 3 

munkanélküli 37 25 16 15 12 

nyugdíjas 127 121 102 137 148 

GYED, GYES 7 9 4 7 8 

ÖSSZESEN 1 183 1 180 1 041 1 240 1166 
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     Könyvtárhasználat (könyvtárlátogatók havonkénti összegzése) 

 

  
Látogatók 

száma 

(fő) 

Kölcsönzők 

száma 

(fő) 

Kölcsönzött 

dokumentumok 

száma 

 (db) 

 január         442             330     1171 

 február         402             280     942 

 március         498             405     1321 

 április         351             271     917 

 május         442             279     940 

 június         536             282     981 

 július         390             297     953 

 augusztus         480             239     901 

 szeptember         515             317     1098 

 október         487             279     1014 

 november         442             266     1075 

 december         321             227     861 

 összesen:      5 306          3 472     12 174 

 
    

        A könyvtárba beíratkozottak száma 2015-től enyhe emelkedést mutat.                                                      
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A látogatók száma 2017-ben havonként az alábbiak szerint alakult: 

 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

felnőtt      6 205           5 455         4 130     4245 4 025 

gyermek      1 757           1 333         1 212         1 359     1 281 

távhasználat      2 602           2 356         1 889         1 956     2 494 

internet         704              476            326            423        227 

összesen    11 268           9 620         7 557         7 983     8 027 

 

A felhasználók megoszlását az alábbi grafikon mutatja. Itt látható, hogy nagyobbrészt 

felnőttek használják a könyvtárat. A fenti táblázat pedig azt mutatja, hogy elég jelentős a 

távhasználat. 
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Felnőttkönyvtár 2017-ben megvalósított programjai 

 

Időpont Program 

 

Résztvevő 

(fő) 

Megjegyzés 

01. 09.-

01. 14. 
Számítógépes tanfolyam időseknek 7 TÁMOP 

01.16.- 

01. 20. 
Számítógépes tanfolyam időseknek 7 TÁMOP 

01. 22. A Magyar Kultúra Napja 90  

01.31. Könyvtárhasználati vetélkedő 18 Kollégium 

01. 19.- 

01. 24. 
Könyvkiállítás Kölcsey Ferencről 84  

02. 11. Könyvbarátok Klubja 15 
Kultúrházak 

éjjel-nappal 

02. 13- 

02. 17. 
Valentin napi könyvkiállítás 74  

03. 08- 

03. 09. 
Könyvkiállítás a Nőnap jegyében 65  

03. 10. Zeomineral előadás 40  

03. 10- 

03. 16. 
Könyvkiállítás 1848-ra emlékezve 91  

03. 11. Könyvbarátok Klubja 15  
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Időpont Program 

 

Résztvevő 

(fő) 

Megjegyzés 

03. 14. Muhi Zoltán emlékest 85 
Magyar Sajtó 

Napja 

04. 10. Kistérségi szavalóest 50  

04. 18.- 

04. 24. 
A Könyv Napja alkalmából könyvkiállítás 91  

04. 27. A Víz Világnapja alkalmából könyvtári óra 15 Golop 

04. 29. Könyvbarátok Klubja 10  

05. 08.- 

05. 12. 
Madarak és Fák Napja alkalmából könyvkiállítás 117  

05. 15. Közönségtalálkozó Pál Feri atyával 280  

06. 03. Könyvbarátok Klubja 10  

06. 12. Könyvtárhasználati óra 36 BIG 

08.17.- 

08.21. 
Könyvkiállítás Augusztus 20. alkalmából 78  

09. 09. Könyvbarátok Klubja 10  

09. 18.- 

09.22. 
Magyar Dráma Napja – könyvkiállítás 117  

10. 03. Könyvtörténeti foglalkozás 21 
Szakképző 

Iskola 

10. 04. Könyvtörténeti foglalkozás 18 BIG 

10. 05. Írás- és könyvtörténeti óra 32 
Szakképző 

Iskola 

10. 07. Könyvbarátok Klubja 14  

10. 08. Könyves Vasárnap 15 

Országos 

Könyvtári 

Napok 

10. 24. Könyvtárhasználati óra 25 Kollégium 
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Időpont Program 

 

Résztvevő 

(fő) 

Megjegyzés 

11. 11. Könyvbarátok Klubja 13  

11. 16. Közönségtalálkozó Zacher Gáborral 250  

11. 23. Könyvtárhasználati óra 26 Legyesbénye 

11. 28. Dr. Jeney András kötetbemutatója 95  

12. 09. Könyvbarátok Klubja 14  

12. 18.-

12. 27. 
Könyvkiállítás Karácsony jegyében 82  

Összesen: 2.010 fő 

 

 

Gyermekkönyvtár 2017-ben megvalósított programjai 

 

Időpont A rendezvény neve 
Résztvevők  

(fő) 
Megjegyzés 

01. 06. Sakkszakkör 5  

01. 20. Sakkszakkör 4  

01. 27. Sakkszakkör 4  

02. 03. Sakkszakkör 4  

02. 10. Sakkszakkör 6  

02. 11. Játszóház 15 „Kultúrházak éjjel-nappal” 

