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Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolóját és jóváhagyja 2012. évi munkatervét.
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MELLÉKLET
Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

MUNKATERV
2012. ÉVRE

A 2011. 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 között egyre nagyobb a
különbség.
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.
1. 1. Személyi feltételek

- 2011. november 3-tól az intézmény vezetését az intézményvezetéssel megbízott könyvtáros látja el. Az
igazgató hiánya elég sok akadályt gördít a hétköznapi munkavégzés elé. A munka sokasága nem egyenesen
arányos a személyi feltételekkel. Ennek ellenére a munkatársak megbirkóznak a feladatokkal, törekedni kell arra,
hogy a település lakói, ill. az ide látogató vendégek ebből ne érezzenek semmit.

- A szervezési segítségünket továbbra is természetesnek veszik. 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. Arra nem gondolnak, hogy rajtuk kívül még
hányan várják el ugyanezt.

- A művelődésszervezői munkakör – a 2011. november 2-ig igazgatói megbízást ellátó
művelődésszervezőn kívül is – szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori képviselő-
testület, hogy szükség van rá, a feladata adott), azonban több éve nem tervezhetjük az intézmény
költségvetésében, így nincs álláshely. A munkát viszont el kell végezni.
Az év utolsó 2 hónapjában az igazgató távozása miatt egyáltalán nem volt e területen szakember. Az
alkalmazottak megfeszített munkájával a tevékenységek folytatódtak.
- A turisztikai munkakör szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori képviselő-testület,
hogy szükség van rá, a feladata adott), azonban több éve nem tervezhetjük az intézmény költségvetésében,
így nincs álláshely.
 A könyvtári munkát nagyban nehezíti, hogy az egyik könyvtáros 2011. március eleje óta már nem az
intézmény dolgozója. Így elég nehéz egy emberként helyt állni, hiszen a könyvtári munka elég sokrétű és ez
az állapot nem mehet az olvasók rovására.
Ezért volt szükség arra, hogy ideiglenesen a könyvtári kisegítőt túlórában foglalkoztassuk, mert a munka

nem lett kevesebb.
Ezt a hiányt átmenetileg, 2011. december 7-től egy 6 órás könyvtáros alkalmazásával sikerült pótolni.
A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában, hiszen nincs pénz
néprajzosra az átrendezéshez. Egy foglalkoztatottat egy fél éves – egy éves munkára át lehetne venni a
megyei múzeumtól, de a tervkoncepció szerint tervezhető költségvetés 2011-ben sem nyújtott erre fedezetet.

Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, nagyobb alapterületen, méltóbb
körülmények között mutassuk be a helytörténeti 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 nyitva tartás, ill. az olvasók miatt, más épületben ezt a munkát
így nem tudnák ellátni.

- A Könyvtár a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 1.2.3.) keretében közel 5 millió Ft-os
fejlesztéssel gazdagodott, hogy informatikai szolgáltatásait színvonalasabbá tegye.
Ebből a pénzből beszerzésre került 7 db számítógép lap monitorral, amely nemcsak a látogatók, hanem a
könyvtárosok munkáját is könnyebbé tette, ill. teszi a mindennapi munkájuk során.
Természetesen a számítógépek mellett különböző informatikai eszközök is beszerzésre kerültek. Ezek közül
kiemelném a szkennelőt, a projektort, a fénymásoló gépet, valamint a vonalkódleolvasót.
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pályázat folytatásaként a TÁMOP 3.2.4 pályázaton is nyertünk. Ennek a pályázat keretében is nagyon sok
lehetőség nyílt mind az olvasók, a látogatók, ill. a könyvtárosok számára is. A település szempontjából nagy
előrelépést jelentett e pályázat.
Alkalmunk nyílt rendezvények szervezéséhez, mint például író-olvasótalálkozó, ill. különféle versenyek
rendezéséhez.
A pályázat lehetővé tette a helytörténeti dokumentumok feldolgozását a TextLib rendszeren belül, valamint a
dokumentumokat elláttuk vonalkóddal.
Nagy gond, hogy a Művelődési Házban a technikai berendezések kezeléshez nincs állandó, hozzáértő személy.
Az eszközeinket időnként más intézmények is igénybe veszik, a rendezvényeikhez. Az állandó személy
foglalkoztatása esetén a berendezések elhasználódása lassulna.

