
 
ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
18/2009. (IX. 25.)  

 
RENDELETE 

 
 

a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról  
 
 
Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
közmővelıdési feladatok ellátására az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
(1) A rendelet célja, hogy a város polgárainak mővelıdési és kulturális igényeinek 

figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetıségek és sajátosságok alapján – 
egységes alapelvek szerint határozza meg az önkormányzat által támogatandó 
közmővelıdési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és 
finanszírozását.  

(2) A rendelet célja továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi mővelıdéshez 
méltó környezet és intézményi infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi 
hagyományok ápolásához, a város közmővelıdési hagyományainak megırzéséhez, 
újjáélesztéséhez, a lokálpatriotizmus megerısítéséhez, a helyi értékek védelmének, illetve 
a társadalom önszervezıdı közösségeinek erısítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és 
tájékoztatás fejlesztéséhez, továbbá a helyben teremtett értékek létrejöttének 
elısegítéséhez. 

 
A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed  
a) a közmővelıdési tevékenységet igénybevevı, annak megvalósulásában résztvevı 

állampolgárokra,  
b) az önkormányzat által alapított és fenntartott közmővelıdési intézményekre, 
c) azokra a magányszemélyekre, intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, 

egyházakra, társulásokra, kisebbségi önkormányzatra, amelyekkel az önkormányzat 
közmővelıdési megállapodást köt, illetve akik részére támogatást nyújt, 

d) az önkormányzat képviselı-testületére és szerveire.  
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A közmővelıdési feladatok ellátásának alapelvei 
 

3. § 
 

(1) A törvényben és a rendeletben meghatározott kulturális jogok gyakorlása minden polgár 
alapvetı emberi joga, melyek megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel nélkül.  

(2) A város minden lakójának és közösségének joga, hogy  
a) a kulturális örökség javait és ezek jelentıségét megismerje, valamint az ezek 

védelmével kapcsolatos ismereteket a közmővelıdési tevékenységek és szolgáltatások 
útján megszerezze, 

b) igénybe vegye a közmővelıdési intézmények szolgáltatásait, 
c) mőveltségét gyarapítsa, kulturálódjon, ehhez közmővelıdési színteret és szakmai 

segítséget kapjon.  
(3) Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények szervezésében, finanszírozásában 

létrejött programok, szolgáltatások egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat 
mellett sem lehetnek elkötelezettek, és az alkotmányos rendet tiszteletben nem tartó 
szélsıséges megnyilvánulásoknak nem adhatnak teret.  

(4) Az önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy az állampolgárok a közmővelıdési 
lehetıségekrıl, kínálatról, tevékenységekrıl és szolgáltatásokról megfelelı tájékoztatást 
kapjanak.  

 
Az önkormányzat közmővelıdési feladatai 

 
4. § 

 
Az önkormányzat – a törvényben meghatározott közmővelıdési formákra is tekintettel – az 
ellátandó közmővelıdési feladatokat az alábbiakban határozza meg:  
a) az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási-, 

felnıttoktatási- és ismeretterjesztési lehetıségek megteremtése, segítése, támogatása, 
b) a település környezeti, szellemi értékeinek, kulturális hagyományainak feltárása, 

megismerése és megismertetése, 
c) a helyi ünnepek, évfordulók, jeles napok közismertté tétele és közmővelıdési 

tevékenységgel való "színesítése, 
d) a kreativitás, az alkotókedv ösztönzése, a helyi alkotók és alkotások ismertté tétele, 
e) a gyermek és ifjúsági korosztály kulturális életének fejlesztése, az idıskorú népesség 

közmővelıdési, közösségi életének és lehetıségeinek támogatása, az életkori és más 
csoportok közötti kulturális kapcsolatok gazdagítása, 

f) a helyi társadalom belsı kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének; a helyi közösség önigazgatás-, szabadság- és felelısségigényének, 
képességének erısítése, 

g) a helyi kulturális nyilvánosság, a polgárok tájékoztatásának fejlesztése, formáinak 
bıvítése, 

h) egyéb mővelıdési lehetıségek, kulturális szolgáltatások biztosítása.  
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Kiemelt célok a közmővelıdési feladatok megvalósításában 
 