02. 17. Sakkszakkör 4  

02. 24. Sakkszakkör 4  

03. 01. Iskolások a könyvtárban 30 Bolyai János Általános Iskola  

03. 03. Sakkszakkör 6  

03. 03. Totyogók Klubja 12  

03. 09. Óvodások a könyvtárban 26 Napsugár Óvoda 



38 
 

Időpont A rendezvény neve 
Résztvevők  

(fő) 
Megjegyzés 

03. 10. Sakkszakkör 7  

03. 10. Totyogók Klubja 12  

03. 11. Játszóház 10  

03. 17. Sakkszakkör 6  

03. 23. Iskolások a könyvtárban 21 Bolyai János Általános Iskola  

03. 24. Sakkszakkör 6  

03. 31. Sakkszakkör 6  

03. 31. Totyogók Klubja 22  

04. 05. Iskolások a könyvtárban 30 Bolyai János Általános Iskola  

04. 07. Sakkszakkör 7  

04. 21. Sakkszakkör 6  

04. 21. Totyogók Klubja 12  

04. 28. Iskolások a könyvtárban 50 Tállya 

04. 28. Sakkszakkör 6  

05. 05. Sakkszakkör 6  

05. 05. Totyogók Klubja 10  

05. 12. Sakkszakkör 4  

05. 12. Totyogók Klubja 12  

05. 19. „Tiéd a vár” 30 Europart 

05. 19. Sakkszakkör 5  

05. 20. „Tiéd a vár” 30 Europart 

05. 25. „Tiéd a vár” 25  

05. 26. Sakkszakkör 6  

06. 02. Sakkszakkör 5  

06. 09. Sakkszakkör 6  
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Időpont A rendezvény neve 
Résztvevők  

(fő) 
Megjegyzés 

06. 13. Iskolások a könyvtárban 9 Prügy 

06. 20. Sakkszakkör 2  

06. 29. Sakkszakkör 3  

06. 30. Sakkszakkör 3  

07. 03. Sakkszakkör 4  

07. 04. Sakkszakkör 4  

07. 05. Sakkszakkör 3  

07. 06. Sakkszakkör 4  

07. 11. Sakkszakkör 4  

07. 12. Sakkszakkör 2  

07. 13. Sakkszakkör 3  

07. 31.-

08. 04. 

Erzsébet tábor 37  

08. 07.-

08. 11. 

Erzsébet tábor 20  

08. 08. Sakkszakkör 4  

08. 09. Sakkszakkör 4  

08. 10. Sakkszakkör 4  

09. 01. Sakkszakkör 3  

09. 15. Sakkszakkör 5  

09. 22. Sakkszakkör 5  

09. 29. Sakkszakkör 6  

10. 06. Sakkszakkör 8  

10. 07. Játszóház Herczeg Máriával 30 Országos Könyvtári Napok 

10. 08. Könyves Vasárnap 35 Országos Könyvtári Napok 

10. 12. Iskolások a könyvtárban 32 Tállya 
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Időpont A rendezvény neve 
Résztvevők  

(fő) 
Megjegyzés 

10. 13. Iskolások a könyvtárban 21 Bolyai Általános Iskola 

10. 13. Sakkszakkör 7  

10. 18. Óvodások a könyvtárban 25 Bekecs 

10. 20. Sakkszakkör 7  

10. 27. Sakkszakkör 6  

11. 10. Sakkszakkör 8  

11. 17. Sakkszakkör 7  

11. 22. Óvodások a könyvtárban 10 Ond 

11. 24. Sakkszakkör 8  

12. 01. Sakkszakkör 8  

12. 08. Sakkszakkör 5  

12. 15. Sakkszakkör 8  

12. 22. Sakkszakkör 3  

    

Összesen: 817 fő 

 

Felnőttképzés 

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2014-től vette át a Szerencs Város 

Önkormányzata által folytatott felnőttképzés lebonyolítását.  

A könyvtár 2017-ban is folytatta a TÁMOP-3.2.4. pályázat fenntartása keretében a PC 

suli képzést beiratkozott olvasói számára. Ebben az évben 2x7 fő jelentkezett a meghirdetett 

tanfolyamra, mely ingyenes volt. A jelentkezők nyugdíjasok voltak, így az alapoknál kellett 

kezdeni és sokat ismételni. Ebben az évben a pályázat fenntartási kötelezettségünk lejárt. 

Oktatást végeztünk egy külsős cégnek, melynek keretében 16 és 65 év közöttieket 

ismertettünk meg a digitális világgal. A GINOP-6.1.2 pályázat keretében a „Digitális 

szakadék csökkentése” és az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című 

pályázatok lebonyolításban összesen 10x15 fő vett részt. 
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Célunk, hogy a 2017. évben tovább bővítsük képzési kínálatunkat, ezáltal a Szerencsi 

Kistérségben élők munkaerőpiaci elhelyezkedését segítsük. 