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

Tárgyi feltételek
- A 2011-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült finanszíroznunk.

- A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból sikerült székeket beszereznünk a Művelődési Házba.

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

- 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.
Gazdálkodás
- A rendezvények száma, gazdasági minősége jóval a lakossági igény alatt van, költségvetési okokból.
- Az egyik ok a személyi feltételeknél említett létszámgond.
- 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.
- 2011-ben a két TÁMOP pályázat foglalásainak jóvoltából az intézmény soha nem látott (és a fentiek miatt
előreláthatólag hosszan nem remélhető) mértékű terembérleti bevételre tett szert. Ezt fordította az intézmény
kiadásokra, a költségvetési előirányzatból az önkormányzat finanszírozási gondjai miatt nem hívta le az összes
támogatást.
- 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 2011-ben is a Magyar Kultúra Napja, az augusztus 20-i Állami Ünnep, a Fegyvernek
Szelleme Pantheon találkozója, az októberi ünnepi testületi ülés, ill. a véradók köszöntése reprezentációs
költségeit a Polgármesteri Hivatal fizette ki.
- A bevételeink növelésére rendszeresen adtunk be pályázatokat. A Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e Ft-ot
nyertünk a Mirella Kórus jelmezeire, 300 e Ft-ot a 2011. évi Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozóra.
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.
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
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- a helyi önkormányzat önállóan működő, és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeivel
- 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

A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a Törökszentmiklósi Művelődési Központtal és az Ipolyi
Arnold Könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával szoros az együttműködésünk.
A szakmai munka értékelése
Közgyűjteményi tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- A beszerzett új dokumentumokat folyamatosan feltárjuk a TextLib rendszerrel, így az a rendszerben azonnal
elérhető.
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat támogatásával az addig összegyűjtött helytörténeti dokumentumok feltöltése is
megtörtént a TextLib rendszerben 2011-ben.

- A könyvtár 2011-ben 389 db kötetet vásárolt, és 151 db ajándékkönyvvel gyarapodott. Az ajándékkönyvek
nagy részét a Márai-programnak köszönhettük. Ennek a programnak a célja az volt, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával a magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az
olvasókhoz.

- A könyvtári polcrendszer és a kölcsönző-pult várja a lecserélést, de erre semmilyen pályázati lehetőség nincs.

Könyvtári szolgáltatások
- A szolgáltatásainkat 2011-ben 682 beiratkozott olvasó vette igénybe (ebből 350 fő 14 éven aluli volt)

- 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.

2011-ben a személyes könyvtárhasználat a számok tükrében azt mutatja, hogy 14 éven aluli olvasók nem igazán
vették igénybe a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat. E szerint 1457 fő felnőtt használó, és csak 741 fő 14
éven aluli olvasó élt a könyvtár adta lehetőségekkel. Sajnos a kölcsönzött dokumentumok tekintetében is jóval a
felnőttektől elmaradva állnak a 14 éven aluliak. Felnőtt kölcsönzések száma 2244 dokumentum, és a gyermekek
által kölcsönzött dokumentumok csak 938 kötet volt. A közvetlenül helyben használat is azt mutatja, hogy több
felnőtt jött be a könyvtárba, mint gyerek. 2213 helyben használt dokumentumot jelentett felnőttek esetében, míg
a 14 éven aluliaknál ez a szám csak 927 dokumentum volt. A könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vették az
olvasók, 2011-ben 54 kérést küldtünk el más könyvtárakhoz.
- A TÁMOP 3.2.4-es pályázat támogatásából 2 író-olvasó találkozót, a gyermekeknek mesemondó versenyt,
foglalkoztatókat, valamint a fogyatékosok hátrányainak megtapasztalását lehetővé tevő eseményt szerveztünk.

