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A 2010. ÉV ÉRTÉKELÉSE

Ahhoz, hogy a következő év tervezését megalapozzuk, át kell tekintenünk az előző év
feladatainak végrehajtását, a körülményeket és a feltételeket.

1. A munka külső és belső feltételei
A Művelődési Ház és Könyvtár éves tevékenysége elválaszthatatlan a település egészének
alakulásától. A kulturális életben is érzékelhető, hogy a lakosok igénye és anyagi
teljesítőképessége közötti egyre nagyobb a különbség.

A média keltette elvárások hatása is erős. A bulvármédia fogyasztói azokkal a celebekkel
szeretnének találkozni, akikről állandóan hallanak, akiket állandóan látnak. Kapacitási
(létszám, tárgyi eszköz, költségvetés) hiányaink miatt nem elégítjük ki a lakosságtól a
szakmai minimumokon kívül, a médiából áradó sztárkultusz kiszolgálására vonatkozó
igényeket.

A település kulturális élete a lehetőségekhez képest kielégítő, de korán sem érzi teljesnek
egyik kulturális réteg sem..
A településméret miatt a különböző korú, műveltségű, érdeklődési körű rétegekbe tartozó
személyek nagyobb létszámban jelenítik meg kulturális igényeiket (nagyon erősen
rétegződve), mint egy kistelepülésen, de nincsen akkora létszám egy-egy rétegben, hogy
önállóan (esetleg közel rentábilis módon) tevékenykedhessenek, mint egy nagyobb városban.
Az ilyen módon városiasan artikulálódó igényeket az állami támogatás és a település anyagi
ereje miatt nagyon alacsony létszámú intézmény próbálja kielégíteni. A kistelepülések
„csináljunk mindent együtt, mert egymásra vagyunk utalva” motivációja a településméret
miatt időnként, csak nagyon rövid időre tartható fenn.

Az egyre elidegenedő társadalomban a közösségek iránti igény is folyamatosan nő. Az a
tettrekészség és elfogadás viszont, hogy valaki tegyen azért, hogy a közösségben
tevékenykedhessen, hogy neki is el kell fogadni másokat, ha azt várja, hogy őt is elfogadják,
hogy a tevékenység nélküli állandó kritizálást nem fogadják el azok, akik tesznek is valamit,
nagyon alacsony.

1.1. Személyi feltételek
- 2010-ben is gyakran szembesültünk azzal, hogy az intézményünkben végzett szakmai

munkáról sokan gondolják azt, hogy értenek hozzá (mint a labdarúgáshoz).
Ennek következménye, hogy a szervezési segítségünket természetesnek veszik, de a
tanácsainkat nem mindig fogadják meg. A vendégek, a látogatók érdekében így
gyakran vagyunk kénytelenek újabb és újabb megoldásokat kitalálni.
Az önkéntesek vagy a csoporttagok a saját munkaidőn kívüli energia-befektetésüknél
csak kicsivel várnak el többet a dolgozóktól a saját sikerük érdekében (hiszen neki ez
a munkája). Arra nem gondolnak, hogy rajtuk kívül még hányan várják el ugyanezt.
Ha a felének eleget tudnánk tenni, akkor a 6,11 fő a napi 8 órányi munka helyett 24
órát töltene közművelődési és közgyűjteményi tevékenységgel, forráskereséssel.

- A művelődésszervezői munkakör – az igazgatói megbízást ellátó művelődésszervezőn
kívül is - szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori
képviselőtestület, hogy szükség van rá, a feladata adott), több éve nem tervezhetjük az
intézmény költségvetésében, így nincs álláshely. A munkát viszont el kell végezni.
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- A turisztikusi munkakör szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori
képviselőtestület, hogy szükség van rá, a feladata adott), több éve nem tervezhetjük az
intézmény költségvetésében, így nincs álláshely.

- Az önkormányzat költségvetése értelmében a karbantartó álláshely 2010.02.16-tól
nem volt betölthető, így karbantartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal segítségével,
közhasznú foglalkoztatottal oldottuk meg.
A felelősségi viszonyok, az elköteleződés hiánya, a feladatok sokrétűsége, a
tevékenységi helyek távolsága miatt ez a megoldás a tűzoltásra esetleg elegendő, de
érdemi karbantartási, rendezvénysegítő feladatok ellátására nem.

- A szakköri csoportok óraszámát (amelyből a hangosítási, fény- és egyéb költségeket is
fizetjük) 2010-re 1/5-re csökkentettük 2000. óta. A megbízási díjas csoportvezetők
óradíjának kifizetése többször az intézmény költségvetését fenyegette.

o Előbb a kevesebb érdeklődést vonzó csoportokat szüntettük meg, később, már
a minőségi produktumot előállító közösségek is szakmai vezetés nélkül
maradtak.

o A legutolsó, 2010-es csökkentést úgy tudjuk megoldani, hogy az
Önkormányzat 2008-ban pályázott a TÁMOP 3.2.3-as pályázatra. Bizonyos
feladatokat ebből tudunk megoldani.
Ez a pályázat 2011. májusáig tart, így a tervkoncepció szerint tervezhető
megbízási díj megszorításokkal elegendő a 2011-es kifizetésekre.
Az 5 éves fenntartás miatt 2012-től a saját költségvetésünket fogja újra terhelni
a többletkiadás, melyet 2010-re és 2011-re nem kell megfizetnünk. Ugyanerre
a célra 2016 decemberéig nem is pályázhatunk, bár a megjelent TÁMOP
akciótervben szerepel célként.

- A könyvtári takarítói munkát csak RAT-osok segítségével lehetett ellátni az
épületnagyság miatt.

- A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában,
hiszen nincs pénz néprajzosra az átrendezéshez.. Egy foglalkoztatottat egy fél éves -
egy éves munkára átvenni is lehetne a megyei múzeumtól, de a tervkoncepció szerint
tervezhető költségvetés 2010-ben sem nyújtott erre fedezetet.
Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, nagyobb alapterületen,
méltóbb körülmények között mutassuk be az anyagot. Az önkormányzat épületet
tudott volna biztosítani a kiállításnak, de azt nem tudta vállalni, hogy valaki, akár
részmunkaidőben bemutassa, gondozza az anyagot. A könyvtárosok a nyitvatartás, az
olvasók miatt más épületben ezt a munkát így nem tudnák ellátni.

- Nagy gond, hogy a technikai berendezések kezeléshez nincs állandó, hozzáértő
személy. Az eszközeinket időnként más intézmények is igénybe veszik, a
rendezvényeinkhez, csoportok működéséhez is szükségesek. Az állandó személy
foglalkoztatása esetén a berendezések elhasználódása lassulna.

- A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltató Központtal.

o A Művelődési Ház és Könyvtárnál 7 szakfeladaton, évente kb. 15.000
(átvezetésekkel) tételt könyvelünk, ebből kb. 1.200 bizonylatot állítunk ki a
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házipénztárban, ezt részmunkaidőben ellátva a lehetőségeket túlzottan is
kihasználva végezzük.

o Ezek az emberek még – nyilván sokkal a munkaidejükön túl – besegítenek a
rendezvények lebonyolításába is.

- A feladatainkat rendszeresen önkéntesek valamint formális és informális civil
szervezetek bevonásával végezzük. A művészeti tevékenységekben, a rendezvények
lebonyolításában dolgoznak a legtöbbször önkéntesek.

- A közalkalmazottak, mint az önkormányzat más intézményeiben, nálunk is az elmúlt
években a jövedelmük terén jelentős elvonásokat voltak kénytelenek elviselni.

o Az étkezési hozzájárulásuk előbb csökkent, 2010-ben megszűnt
o A 13. havi bér megszűnt

- Az intézmény költségvetésében elfogadott létszám 6,11 fő.

1.2. Tárgyi feltételek
- A 2010-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült

finanszíroznunk.

- Az érdekeltségnövelő pályázatból tervezett színpadfüggöny áthelyezés helyett a még
égetőbb hangtechnikai problémákat orvosoltuk.

- Egyre nagyobb gond a projektor hiánya és a fénytechnika kapacitása. Projektort az
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól
(továbbiakban: Orczy A. Iskola) kérünk kölcsön, de az informatikusok munkaideje
nem illeszkedik az intézményünket használók időbeosztásával.

- Az épületeink, a technikai eszközeink állapota is tükrözi az elmúlt évek
megszorításai miatti kényszerűen takarékos önkormányzati gazdálkodást, de
lakossági igényre és bevétel-növelési céllal bérbe is adjuk őket. Ez az
elhasználódásukat gyorsítja.

1.3. Épületek
- Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt folyamatosan

romlik.
- A könyvtár festése a pályázat miatti falkivétel miatt az eddiginél sürgetőbb lett.