Ebben az évben első alkalommal pályáztunk az Erzsébet a Kárpát-medencei 

Gyermekekért Alapítvány által kiírt Erzsébet tábor lebonyolítására. Két turnusra is elnyertük a 

megvalósítás lehetőségét, így 2017. július 31-től augusztus 4-ig 37 fős, valamint augusztus 7-

től 11-ig 20 fős csoportoknak biztosítottuk a nyári szünet idejére, hogy tartalmasan tölthessék 

el szabadidejüket. Változatos programok és kirándulás tette élvezetessé a gyerekek vakációját. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által működtetett KSZR 

(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) keretében számítógép használói tanfolyamot 

tartottunk Golopon 2017. november 6-tól november 9-ig, valamint november 13-tól 16-ig, 

összesen 34 fő részvételével. 

 

 

4, Szerencsi Hirek, Szerencsi média 

 

A Szerencsi média főállású alkalmazottainak száma 4 fő. Közcélú alkalmazottak (2 fő) 

segítségével tudjuk ellátni feladatainkat, sőt hirdetésszervezésben és lapterjesztésben az 

SZMKK alkalmazottak közreműködését kell kérni. Minden eseményen ott vagyunk hogy 

tudósítani tudjunk, ezért ez rendkívül igénybe veszi a munkatársakat.  

A 2017-es évben a Szerencsi Média, ezen belül a Szerencsi Hírek újság 20 alkalommal 

jelent meg 3650 példányban. A kéthete jelentkező közéleti- családi lap - ahogy eddig - a 

tavalyi évben is azon dolgozott, hogy 20 oldalon keresztül hitelesen tudósítson a városban 

történő eseményekről, tájékoztassa a szerencsi lakosságot a fejlesztésekről és közérdekű 

információkat nyújtson. 

A Szerencsi Városi Televízió esetében minden pénteken friss hírekkel, híradóval 

jelentkezik a csatorna. A tavalyi év egyik célkitűzése volt az eszközparkunk bővítése.  

Sikerült beszereznünk egy kamerás drón-t, amivel új perspektívából mutathatjuk meg 

városunkat. Nagy hasznát vettük például a Csokoládé Fesztivál idején, mellyel fel tudtuk 

mérni a látogatószám nagyságát is. 

Az idén fejlesztettük, illetve átalakítottuk a Szerencsi Hírek weboldalát. Itt naponta új 

hírekkel és beszámolókkal találkozhatnak az oldalra kattintók.  A közösségi oldalunkat 8800-

an követik, ami közel annyi, mint a Szerencs város teljes lakossága. Itt megtalálják legfrissebb 

híreinket is.  
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Jelentősen növeltük a feltöltések számát: 

 

 

A közösségi videómegosztó csatornán tematikus vágással tesszük elérhetővé 

hiradásainkat is.  

 

A videómegtekintések száma az alábbiak szerint alakult: 

 

A kimutatásból olvasható, hogy három hónap kivételével minden hónapban 

növekedett a feltöltött videók online megtekintése. Az összes megtekintések száma 2017-ben 

45682, amely azt jelenti hogy átlagosan naponta 125 fő tölti le valamely híradásunkat. 
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Az online felületeknek köszönhetően határon túl is érdeklődnek a Szerencs várost 

érintő híradásokról. A letöltések megoszlását az alábbi grafikonon láthatjuk. 

 

 

 

5, Turisztikai tevékenység 

5.1, Világörökségi Kapuzat 

Az idén megnyugtatóan rendeződött a kapuzat kihasználtsága. A Diagnosztikum Zrt high-tech 

színvonalú borlaboratórimot létesített, amely európai színvonalon képes a borok egyedi 

értékeinek megállapítására. Fontos tény, hogy 14 új munkahely is létesült. 

A fogadó épület átalakítását is a bérlő cég vállalta.  

Végeredményben az épület továbbra is a turiztmus szolgálatában áll, nevezetesen a 

borturizmust fogja segíteni. 

 

 

 

5.2, Turisztikai Központ 

Ebben az évben folyamatosan növekedett az ismertsége az intézménynek, amely a két új 

kiállításnak is köszönhető: Kiss Roóz Ilona kerámiáiból nyilt kiállítás, illetve a régi motorok 

és Csepel gyártmányok kiállítása. 

A gyűjtemények folyamatosan bővülnek, hiszen a retró játékok kiállításának olyan alfejezetei 

létesülnek, mint a régi fényképezőgépek, illetve régi használati eszközök. 

Magyarországi 
89% 

Külföldi 
11% 

Letöltések megoszlása  
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Az épületet egy főállású gondnok vezeti, illetve egy fő a gyűjteményeket karbantartja és 

fejleszti a kiállítást. 

További három közcélú foglalkoztatott a kávézót és az ajándékboltot vezeti. 

Természetesen a gyermekzsúrok lebonyolításában a közművelődésben dolgozók is részt 

vesznek. 