5. § 
 

Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok megvalósításában az alábbi kiemelt célokat 
határozza meg:  
a) a közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, 
b) a lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikák fejlesztése, 
c) a munkanélküliség csökkentéséhez a felnıttoktatási és az iskolai rendszerő képzést 

kiegészítı, képességfejlesztı lehetıségek biztosítása, a humánerıforrás fejlesztése, 
d) a város hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, 

népmővészeti, hagyományırzı közösségek életre hívása és mőködtetése, a helyi 
társadalom kiemelkedı közösségei és személyiségei szerepének növelése, a 
lokálpatriotizmus, a „gazdatudat”, a helyi értékek védelmének erısítése,  

e) az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, hagyományaik 
gondozása, fejlesztése,  

f) a gyermek és ifjúság korosztály kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, 
mővelıdési kezdeményezéseinek segítése, az idıskorú népesség közmővelıdési, 
közösségi életének és lehetıségeinek támogatása, az életkori,- és más csoportok közötti 
kulturális kapcsolatok gazdagítása, 

g) az élet minıségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatır mővészeti csoportok, 
körök, mőhelyek- és alkotó táborok létesítése, helyi alkotók szakmai támogatása, 
rekreáció vonzó lehetıségeinek biztosítása, szórakozási és közösségi igények 
lehetıségeinek támogatása, 

h) speciális helyzető népességcsoportok mővelıdési közösségeinek támogatása, a civil 
közösségek együttmőködésének ösztönzése, szolidaritási akciók fogadása, gondozása, 

i) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális és közösségi értékeinek 
megismertetése, fesztiválok, találkozók, bemutatók, kiállítások szervezése, 

j) testvér települési együttmőködés, illetve kapcsolat bıvítése a testvértelepülés kulturális 
intézményeivel, egyesületeivel, kulturális közösségeivel. 

 
A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 
6. §  

 
(1) Az önkormányzat a 4. §-ban rögzített közmővelıdési feladatainak ellátását elsısorban az 

általa alapított Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: 
közmővelıdési intézmény) (Adony, Rákóczi F. u. 28.) mőködtetése révén látja el. A 
Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár, mint többfunkciós, közös igazgatású 
közszolgáltató költségvetési szerv, közmővelıdési és közgyőjteményi közintézményként 
mőködik.  

(2) A közmővelıdési intézmény alapfeladatait a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátásában együtt kíván mőködni  

a) a város területén mőködı, nem önkormányzati fenntartású kulturális és közmővelıdési 
intézményekkel, 

b) a helyben mőködı közmővelıdési célú társadalmi szervezetekkel, 
c) a helyben mőködı kulturális tevékenységet végzı gazdasági társaságokkal, 
d) a közmővelıdési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, 
e) az egyházakkal, 
f) a kisebbségi önkormányzattal. 
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(4) A közmővelıdési feladatok megvalósításában együttmőködı partnerek felsorolását és 
együttmőködési formáit a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.  

(5) Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósítására a 
törvény követelményeinek megfelelı jogi személlyel, magánszeméllyel közmővelıdési 
megállapodást köthet. 

(6) Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok ellátásában – a közmővelıdési intézmények 
szakmai önállóságának tiszteletben tartásával – elısegíti és igényli a civil szervezetek és 
közösségek, társadalmi szervezetek, magánszemélyek kezdeményezéseit, 
közremőködését, amelyek a város kulturális életét segítik és gazdagítják.  

 
A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése 

 
7. § 

 
(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos 

irányítói, alapítói, fenntartói és egyéb jogköröket a képviselı-testület, illetve átruházott 
hatáskörben az önkormányzat szakmailag illetékes bizottsága, valamint a polgármester 
gyakorolja.  

(2) A képviselı-testület 
a) kiadja a közmővelıdési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja a szervezeti és 

mőködési szabályzatát, fejlesztési tervét, éves munkatervét és költségvetését,  
b) meghatározza a közmővelıdési intézmény használati szabályait, feladatait,  
c) elfogadja a város középtávú kulturális koncepcióját és közmővelıdési stratégia tervét, 
d) dönt közmővelıdési megállapodás kötésérıl, 
e) biztosítja a feladatok ellátásához, illetve a közmővelıdési intézmény fenntartásához 

szükséges a törvényben meghatározott szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi 
feltételeket, 

f) figyelemmel kíséri a közmővelıdési intézmény szakmai munkáját, feladatellátását,  
g) szakmai beszámoló, tájékoztató keretében értékeli az intézmény tevékenységét, 

feladatvégzését. Külsı szakértık közremőködésével értékelheti az intézmény szakmai 
tevékenységét, feladatellátását.  