Mindkettőt sikerült megoldani a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamint
közhasznú foglalkoztatottak segítségével. Az olvasók visszajelzése pozitív a
változásra.

- Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Nagy energiát igényel a
munkatársaktól, hogy az állandó csoportok és programok valamint az eseti kulturális
alkalmakat összeegyeztesse, a termeket beossza és ezt a partnerekkel elfogadtassa.

1.4. Gazdálkodás
- A rendezvények száma, gazdasági minősége jóval a lakossági igény alatt van,

költségvetési okokból.
- Az egyik ok a személyi feltételeknél említett létszámgond.
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- A másik ok, hogy a rendezvények dologi kiadásaira, honoráriumaira és marketingjére
a szakmai minimumnál sokkal kevesebbet tudunk fordítani.

- A saját bevételeink növelésének akadálya a település lakóinak anyagi helyzete: A
kultúrafogyasztás, a közösségi lét költségeinek megfizetését nem tudja a többségében
segélyből vagy minimálbérből élő lakosság elviselni. Pl.: 2010-ben a bevételek növelése,
a kiadások finanszírozása miatt tettük bevételes rendezvénnyé. az Országos Diák-
Gulyásfesztivált. A személyenkénti 300,-Ft is sok embert riasztott el.

- A tervezési metódus és az önkormányzat gazdasági helyzete miatt a rendezvények
reprezentációs költségeit az intézményünk nem tervezhette meg (a személyi juttatások
arányában meghatározott összeg a kis létszámú intézmény esetében egyetlen
rendezvényhez sem elegendő.
- Minden évben, így 2010-ben is a Magyar Kultúra Napja, az augusztus 20-i Állami

Ünnep, a Fegyvernek Szelleme Pantheon találkozója, az októberi ünnepi testületi ülés
, a véradók köszöntése reprezentációs költségeit a Polgármesteri Hivatal vagy a
polgármester magánszemélyként fizette ki.

- A bevételeink növelésére rendszeresen adtunk be pályázatokat. 2010-ben
- három pályázat az intézmény feladatainak ellátását finanszírozta EU támogatásból,

hazai forrás-kiegészítéssel, saját erő nélkül, utófinanszírozásként.
Ezt a három pályázatot az utófinanszírozás intézményi költségvetésből
meghitelezhetetlensége miatt az önkormányzat adta be 7, 6 illetve 1 másik
konzorciumi taggal együtt, Törökszentmiklós város konzorciumvezetésével.
Ezekben a pályázatokban leírtakat valósítottuk meg 2010-ben. 2008-ban és 2009-ben
írtuk őket és 2011-ben kell elszámolnunk a kapott pénzzel.
Az önkormányzat likviditási problémái miatt a 2010-re tervezett munkák és
kiadásokból több mint harmadát 2011-re halasztottuk.

- Az intézményünk önállóan is adott be pályázatokat, melyek közül a tárgyévben
o 4 nyert,
o 3 – al kellett elszámolnunk,
o 5 –tel kellett lebonyolításként foglalkoznunk.

1.5. Jogi dokumentumok
- A jogszabályok változása miatt sokféle szabályzatmódosítást hajtottunk végre intézményi

hatáskörben (tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi szabályzat stb).
A jogszabályok folyamatos változása miatt a szabályzatok folyamatos karbantartása nem
hanyagolható el.

1.6. Partnerkapcsolatok
Az intézmény a partnerkapcsolatait azért építi, hogy munkája minél szélesebb körű
együttműködésen alapuljon, hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólíthassa. Ezért
mindazokkal a formális és informális civil szervezetekkel felvettük a kapcsolatot, akik a
település bármely érdeklődési körű, életkorú, élethelyzetű lakóit megszólították

Élő kapcsolatot alakítottunk ki a településen működő és a településen működési területű
- intézményekkel

o a helyi önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és
gazdálkodó intézményeivel
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o a megyei önkormányzat fenntartásában működő Angolkert Otthonnal,
o a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézettel

- formális és informális civil szervezetekkel, akikkel a kapcsolatunkat a
Származtatott alapszolgáltatások c. részben részletezem,

- pártokkal, melyekkel időpont-egyeztetés és rendezvények kapcsán működünk
együtt,

- egyházakkal szociális rendezvények, templomi hangversenyek kapcsán,
- rendőrséggel,
- tűzoltósággal
- rendezvényt szervező gazdasági szervezetekkel (pl. ÁFÉSZ a Coop Napok miatt)

A mikrotérségen belül Örményes Művelődési Házzal vagyunk szorosabb kapcsolatban.

A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a törökszentmiklósi művelődési házzal és
a városi könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával és az NFÜ kistérségi referensével
szoros az együttműködésünk.

A 2009. évi intézményünkben tartott utolsó gyűlésük és az elnök településről való elköltözése
óta a Fegyverneki Motorosok Egyesületével (elnök Varga József / Szántó Kovács János út
10/a.) nincs kapcsolatunk.

Vannak olyan, Fegyvernekre bejegyzett civil szervezetek, amelyekkel az elmúlt 5 évben
évente próbáltuk felvenni a kapcsolatot, de semmilyen reakciót nem mutatnak (azt gondoljuk,
hogy nem működnek más személlyel sem, mint aki vezetőként be van jegyezve).

- Arany Serleg Szabadidő Egyesület /Bukta Csaba/ Kun Farkas tér 3.
- Fegyverneki Cigányokért Érdekvédelmi egyesület / Burai László Zsigmond /

Martinovich út 46.
- Aranykor Alapítvány / Bakosné Molnár Edit / Hársfa út 13/D
- Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Fegyvernek Csecsemőotthon

Alapszervezete / Kézsmárkiné Szikszai Éva / Angolkert u.1.
- Közszolgálati Szakszervezetek Fegyverneki Alapszervezete / Basticz Józef /

Felszabadulás u.171.

A településméretnek és a strukturáltan megjelenő igényeknek megfelelve megpróbáljuk a
településen, a mikro-térségben létrehozott kulturális és közösségi alkalmakat úgy
összehangolni, hogy a lakosoknak a lehető legkevesebb alkalommal kelljen választaniuk.
Ahhoz kevés ember él Fegyverneken, hogy ha valaki két dologban is szeretne részt venni,
akkor az időpontok egybeesése miatt választásra kényszerüljön.
Ezért a partnereinket és a nem válaszoló szervezeteket is évente szeptember közepén
összehívjuk és egyeztetjük a várható események időpontjait (nem csak a Művelődési Házat
érintőeket, hanem mindazt, amelyet fegyvernekieknek szerveznek). A későbbi változásokról
is kapunk értesítést, amely alapja az új kezdeményezések időmeghatározásának.

2. A szakmai munka értékelése
2.1. Közgyűjteményi tevékenység
2.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- Az elmúlt 4 évben tervezett állomány-csökkentést hajtottunk végre a dokumentumok
avulása, elhasználódása és a rendelkezésre álló tér nagysága okozta zsúfoltság miatt.
A 2009-ben a felnőttek számára szóló kö9nyvek raktárában penészedés miatt
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kiválogatott, selejtezésre előkészített kötetek kivonását is 2010-ben fejeztük be.
A tervezett állománycsökkentés 2010-re eső részét a gyermekkönyvtár állományában
végeztük el. Szinte kizárólag nagyon elhasználódott könyveket selejteztünk ki.
Így összesen 3.538 kötettel csökkentettük az állományt.
2010. december 31-én az évközi vásárlásokkal együtt 25.046 kötetet szolgáltatunk az
olvasóknak.

- A teljes állomány 41%-a, a felnőtteknek szóló dokumentumok 49%-a, míg a
gyermekkönyvtár állományának csak 22%-a szakirodalom a gyűjtőköri szabályzatban
célként meghatározott minimális 50% helyett.
A 2010-es beszerzések folyamán is azt tartottuk szem előtt, hogy az állományt
mindinkább az információt közvetítő, tájékoztató könyvtár céljainak megfelelővé
alakítsuk úgy, hogy lehetőleg megtartsuk a lelki feltöltődésre, a szabadidő kulturált
eltöltésére vágyó olvasóinkat is.

- A nominális értéken állandó beszerzési keret egyre kevesebb könyv megvásárlásához
elegendő.

2.1.2. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- A beszerzett új dokumentumokat folyamatosan feltárjuk a TextLib rendszerrel.

- A könyveket TextLib rendszeren tartjuk nyilván. Az új dokumentumokat a használatba
adás előtt a rendszer segítségével tárjuk fel, így az a rendszerben is azonnal elérhető.
A kölcsönözhető és az olvasótermi állomány után a TÁMOP 3.2.4 pályázat
támogatásával a helytörténeti dokumentumok feltöltését is megkezdtük 2010-ben.