 

A TK látogatottságát, illetve bevételeit az alábbi táblázat mutatja be. 

Turisztikai Központ kiállítási bevételek 

 

Kiállítások Látogatók Bevételek 

 

  száma összegben 

 

Retro játékok: 1557 488100 

 

Régi motorok: 169 30500 

 

Kiss Rooz Ilona: 129 31600 

 

Kombinált: 1091 678400 

 

Testünk a csoda: 435 143000 

 

Csoportos 335 82400 

 

Tk kiállítás összesen: 3716         1 454 000 Ft  

     

Turisztikai Központ kávézó elszámolás: 

 

Éves kávézó bevétel          882 310 Ft  

 
 

  

 

Sportrendezvények  

 

  száma Bevételek 

 

Piloxing 34 54000 

 

Kangoo 40 80000 

 

Hastánc 13 13000 

 

Összesen: 87 147000 

    

 

Terembérletek 

 

(Börze, Szülinapok, 

Esküvő stb.) 
száma Bevétele 

 

28 306000 

 
Összesen           2 789 310 Ft  

 

Látható hogy milyen sokoldalúan igyekeztek munkatársaink hasznosítani a Turisztikai 

Központot. A mesedélután és gyermekzsúr mellett jól elfér a sport, az esküvő és a 

múzeumlátogatás is. 

A látogatók számát összegezve megállapítható hogy az év minden egyes napjára elosztva 12 

fő látogatója volt a TK-nak. Egy ilyen fiatal intézménynél szép teljesítménynek tudható be. 
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5.3, Galéria Kávézó 

Turisztikai szempontból fontos, és gyakran látogatott egysége az intézménynek. A várba 

látogató közönség számára ajándék és emléktágy vásárlási lehetőséget biztosít, s tájékoztatási-

információs pont szerepét is betölti. Elsősorban csokoládét árusítottunk, de az 

ajándéktárgyakon kívül, üdítőt, és bort is lehetett vásárolni.  

A kereskedelmi tevékenységen túl különböző kulturális programok, kiállítások helyszíne is. 

Évente 2-5 alkalommal amatőr művészek kiállítása is nyílik a helyiségben.  

Az idén tevékenységük kibővült a zenés, táncos rendezvények büfészolgáltatásának 

biztosításával. 

 

6, Gazdálkodás, pályázatok, mecenatúra 

 

A Szerencsi Művelődési Központ működéséhez szükséges forrásokat a fenntartó, Szerencs 

Város Önkormányzata biztosítja. A színvonalasabb és tartalmasabb programok 

megszervezéséhez szükség van a működési bevételekre, a pályázatokra, és az utóbbi időben 

megjelent mecenatúrára is. Ez utóbbi tevékenység elsősorban a város képviselőinek tagjaira 

jellemző. Ők azok, akik a nyugdíjas klubok rendezvényeihez hozzájárulnak. 

De mecenatura az idén már a Csokoládé Fesztiválon is megjelent. 

Köszönet érte! 
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6.1, Működési bevételek 

Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosítása is nagy feladatot ró a 

munkatársakra, hiszen a programok bővítésére, eszközök vásárlására, fejlesztésre csak ezek a 

források állnak rendelkezésre. 

Az alábbi táblázat a havonkénti működési bevételeket, és azok szerkezetét mutatja be: 

Bevételek  Ft, 2017 

        
S.sz Hónap Szállás Bérleti díj Kávézó IFA Tur Közp Összesen 

1 Január 360 360 180 800 120 110 26 220 24 270 687 490 

2 Február 415 800 153 600 125 975 16 340 47 140 758 855 

3 Március 582 120 434 270 218 950 44 840 57 040 1 337 220 

4 Április 363 640 368 500 108 390 41 420 61 420 943 370 

5 Május 1 108 800 1 284 325 373 745 41 800 73 400 2 882 070 

6 Június 2 125 200 2 253 040 426 680 152 000 180 600 5 137 520 

7 Július 1 968 120 1 043 520 441 205 69 160 112 760 3 634 765 

8 Augusztus 1 122 660 9 394 100 711 235 68 400 320 200 11 296 395 

9 Szeptember 764 960 328 080 306 245 64 220 189 120 1 463 505 

10 Október 1 160 680 556 840 528 775 91 200 211 400 2 337 495 

11 November 766 920 184 850 269 765 106 020 141 720 1 327 555 

12 December 355 740 996 250 101 975 17 480 47 780 1 471 445 

13 Összesen 11 095 000 17 178 175 3 733 050 739 100 1 466 850 33 277 685 
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Legjelentősebb bevételt a szállásértékesítés és a terem-, és területbérlet biztosít, amelyet az 

alábbi grafikon mutat: 

 

Nehéz időket élünk, azonban az éves bevételek növekedését mutatja a grafikon: 
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Az IFA bevételek drasztikus csökkenése a szállóvendégek életköri összetételének változását 

jelenti. Nyilván sokkal több a diák, illetve a nyugdíjas vendégünk, mint ez elmúlt évben. 