Helytörténeti gyűjtemény
- A szakemberhiány miatt a könyvtárosok mutatják meg a gyűjteményt a látogató csoportoknak, személyeknek,
de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai ismeretek nélkül nem vállalkozhatnak.
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 pedig javaslatokat.
-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.
- 2011-ben a TÁMOP 3.2.4. keretén belül elkészült az intézmény honlapja is.

www.kultura-fegyvernek.hu. A 2011. évben a szakemberhiány, a TÁMOP pályázatok végrehajtása, év végén a
vezető hiánya miatt az oldal kevés információt tartalmaz.

- Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről, eseményeiről,
csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről is.
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- Az intézmény honlapján található egy olyan naptár, ahol az események időpontjait a lakosok nyomon
tudják követni.
- A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat e-mailen
megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehették (pl.: pályázatok, képzések).

Ismeretterjesztési tevékenység
- 2011-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretein belül végeztünk.
- pszichológus segítségével önismereti tréninget tartottunk
- GYES-en, GYED-en levő kismamáknak gyermekfelügyelettel a munkaerőpiacra való visszajutást segítő céllal,
- szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal,
- munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére
Kiállítások rendezése
- A Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme Pantheon kiállítása,
mely 2011-ben 3 tablóval gyarapodott.
- Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhímzőknek tavasszal és a többi kézimunkaforma
művelőinek ősszel két-két hét időtartamra.
- Helyi alkotónak adtunk bemutatkozási lehetőséget.
- Alkalmi kiállításokat tartottunk a Virágzó Tisza Napján a fegyverneki történelemről és a tiszavirágokról.
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.
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,
- ezért jobban érzik magukat a településen,
- növelik a település megtartó erejét.
Előadó-művészeti csoportok:
- Néptánccsoportok
oAz Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik általános iskolás korukban részt
vettek néptánccsoportok munkájában.
A csoport vezetését 2011 őszéig Kovács Péter látta el, majd őt váltotta Gál Levente.
oVadvirág Tánccsoport az Orczy Anna Általános Iskola – Orczy Anna és Móra Ferenc tagintézményének felső
tagozatosaiból áll. Vezetőjük Czifra Zsigmondné.

oA Kis Vadvirág Tánccsoport az Orczy Anna Általános Iskola – Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézményének alsó tagozatosaiból áll. Vezetőjük Czifra Zsigmondné.
oAnnaházi Ifjúsági Tánccsoport a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával alakítottuk 10-14 éves
résztvevőkkel. A csoport a támogatási szakasz lezárultával is működik.(fenntartás).
A csoport vezetője Szilágyi Erik, aki megszerettette velük a táncot, és a testmozgást.
- Citeracsoportok
oA 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 került ki.
oA Hétszínvirág Citerazenekar 10-18 éves fiatalokból áll, arany minősítésű, arany páva oklevelet is kapott
csoport. 2011 szeptemberében komoly átalakulás, létszámbővülés történt az együttesben.
oAz 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. Az év első felében a TÁMOP 3.2.3.pályázat keretében működtek, ősztől a fenntartási idő
kezdődött el.
- Népdalkör
oA Szapáry Népdalkör
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik szívesen énekelték szüleikkel,
nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat.
2011 első felében Gerőcs Eszter vezetésével, az év végére pedig Szegi Katalin irányításával készültek a
különböző fellépésekre.
- Kórus
oA 2011-ben kitüntetett Mirella Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját. A csoportot Polster Ildikó
vezeti.
Könnyűzenei együttesek