- A felnőtt könyvtári raktár a 2009. évi felújítása óta száraz. 2010. év végére felnőtt- és
gyermekkönyveket egyaránt tárolunk benne

- A gyermekkönyvtári raktárt a TÁMOP 3.2.4-es pályázatban beszerzett számítógépek
elhelyezése miatt megszüntettük ( a kölcsönző teret a raktárig hosszabbítottuk meg), a
könyveket a gyermekkönyvtárban, illetve a régen felnőtt könyvek raktárának használt
helyiségben helyeztük el.

- A könyvtári polcrendszer és a kölcsönző-pult várja a lecserélést, de erre semmilyen
pályázati lehetőség nincs. Az önkormányzat anyagi ereje miatt ez 2010-ben sem
tartozott a legsürgősebben megoldandó feladatok közé.

2.1.3. Könyvtári szolgáltatások
- A szolgáltatásainkat 2010-ben 777 beiratkozott olvasó vette igénybe (ebből 481 fő 14

éven aluli), rajtuk kívül 142-en csak regisztráltatták magukat, nem iratkoztak be
(közülük 137-en csak internetet akartak használni). 5-en csak látogatóként jelentek
meg, csak a regisztráció nélkül lehetséges, ingyenes szolgáltatásokat vették igénybe
(helyben olvasás).

- A könyvtári alapszolgáltatásokat (helyben olvasás, könyv- ill, folyóirat-kölcsönzés)
folyamatosan csökkenő mértékben veszik igénybe a lakosok.
Ez összefügg azzal, hogy a hosszabb művek olvasása világviszonylatban is csökken.
Az emberek egy része azt hiszi, hogy a számítógépen, interneten minden
információhoz hozzájut.

- A könyvtári internet-használat súlyát mutatja, hogy a beiratkozott 777 olvasó közül is
302 fő internet miatt ment el a könyvtárba. A géphasználat mellett azért nem csak
regisztráltak, hanem beiratkoztak, mert más szolgáltatás igénybe vételét is
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lehetségesnek, fontosnak tartották.

- Az internet mellett a referensz kérdések mégis megmaradtak. 2010-ben 129 referensz
kérdést válaszoltak meg a könyvtári szakemberek.

- A 2010. évi államháztartási szakfeladatrendhez kapcsolódó eredményességi mutató
megállapításához a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget is
vizsgáltuk 2010. 04.01-től, melyre a 10-es skálán az igénybe vevők átlagosan 8,47-es
átlagos értékelést adtak.

- Az elégedettségmérő kérdőíven a technikai feltételekkel való elégedettséget is
vizsgáltuk. A felhasználók átlagosan a 10-es skálán, 3,14-re értékelték.
Ezen a gondon segít a 2008-ban benyújtott, 2009-ben elbírált és 2010-ben
megvalósított TIOP 1.2.3-as pályázatban beszerzett modern számítógépes rendszer.
Ezzel a felhasználók 6 új gépen érhetik el a könyvtár állományát és a világhálót.

- Egyéb könyvtári szolgáltatásokat is segít a TIOP 1.2.3-as pályázat. Fénymásolóval,
szkenerrel is a lakosok igényeit elégítjük ki. Az évvégi beszerzés miatt az igénybevétel
mértéke nem látható még. A régi fénymásoló olyan régen elromlott, az utolsó idejében
olyan sokszor nyomtatott rossz minőségben, hogy a felhasználás nem vethető össze a
remélt felhasználással.

- A saját állomány szolgáltatásán kívül (4.322 kölcsönzött és 1.905 helyben használt
dokumentum) más könyvtárakból is kölcsönzünk beiratkozott olvasóink kérésére.
2008. óta az állam nem vállalja magára a könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét, a
fegyverneki önkormányzat anyagi helyzete sem engedte meg, hogy az intézmény
költségvetésén keresztül átvállalja ezt a kiadást. Ezért a könyvtárközi kölcsönzés a
korábbi több száz példányról visszaesett. 2010-ben 49 kérést küldtünk. A 2009-ben kért,
de 2010-ben megérkezett csomagok miatt 52 dokumentumot kaptunk.

- A könyvtárban a könyvtári rendszer, a szolgáltatások, a dokumentumok
megismertetésére szervezünk eseményeket. 2010-ben 9 könyvtári bemutató órát (202
főnek), 3 rajzkiállítást rendeztünk. Ezen kívül a TÁMOP 3.2.4-es pályázat támogatásából
2 író-olvasó találkozót, a gyermekeknek mesemondó versenyt, valamint a fogyatékosok
hátrányainak megtapasztalását lehetővé tevő eseményt szerveztünk.

2.1.4. Helytörténeti gyűjtemény
- A tárgyak felcímkézését, azonosítását, leltározását közhasznú foglalkoztatottal végeztük

2010 elején.
- A szakemberhiány miatt a könyvtárosok megmutatják a gyűjtemény a látogató

csoportoknak, személyeknek, de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai
ismeretek nélkül nem vállalkozhatnak. A fiatal könyvtárosokat még saját emlékek sem
segítik eligazodni a ma már nem használatos tárgyak között.

2.2. Közművelődési tevékenység
A lakosság különböző rétegei közül csak azoknak a kulturális igényeit tudjuk kielégíteni, akik
tesznek azért, hogy megjelenítsék igényeiket, lépéseket tesznek a megvalósítás érdekében.
A többiek igényeit kapacitáshiány miatt nem tudtuk kielégíteni az előző évekhez hasonlóan
2010-ben sem.
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2.2.1. Információs tevékenység
- Az információs tevékenység elsősorban kulturális információ-szolgáltatást jelent, annak

csatornáját tekintve a nyomtatott és az elektronikus forma a jellemző. A
művelődésszervező hiánya miatt a személyesség és a szóbeliség, háttérbe szorul, pedig
sokkal nagyobb ereje van az elszemélytelenedett világban.

- Célközönségként a nagyközség lakosságát, a látogatókat, a közönséget valamint az egyéb
partnerek közül a fenntartót és a támogatókat szólítjuk meg.

- A visszajelzések fogadásában a személyes jelleg dominál, a rendezvények, programok
végén, azok elmúltával, befejeződésükkor szóban kérünk véleményt, a továbblépéshez
javaslatokat.

- A Művelődési Ház előcsarnokában működő Kávéház eladója információs munkatársként
tájékoztatta a betérőket a rendezvényekről, eseményekről.

- 2010-ben 11 rendezvényhez 1.144 plakátot és 6088 szórólapot adtunk ki.
- Csoportosított e-mail listánkra küldött körleveleinkről nem vezetünk nyilvántartást.
- A Fegyverneki Hírmondó és az Új Néplap hasábjain, a Miklós Rádió hullámhosszán

rendszeresen hírt adunk azokról a közművelődési lehetőségekről, amelyeket a
fegyverneki lakosok igénybe vehetnek.

- A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények
alapinformációi.

- Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről,
eseményeiről, csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről
is.

- A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat e-
mailen megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehetik (pl.: pályázatok, képzések) és
az e-mailcímét ismerjük.

2.2.2. Ismeretterjesztési tevékenység
- 2010-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat kereteink belül

végeztünk.
- pszichológus segítségével önismereti tréninget tartottunk

o GYES-en, GYED-en levő kismamáknak gyermekfelügyelettel a
munkaerőpiacra való visszajutást segítő céllal,

o szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal,
o munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére

2.2.3. Képzési tevékenység
- Formális képzési tevékenységet az intézmény nem végzett 2010-ben sem.
- Az informális és non-formális képzéseket más formák (tábor, szakkör, ismeretterjesztés,

rendezvény) végeztük az egész életen át tartó tanulás jegyében.

2.2.4. Kiállítások rendezése
- Az Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme

Pantheon kiállítása, mely 2010-ben 2 tablóval gyarapodott.
- Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhimzőknek tavasszal és a többi

kézimunkaforma művelőinek összel két-két hét időtartamra.
- Alkalmi kiállításokat tartottunk a Virágzó Tisza Napján a fegyverneki történelemről és a

tiszavirágokról.
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2.2.5. Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata.
Vannak emberek, akik kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben
szakkörökbe, csoportba járva képesek kibontakoztatni.
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek kovácsai ezek a csoportok.
Gyermekkorban az együttműködés megtanulásának lehetőségei, felnőttkorban a közösség
élménye, pszichés és szocializációs hatásai érvényesülnek.
Az emberi kapcsolatok alakítása a mindennapi társas együttlétektől, a találkozások
minőségétől függ. Ezt a társas együttlétet adja művészeti, sportolási kézügyességi és egyéb
elsődlegesnek hitt funkciói előtt az, ha az emberek rendszeresen találkoznak.

