
Csomád Művelődési Ház 

Éves szolgáltatási terve 

2022 

 

Közösségi 

program, 

tevékenység, 

folyamat 

megnevezése 

Célja 

(rövid leírása)    

    

Alapszolgáltatásba való besorolása 

 

Rendszeressége/ 

Tervezett 

időpontja 

Résztvevők 

száma 

Helyi lakosság 

bevonásának 

módja a 

tervezésbe, 

megvalósításba, 

értékelésbe 

Kiadás 

műve- 

lődő 

közös- 

ségek 

közös- 

ségi 

és 

társa- 

dalmi 

rész- 

vétel 

fejlesz- 

tése 

egész 

életre 

kiter- 

jedő 

tanulás 

felté- 

teleinek 

bizto- 

sítása 

kutu- 

rális 

értékek 

át- 

örö- 

kítése 

amatőr 

alkotó- 

és 

előadó- 

művé- 

szeti 

tevé- 

kenység 

tehetség- 

gondozás 

és 

fejlesztés 

kutu- 

rális 

alapú 

gazdaság- 

fejlesztés 

Magyar Kultúra Napja  Kulturális rendezvény x x  x    2022.01.22. 100 fő óvodával, általános 
iskolával 
együttműködve 

Költségvetés 
hiányában 
elmaradt. 
300 000 

Pampuska teadélután Fánk készítés 
megismerése, 
kóstolása 

   x    2022.02.19. 60 fő civil szervezett 
együttműködésével 
szervezve 

 

Nemzetközi Nőnap minőségi nőnapi 
program, 
szórakoztatás 

   x    2022.03.06. 60-120 fő óvodával, általános 
iskolával 
együttműködve 

Költségvetés 
hiányában 
elmaradt. 
500 000 

             

Március15. nemzetei 
ünnep 

nemzeti összetartozás 
megerősítése 

 x  x    2022.03.11. 150 fő általános iskolával 
együttműködve 

 

             

Színházi előadás ifjúsági szórakoztató 
előadás 

x   x  x  2022.04.06.  általános iskolával 
együttműködve, 
egyeztetés alatt 

 

Fabula bábelőadás: 
Mazsola 

gyermekszórakoztatás x   x  x  2022.04.13 120 fő óvódások, 
kisiskolások, helyi 
érdeklődők részére 

120 000 

Húsvéti készülődés családi program, 
szórakoztatás 
 

x x  x  x  2022.04.09. 120 fő az érdeklődők és 
lakosság részére 

280 000 



bogarhaton.hu rovaros 
előadás, mese, oktatás 

        2022.04 hó  
egyeztetés alatt 

 óvodával, általános 
iskolával 
együttműködve és az 
érdeklődők és 
lakosság részére 

 

             

             

Zene koncertek     x x   Egyeztetés alatt 50 fő általános iskolával 
együttműködve 

 

Falunap 
Harcművészeti fesztivál, 
verseny 

családi program, 
szórakoztatás 
 

   x  x  2022.06.18. 600 fő óvodával, általános 
iskolával, civil 
szervezetekkel 
együttműködve 

? 

Nyári táboroztatások  gyermek felügyelet  x  x     (2022.06.27.-07.01. 
2022.08.01.-08.05.) 
+ egyeztetés alatt  

 

 civil szervezett 
együttműködésével 
szervezve 

? 

Szüreti rendezvény  családi program, 
szórakoztatás 
 

   x    egyeztetés alatt 200 fő civil szervezett 
együttműködésével 
szervezve 

?  

Idősek világnapja  idősek részére 
szórakoztatás 

 x  x    2022.10.01. 100 fő  400 000 

             

Október 6. ünnep nemzeti összetartozás 
megerősítése 

 x  x    egyeztetés alatt 150 fő általános iskolával 
együttműködve 

 

Október 23. ünnep nemzeti összetartozás 
megerősítése 

 x  x    egyeztetés alatt 150 fő általános iskolával 
együttműködve 

 

Tökfaragó verseny- Tök 
fesztivál 

családi program, 
szórakoztatás 
 

 x  x    egyeztetés alatt 150 fő az érdeklődők és 
lakosság részére 

250 000 

Bábelőadás 
 
 
 

gyermekszórakoztatás    x    egyeztetés alatt 100 fő  150 000 

Családi színház, egyéb 
programok  

családi program, 
színházba járás 
kultúrájának 
elsajátítása, 
értékközvetítés  

   x    2 alkalom 
egyeztetés alatt 

100 fő/ alkalom  500 000 

Márton napi rendezvény      x      civil szervezett 
szervezésével együtt 
működve 

 



             

             

Falukarácsony családi program, 
szórakoztatás 
 

 x  x    egyeztetés alatt 100 fő civil szervezett 
szervezésével együtt 
működve 

?  

Karácsonyi vásár 
 
 
 

családi program, 
szórakoztatás 
 

 x  x    egyeztetés alatt 300 fő civil szervezett 
szervezésével együtt 
működve 

? 

             

             

             

             

 

 

 

2022. március 09.             

Salamonné Sinkó Mária 

Csomád Művelődési Ház  