Nyilván az augusztus hónapban realizálódott a legnagyobb bevételt, hiszen ekkor volt a 

Csokoládé Fesztivál. 

6.2, Pályázatok 

A szakmai programok lebonyolításához a támogatáson és a saját bevételen túl minden 

pályázati lehetőséget megragadunk. Az alábbi táblázatban foglaltam össze a benyújtott 

pályázatokat, illetve a megítélt összeget.  

KIMUTATÁS 

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott 2017. évi pályázatairól 

Ssz. A pályázat címe 
Pályázat 

kiírója 

Pályázott 

összeg (Ft) 

Megítélt összeg 

(Ft) 
Státusz 

1. 

 V. Kolompos Népzenei Fesztivál 

NKA 1 420 000 400 000 
Megvalósítva, 

elszámolva 
Megvalósítás ideje: 

2017.06.24-2017.06.24. 

2. 

A Szerencsi Művelődési Központ 

csoportjai produktumainak 

tájoltatására NKA 705 300 350 000 

Megvalósítva, 

elszámolás 

alatt Megvalósítás ideje: 

2017.01.22-2017.07.30. 

3. 

Könyvmoly napközis tábor I. Erzsébet a 

Kárpát-

medencei 

Gyermekekért 

Alapítvány 

845 820 845 820 
Megvalósítva, 

elszámolva 

Megvalósítás ideje: 

2017.07.31-2017.08.04. 

4. 

Könyvmoly napközis tábor II. Erzsébet a 

Kárpát-

medencei 

Gyermekekért 

Alapítvány 

457 200 457 200 
Megvalósítva, 

elszámolva 

Megvalósítás ideje: 

2017.08.07-2017.08.11. 

5. 

X. Országos Csokoládé Fesztivál 

NKA 15 000 000 5 000 000 
Megvalósítva, 

elszámolva 
Megvalósítás ideje: 

2017.08.25-2017.08.27. 

6. 

Sütő András: Ádvent a Hargitán 

NKA 4 000 000 1 000 000 

Megvalósítva, 

elszámolás 

alatt 
Megvalósítás ideje: 

2017.11.11-2017.11.11. 

7. 

Fiatalrock zenekarok Országos 

találkozója 
NKA 800 000 400 000 

Megvalósítva, 

elszámolás 

alatt Megvalósítás ideje: 

2017.10.23-2017.10.23 

8. Decemberi vigadalom Mikulástól 

Szilveszterig 
NKA 2 400 000 0 

Nem 

támogatott 
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KIMUTATÁS 

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott 2017. évi pályázatairól 

Megvalósítás ideje: 

2017.12.06-12.31. 

9. 

A Beatles emlékek  

NKA 9 900 000 0 
Nem 

támogatott 
Megvalósítás ideje: 

2017.09.01-2018.08.31. 

10. 

Néptánc és népi kultúra tanítása és 

tanulása 
NKA 800 000 0 

Nem 

támogatott Megvalósítás ideje: 

2017.06.19-2017.06.23. 

11. Csokoládé Fesztivál FVM 3 000 000 3 000 000 
Megvalósítva, 

elszámolva 

12. 
Adventi-Karácsonyi ünnepkör 

rendezvényei 
FVM 2 000 000  Bírálat alatt 

 

Nyertes uniós pályázat is segíti munkánkat, amelyet majd a következő évben, 2018-ban 

fogunk megvalósítani. 

A táblázatban látható, hogy az idén is sok pályázaton sikerült forrást nyerni a kulturális 

programok megvalósításához. A pályázatok megírása, majd az elszámolás elkészítése jelentős 

adminisztrációs terhet ró munkatársaimra a program megvalósítása mellett. 

Összegezve megállapítható, hogy az elmúlt évben a saját bevétel és a pályázatok együttesen 

meghaladta a 42 millió forintot.  

6.3, Mecenatúra 

Az idei évben is voltak olyan személyek, akik támogatták intézményünk kulturális 

tevékenységét, csoportjaink működését, illetve rendezvényeit. A teljesség igénye nélkül az 

alábbi célokra és tevékenységekre ajánlottak fel természetes személyek pénzbeli és 

természetbeli támogatást: 

- Közösségi rendezvények költségei 

- Utazás 

- Étkezés 

 

A kiadásainkhoz képest ezek az összegek nem jelentősek, viszont olyan üzenete van, amely 

munkánk elismerését jelenti. Jó érzés ezzel a bizalmi tőkével dolgozni. 

Bízunk benne, hogy a jövőben még szélesebb körben, és még nagyobb mértékű támogatás fog 

érkezni a közösségi-kulturális rendezvények megtartásához, lebonyolításához. 
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7, Az SZMKK 2018. évi munkaterve 

 

A program összeállítása gyorsan változó világunkban rendkívüli körültekintést kíván. A 

fenntartó elvárásai, a kliensek igényei, továbbá az anyagi lehetőségek határai között kell 

megtervezni munkánkat. 