A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása nem csupán arra jó, hogy a
település jó hírét viszik, ha előadó-művészeti csoportként működnek, versenyeket nyernek, ha
sportolnak, ügyesebbek lesznek, ha manuális feladatokat végeznek.
Ennél sokkal fontosabb, hogy

- lelkileg kiegyensúlyozottabbak lesznek, érzelmileg feltöltődnek,
o ezért jobban érzik magukat a településen,
o növelik a település megtartó erejét

- javul az önismeretük,
- javulnak a településen élők interperszonális kapcsolatai (jobban szót értenek

egymással, könnyebben hallgatják meg a másik embert, elfogadóbbak magukkal és
másokkal szemben),

- javul az önismeretük,
- pozitívabbá válik az életszemlélete, ezért hamarabb kezd bele valami újba (esetleg

vállalkozásba, munkába),
Éppen ezek az okok azok, amiért a diktatúrák nehezen viselik, nem támogatják a közösségek
létét, működését.

Előadó-művészeti csoportok:
- Néptánccsoportok

o Az Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik
általános iskolás korukban részt vettek néptánccsoportok munkájában.
A csoportban nagy a fluktuáció a felsőoktatásba vagy a munka világába
kikerülő fiatalok körében, hiszen a megváltozó élethelyzetekben nem mindig
oldható meg a heti egy próba.
A településhez való kötődést erősítő csoport Kovács Péter vezetésével 2010-
ben 110 próbát tartott és 12 fellépésen mutatkozott be (Magyar Kultúra Napja,
Virágzó Tisza Napja, Falkdancenet, megyeháza stb).
A csoportnak átlagosan az évben 27 tagja volt.

o Vadvirág Tánccsoport a Orczy A. Iskola Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézményének felső tagozatosaiból áll. Tanévenként szervezzük át, mert a
tanulók órarendjéhez, tanulmányaihoz így tudunk igazodni. 2010. második
felében 14 fővel működött. A korosztályi és divatigények miatt főként lányok
alkotják az együttest.
Czifra Zsigmondné vezetésével az együttes 84 próbát tartott és 8 fellépésen
vett részt 2010-ben.

o A Kis Vadvirág Tánccsoport a Orczy A. Iskola Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézményének alsó tagozatosaiból áll (2-4 osztály). Tanévenként ezt is
átszervezzük, tavaly év végén 25-en jártak a próbákra.
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Czifra Zsigmondné vezetésével az 86 próbát tartottak és 6 fellépésen vettek
részt.

o Fiú Tánccsoportot alakítottunk a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával
10-14 éves résztvevőkkel.
A korosztályi jellemzők a nemek közötti eltérő érési és mozgásfejlődési
sebesség, a nemi szerepek elsajátításának nehézségei, a női pedagógusok,
táncoktató miatt a fiúk a kevésbé férfiasnak tartott tevékenységekben
elbizonytalanodnak. Ezért a tánccsoportokban kevés fiú. Ez a csoport az
Annaházi Tánccsoport fiútáncosainak tervezett utánpótlását biztosíthatja majd.
Szilágyi Erik csoportvezető a 2010-ben elvégzett 30 próba alatt sikeresen
megszerettette velük a táncot, a testmozgást.

- Citeracsoportok
o A Pacsirta Citerazenekar a mai tagjaival 2001. őszén játszott először együtt a

hangszerén. Az akkor középiskolás lányok többszörös arany minősítésű, arany
pávát is kapott együttessé értek.
Csoportvezetőjük Szegi Katalin is közülük kerül ki.
Havonta egyszer egész napos órákat vesznek Szabó Ferenctől, aki a csoport
művészeti vezetőjeként összeállítja a dalcsokrokat. Ez a fejlődésük záloga,
mert a saját tudásukat másként nem tudták fejleszteni.
2010-ben 120 tanórányi próbát tartottak és 19 előadáson vettek részt.

o A Hétszínvirág Citerazenekar középiskolás lányokból áll, arany minősítésű,
arany páva oklevelet is kapott csoport.
A Pacsirta Citerazenekar árnyékából nehezen kikerülő együttes tagjai 67 próbát
tartottak és 12 előadás részesei voltak 2010-ben.

o Az év első 3 hónapjában a Döngicse, a Sárgarigó és a Nyitnikék
Citerazenekar külön-külön próbált, hiszen különböző tagintézményekben
tanulnak, különböző korú gyerekek és a hangszerrel való kapcsolatuk is más-
más időben kezdődött.
A TÁMOP 3.2.3-as pályázat keretében a három csoportot összeolvasztottuk.
Sokat tanulnak egymástól, de gyakran szükséges az órákat a régi összevont
osztályokhoz hasonlóan önálló munkát végzőkre és olyanokra osztani, akik a
csoportvezetővel együtt munkálkodnak.
Sokat fejlődnek így is, de később a fejlődés érdekében szükséges lesz a csoport
különböző tudású tagjainak kisebb csoportos fejlesztése.
Kindert Ferenc vezetésével összesen 90 tanórát tartottak (külön-külön és
együtt) és 15 fellépést tudhatnak maguk mögött 2010-ben.

- Népdalkör
o A Szapáry Népdalkör tagjai 2004. őszén kezdték megtanulni, hogy

mennyivel másként kell egymásra is figyelni, ha közösségben énekelünk
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik
szivesen énekelték szüleikkel, nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat.
2010 első felében Kindert Ferenc vezetésével, az év végére Gerőcs Eszter
irányításával az arany minősítésű együttes tagjai összesen 135 tanórányi próbát
tartottak és 15 előadáson szerepeltek.

- Kórus
o A Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját, így az elmúlt évben a 10.

évébe lépett.
Augusztusra a két karnaggyal eddig párhuzamosan dolgozó együttes
ideiglenesen szülés és betegség miatt karnagy nélkül maradt. Szeptembertől
egy harmadik szakember is irányítja a tagok munkáját.
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A párhuzamosan több stílust éneklő csoport 2010-ben a három karnaggyal (
Kovács Zoltán, Bebrevszky-Hillender Anita és Polster Ildikó) összesen 112
tanórányi próbát tartott és 12 előadáson szerepelt.

- Könnyűzenei együttesek
o A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség.

Az viszont már nem általános, hogy a Dogs Zenekar 2010-ben az első
alakulásának 30., a mostani felállásának 10. évfordulóját ünnepelte.
2010-ben 52 fellépésük volt.

o A Zuhatag Zenekarnak 2010-ben csak 3 fellépése volt és csak 8 alkalommal
próbáltak 4-5 órát. Ennek oka, hogy a tagok 2/3-a elköltözött a településről.
Az együttest fénykorában a rockzenei körökben az egész országban ismerték.

o A Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult, 2010-ben sokat próbált, de csak
3 fellépésen vett részt.

o Az Elnézést Zenekar a nyáron felbomlott, átalakult. Az átszervezett csoport
nyár óta próbál Szapárfalu Klubkönyvtárban, még az első fellépés előtti
kialakulási-gyakorlási stádiumban vannak.

- Modern tánc, divattánc
o A hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor,

melyet ma divatos táncként tanulnak a hölgyek.
Két csoportban, összesen 10 fő gyakorolja szombatonként Sági-Három Anikó
vezetésével. Az ország sok pontján mutatkoznak be közülük, de van, aki a saját
szórakoztatására műveli.

o A Dalma Dance neve ismert a magyar divattáncok világában. A kiterjedt
hálózaton belül a fegyverneki csoportot instruktor vezeti Györffy Dalma
irányítása mellett. 2010-ben a fizetős csoport kis létszámmal működött.
Három lány 2010-ben is részt vett országos megmérettetésen is.
2010-ben tánctábort is tartottak a Művelődési Házban.

o A Zsanett Modell és Táncstúdió 2010. szeptemberében kezdte meg a
próbákat a fegyverneki lányokkal két korosztályban. Az akrobatikus
előadásokkal sokfelé vendégszerepelnek.

