
A Városi Kulturális Központ és Könyvtár 
2009. évi munkaterve

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Az intézmény szervezeti felállása:
Magasabb vezető: 1 fő igazgató
Vezető: 2 fő (könyvtári részleg: 1 fő, közművelődési részleg: 1 fő)
Könyvtári részleg: 5 fő könyvtáros + 1 fő raktáros (4 órás)
Közművelődési részleg: 2 fő közművelődési szakember
Gazdasági ügyintéző-adminisztrátor: 1 fő
Műszaki, technikai állomány: 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó

Végzettség:
Egyetemi-főiskolai végzettség: 1 fő (igazgató)
Főiskolai végzettség (szakirányú): 5 fő (3 fő közművelődési szakalkalmazott, 2 fő könyvtá-
ros)
Felsőfokú szakvizsga: 2 fő (1 fő könyvtári szakalkalmazott, 1 fő gazdasági szakalkalmazott)
Középfokú végzettség: 6 fő (4 fő könyvtári szakalkalmazott, 2 fő technikai alkalmazott)

Továbbképzés: 
Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek a szakmai továbbképzéseken a 7 éves to-
vábbképzési  terv alapján.  A közművelődési  szakemberek szervezett  képzése keretében hét
évente legalább 120 órás képzést kell elvégezniük, amelynek költségeihez minden évben álla-
mi normatívát igénylünk. Két fő könyvtáros az elmúlt években államvizsgázott informatikus-
könyvtáros szakon, a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése
folyamatban van. Két fő könyvtáros jelenleg is informatikus-könyvtáros szakon főiskolai ta-
nulmányokat folytat.

INFRASTRUKTÚRA, TÁRGYI FELTÉTELEK

Épület, berendezés
Intézményünk 2002 évtől kezdődően többnyire a folyamatosan benyújtott sikeres pályázatok-
ból valósítja meg infrastrukturális fejlesztését. A korszerű szolgáltatási rendszer kiépítéséhez
jó minőségű technikai eszközparkra van szükség. A könyvtári és a közművelődési részlegben
a számítógéppark, és a fénymásoló park, valamint a nyomtatók, telefonkészülékek ismét el-
avultak, újakat kell beszerezni. A jövőben Virtuális Konferenciák megrendezéséhez webka-
merát szándékozunk vásárolni.
Az intézmény iroda bútorai elhasználódtak, a késő-reneszánsz stílusú vár környezetéhez illő
bútorok beszerzése vált szükségszerűvé. Intézményünk gépjárművel nem rendelkezik, orszá-
gos viszonylatban szinte egyedülálló. Szeretnénk a jövőben a kistérségi feladatellátásunkhoz
szükséges, technikai eszközök szállítását is lehetővé tevő gépjárművel rendelkezni. A Rákó-
czi-vár instabil tetőszerkezete balesetveszélyes állapotokat okozhat, tetőcseréje azonnali intéz-
kedést kíván. A Rákóczi-vár korszerűtlené vált  mosdói,  illemhelyei  és a világítástechnikai
rendszere, valamint a Színházterem parkettája is felújításra vár. Rákóczi-vár helyiségeinek fű-
tése nem megoldott, téli időszakban 10-14 C fok van a könyvtári részlegben. Új radiátorok, új
hálózat kiépítésére van szükség
Informatikai fejlesztés:

1



Pályázati támogatásból szeretnénk új technikai eszközöket beszerezni. Az internetes adatbázi-
sok hálózatainak sűrűjében nehéz az eligazodás az informálódni vágyóknak. A könyvtárosok-
ra az információt keresők és az információk közötti közvetítő szerep hárul. Lépést kell tartani
a fejlődéssel, új munkamódszereket kell alkalmazni, a humánerőforrás fejlesztésnek is ebbe az
irányba kell elmozdulni. A könyvtári szolgáltatás korszerű eszköze: az elektronikus informá-
ciós szolgáltatás, információkeresés.
Az informatikai fejlesztés keretében alapvető céljaink: online digitális könyvtári katalógus lét-
rehozása, amelyben szerepel a könyvtárban található valamennyi információhordozó, könyv-
tári integrált rendszer kiépítése a város oktatási, kulturális, közigazgatási intézményei között,
könyvtári állomány digitalizálása, Interneten elérhetővé tétele, Szerencsi Elektronikus Könyv-
tári Szolgáltatás létrehozása, különböző adatbázisok kialakítása, elérhetővé tétele.