(3) Az önkormányzat szakmailag illetékes bizottsága 
a) elızetesen állást foglal, véleményt nyilvánít az önkormányzat közmővelıdési 

feladatait érintı döntéstervezetekrıl,  
b) javaslatot tesz közmővelıdési intézmény létrehozására, átszervezésére (összevonásra, 

szétválasztásra) megszüntetésére, 
c) javaslatot tesz nem önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézménnyel, 

szervezettel való együttmőködésre, annak támogatására, ellenırzi azok végrehajtását, 
d) részt vesz a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenırzésében, 

figyelemmel kíséri annak hatályosulását.  
(4) A polgármester 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri – a Polgármesteri Hivatal útján – a közmővelıdési 
intézmény alapító okiratában, valamint szervezeti és mőködési szabályzatában 
meghatározott feladatainak végzését, az intézmény mőködését, pénzügyi-gazdasági 
tevékenységét, 

b) megköti a közmővelıdési megállapodásokat.  
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A közmővelıdési tevékenység finanszírozása 
 

8. § 
 
(1) Az önkormányzat közmővelıdéssel kapcsolatos feladatait költségvetésébıl finanszírozza. 

Ennek forrása a központi költségvetési hozzájárulás, az önkormányzati támogatás, az 
intézményi bevételek, pályázati forrásokból elnyert támogatások, hozzájárulások.  

(2) Az önkormányzat a közmővelıdési intézménynek átadja 
a) a normatív állami hozzájárulás, 
b) a közmővelıdési célra juttatott céltámogatások, 
c) az elnyert pályázati támogatások  
összegét. 

(3) Az önkormányzat anyagi lehetıségei szerint gondoskodik a saját fenntartású 
közmővelıdési intézmény mőködésérıl, a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról, 
illetve szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztésérıl, ennek érdekében anyagi 
lehetıségei függvényében kiegészítı támogatást nyújt az intézmény részére.  

(4) A közmővelıdési intézmény alaptevékenységébıl származó bevétel a saját bevétele, 
amelyet az alaptevékenységére köteles fordítani. A szakmai pályázatokon nyert összegeket 
a támogatási szerzıdés elıírásainak megfelelıen köteles felhasználni.   

(5) Az egyes pályázatokhoz, pályázati támogatás elnyeréséhez szükséges önrészt az 
önkormányzat – anyagi lehetıségeinek függvényében – az éves költségvetésében 
biztosítja, amennyiben a közmővelıdési intézmény költségvetésében erre elıirányzat nem 
került meghatározásra.  

(6) A városi, közösségi ünnepek, nagyrendezvények, az önkormányzat által elfogadott 
programok finanszírozását a közmővelıdési intézmény költségvetésében beépülı éves 
rendezvénykeretbıl kell megvalósítani.  

(7) A mőködési kiadásokon felüli esetleges és szükséges felújítások, beruházások 
finanszírozását a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell tervezni és bonyolítani.  

(8) Az önkormányzat a városi civil szervezetek kulturális, közösségi tevékenységéhez az éves 
költségvetésében támogatási keretet különít el. A civil szervezetek pályázati úton történı 
támogatásának keretrendszerét az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.  

(9) A közmővelıdési megállapodásokban meghatározott feladatellátás költségeit az 
önkormányzat éves költségvetésében kell elıirányozni.  

 
Az Európai Unió jogának való megfelelés 

 
9. § 

 
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 
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Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
A rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba, egyidejőleg a helyi közmővelıdési 
tevékenységrıl szóló 13/1999. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
Adony, 2009. szeptember 24. 
 
  
                                           Ronyecz Péter                        Sárközyné dr. Szabó Piroska 
                                           polgármester                                             jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdet: 2009. szeptember 25. 
 
                                                                                          Sárközyné dr. Szabó Piroska 
                                                                                                            jegyzı               
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1. sz. függelék 

 
Függelék a 18/2009. (IX. 25.) rendelet 6. § (2) bekezdéséhez 

 
 
KÖZÖSSÉGI- KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KÖZM ŐVELİDÉSI 
ALAPFELADATAI 
 
 
1) Az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, 

felnıttoktatási és ismeretterjesztési lehetıségek tekintetében: 
 

a) alapfokú számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatása önköltséges tanfolyami 
formában,  

b) nyelvoktatás önköltséges tanfolyami formában,  
c) nyereségérdekelten szervezett, praktikus ismereteket oktató (pl.: gépjármővezetı- 

képzés) vállalkozások számára oktatási helyszín biztosítása a szolgáltatási díjszabás 
szerinti terembérért,  

d) a gyermeknevelési-, ifjúsági- és családi problémák kezelése, életvezetési tanácsadás 
elsısorban a „Szülık Iskolája”-, a „Ringató”- program keretében és a „Tudj Többet 
Társaság”- program keretében egyedi és tematikus ismeretterjesztı elıadások, elıadás-
sorozatok szervezésével,  

e) a helyi munkanélküliek, vagy megváltozott munkaképességőek számára átképzésekhez 
és/vagy munkalehetıséghez kapcsolódó információk közvetítése; a részükre szervezett 
képzésekhez térítésmentes képzési helyszín biztosítása.  