- Tárgyalkotó kör
o Egy fafaragó szakkör működött március elejéig, melyben csak néhány eszköz

használatával néhányan vettek rész. A fennállása alatt 18 foglalkozást tartottak.
o Március közepén a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával nagyobb

létszámmal, az év második felében új eszközöket is vásárolva, a fiúk mellett a
lányokat is bevonva új, gyermekeknek szóló szakkört indítottunk, mely 2010-ben
34 foglalkozást tartott Bárdi László fa-és csontfaragó vezetésével, aki a
népművészet ifjú mestere címet is megszerezte néhány évvel ezelőtt.

o Ügyes Kezek Klubja néven felnőtt kézimunka szakkör működik alkalmanként 4-
12 fő részvételével a hidegebb hónapokban (októbertől március végéig).
A klub tagjai önképzéssel, egymástól tanulva, sok írott, rajzolt anyag segítségével
művelik a kézimunkázás szinte valamennyi területét.
A csoport 42 órányi összejövetelt tartott 2010-ben és alkotó módon vett részt a
gobelin-kiállítás és a kézimunka-kiállítás létrehozásában.
Vezetését év közben vette át Strígel Józsefné Rimóczi Imrénétől.

- Mozgásos, sportos körök
o Wing Tsun Kung Fu csoport már majdnem 10 éve működik Fegyverneken
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Bihari Lajos vezetésével. Az év egy részében egy csoportként, a téli
időszakban két csoportként.
A gyermekek fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a
fegyelem megtanulása, amelyben segítséget jelent ez a sport. Fik és lányok es
járnak, a gyermekek mellett a 18-29 éves korosztály nem csak szülőként,
hanem tagként is látható.

o A jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus
jóga elemeit ötvözve segít a részvevő felnőtt hölgyeknek a mozgás, a figyelem
és az ellazulás segítségével kilépni a napi taposómalomból.
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok
önállóan is végzik.

- Hobbykör
o Az R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény

épületében tartja az órabontásokat. A visszatérő madarak lábáról leszedett
gyűrűk elhelyezésének időpontját a versenyzők csak tanuk előtt állapíthatják
meg, ezért az év 12 hetén ez közös elfoglaltságot jelent a tagoknak.

- Életvezetés
o Baba-mama Klub működött az év elejétől október elejéig.

Gondot okozott, hogy a fiatal anyukák az informális tanulást konkrét részcélok
nélkül akarták elérni. Nem fogadták el, hogy az összejöveteleknek kell adni
alkalmanként vagy összefüggően egy-egy konkrét célt ahhoz, hogy egy-egy
közösség működhessen. Közvetlenül akarták elérni a minden közösségben
működő mögöttes célt, amely – természetes módon nem működik. Így a
kitalálók gyermekeinek bölcsődébe kerülésével a csoport megszűnt létezni.

2.2.6. Rendezvényszervezés
Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt
élők elvárása, hogy olyan kulturális nagyrendezvények legyenek a településen, amelyek
méltóak Fegyvernekhez.

- Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek
o Január 22. Magyar Kultúra Napja tulajdonképpen a közművelődés ünnepe,

ahol a közművelődéssel közvetlenül, vagy áttételesen foglalkozó emberek a
művészet kifejező eszközeinek segítségével és az előadás utáni beszélgetéssel
ünnepelnek.149 fő vett részt az eseményen.

o Március 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél
a Móra Ferenc Tagintézmény műsorával és a Művelődési Házban az Orczy
Anna Tagintézmény és a Művelődési Ház közös műsorával ünnepeltük.

o Augusztus 20. Állami Ünnepet a hagyományos módon, az államról szóló
közvetlen, kis létszámú beszélgetéssel ünnepeltük. Ennek a szokása azért
alakult ki, mert ezen az ünnepen nagy ráfordítással, nagy ünnepet rendeznek a
közeli és távoli városokban. Ahhoz, hogy a fegyernekiek ne oda menjenek,
hanem itthon ünnepeljenek, azokkal az eseményekkel kell versenyre kelnünk,
amihez anyagi támogatást nem tudott adni 2010-ben sem az önkormányzat.

o Október 23. Nemzeti Ünnepet a szokásoktól eltérően a Művelődési Házban
tartottuk meg az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökének
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ötlete alapján a Női Kar a Művelődési Ház és két egyesületi tag segítségével.
A kitüntetés-átadással egybekötött műsoron kb.170-en vettek részt

- Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
o Május 1-re esett 2010-ben a közeli települések középiskoláinak ballagása,

ezért a képviselőtestület jóvá hagyásával a rendezvényre félretett összeget a
VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál megrendezésére fordíthattuk, miután
2010-re a kiemelt rendezvények mindegyikére a 2009. évi előirányzat 50%-t
használhattuk fel.

o VII. Országos Diák Gulyásfesztivál a Majális és az önkormányzattól kapott
többlet 200 e Ft mellett is a növekvő árak miatt alacsony költségvetésből
voltunk kénytelenek lebonyolítani. Emiatt emeltük meg a csapatok nevezési
díjait és vezettük be a résztvevők díjfizetését is. Ez a fegyverneki lakosok nagy
ellenérzésével találkozott. Ennek eredményeképpen a más településről érkezők
létszáma a 2009. évivel azonos szinten maradt, a fegyverneki csapatok és
nézelődők száma viszont a 2003. évi szintre esett vissza.
Az időjárás sem kedvezett annak, hogy valaki „csak úgy szétnézni” részt
vegyen az eseményen, mert az előző 6 alkalom kedvező időjárásával szemben,
2010-ben 11 órától esett, déltől pedig már szakadt az eső.

o A Virágzó Tisza Napja rendezvényét pályázatból és önkormányzati
kiegészítéssel a Baldácsy Művészeti Egyesület rendezte meg úgy, hogy
azokkal a feladatokkal, amelyeket az egyesület a tagjaival nem old emg a
Művelődési Ház és Könyvtárat bízta meg. (A pályázatot 2009. novemberében
nyújtotta be az egyesület. Sajnos, az eredményt azóta sem hirdették ki. Emiatt
az önkormányzat meghitelezte a pályázatban foglaltakat. Azt az összeget, amit
a pályázaton e célra a Baldácsy Művészeti egyesület kapni fog, be fogja fizetni
az önkormányzat számlájára.)
A támogatás hiányosságain, az önkormányzat kevés pénzén kívül még egy
gond volt a Virágzó Tisza Napján. Az eső.
A három napos rendezvény második két napját kénytelenek voltunk
elhalasztani két héttel. Ez még az alacsony költségvetéshez képest is
többletkiadással jár, hiszen a fellépők egy része nem tudta vállalni az új
időpontot, a kihelyezett áramot tovább kellett kérni stb. Többször felmerült már
(főként a 2009. évi eső után), hogy esőnappal szervezzük a szabadtéri
eseményeket. Ezt mindig anyagi okokból vetjük el, hiszen a programok
többsége 30-50%-al többe kerül, ha két időpontot kötünk le. A szereplő
ugyanis arra az időpontra nem tud más fellépést vállalni.

- Színházi előadások
o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Bemutatóját az önkormányzat támogatásával, a Magyar
Drámapedagógiai Társaság meghirdetésével, az Orczy A. Iskola segítségével
16. alkalommal rendeztük meg. Az önkormányzati támogatás megfeleződése
miatt elmaradt a gólyalábasokkal együtt már megszokott Csepűrágók
felvonulása, amelyet a gyermekek nagyon vártak.
A megye iskoláinak anyagi helyzete, a pedagógusok tanfolyamokkal való
leterheltsége miatt a szokásos 12-15-20 csapat helyett csak 7 csapat munkáját
minősítette a zsűri.

o A gyermekszínházi előadásainkra néhány eltökélt szülőn kívül senki nem
hozza a gyermeket. A szülők többsége az iskolára – óvodára hárítja ezt a
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feladatot, az intézmények kialakult rendje miatt ez nem nagyon fér bele a napi
teendők sorába.
Azt gondoltuk, ha a ma divatos, a gyerekek fantáziáját megragadó Harry Potter
lesz a főszereplő, akkor ez a tendencia megváltozik. Tévedtünk.
A színház a képzeletet megmozgató, felkavaró és felszabadító katarzisát azok
tudják felnőttként átélni, akik gyermekkorukban megmártóztak ebben a
feladatban. Ezért lenne fontos, hogy a fegyverneki gyermekek ne úgy nőjenek
fel, hogy nem találkoznak színházzal. Az pedig nagyon drága, amikor
kirándulásként a közeli vagy távoli városban nézik ugyanazokat a színészeket,
ugyanazzal az előadással, amire Fegyverneken, amikor helybe hozzuk, nem
vesznek részt.

o A kisgyermeken kívül a nagyobb kamaszok életkori, biológiai-pszichológiai
változásaival és szociális hátrányokkal is küzdő szakiskolásoknak is
szerveztünk beavató színházat Csodálatos Lolo címmel.
A résztvevők kisgyermekkorukban nem tapasztalták meg a színház
nyelvezetét, a tinédzserek várakozásainknál kevésbé voltak vevők az előadás
mondandójára.

- Koncert
o A Dogs Zenekar, időnként összefogva más együttesekkel minden hónapban

koncertet adott a település rock-rajongóinak.