A legfontosabb és alapvető feladat az intézmény saját honlapjának létrehozása, amely 90 %-
os készültségben van, és megvalósítását pályázati forrásból tervezzük 2009-ben.

Intézményünk tevékenységének és szolgáltatásainak programjaink, közösségeink bemutatása
mellett közhasznú ismereteket, hasznos tudnivalókat teszünk közzé honlapunkon a lakosságot
érintő témákban:

 Módszertani adatbázis megjelentetése
 Szakmai  információ  pályázatokról,  hatályos  jogszabályokról,  minőségfejlesztésről,

közművelődési  intézmények,  könyvtárak  elérhetőségéről,  kulturális  modernizáció
stratégiai  irányelveiről,  prioritásairól,  új  könyveinkről,  szakmai  továbbképzések
lehetőségeiről stb.

 Virtuális  Galéria:  Szerencsi  és  Szerencsről  elszármazott  művészek  ,  valamit  fiatal
tehetségek alkotásait valamint, „Borsod megye népművészeti öröksége”-t szeretnénk
bemutatni

 Adatbázisok  közzé  tétele:  alkotó  és  művelődési  közösségek,  amatőr  művészeti
csoportok, civil szervezetek (rövid szakmai bemutatás, elérhetőség), valamint a térség
közgyűjteményi intézményeiről, szolgáltatásaikról.

 Kulturális útvonalak, tematikus utak megjelentetése honlapunkon
 Kulturális  turizmus  által  nyújtott  lehetőségek  közzététele  (Szerencs  és  térsége,

Zemplén)
 Turisztikai desztinációk (Tokaj-Hegyalja, várklaszterek, terméklaszterek) bemutatása

KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS
Költségvetés:
Városi Kulturális Központ és Könyvtár költségvetésének tervezete 2009. évre:

Bérköltség: 27.543.-Ft             Saját bevétel: 82.138
Járulék 8.869.-Ft             Önkormányzati támogatás        60.852  
Dologi  106.572.  -Ft   

142.990.-Ft 142.990 Ft
(A  dologi kiadásra betervezésre került az elbírálás alatt lévő TIOP pályázat igényelt összege
68. 568.000 Ft)
Az intézmény költségvetését minden évben sikeres pályázatok összegével bővíti.

Takarékos gazdálkodás
a) SZMSZ módosítása az önkormányzat képviselő-testülete által módosított Alapító ok-

iratban foglaltak szerint.
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b) Az SZMSZ- intézmény hatékonyabb működését elősegítő mellékletekkel való kiegé-
szítése

c) Szerződések esetében az intézmény érdekeit jobban védő módosítások bevezetése
d) Átjárhatóbb együttműködés kialakítása a könyvtári és közművelődési részlegek között
e) Energia  racionalizációsi  program:  Új  radiátorok  vásárlása,  új  hálózati  rendszer

kiépítése időszerűvé vált.  Pontos felmérések végzése, elemzése az elektromos áram
felhasználásáról.  Az  energiafelhasználás  adatai  tükrében  csökkenteni  kívánjuk  a
villamos energia igényünket. A Színházterem és az Árkád helyiségek használatának
szüneteltetése  időszakában  temperáló  fűtés  alkalmazása.  Folyamatosan  elemezni
kívánjuk a vízfogyasztás mértékét. Elodázhatatlan feladata a Rákóczi-vár ablakainak
szigetelése, Rákóczi-vár tetőszerkezetének javítása.