 
2) A település környezeti, szellemi értékeinek, kulturális hagyományainak feltárása, 

megismerése és megismertetése érdekében: 
 

a) az „Adonyi Füzetek” helytörténeti- honismereti sorozat gondozása, szerkesztése, 
b) helytörténeti kiállítási anyag összeállítása, valamint tematikus idıszaki kiállítás 

sorozatok elindítása, 
c) ismeretterjesztı elıadások, városismereti vetélkedık, versenyek szervezése a település 

természeti- és szellemi értékeinek, hagyományainak és történetének megismerésére, 
d) az intézményen belül egy "adonyi részleg" folyamatos gondozása, ahol várossal 

kapcsolatos dokumentumok, könyvek, cikkek, térképek és az adonyiak kulturális 
produktumai nyernek elhelyezést. 

 
3) A helyi ünnepek, évfordulók, jeles napok közismertté tétele és közmővelıdési 

tevékenységgel való "színesítése" érdekében: 
 

a) nemzeti- és állami ünnepek méltó megünneplése, az ezekhez kapcsolódó helyi 
rendezvények szervezése (márc.15., aug. 20., okt, 23.), 

b) a hagyományos városi, közösségi ünnepek, rendezvények, szórakozási alkalmak, bálok 
megszervezése (táncgála, majális, gyermeknap, Szent Orbán Fesztivál, szüreti mulatság, 
idısek napja, Adventi koszorú), 

c) jeles napokhoz kötıdı ünnepi rendezvények, programok megszervezése (Magyar 
Kultúra Napja, Költészet Napja, húsvéti-és adventi kézmőves játszóház, ünnepi 
könyvhét), 
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d) a helyi civil szervezetek által szervezett közösségi- kulturális programok szakmai 
támogatása (Szent Orbán- nap, borverseny, kistérségi családi vasárnap, kistérségi 
ifjúsági találkozó, jótékonysági gyermek karácsony). 

 
4) A kreativitás, az alkotókedv ösztönzése, a helyi alkotók és alkotások ismertté tétele 

érdekében: 
 

a) kézmőves és népi iparmővészeti ismeretek elsajátításához, a tevékenységek 
gyakorlásához további lehetıségek biztosítása a „Manófactúra” és a kézmőves szakkör 
keretében, 

b) amatır mővészeti csoportok: Adony Táncegyüttes, „Gyöngyvirág” Nıi Kar, „Ákom-
Bákom” Színkör mőködtetése, menedzselése, 

c) kiállításokkal, elıadásokkal a helyi amatır alkotók; különleges hobby- szabadidıs-
sport- és egyéb, mővelıdési tevékenységet folytatók bemutatkozási lehetıségének 
megteremtése.  

 
5) A helyi társadalom belsı kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének; a helyi közösség önigazgatás-, szabadság- és 
felelısségigényének, képességének erısítése érdekében: 

 
a) helyi "Civil Fórum" évi két alkalommal a civil szervezetek éves programegyeztetésére, 
b) a Civilház mőködésének folyamatos, térítésmentes biztosítása a civil szervezetek 

számára, az igénybevétel koordinálása, 
c) civil szervezetek mőködéséhez, kulturális- közösségi programjaihoz az intézményi 

infrastruktúra és eszközök térítésmentes használatának, a szakmai tanácsadás- és 
segítségnyújtásnak a folyamatos biztosítása, 

d) közéleti- és lakossági fórumokhoz, tájékoztatókhoz a hely térítésmentes biztosítása.  
 
6) A helyi- kistérségi és interkulturális kapcsolatok, a kultúrák közötti rendszeres 

kapcsolatok kiépítése és fenntartása, az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése 
érdekében: 

 
a) a nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése, együttmőködési és közös bemutatkozási 

lehetıségek megteremtése a testvérvárosi és más külföldi kulturális közösségekkel, 
együttesekkel, 

b) kiállítások és elıadások keretében a különbözı kultúrák értékeivel való találkozás 
alkalmainak megteremtése, 

c) kapcsolódás a nemzetközi- és országos kulturális programokhoz a Kulturális Örökség 
Napjai és a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében, 

d) a kistérségi kulturális koordinációs központ feladatainak ellátása, a kistérségi Közkincs- 
kerekasztal mőködtetése. 