2.2.7. Táborok szervezése
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat keretében hosszú idő után először rendeztünk tábort, a pályázat

kiírása szerint ingyenesen.
o A balatonboglári kézműves táborban gyermekeket foglalkoztattunk. A

termésekből készített épületek, térképek, az origami és a festés aratta a
legnagyobb sikert. Természetesen a balatoni fürdés, hajókázás, az északi
oldalon a hegymászás sem maradhatott ki a programból.

o A bogácsi táborba nagycsaládosokat és munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetű személyeket táboroztattunk néptánc-táborban. Az előzetes
félelmeinkkel ellentétben (hogyan vesszük rá a néptánccal soha nem
foglalkozott felnőtteket a közös munkára?) mindenki aktívan kivette a részét a
szakmai feladatokból. A fürdés, a pihenés is része volt a tábornak.

2.2.8. Nem programszerű tevékenység
- A Művelődési Ház nagy épületének előcsarnokába betérhettek a látogatók 2010-ben is

egy-egy megbeszélésre. Az agóra funkció alapja az, hogy van egy tér, ahol mindenféle
kötelezettség nélkül lehetnek az emberek.
2010-ben anyagi okok miatt nincs kitéve újság, folyóirat, mellyel az egymást váró
emberek az időt múlatnák, így ennek a kihasználása főként események, próbák utáni
beszélgetésekre korlátozódik.

2.2.9. Kiegészítő szolgáltatások
- Ez a tevékenység a létszám- és gazdasági adottságaink miatt nem volt jellemző az

intézményünkre, bár a TÁMOP 3.2.3-ban fiatal anyáknak szervezett önismereti tréninghez
kapcsolódott gyermekfelügyelet.

- Kávéházat üzemeltetünk, hogy a csoportok tagjai, a rendezvények résztvevői a jövetelük
céljára tudjanak figyelni.
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2.2.10. Származtatott alapszolgáltatások
Adottságainak, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezetek, az általunk
szervezetteken kívüli eseményekhez is hasznosítjuk.
- Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek,

magánszemélyeknek, amennyiben szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe.
Máskor olyan külső szervezésű rendezvényeket tartanak az intézmény épületeiben,
amiért nem fizetnek bérleti díjat, de mi a helyet adjuk, esetleg a takarítást,
berendezést szolgáltatjuk, de nem mi vagyunk a szervezők (pl: tüdőszűrés, véradás
stb)
Vannak olyan igénybe vevőink, akik csak az eszközöket igénylik, mások hangosítást,
szervezési segítséget, hírelési lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia,
dramaturgia stb) vesznek igénybe.

o Az Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
 a tagintézményei különböző vigasságaira (7 alkalom /36 óra/1400

résztvevő 2010-ben)
 fellépésekre való készülés, bemutatók céljára (38 alkalom /70 óra/272

résztvevő 2010-ben)
 az Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a gyermekek vizsgálatához

(203 alkalom /609 óra/305 résztvevő 2010-ben)
 a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez

o Pártok, politikai szervezetek
 A FIDESZ, a Jobbik és az MSZP bérelt termet (13 alkalom /34 óra/385

résztvevő 2010-ben)
o Szolgáltatások (biztosító, ügyvéd, kábeltv. ügyfélszolgálat) (128 alkalom /320

óra/1.259 résztvevő 2010-ben)
o Egészségügyi célra (véradás, szemvizsgálat, tüdőszűrés.) (17 alkalom /99

óra/4.041 résztvevő 2010-ben)
o Civil szervezetek igénybe vételei (Sárszögi Holt Tisza Sporthorgász Egyesület,

Kapocs Alapítvány, Baldácsy Művészeti Egyesület közösségi eseményei stb)
(23 alkalom /23 óra/461 résztvevő 2010-ben)

o Gazdasági szervezet (sertéstartók) (7 alkalom /39 óra/138 résztvevő 2010-ben)
o Magánszemélyek terembérlete (17 alkalom /86 óra/1.361 résztvevő 2010-ben)

- Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az
intézmény valamely telephelye, hanem csak a szervezési, hírelési, segítségünket,
eszközeinket veszik igénybe

o Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék) 9 alkalom
o Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek

 Fegyverneki Községi Sportegyesület
 hangosítási eszközünk állandó használatra adva
 mérkőzések hírelése, más rendezvények mérkőzés időpontjához

igazítása
 Fegyverneki Horgászegyesület

 versenyek hírelése
 Polgárőrség

 szkennelés, pályázat készítés, hírelés
 Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

 szervezési segítség
 Fegyverneki Gazdakör

 szervezés, hírelés
 Katolikus Karitasz
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 pályázat készítés, hírelés
 Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok)

 hírelés, közművelődési statisztika elektronikus elküldése

2.3. Idegenforgalom
- A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehet a szobát kiadó lakosoknak,

kézművességgel is foglalkozó embereknek és egyéb szolgáltatóknak.
- A település a belföldi

o a horgászturizmusra,
o a zöldturizmusra,
o a kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére,
o a misztikus turizmusra (Domb)
alakítja ki a kínálatát.

Ez a stratégia sokkal lassabban termi meg a gyümölcsét, mint a sokat költő, de a
divathullámok törvényszerű változása miatt a bálványait hamar átlépő, rendszeresen
nagy invesztációt igénylő ifjúsági turizmus.

- A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza
meg az eredményét.
A 2010-es években és a korábbi években is csak olyan marketingeszközt használtunk,
amely nem került közvetlen kiadásba (főként ingyenes internetes megjelenések).

- A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség.
Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikusi munka feltételeit,
de az önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére.
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2011. ÉV FELADATAI
A feladatokat

- az előző évek tapasztalatai,
- a 2010-es évben felmerült szükségletek és a
- költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek

figyelembe vételével tervezzük meg.
Azokat a feladatokat részletezzük, amelyek eltérnek a 2010. évi megvalósítástól akár azért,
mert növekedést, akár azért, mert csökkenést mutatnak. Azokat a feladatokat, amelyek az
előző években jól működtek, amelyekkel a 2010. év áttekintésekor külön foglalkoztunk, a
2011. év feladati között külön nem említjük meg.
Ezeknek a tevékenységeknek a felelőse az, aki 2010-ben is végezte a feladatot, határideje
folyamatos, vagy az eseményből következik a 2010-es év végrehajtása alapján.

3. Munkafeltételek 2011-ben

3.1. Személyi feltételek

- A közhasznú foglalkoztatás módosított szabályaihoz alkalmazkodva a takarítási-
pakolási és karbantartási valamint a közművelődési feladatok ellátását is segíteni kell a
BPJ-sek alkalmazásával.
A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg a
közalkalmazottaktól.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

- A közhasznú foglalkoztatás csak februárban indul, míg a feladatokat januárban is el
kell látni többletmunkával, megbízási díjjal és önkéntesekkel. (Az előbbinek a forrása
nem tervezhető a költségvetési tervkoncepció szerint, így alkalmazása esetére forrást
is kell találni.)
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

- Az igazgatónak a szakmai folyamatba épített ellenőrzéssel kell erősíteni a vezető
könyvtáros munkájának ellenőrzését, mert a tervezett feladatok mennyisége miatt a
helyszíni ellenőrzések növelése megoldhatatlan.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

- A módosított költségvetési tervkoncepció 2.30 pontja szerint az intézményünk és a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ nem tervezhet a
költségvetési törvényben előírtakon felüli kereset-kiegészítést.
A gazdasági helyzettől függetlenül is ez mutatja az embereket segítő és kiszolgáló
foglalkozások értékelését a köztudatban.
Meg kell próbálni a munka ellátása, az igénylők kiszolgálása mellett felhívni a
figyelmet arra, hogy e munkák ellátása nélkül a a dokumentumokhoz való hozzáférés,
a közösségi igények kielégítése milyen hátrányokat szenved.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
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3.2. Tárgyi feltételek
- Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani

- a színpadfüggöny áthelyezését,
- projektor beszerzését,
- nagyterembe székek beszerzését,
- könyvtári kölcsönző pult cseréjét.

Felelős: igazgató
Határidő a pályázat keresésére, beadására: folyamatos

A meglevő székeket folyamatosan javítani, sarokpánttal ellátni szükséges a közhasznú
foglalkoztatottakkal.
Felelős: gondnok
Határidő: folyamatos

3.3. Épületek
- A Művelődési Házban a rockzenekarok próbatermének hangszigetelésével a

kisterem használata nem zárja ki a zenekari próbákat. A költségvetésben nincs rá
fedezet, ezért csak pályázatból oldható meg.