f) Karbantartási  anyagok,  tisztítószerek  gazdaságosabb,  költségtakarékosabb
felhasználása

g) Postaköltségek, nyomdai költségek csökkentése:

Pályázatok
 2009 évben 500.000.- Ft pályázati összeget nyert az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap-

tól.
 TIOP 1.2.3./08/01 Könyvtári  szolgáltatások összehangolt  infrastruktúra fejlesztése:  Tu-

dásdepó Expressz
2008. szeptember 30-án pályázatot nyújtottunk be a szerencsi és kistérségi könyvtárak infra-
struktúra fejlesztésére. A projektben konzorciumi partnerként részt vesznek Megyaszó, Le-
gyesbénye, Taktaszada, Taktaharkány, Tiszalúc, Mád település könyvtárai. A szerencsi Váro-
si Kulturális Központ és Könyvtár a projektvezető. A projekt megvalósításához igényelt ösz-
szeg: 68.568.073,-Ft, önrészt nem kellett biztosítani. A pályázatot befogadták, elbírálása fo-
lyamatban van.
2009 februárjában a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység ellátásához két pályázatot
nyújt be intézményünk:

 TÁMOP -3.2.3/08.02.  Építő Közösségek – a  közművelődési  intézmények az egész
életen át tartó tanulásért. A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgá-
latában. Igényelhető összeg: 10.000000-100.000000,- Ft

 TÁMOP – 3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szere-
pének  erősítése  az  élethosszig  tartó  tanulás  érdekében.  Igényelhető  összeg:
20.000.000,- Ft

KÖNYVTÁR

A könyvtár munkájának szervezése során 2009-re az alábbi általános célokat tűzzük ki:
- Jogszabályoknak megfelelő működés
- A XXI. századi olvasó könyvtárának létrehozása
- Magasabb szintű szolgáltatási rendszer létrehozása, működtetése
- Szolgáltatások körének bővítése, korszerűsítése, otthonról is elérhető szolgáltatás
- Elektronikus katalógusunk Internet hálózatra csatlakoztatása
- Könyvtári állomány aktualizálása, bővítése, helyi és térségi igények figyelembevétele
- Digitalizált helytörténeti anyagunk széleskörű hozzáférhetőségének biztosítása
- Könyvtári adatbázisok létrehozása
- Közhasznú, közérdekű információk nyújtása
- Új képzések bevezetése (Az olvasók könyvtárhasználati, informatikai ismereteinek bő-

vítése, oktatás, nyomtatott segédanyagok segítségével, Internet használata a könyvtári
közegben stb.)

- Színes és színvonalas programok, találkozók szervezése
3



- Beiratkozási akciók meghirdetése
- Olvasást népszerűsítő programok
- Kistérségi feladatok ellátása

Felnőttkönyvtár
- állománygyarapítás: ennek során figyelembe kell venni a kulturális javak védelméről,

a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló
1997. CXL. törvény, a végrehajtási rendeletek, az önkormányzat rendeleteiben foglal-
takra,  valamint  a  országos  koncepciókat,  belső  szabályzatokat,  és  természetesen  a
könyvtárlátogatók igényeit.

- az állomány elavulásának folyamatos figyelemmel kísérése: gyors ütemben avulnak el
a műszaki, informatikai, jogi, stb. szakirodalmak, amelyeket főleg a felsőfokú tanul-
mányokat folytató diákok keresnek

- fokozottan kell hangsúlyt fektetni a hátrányos helyzetű csoportok (fogyatékosok, mun-
kanélküliek, GYES-en lévő kismamák, stb.) igényeire