Igyekeztünk olyan, megvalósítható, ugyanakkor kreatív tervet készíteni, amely találkozik a 

város lakóinak igényeivel és az anyagi lehetőségek pedig lehetővé teszik megvalósításukat. 

 

Nem vagyok magányos harcos! A célokat úgy tudom elérni, hogy munkatársaimra teljes 

mértékben bizalommal támaszkodhatok. Ha kollégáim bíznak bennem, és én is bírhatom az ő 

szakmaiságukat és elkötelezettségüket, akkor nagyon sok szép eredményt el tudunk érni 

mindnyájunk örömére és Szerencs város közösségének hasznára. 

 

7.1, Közművelődési program  

A Szerencsi Művelődési Központ 2018. évi feladatainak ellátása során az alábbi elvek 

figyelembevételével szervezi tevékenységét: 

 A programok megtervezésekor igényfelmérést kell készíteni a rendezvények 

tartalmi elemeire vonatkozóan. 

 Az önfenntartó, vagy alacsony fedezeti ponttal bíró rendezvények 

megszervezését kell előnyben részesíteni. 

 Továbbra is minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, s törekedni kell a 

saját bevétel növelésére. 

 A szállásértékesítést növelni, és komplex hotelszolgáltatás irányába kell 

elmozdulni. A szobák berendezésének színvonalát emelni kell.  

 

Kiemelt célok és feladatok 2018. évi munkatervben: 

1, Tovább kell erősíteni az intézmény központi szerepét a járásban: 

 Kulturális rendezvények, műsorok járási szintű reklámozása, 

közönségszervezés hálózatának kiépítése 

 Folytatni kell a szakmai-módszertani segítségnyújtás közművelődés, és 

könyvtár szakterületeken, mozgókönyvtári szolgáltatás további fejlesztése 

 Rendezvények technikai hátterének biztosítása, színpad, hangosítás 

bérbeadása 

 Egyéni kezdeményezések támogatása, civil szervezetek erősítése 
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2, Nagyrendezvények szakszerű és költséghatékony lebonyolítása közreműködő 

intézmények bővítésével 

3, Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. A kereskedelmi szálláshelyek 

mellett a bor, csokoládé, ajándék és emléktárgyak értékesítésének növelése 

4,  Felnőttképzésünk fejlesztése, új képzések akkreditálása  

 

Az állandó csoportok, mint mikroközösségek rendszere rendkívül fontos az SZMKK 

filozófiája szerint. A lelki és testi egészséget javítja, ápolja, ha az azonos érdeklődésű, 

beállítottságú, vagy esetleg azonos életkorú személyek a számukra megfelelő közösségi 

térben tudnak tevékenykedni.  

A fentiek miatt a 2018-as esztendőben is fenn kívánjuk tartani eddigi közösségeinket, 

támogatva az átalakulás, az innovációs elképzelések megvalósulását. 

 

Állandó csoportjaink 

Sorsz. Megnevezés Próba, összejövetel 

időpontja: 

1. Hegyalja Pedagógus Kórus Szerda: 16.00-18.00 

2.  Népi Díszítőművészeti Kör Kedd: 16.00-18.00 

3. Szerencsi Férfikar Szerda: 18.00-20.00 

4. Nyárutó Klub Csütörtök: 16.00-18.00 

5. „Öreg a nénikéd” Klub Csütörtök: 15.00-18.00 

6. Városi Nyugdíjas Klub Kedd, péntek: 14.00-17.00 

7. Anonim Alkoholisták Hétfő: 17.00-18.00 

8. Hajnali Néptáncegyüttes Péntek: 17.00-19.00 

9. Modern tánc és mazsorett csop. Kedd: 14.00-16.00 

10. Sakk Péntek: 15.00-16.00 

11. „Hegyalja Kapuja” Mozg. Egy. Havonta  

12. HAT Havonta 

13. Ezoterika Havonta 

 

Az idei évben két új csoport kialakítását tervezem: 

1, Rejtvényfejtők és kártyajátékosok klubja 

2, Amatőr festők műhelye 

 

Bízom benne, hogy mindkét csoport aktív részese lesz szerencs város közművelődési és 

szabadiős tevékenységének. 
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Állandó kiállítások: 

 

 Szerencsi és Szerencsről elszármazott művészek kiállítása  

 Mezey Tamás grafikusművész kiállítása 

 Kun László: Mozdony-modell kiállítás 

 Koncsol Tünde, Koncsol Anikó: Természetfotók  

 Kun László: Címerszoba   

 „A térség embere, a térség tája” festménykiállítás 

 Retro játékok, Csokoládészobrok kiállítása 

 Kiss Roóz Ilona kerámia kiállítás 

 Régi motorok kiállítása 

 

Új kiállítás is tervezünk az idén a Turisztikai Központban: A II. Világháború 

fegyverei címmel. 