A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség.
o a Dogs Zenekar valamikor a ’80-as évek elején alakult. A Dogs-ban sokan megfordultak, de a nagy áttörést
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2000. év jelentette, amikor a mostani, formáció jött létre. A zenekar azóta működik töretlen sikerrel.
oA Zuhatag Zenekarnak a tagjai 2/3-a elköltözött a településről. Az együttest fénykorában, a rockzenei
körökben az egész országban ismerték. 2011. végre teljesen reménytelenné vált az együtt próbálás, ezért a
csoport feloszlott.
oA Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult.
oAz Elnézést Zenekar többszörös átalakulás után is Szapárfalu Klubkönyvtárban próbál.
- Modern tánc, divattánc
oA 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.
oA Zsanett Modell és Táncstúdió 2010 szeptemberében kezdte meg a próbákat a fegyverneki lányokkal két
korosztályban. Az akrobatikus előadásokkal sokfelé vendégszerepelnek.
- Tárgyalkotó kör
oA fafaragó szakkör a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával működött a pályázat idején. Ősztől
intézményi szakkörként működnek. Működésük a pályázat fenntartását is jelenti.
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 csoportot Strigel Józsefné vezeti.
- Mozgásos, sportos körök
oWing Tsun Kung Fu csoport Bihari Lajos vezetésével működik.
A gyermekek fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a fegyelem megtanulása, amelyben
segítséget jelent ez a sport.
oA jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus jóga elemeit.
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok önállóan is végzik.
- Hobbykör
oAz R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény épületében tartja az órabontásokat. A
fiatal galambok késő nyári versenyén is indultak (újabb 4 hét) egy év kihagyás után.
- Életvezetés
o Baba-mama Klub működött az év elejétől október elejéig. A fiatal anyukák nem fogadták el, hogy az
összejöveteleknek adni kell 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. újabb szülés miatti
kimaradással a csoport megszűnt létezni.

Rendezvényszervezés
Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt élők elvárása, hogy
olyan kulturális nagy-rendezvények legyenek a településen, amelyek méltóak Fegyvernekhez.
- Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek
o Január 21. 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.
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 Június 4. Nemzeti Összefogás Napja – A helyi vállalkozók, lakosok, önkéntes szervezők, a polgármesteri alap
összefogásával, Ismerős Arcok koncerttel ünnepelt a település, melyhez a szakmai és elszámolási hátteret az
intézményünk adta.
oAugusztus 20. Állami Ünnepet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökének ötlete nyomán, a
Katolikus Karitász, a Baldácsy Művészeti Egyesület segítségével, intézményünk szervezésével a Római
Katolikus szentmisén ünnepeltük meg.
o Október 23. Nemzeti Ünnepen vehette át Fegyvernek Nagyközség Díszpolgára címet Dr. Hámori József,
Fegyvernek szülöttje. Kulturális műsorral ünnepeltünk.
- Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
o Május 1-je. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 35/2011. sz. határozatával döntött arról, hogy anyagi
okból 2011-ben a Majális megrendezését nem tudta biztosítani.
oVIII. Országos Diák Gulyásfesztivált és a Virágzó Tisza Napját Az Önkormányzat képviselő-testülete
szintén anyagi okból egyszerre rendezte meg.
- Színházi előadások
oA Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatóját az
önkormányzat támogatásával, a Magyar Drámapedagógiai Társaság meghirdetésével, az Orczy Anna Általános
Iskola segítségével 17. alkalommal rendeztük meg.
- Koncert
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oA Dogs Zenekar, időnként összefogva más együttesekkel minden hónapban koncertet adott a település rock-
rajongóinak.
Táborok szervezése
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat „A demokratikus intézményrendszer megismertetése” sorozatában a helyi és az
országos szerveket mutattuk be, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok tagjainak.
Életvezetési tanácsokkal láttuk el a GYES-en, GYED-en, GYET-en levő kismamákat, ill. a munkaerő-piacra
éppen most visszatérteket.
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.
oAz Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- a tagintézményei különböző vigasságaira
- fellépésekre való készülés, bemutatók céljára
- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a gyermekek vizsgálatához
- a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez
- Szolgáltatások (biztosító, ügyvéd, kábeltv. ügyfélszolgálat)
- Egészségügyi célra (véradás, tüdőszűrés)
- Civil szervezetek igénybe vételei (Sárszögi Holt Tisza Sporthorgász Egyesület, Baldácsy Művészeti Egyesület
közösségi eseményei stb.)
- Magánszemélyek terembérlete
- Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az intézmény valamely telephelye,
hanem csak a szervezési, hírelési, segítségünket, eszközeinket veszik igénybe
- Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék)
- 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
pályázat készítés, hírelés
Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok)
hírelés, közművelődési statisztika elektronikus elküldése

Idegenforgalom
- A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehet a szobát kiadó lakosoknak, kézművességgel is foglalkozó
embereknek és egyéb szolgáltatóknak.
- A település a belföldi
o horgászturizmusra,
o zöld turizmusra,
o kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére,
o misztikus turizmusra (Domb)

alakítja ki a kínálatát.
- A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza meg az eredményét.
- A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség.

Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikai munka feltételeit, de az
önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére.

2012. ÉV FELADATAI
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A feladatokat
- az előző évek tapasztalatai,
- a 2011-es évben felmerült szükségletek és a
- költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük
meg.
Ezeknek a tevékenységeknek a felelőse az, aki 2011-ben is végezte a feladatot, határideje folyamatos, vagy az
eseményből következik a 2011-es év végrehajtása alapján.
Munkafeltételek 2012-ben
Személyi feltételek

- A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban még nem körvonalazódott. Ha február hónapban beindulna
a program, akkor szükség lesz a munkájukra a takarítási-pakolási és karbantartási, valamint a
közművelődési feladatok ellátásában is egyaránt.

A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg a közalkalmazottaktól.
Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
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, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

- Az igazgatónak a szakmai folyamatba épített ellenőrzéssel kell erősíteni a művelődésszervező munkájának
ellenőrzését, mert a tervezett feladatok mennyisége miatt a helyszíni ellenőrzések növelése megoldhatatlan.
(Eddig egy művelődésszervező feladatát is ellátta a vezető. A mostani igazgatói pályázat alapján az
intézményt könyvtáros vezeti. Így a könyvtári terület folyamatba épített ellenőrzését könnyebben végzi, a
művelődésszervezés területének ellenőrzésére kell külön ellenőrzési nyomvonalat kialakítani.)

Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

Tárgyi feltételek
- Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani
- a színpadfüggöny áthelyezését,
- projektor beszerzését,
-könyvtári kölcsönző- pult cseréjét.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: a pályázat keresésére, beadására folyamatos

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

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 fenntartási időszakára figyelni kell.
Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: pályázatok szerint

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, kinevezéséig a helyettesítéssel

megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

Partnerkapcsolatok
- A partnerkapcsolatokat folyamatosan ápolni kell.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos
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A szakmai munka tervezése
Közgyűjteményi tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2012-ben jogszabály szerinti soros állomány-ellenőrzést kell a könyvtárban végrehajtani. Ehhez
szükséges legalább érettségivel rendelkező többlet – munkaerő biztosítása. Ez amennyiben támogatott juttatással
megoldható, akkor azon az úton (pl. BPJ-sek.)
- A beszerzésre szánt dokumentumok megvásárlásához, nagyban hozzájárul az érdekeltségnövelő támogatás.
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat fenntartása miatt, törekedni kell az összes új dokumentum vonalkóddal való
ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos gépbe vitelére.

Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

Könyvtári szolgáltatások
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével létrehozott internetes honlap folyamatos gondozása, legalább 2
hetente frissítése pályázati fenntartási feladat. A honlapon

ootthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,
omegnézhetik, hogy az adott dokumentum kölcsönzésben van-e,
ohosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre,
oelőjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,

Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

Helytörténeti gyűjtemény
- Kapacitáshiány miatt a helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatban csak a gyűjtemény igény szerinti
bemutatására törekszünk.

- Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:
oAkár csak határozott időre néprajzos foglalkoztatása a gyűjtemény átrendezéséhez, szakmai
feltáráshoz.
oKiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe.

Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.
Felelős a pályázatkeresésre: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros

Határidő: folyamatos
Közművelődési tevékenység
- A közművelődésnek reagálnia kell a helyi igényekre, ez a tervezés, csak az előre látható feladatokat
tartalmazza. Ebben év közben változás lehetséges.

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 honlapján, hiszen a szörfözők
ott keresik az információkat. Így nagyobb tárhelyet tudunk az intézmény bemutatásához felhasználni.
A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele szükséges.
Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

Ismeretterjesztési tevékenység
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat fenntartása keretében „A demokratikus intézményrendszer megismertetése”, az
állampolgári jogok részéről 2011. november 17-től számítva 5 évig, évente legalább 1 előadássorozatot kell
tartani a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben levőknek.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: az éves forduló figyelembe vételével.