- informatikai eszközfejlesztés, digitalizálás, online katalógus, adatbázisok

Gyermekkönyvtár
- a már jól működő, tradicionális programok mellett új programok indítása, szervezése:

versenyek, bemutatók, olvasást népszerűsítő akciók
- az intézmény honlapján gyermekeknek szóló felület létrehozása: mesesarok, internetes

vetélkedők, könyvajánló, letölthető rajzok, képek, stb.
- kistérségi feladatok ellátása: pl. kistérségi szavalóverseny

Médiatár
- teljes körű gépi feldolgozása az itt található adathordozóknak
- hanghordozók helyben használatához szükséges infrastruktúra megteremtése pályázati

támogatással
- elektronikus katalógus széles körben elérhetővé tétele az intézmény honlapján

Helyismereti részleg
- helyismereti anyag digitalizálása, közkinccsé tétele az Interneten
- a részleg népszerűsítése kiállítások,  konferenciák szervezésével,  kiadványok megje-

lentetése, ajánló bibliográfia, adatbázisok létrehozása, helytörténeti vetélkedők, stb.

Régi Könyvek Tára: 
- az állomány digitalizálása
- elektronikus katalógus elkészítése

KÖZMŰVELŐDÉS

A Városi Kulturális Központ és Könyvtár a Szerencs és térségének közművelődési, közgyűj-
teményi centruma. Minden év júniusában megrendezi a Zempléni Eurorégiós Gazdanapok há-
romnapos kulturális programját. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár főszervezője a Ka-
lárisnak, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye népművészeti kiállításnak. Az intézmény szervezője
volt 2004-2006 évig a professzionális Művészeti Fesztiválnak, melynek folytatásaként rendezi
meg a Szerencsi Nyár július-augusztus hónapig tartó programsorozatát. Az intézmény szerve-
zője a Szerencsi Várszínház előadásainak, pódium esteknek, gyermekszínházi előadásoknak,
Fiatalok Fesztiváljának, Szerencsi Búcsú-Családok Napjának, Országos Férfikari Találkozó
és Bordalfesztiválnak, Fiatal Rock Együttesek Szerencsi Párbajának, Szerencsi Bornapnak. A
Muzsikáló várudvar az Udvaros Palotaszárny hangversenyek, kórustalálkozók színhelye. In-
tézményünk  társszervezője  az  áprilisban  megrendezésre  kerülő  Nemzetközi  Kamarakórus

4



Fesztivál Szerencsi Hangversenyének, a három napos, júliusi Országos Tárogatós Találkozó-
nak.
A kulturális intézmény éves munkáját - alkotó és rendszeres művelődési közösségek működ-
tetése, kiállítások, valamint állami és nemzeti ünnepek, megemlékezések, Városnap, Nőnap,
Idősek Napja, Pedagógus Nap megszervezését követően a Városi Karácsonyi ünnepséggel és
karácsonyi hangversennyel zárja. 
A Üzemtörténeti és Nemzetközi Cukorminta Gyűjtemény Kiállítás 2008 nyarán került a Vá-
rosi Kulturális Központ és Könyvtár fenntartásába. 2008. szeptember 01-jétől látogatható a
múzeum. Folyamatban van a fűtési rendszer korszerűsítése, a beépítésre váró berendezések,
már az épületben vannak elhelyezve. 

A  Városi  Kulturális  Központ  és  Könyvtárba  szeretném  a  jövőben  bevezetni  a
minőségfejlesztést. Egyrészt azért, mert ezáltal nagyobb lehetőségünk nyílik az önértékelésre
valamint tevékenységünk összehasonlításához és méréséhez. Másrészt a modell hozzájárul a
közművelődési  szervezetek  minőségszemléletének  fejlődéséhez,  megalapozhatja  a
partnerközpontú gondolkodást.
Pályázatot  szeretnék benyújtani a „Minősített  Közművelődési  Szervezet Cím”-re, majd ezt
követően  a „Közművelődési Minőségi Díj”-ra