 

Tervezett nagyrendezvényeink 

 

 április: Városnapi Vigadalom, XII. Szerencsi Pálinka és Bormustra 

 március: Ismerős Arcok koncert 

 május: Majális 

 május: Családi Gyermeknap 

 június: VI. Kolompos Népzenei Fesztivál 

 június: Túramotorosok Országos Randevúja 

 augusztus 25-27: IX. Országos Csokoládé Fesztivál 

 szeptember: Magyar Dal Napja: Kárpátia koncert 

 december: Szerencsi Kolbásztöltő Fesztivál 

7.2,  Közművelődési programterv ütemezése 

Hónap Rendezvény megnevezése 

 Ünnepi hangverseny 

Január 

Bormustra 

Kultúra napja 

Vállalkozók újévi köszöntése 

Ultiverseny 

Február 

Kultúrházak éjjel-nappal program 

Nyugdíjas farsang 

Házasság hete 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

Kárpátia zenekar koncertje 

Március 

Városi nőnap 

Nőnapi Retro disco 

Cukorgyári emléknap 

Nemzeti ünnep, Ismerős Arcok koncert 

II. Rákóczi Ferenc születésnapja 

Április 
„Vers és zene" Költészet napja 

Szerencs Város Napja 

Rejtvényfejtő verseny 
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Hónap Rendezvény megnevezése 

Pálinka és bormustra, 

Várudvari vigadalom 

Holocaust Emléknap 

Május 

Majális 

Színházi előadás 

Hősök Napja Szerencs, Ond 

Hüllőkiállítás és ásványbörze 

 Családi Gyermeknap, Gyere Nap,  

Június 

Az 1956-os áldozatok emléknapja 

Országos Tárogató Találkozó 

Turamotorosok Országos Találkozója 

IV. Kolompos Népzenei Fesztivál 

Július 

Szabadtéri operett előadás 

Görögkatolikus Családi Nap 

magyART 

Augusztus 
Szent István király ünnepe - koszorúzás 

XI. Országos Csokoládé Fesztivál 

Szeptember 
A magyar dal napja: Kárpátia koncert 

A magyar dráma napja-színházi előadás 

Október 

Idősek napja 

Az Aradi Vértanúk Emléknapja 

1956-os forradalom és szabadságharc emléknap 

Országos Rejtvényfejtő Bajnokság 

Kazinczy Ferenc emléktábla koszorúzás 

November 
Retro disco 

Színházi előadás 

 Adventi gyertyagyújtás 

December 

Szerencsi Kolbásztöltő Fesztivál 

Mikulás retro party 

Adventi gyertyagyújtás II. 

Adventi gyertyagyújtás III. 

Karácsonyi Hangverseny 

Adventi gyertyagyújtás IV. 

Szilveszteri Retro Parti  
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7.3, Könyvtári programtervezet  

Általános célok, feladatok: 

- kreatív ötletek megvalósítása olvasók számának, illetve a kölcsönzések növelése 

érdekében 

- új dokumentumok vásárlásánál az olvasók igényeinek figyelembevétele 

- felszólítások rendszeressé tétele (negyedévente) 

- a könyvtár, mint közösségi tér aktiválása 

- KSZR megállapodásban foglalt feladatok elvégzése 

 

FELNŐTTEK SZÁMÁRA 

Időpont A rendezvény neve Helyszín 

január Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

január 
A Magyar Kultúra Napja  

 könyvkiállítás, irodalmi est 

Felnőttkönyvtár 

Lovagterem 

január Közönségtalálkozó Berecz Andrással Színházterem 

február 
„Kultúrházak éjjel-nappal” 

Könyvbarátok Klubja 
Galéria Kávézó 

február Felolvasó est Wass Albert műveiből 

Galéria Kávézó 

vagy  

Lovagterem 

február Könyvtárhasználati foglalkozás Felnőttkönyvtár 

február Valentin-napi könyvkiállítás Felnőttkönyvtár 

március Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

március Nemzetközi Nőnap - könyvkiállítás Felnőttkönyvtár 

március 
1848/49 forradalom és szabadságharc - 

könyvtári óra 
Foglalkoztató 

március A Magyar Sajtó Napja - könyvkiállítás Felnőttkönyvtár 

március Víz világnapja - plakátrajzoló verseny Gyermekkönyvtár 
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Időpont A rendezvény neve Helyszín 

március Közönségtalálkozó Csernus Imrével Színházterem 

március 
Könyvtárhasználati óra a szakképző 

iskolásoknak 
Felnőttkönyvtár 

április Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

április Költészet Napja - szavalóverseny Lovagterem 

április Föld Napja - vetélkedő Foglalkoztató 

április A könyv világnapja - könyvtörténeti óra Foglalkoztató 

május Szalay Ádám motivációs tréner előadása 
Színházterem 

vagy 

Lovagterem 

június Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

június 
Ünnepi könyvhét - könyvkiállítás, 

könyvklub, művelődéstörténeti óra,  

író-olvasó találkozó, könyvvásár 

Felnőttkönyvtár 

Lovagterem 

szeptember Olvasás világnapja – felolvasóest Galéria Kávézó 

szeptember Népmese napja - könyvkiállítás Felnőttkönyvtár 

szeptember Közönségtalálkozó Bagdy Emőkével Színházterem 

szeptember Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

október 

Őszi Könyvtári Napok - előadások, 

klubok, Könyves vasárnap, író-olvasó 

találkozó 

Könyvtár, 

Lovagterem 

október Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

november Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 

november Közönségtalálkozó Görög Ibolyával Lovagterem 

november Könyvtárhasználati óra Felnőttkönyvtár 

december Könyvkiállítás Mikulásra, Karácsonyra Felnőttkönyvtár 

december Könyvbarátok Klubja Galéria Kávézó 
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GYERMEKPROGRAMOK 