Felelős: igazgató
Határidő a pályázat keresésére, beadására: folyamatos

3.4. Gazdálkodás
- A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység

kiadásai közötti szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos
gazdálkodásra lesz szükség.
Felelős: gazdaságvezető
Határidő: folyamatos

- A források keresése, pályázatok írása hozhat olyan bevételeket vagy takaríthat meg
olyan kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

- A TIOP és TÁMOP pályázatok időbeni eltolódása miatt 2011-ben az eredetileg
tervezettnél több feladatot kell végrehajtani, hogy a pályázati záró határidőkre
elkészüljünk.
Felelős: igazgató
Határidő: pályázatok szerint

3.5. Jogi dokumentumok
- A szabályzatokat, az előírásokat felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani.

Felelős: gazdasági szabályzatok esetén a gazdaságvezető
közgyűjteményi szabályzatok esetén a vezető könyvtáros
közművelődési és munkajogi szabályzatok esetén az igazgató

Határidő: folyamatos
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3.6. Partnerkapcsolatok
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat és a BPJ miatt az eddiginél szorosabb kapcsoaltot kell

kiépíteni a Munakügyi Központtal.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4. A szakmai munka tervezése
4.1. Közgyűjteményi tevékenység
4.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- A tervezett állomány-csökkentés utolsó 4-5 ezer kötetének selejtezését az év közben a
TÁMOP 3.2.4. számú pályázatból adódó feladatok miatt el kell halasztani.

- A beszerzéseknél törekedni kell arra, hogy főként a gyermekrészleg állományában
növeljük a szakirodalom mennyiségét minőségi kiadványokkal.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

4.1.2. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat befejezéséig összesen 20.000 helytörténeti dokumentumot

kell feltárni a TextLib rendszerrel a beszerzett új könyvtári dokumentumokon túl.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: augusztus 31.

- A vonalkódos kölcsönzéshez és állományellenőrzéshez a TIOP 1.2.3 pályázattal
beszereztük a szükséges szoftvert, a vonalkód-olvasókat és a vonalkódokat. A
dokumentumokat vonalkóddal kell ellátni, a TextLib rendszerben a kódot a
dokumentumhoz hozzá kell rendelni. A munka nagy részét a július-augusztus
hónapokban várhatóan zárva-tartás mellett kell elvégezni. Ehhez a pénzszűke miatt
külső munkaerőt nem tudunk igénybe venni. A közhasznú foglalkoztatásban szükséges
legalább 2 fő érettségizett, pontos munkát végző segítő ember alkalmazása.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: augusztus 31.

4.1.3. Könyvtári szolgáltatások
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében 7 eseményt (író-olvasó találkozó,

könyvtárhasználati verseny stb.) tervezünk, mellyel a könyvre, az olvasására, a
könyvtár állományára hívjuk fel az olvasóink figyelmét.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

- A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével internetes honlapot hozunk létre, mely
segítségével az olvasók

o otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,
o megnézhetik, hogy az adott dokumentum kölcsönzésben van-e,
o meghosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre,
o előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,

Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos
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- Vakok és gyengénlátók részére segítő programot működtetünk a könyvtár egyik
számítógépén. A program telepítése után az olvasókkal, főként azokkal, akik azért
nem jártak könyvtárba, mert a szemük állapota nem tette lehetővé az olvasást meg kell
ismertetni a lehetőséget.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: program elindítására. augusztus 31, a megismertetésre folyamatos

4.1.4. Helytörténeti gyűjtemény
- Kapacitáshiány miatt a helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatban csak a gyűjtemény

igény szerinti bemutatására törekszünk.

- Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:
o Akár csak határozott időre néprajzos foglalkoztatása a gyűjtemény

átrendezéséhez, szakmai feltáráshoz.
o Kiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe. Ebben az esetben

fogadni tudnánk, a már felajánlott kiállítási tárgyakat is.
Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.

Felelős a pályázatkeresésre: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2. Közművelődési tevékenység
- A közművelődésnek reagálnia kell a helyi igényekre, ez a tervezés, csak az előre látható

feladatokat tartalmazza. Ebben év közben változás lehetséges.

4.2.1. Információs tevékenység
- Intézményi honlapot működtetünk, ahol megfelelő közhasznú munkás segítsége esetén

elérhetőek lesznek a csoportok adatai, a rendezvények képanyagai, előzetesei.
Ez nem jelenti azt, hogy a fontosabb eseményekről nem adunk hírt a település honapján,
hiszen a szörfözők ott keresik az információkat. Így nagyobb tárhelyet tudunk az
intézmény bemutatásához felhasználni.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.2. Ismeretterjesztési tevékenység
- A TÁMOP 3.2.3-as program az eddigi megfeszített munkán felül is többletfeladatokat ad.

A 2010-es likviditási helyzet miatt a pályázat aktuális kiadásait csökkentendő, a
feladatokat 2011-re halasztottuk el.

o A demokratikus intézményrendszer megismertetése sorozatban a helyi és az
országos szerveket kell bemutatnunk munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetű csoportok tagjainak

o Életvezetési tanácsokkal kell ellátnunk a GYES-en, GYED-en, GYET-en levő
kismamákat vagy a munkaerő-piacra éppen most visszatérteket.

Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.3. Kiállítások rendezése
- Az állandó kiállításunk további növekedésének határt szab a terem nagysága.

Amennyiben közhasznú munkás segítségével sikerül beszkennelni az anyagot, a készülő
internetes honlapon el lehet helyezni a tablókat. A tablók fizikai elhelyezéséhez több falra
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szerelhető, lapozós tartóra van szükség, amelynek megszerzése csak pályázatból
lehetséges.

Felelős pályázatkereséshez és közhasznú munkás irányításához: igazgató
Határidő: folyamatos

- A szokásos időszaki és alkalmi kiállításokon (gobelin, kézimunka, rendezvényekhez
kötődő kiállítások) kívül bőrképkiállítást rendezünk február közepén.
A település lakóit megismertetjük egy olyan technikával, amelyet a sok alkotó művésszel
rendelkező településünkön nem művel senki.

Felelős: igazgató
Határidő: február 20.

4.2.4. Művelődő közösségek
A közösségeinket önkormányzati támogatással, pályázati és szponzorációs segítséggel,
lakossági hozzájárulással és önkéntes munkával próbáljuk megőrizni.

A fenntartás alapja, hogy a mögöttes célok (személyiség kiteljesedése, interperszonális
kapcsolatok erősödése, település megtartó erejének növelése stb) elérésének feltétele, hogy
legyen egy előtérben álló konkrét cél. Abban az esetben, ha a közösség ezt nem fogadja el,
vagy ha pénz hiányában vagy más kizáró tényező miatt teljesen esélytelen a konkrét cél egy
részének elérése, a csoport széthullik, így a mögöttes célját sem teljesíti be.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.5. Rendezvényszervezés

- Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek
Az eddigi rendezvényeken túl két esemény került be az önkormányzat által támogatott
ünnepek sorába úgy, hogy a költségvetési tervkoncepció szerint az intézményünk
többet támogatást nem tervezhet.
Emiatt:

o Nemzeti Összetartozás Napját 2010-ben (a 90. évfordulón) az önkormányzat
finanszírozásában hivatásos előadókkal rendezte meg az Életfa Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület (ezért nem szerepel az intézményünk 2010. évi
munkájáról szóló részben.). A finanszírozás egyedi támogatás volt, hiszen az
előző években az egyesület ezt az ünnepet magára vállalva támogatás nélkül
szervezett eseményt.
Amennyiben 2011-ben is egyedi támogatással vagy támogatás nélkül az
egyesület szervezi az ünnepséget, az intézményünk igény szerint nyújt
segítséget.
Amennyiben az egyesület nem vállalja fel az ünnepség megszervezését, az
intézményünk az augusztus 20-i állami ünnephez hasonló kis létszámú, a
témáról nyitóelőadás utáni beszélgetésen alapuló ünnepséget szervez.
Felelős : igazgató
Határidő: az egyesülettel való egyeztetéshez: március 15.

a rendezvényhez: június 4.

o Az aradi vértanúk napját az intézményeken elhelyezett fekete zászlóval és az
oktatási intézményekben való megemlékezéssel ünnepelte a település (ezért
nem szerepel az intézményünk 2010. évi munkájáról szóló részben.).
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Az intézményünk külön támogatás hiányában, a településen való
megemlékezés ismeretében nem tervezi ezen túl rendezvény szervezését erre az
alkalomra.

- Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
Lakossági igény megváltozásaként érezhető, hogy az emberek az új
településvezetéstől az eddigieknél sokkal több pénzből megvalósított
nagyrendezvényeket várnak.
Felerősödött az igény a média sugallta idolok megnézésére, aktivitás nélküli
„szórakozás”-ra a „más rétje zöldebb” szlogen jegyében. Egyre több ember várja,
hogy őt szórakoztassák úgy, hogy ezért neki ne kelljen semmit sem tennie.

o 2011-ben a Majális vasárnapra esik. A középiskolák utolsó tanítási napja és
az érettségi kezdőnapja közötti hétvégére. Várhatóan az iskolák a ballagásokat
szombaton tartják, így azok, akik csak távolabbi családtagként érintettek,
esetleg rövidebb időre, de várhatóan megjelennek a Majális rendezvényén.
Akkora létszám, mint a hagyományos Majálison volt, nem várható, mert sokan
lesznek, akik a hétvége mindkét napját nem tudják szórakozással tölteni. A
ballagásban közvetlenül érdekeltek (diákok és szüleik) pedig a ballagás anyagi
és egyéb terhei és az érettségi réme miatt nem látogatják majd a rendezvényt.
Gondot fog okozni az is, hogy II. János Pál boldoggá avatása miatt egyházi
események foglalják majd le a katolikusokat, így a Katolikus Karitasz
foglalkozásai is elmaradnak.
Ettől függetlenül tervezzük, hogy megtartjuk a Majálist. A tervkoncepcióban
szereplő összegből viszont biztosan nincs esélye, hogy létrejöhet az esemény,
hiszen a színpadhoz szükséges ideiglenes áramlekötés Majálisra eső része
önmagában el fogja érni az 50 e Ft-ot a 100 e Ft-os teljes összeg felét.
Sajnos, pályázati lehetőség nem látszik erre a rendezvényre.
Felelős: igazgató
Határidő: a megtartás végleges eldöntése: március 30

megrendezés esetén a lebonyolítás: május 1.
o VIII. Országos Diák Gulyásfesztivállal is főként költségvetési gond lesz

2011-ben. A 2010-ben 600 e F-ból jegyárusítással, magas nevezési díjjal
megvalósított eseményt 2011-ben nem fogjuk tudni 300 e Ft-ból, esetleg
jegykibocsátás nélkül megvalósítani.
Esőnap tervezését akadályozza, hogy a csapatok főként a végzős tanulókkal
neveznek, akik a verseny után a vizsgáikat teszik le, ezért nem találtunk másik
megfelelő időpontot.
A rendezvény a településnek szórakozási, közösségi eseményként értéke, de a
helyi szakiskolának és a szakiskolában végzett tanulók munkájának
elismerésében az országos szakmai megbecsültségnek örvendő megmérettetés
szerepet játszik.
Felelős: igazgató
Határidő: a csapatok előzetes értesítésére: február 15.

megrendezés esetén a lebonyolítás: május 14.

o A Virágzó Tisza Napjával kapcsolatosan merül fel legjobban a celebek és
médiából ismert egyéniségek meghívásának az igénye, hiszen ez az a
rendezvény, amely a település közösségi rendezvényekre figyelő valamennyi
rétegéhez próbál szólni. Az önkormányzati választás eredménye óta még
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erősebb csodavárás érezhető, hiszen ez téma volt a jelöltek programjában.
A 2010-ben a közhasznúaknak és más intézmények dolgozóinak kiadott
túlórákon, a szponzori hozzájárulásokon, az önkéntes munkán kívül 1.400 e Ft-
ot költöttünk az eseményre, mellyel szemben 2011-ben a költségvetési
tervkoncepció 500 e Ft-ot irányoz elő.
A falunapokra kiírt pályázaton nem vehetünk részt, mert azt az 5.000 fő alatti
települések kaphatják, a LEADER pályázatot még a tavalyi rendezvényre sem
fizették ki, várhatóan az ilyen eseményekre pályázni sem lehet majd.
Idegenforgalmi pályázatok várhatóak, de ott az eladott jegyekkel, máshol pedig
a vendégéjszakák növekedését többletként befizetett idegenforgalmi
adóbevétellel kell igazolni az indikátorok teljesülését.
Az elmúlt két év tapasztalata alapján látható, hogy bár többe kerül, esőnappal
kell meghirdetni a Virágzó Tisza Napját.
Nyilvánvaló, hogy a hagyományos programokat nem tudjuk a most ismert
összegből megvalósítani.
Felelős: igazgató
Határidő: az esemény megtartásával kapcsolatosan március 31.

megvalósítás esetén június 25.
- Színházi előadások

o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bemutatójára már nyertünk pályázati támogatást, melyhez a
nem támogatott részt az önkormányzat tervkoncepciójában szereplő összeg
elegendő lesz.
Felelős: igazgató
Határidő: meghirdetés: január 15.

o Gyermekszínházi előadást csak egyet tervezünk 2011-re a közművelődési
terület szervezésében.
Nagyon fontosnak tartjuk a színház minél korábbi megismertetését, átélését, de
a településen lakó gyermekeknek a TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében könyvtári
rendezvényként ingyenesen látogatható előadás is a rendelkezésére áll.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

- Népzenei találkozó
o A Pacsirta Citerazenekar és a Szapáry Népdalkör tagjai vetették fel, hogy a 2009.

évi kórustalálkozóhoz hasonlóan szervezzünk népzenei találkozót.
Pályázatot találtunk hozzá, január végi beadási határidővel, saját erő igény nélkül.
Amennyiben pályázatunk nyer, meghirdetjük a találkozót, ellenkező esetben
forráshiány miatt nem rendezzük meg az eseményt.
Határidő: pályázat beadásához január 25.

nyertes pályázat esetén meghirdetéshez: július 1.
Felelős: igazgató

4.2.6. Táborok szervezése
Tábort nem tervezünk 2011-re.
Az oktatási intézmények szerveznek tábort, helyet adunk a Dalma Dance táborának is,
szervezési segítséggel veszünk részt a Baldácsy Művészeti egyesület táborában, de önálló
tábort a nyári fellépések, a TÁMOP 3.2.4-es pályázat befejezése miatt nem tervezünk.
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4.2.7. Nem programszerű tevékenység
Nem tervezünk változtatást a 2010. évi munkához képest.

4.2.8. Kiegészítő jellegű szolgáltatás
Nem tervezünk változtatást a 2010. évi munkához képest.

4.2.9. Származtatott alapszolgáltatások
- a 2010-ben teremhasználattal érintett szervezetek 2011-ben bővülnek a

o a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, akik Munkaügyi Központ
támogatásával munkatárs foglalkoztatását tervezik rendszeres
ügyfélszolgálatként.
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Az intézmény működésének főbb eseményei
/ A dátumok csak tájékoztató jellegűek /

január 15 Dogs Koncert

január 21. Magyar Kultúra Napja

január 22. Baldácsy Est

február 3., Véradás

február 5. Móra alsós farsang

február 11. Orczy felső farsang

február 13. Annaházi óvoda farsangja

február 16.- március 2 Bőrkép kiállítás

február 19. Orczy szalagavató

február 26. Orczy alsó farsang

március 1. TÁMOP 3.2.4 konferencia

március 5. Dogs Koncert

március 3. Véradás

március 3. Közmeghallgatás Szapárfalu

március 14-15. Tavasz 2010 Gála

március 15. Koszorúzás

március 17. Közmeghallgatás Műv. Ház

március 15. Koszorúzás

március 25-26
XX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-

Nagykun- Szolnok megyei bemutatója

április 9. Tavaszi hangverseny

április 10 Babruha börze

április 23. Dogs Koncert

május 1. Majális

május 3. Anyák Napja - Idősek Klubja

május 10-24 Gobelinkiállítás

május 14. VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál

május 21. Dogs Koncert

június 4 Nemzeti Összetartozás Napja

június 9 Véradás

június 11 Dogs Koncert

június 24-26 Virágzó Tisza Napja

július 16. Dogs Koncert

július 23. Népzenei találkozó

augusztus 13. Dogs Koncert

augusztus 18. Beszélgetés az államról

szeptember 10. Dogs Koncert

szeptember 29. Véradás

október 4. Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak

okóber 6. Nemzeti Gyásznap

október 8. Fegyvernek Szelleme Pantheon

október 15. Dogs Koncert

október 21. Ünnepi testületi ülés

november 7. Pályaválasztási szülői értekezlet

november 16-30 Kézimunka kiáll.

november 13. Dogs Koncert

november 25. Véradók köszöntése

november 27. Adventi gyertyagyújtás

december 5. Orczy Mikulás

december 10. Móra Gála

december 13. Karácsonyi készülődés - Műv. Ház

december 16 Karácsonyi készülődés - Klubkönyvtár

december 17. VI. Fegyverneki Rockfesztivál

december 18. Adventi hangverseny