KULTURÁLIS TURIZMUS
Az  intézmény  meghatározó  szereplője  kíván  lenni  a  város,  ill.  a  térség  kulturális
turizmusának. Fokozottabban ki kell használni a városban és a kistérségben rejlő turisztikai,
kulturális  lehetőségeket.  Az  intézmény  számos  javaslattal  áll  elő  a  kulturális  turizmus
fejlesztéséhez, amelyhez kéri az önkormányzat támogatását. Ilyen javaslatok többek között:

- reneszánsz enteriőrök kialakítása a várban
- reneszánsz várnapok, esküvők, látványkonyha
- világörökségi nap
- hadászati játszópark
- ajándéktárgyak árusítása, stb. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

Az  intézmény  arra  törekszik,  hogy  a  már  kiépült  jó  kapcsolatok  mellett  további
együttműködéseket hozzon létre

- a helyi, kistérségi, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, cégekkel, vállalkozókkal,
stb.

- megyei, regionális és országos szakmai szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel,
minisztériumokkal

- nemzetközi szinten Szerencs testvérvárosaival
- a helyi, regionális és országos médiával

PR TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE

A PR tevékenység keretében elsődleges célok:
- az intézményről  kialakult  pozitív  kép erősítése:  figyelmet  és  bizalmat  ébreszteni  a

látogatókban az intézmény tevékenysége iránt
- az intézmény kommunikációjának bővítése
- a Városi Kulturális Központ és Könyvtár „láthatóbbá tétele”
- az intézmény identitásának bemutatása
- a könyvtár marketing tervének kidolgozása
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- dominánsabb arculattervezés
- a reklám adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása a meggyőzés érdekében

A PR tevékenység eszközei:
- havonta megjelenő programfüzet
- szórólapok, plakátok, tájékoztató táblák, molinók a városban és a kistérségben
- helyi média: Szerencsi Hírek, Szerencsi Televízió, képújság, Diákrádió
- helyi megjelenésű hirdetési újságok
- országos és megyei média: rádióadók, televíziós csatornák, napilapok, magazinok
- országos hatáskörű intézmények, szervezetek, kiadványaiban, honlapján megjelenés 
- Szerencs város honlapján megjelenés
- saját honlap elkészítése

VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSI RENDJE

HÉTFŐ KEDD-PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP
Felnőtt
könyvtár

zárva 9.00 – 17.00 8.00 – 14.00 zárva

Gyermek
könyvtár

zárva 12.00 – 17.00 zárva zárva

Helyismeret  -
Médiatár

zárva 9.00 – 17.00 zárva zárva

Internet zárva 9.30 – 16.00 zárva zárva

Művelődés-
szervezők

8.00 – 16.00 h 8.00 – 18.00 rendezvény szerint rendezvény szerint

Üzemtörténeti és Nemzetközi Cukorminta Gyűjtemény Kiállítás
3900 Szerencs, Gyár út 1.sz.

Nyitva tartás HÉTFŐ
SZERDA

KEDD, CSÜTÖR-
TÖK,

SZOMBAT VASÁRNAP

Telefonos bejelent-
kezés alapján 

10.00-17.00 10.00-17.00 zárva

Telefon: 06/20 453-0854 Belépődíj:
Felnőtt: 300.- Ft/fő
Diák/ nyugdíjas: 200.- Ft/fő
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A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR

2009. ÉVI RENDEZVÉNYEINEK TERVEZETE

IDŐPONT: A RENDEZVÉNY NEVE: HELYSZÍN:
2009.
január 9.péntek
17.00

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ-VÁLLALKOZÓK
FOR FOUR DANCE

Színházterem

2009.
január 19.
hétfő

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Szerencs és térsége szavalóverseny

Lovagterem

2009. 
február 

JENEI ANDRÁS -KÖNYVBEMUTATÓ Lovagterem

2009.
február 

KORSZERŰBB OTTHONÉRT KLUB Kaszinó

2009. 
február 27.