 

Időpont Rendezvény, résztvevők Helyszín 

január 

Kiállítás a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából 

Könyvtári foglalkozás óvodásoknak 

Gyermekkönyvtár 

február 
Kiállítás a farsang jegyében 

Kézműves foglalkozás óvodásoknak 
Gyermekkönyvtár 

március 
Kiállítás nemzeti ünnepünk tiszteletére 

Kézműves foglalkozás óvodásoknak 
Gyermekkönyvtár 

április 
Kiállítás a Költészet Napja alkalmából 

Könyvtári foglalkozás óvodásoknak 
Gyermekkönyvtár 

május Kézműves foglalkozás óvodásoknak Gyermekkönyvtár 

május 
Kistérségi rajzverseny a Mátyás 

emlékév alkalmából 
Gyermekkönyvtár 

szeptember 
Kiállítás a Népmese napja alkalmából 

Kézműves foglalkozás óvodásoknak 
Gyermekkönyvtár 

október 

„Összefogás a könyvtárakért” 

programjai 

Könyves vasárnap 

Gyermekkönyvtár 

november 
Őszi játszóház 

Könyvtári foglalkozás óvodásoknak 
Gyermekkönyvtár 

december 
Adventi játszóház 

Kézműves foglalkozás óvodásoknak 
Gyermekkönyvtár 

 

Rendszeres foglalkozások a gyermekkönyvtárban: 

 Sakkszakkör: péntekenként 

 Totyogók Klubja: heti két alkalom a résztvevők igényei szerint 

 Könyvtári óra iskolásoknak előzetes egyeztetés után 
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7.4, Szerencsi Média 

Az elkövetkező időszakban a legfontosabb feladat, hogy minél több embert érjünk el. Ennek 

érdekében az alábbi fejlesztéseket és célokatkívánjuk megvalósítani: 

 Digitális átállás a Képújság sugárzásánál 

 Képújság folyamatos sugárzása közösségi tereken: ESZEI, Népház, 

Polgármesteri Hivatal 

 Széleskörű tájékoztatás a Szerencsi Média hirdetési lehetőségeiről 

 Láthatóság növelése (feliratos ruházat, céglogó használata) 

 Reklámfilmek, reklámriportok készítése 

 Nézettség és látogatottság folyamatos növelése a közöségi és online 

felületeken 

 

 

 

 

 

7.5,  Turizmus 

Huszárvár Szálló 

Szerencs városában az intézmény rendelkezik a legnagyobb szálláskapacitással. Igényes 

szálláshelyet a Rákóczi-várban tudunk biztosítani. 

A következő évben fontos feladatnak tartom a Huszárvár Szálloda markáns arculatának 

kialakítását, szolgáltatásának bővítését, a reklám, és marketingtevékenység fokozását, amely a 

szállásbevételek növekedését kell hogy eredményezze. 

Fontos feladat, hogy igényes, és állandó személyzetet biztosítsunk az érkező vendégek 

fogadásához, a szolgáltatások biztosításához. 

 

Világörökségi kapuzat 

Mivel állandó bérlője gondoskodik a fenntartásáról, működéséről, fejlesztéséről, kevés a 

feladatunk, inkább lehetőségeink adódnak a kialakult helyzetből. A Laborba érkező vendégek, 

borászok számára biztosítani kell, hogy megismerkedjenek városunk nevezetességeivel, 

szállás és étkezési lehetőségeivel. Ennek érdekében ismertető kiadványt, szórólapot fogunk 

elhelyezni az épületben. 
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Turisztikai Központ 

Az épület funkcióinak fejlesztését töretlenül folytatni kell. A kialakított szolgáltatások 

színvonalát növelni kell: 

- gyerekzsúrok eszközigényének fejlesztése (új játékok, eszközök) 

- hangtechnika beszerzése 

- retro játékok és csokoládészobor kiállítás áthelyezése 

- helyi, illetve kistérségi értéktár fejlesztése (motorok, háztartási eszközök) 

- új kiállítás létrehozása 

- erős, határozott reklám és marketing 

A turisztikai szezon kezdetére már kialakított arculattal, programokkal szeretnénk ide is várni 

a térségbe érkező turistákat. 

 

Szerencs, 2018. január 16. 

 

         
 Csider Andor  

 igazgató 