 
7) A helyi kulturális nyilvánosság, a polgárok tájékoztatásának fejlesztése, formáinak 

bıvítéséhez kapcsolódóan: 
 

a) egy kulturális ajánló kiadvány rendszeres megjelentetése, amelyben a helyi, de 
regionális vagy országos kulturális eseményekre lehet irányítani a közfigyelmet, 

b) az intézmény honlapjának üzemeltetése folyamatos, frissítése, 
c) a kábeltelevíziós rendszeren önkormányzati közhasznú, és kulturális információk 

megjelentetése, 
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d) a Duna- Adony c. helyi közéleti havilap szerkesztése és kiadása, 
e) kulturális-, szabadidıs- és szórakoztató programok szervezése az év folyamán a 

rendezvénynaptár alapján, 
f) a Kultúra Kis Barátja program keretében múzeumi kirándulások, múzeumpedagógiai 

programok szervezése gyermekek részére, 
g) az olvasóvá nevelés érdekében könyvtári játék szervezése, részt vétel az országos 

Jonatán Könyvmolyképzı programban, gyermek-, ifjúsági- és felnıtt olvasókörök 
szervezése. 

 
8) Egyéb mővelıdési lehetıségek, kulturális szolgáltatások keretében: 
 

a) az intézmény kulturális kapcsolatrendszerén keresztül történı könyv, videó, zenei 
anyagok, színházi- és hangversenyjegyek beszerzési lehetıségének, 
megrendelhetıségének biztosítása, 

b) lakossági- és üzleti célú hirdetésekhez média felület biztosítása a képújságban,  
c) az internet- szolgáltatások igénybevételének lehetıvé tétele mindenki számára,  
d) e-Magyarország pont mőködtetése, 
e) a kulturális turizmussal kapcsolatos információk közvetítése együttmőködésben a helyi 

Turisztikai Információs Ponttal, 
f) programok, akciók szervezése a természetvédelem, a fenntartható fejlıdés, a 

környezettudatos gondolkodás népszerősítésére,   
g) minden rendelkezésre álló kulturális eszközzel a társadalmi kontroll, a nyilvánosság 

szélesítése; a helyi közélet, a kulturális élet bemutatásának elısegítése. 
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2. sz. függelék  
 

Függelék a 18/2009. (IX. 25.) rendelet 6. § (4) bekezdéséhez 
 
 
A KÖZM ŐVELİDÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN EGYÜTTM ŐKÖDİ 

PARTNEREK  
 

partner megnevezés együttmőködés formája 
Adony és Környéke Horgász Egyesület horgászversenyek, Civilház 
Adony Város Nıi Egyesület „Futóbolondok”- program, kistérségi családi 

vasárnap, városi idısek napja, jótékonysági 
gyermek-karácsony, Civilház 

Adonyért Alapítvány ismeretterjesztı elıadások, Adonyi Füzetek 
honismereti és helytörténeti sorozat, 
szponzoráció, Civilház 

Adonyi Ifjúságért Egyesület kistérségi ifjúsági találkozó, Civilház 
Adonyi Gyermekekért Közalapítvány gyermeknap 
Adonyi Lovas Club ismeretterjesztı elıadások, lovasnapok, 

Civilház 
Adonyi Nyugdíjasok Klubja mősorok, városi idısek napja 
Adonyi Polgárır Egyesület rendezvénybiztosítás, Civilház 
Római Katolikus Egyházközség templomi koncertsorozat, ismereterjesztı 

elıadások, élı-Betlehem 
Adonyi Tenisz Club táboroztatás, teniszversenyek, Civilház 
Városi Sport Kör Majális- kupa 
Adonyi Evezıs és Vízisport Egyesület vízijuniális, 
Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari 
Egyesület 

zeneszolgáltatás 

Bárka 2002. Bt. Bárka-estek 
Duna–Menti Szent Orbán Borrend gazdanapok, borászbál, borverseny, Szent 

Orbán-nap, Hálaadás és Újbor ünnep, 
Civilház 

Hóvirág Óvoda mősorok, gyermeknap, 
1414. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapata táboroztatás, élı-Betlehem 
Szent István Ált. Isk. és AMI mősorok, gyermeknap, könyvtári játék, Bálint 

Ágnes olvasási verseny 
Szőz Mária Gondozóház felolvasás 
Iskolaszék Szülık Iskolája- és „Ringató”- program, 

gyermeknap 
Turisztikai Információs Pont (Kékesi 
Istvánné) 

kulturális információk 

Vetus Salina Kulturális Egyesület a Magyar Kultúra Napja, a Kulturális 
Örökség Napjai 

 
 