VÁROSI NYUGDIJAS KLUB FARSANGI ÜN-
NEPE

Lovagterem

2009. 
március 06. péntek

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

2009.
március 6. péntek

VÁROSI NŐNAP Színházterem

2009.
március 15.
vasárnap

NEMZETI ÜNNEP - SZERENCS
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161., 
Petőfi Sándor születésének 186. évfordulója tiszte-
letére rendezendő városi ünnepség
Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-várban

Árkád
Színházterem
Kossuth-tér
Petőfi-emléktábla

2009.
március 15
vasárnap

NEMZETI ÜNNEP - OND 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161., 
Petőfi Sándor születésének 186. évfordulója tiszte-
letére
ünnepi megemlékezés az Emléktáblánál

Ond 

2009.
március 

225. ÉVE SZÜLETETT KÖRÖSI CSOMA SÁN-
DOR
REJTVÉNY A SZERENCSI HIREKBEN

Szerencsi Hírek

2009. 
március 27.
péntek

KOSZORUZÁS, MEGEMLÉKEZÉS
II. RÁKÓCZI FEJEDELEM SZÜLETÉSNAPJÁ-
RÓL
Városi Kulturális Központ és Könyvtár munkatár-
sainak belső ünnepsége

Rákóczi-vár

2009.
április 8.
szerda

HÚSVÉTI HANGVERSENY
Szerencsi Férfikar
Hegyalja Pedagógus Kórus
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Énekkara
(Húsvét: április12,13 vasárnap hétfő)

Görög katolikus 
templom

2009.
április 9. 
csütörtök

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Gyermekkönyvtár



2009.
április 15.szerda
16.00

KÖLTÉSZET NAPJA
VÁROSI KULTURTÁLIS KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR, HEGYALJAI ALKOTÓK TÁR-
SULÁSA
RADNÓTI KÖLTÉSZETE

Lovagterem

2009.
 április 20.

A FÖLD NAPJA Felnőttkönyvtár

2009.
április17-20.
péntek-hétfő

SZERENCS VÁROS NAPJA
Megemlékezés
Kiállítás
Kitüntetetteknek műsor
Pódiumest

Bocskai István Gim-
názium
Református templom,
Lovagterem,
Színházterem

2009.
 április 25
szombat.

MISKOLCI NEMZETKÖZI KAMARAKÓRUS 
FESZTIVÁL

Színházterem

2009.
 május 1.péntek
munkaszüneti n.

MAJÁLIS-SZERENCS Rákóczi-vár udvara

2009.
 május 1.péntek
munkaszüneti n.

MAJÁLIS –OND Ond, futballpálya

2009. 
május 08.péntek

VÁROSI NYUGDIJAS KLUB
20 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE

Lovagterem

2009.
május 22.péntek

MAGYAR HŐSÖK NAPJA – SZERENCS

I.VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ, II. VILÁGHÁ-
BORÚS EMLÉKTÁBLA

volt Hunyadi iskola 
emlékparkja

2009.
május 24.
vasárnap

MAGYAR HŐSÖK NAPJA – OND
REFORMÁTUS TEMPLOM-HANGVERSENY

Ond ravatalozó
Református templom

2009. 
május

KARÁDY ISTVÁN LEMEZBEMUTATÓJA Lovagterem

2009. 
május 

KORSZERŰBB OTTHONÉRT KLUB Kaszinó

2009.
 május 29.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT Lovagterem

2009. 
május31.
Vasárnap

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY A BETEG 
GYERMEKEKÉRT

Lovagterem

2009. 
június 5-6-7
péntek-vasárnap

ORSZÁGOS TÁROGATÓS TALÁLKOZÓ
Lovagterem

2009.
június 12.péntek

FIATAL ROCK-EGYÜTTESEK FESZTIVÁLJA Rákóczi-vár
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2009.
június 19,20,21
péntek-vasárnap

EURORÉGIÓS GAZDANAPOK Várkert, Színházte-
rem
Városi Sportcsarnok,
Rákóczi útszakasz

2009.
június 28.
vasárnap

ONDI FALUNAP Ond

2009. 
július 18., 25.,
augusztus 
01.,08.,15.,22

 SZERENCSI NYÁR
Hat alkalom 
(szombati napokon)
Július 25 
Nemzetközi Kórusakadémia Szerencsi Hangverse-
nye
CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL - augusztus 22. 
szombat

Várudvar-
Színházterem

2009.
 augusztus 20.
csütörtök

ÁLLAMI ÜNNEP
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
ÜNNEPE

Várudvar
(aug.21 pihenőnap,
aug .29 munkanap)

2009.
szeptember 4.
péntek

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB
Krumplifesztivál

2009. szeptember 6 SZERENCSI BÚCSÚ- CSALÁDOK NAPJA Rákóczi-vár udvara-
Várkert

2009. szeptember 
21. hétfő 

SZÉCHENYI EMLÉKPARK, EMLÉKMŰ AVA-
TÁSA 

Késmárk utca és Szé-
chenyi utca kereszte-
ződése 

2009. 
október 6. kedd

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK 
HALÁLÁNAK 160. ÉVFORDULÓJA ALKAL-
MÁBÓL
Helyszín: Szerencs – Kossuth-tér
Helyszín: Arad út 3.

Arad út 3. sz.
Kossuth-tér

2009. 
október

ÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRT Gyermek-
könyvtár

2009. 
október 6.
kedd

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK 
HALÁLÁNAK 160. ÉVFORDULÓJA ALKAL-
MÁBÓL
Helyszín: Szerencs – Kossuth-tér
Helyszín: Arad út 3.

Arad út 3. sz.
Kossuth-tér

2009.
október12-16.
hétfő-péntek

IDŐSEK HETE Színházterem
Idősek Klubjai

2009. 
október 12. hétfő

 NYÁRI IFJÚSÁGI OLVASOTTSÁGI VER-
SENY
KIÁLLITÁS
DIJAZÁS-KÖNYVJUTALOM

Gyermekkönyvtár

2009.
október 23.
péntek

NEMZETI ÜNNEP
AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC kezdetének 53. évfordulója és a Ma-
gyar Köztársaság 1989. évi kikiáltása alkalmából

Sportpálya, temető
Kossuth-tér
Nagy Imre
Tatay -emléktábla
Színházterem
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2009. 
november 01
vasárnap (pihenő-
nap)

MINDENSZENTEK
Temető-Ravatalozó

2009. 
november

KAZINCZY FERENC EMLÉKÉV
SZÉPKIJTÉSI VERSENY

Lovagterem

2009. 
november

GYERMEKKÖNYVTÁRI NAPOK Gyermek-
könyvtár

2009.
december 08.
kedd

MIKULÁSNAPI ÜNNEPSÉG
VÁROSI NYUGDIJASKLUB

Lovagterem

2009. 
december 

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ Gyermekkönyvtár

2009. 
december 13.
vasárnap

JÓTÉKONYCÉLÚ KARÁCSONYI HANGVER-
SENY
Hidegkúti Lászlóné növendékei 

Lovagterem

2009.
december 15.
kedd

VÁROSI NYUGDÍJASKLUB 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE

Lovagterem

2009. 
december 16.
szerda

KARÁCSONYI HANGVERSENY A Munkás Szent Jó-
zsef római katolikus 
templom

2009.
december 18.
péntek
(december 19. mun-
kanap)

VÁROSI KARÁCSONY-MINDENKI KARÁ-
CSONYFÁJA

Rákóczi–vár Színház-
terem

2009
 december 31.
csütörtök

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ TŰZIJÁTÉK-
KONCERT

Geisenheim tér
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