Kiállítások rendezése
- Az évente megszokott és várt gobelinkiállítás és kézimunka kiállítás mellett a helyi művészeknek
bemutatkozási lehetőséget kell adni.
Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a település lakóinak a kiállítással alkalmat kell adni arra,
hogy megismerhessék a művészetek számtalan formájának egy részét.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

Művelődő közösségek
A közösségek fenntartásával a település erejét növelve tud a település élő maradni.
Az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségek (útiköltség, jelmez) és a közös próbák
rendszeressége adja azt az alapot, amelyre építve a mögöttes céljukat megvalósítják.
Új közösségek kialakítása nagyon fontos, de csak olyan módon, hogy a hosszú távú fenntartás is biztosítva
legyen.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos
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Rendezvényszervezés
- Az önkormányzat által támogatott ünnepek
- Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. január 20.
- Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2012. március 15.
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2012. június 4.
- Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2012. augusztus 20.
- Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. október 6.
- Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. október 19.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
- XXI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatója
Idén nem Fegyvernek ad otthont ennek a rendezvénynek.

- Május 1. megrendezésének időpontja: 2012. május 1.
- IX. Országos Diák Gulyásfesztivál megrendezésének időpontja: 2012. május 19.
- Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: 2012. június 22-23-24.
- III. Vándorló Bográcsok Találkozója megrendezésének időpontja: 2012. július 14.

 A Heves Megyei Levéltár szerint Fegyvernek nevét az írásos emlékek 1212-ben említik először. Eme
írásos emlék szerint, 2012-ben ünnepli a település első említésének a 800 éves évfordulóját.
Méltóképpen kell megünnepelni ezt a kerek évfordulót. Ez azt jelenti, hogy a település valamennyi
rendezvényét ennek az évfordulónak a jegyében kell megrendezni.
- Idén Fegyvernek ad otthont a III. Vándorló Bográcsok Találkozójának. Nagy lehetőség ez a

településnek, az idegenforgalom szempontjából.
Nem programszerű tevékenység
Nem tervezünk változtatást a 2011. évi munkához képest.
Kiegészítő jellegű szolgáltatás
Nem tervezünk változtatást a 2011. évi munkához képest.
Származtatott alapszolgáltatások
Nem tervezünk változtatást a 2011. évi munkához képest.
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Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek /

Január 14 Dogs Koncert

Január 20. Magyar Kultúra Napja

Január 21. Baldácsy Est

Január 28. Orczy Bál

Február 4. Móra alsós farsang

Február 10. Orczy alsós farsang

Február 12. Annaházi óvoda farsangja

Február 18. Tablóbál

Február 24. Orczy felsős farsang

Február 25. Dogs Koncert

Március 1. Közmeghallgatás Szapárfalu

Március 8. Közmeghallgatás Móra Ferenc Ált. Iskola

Március 14-15. Tavasz 2012 Gála

Március 15. Koszorúzás

Március 17. Dogs Koncert

Március 22. Közmeghallgatás Művelődési Ház
Március 27. Véradás

Május 1. Majális

Május 8. Anyák Napja - Idősek Klubja

Május 12. Dogs Koncert

Május 19. IX. Országos Diák-Gulyásfesztivál

Május 23-Június 6. Gobelinkiállítás

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

Június 16. Dogs Koncert

Június 22-23-24. Virágzó Tisza Napja

Június 28. Véradás

Július 14. III. Vándorló Bográcsok Találkozója

Augusztus 11. Szüreti mulatság

Augusztus 17. Dogs Koncert

Augusztus 20. Állami Ünnep

Szeptember 15. Dogs Koncert

Október 2. Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak

Október 4. Véradás

Október 6. Nemzeti Gyásznap

Október 13. Fegyvernek Szelleme Pantheon

Október 19. Ünnepi testületi ülés

Október 20. Dogs Koncert

November 6. Pályaválasztási szülői értekezlet

November 10. Dogs Koncert

November 14-28. Kézimunka kiállítás

November 30. Véradók köszöntése

December 2. Adventi gyertyagyújtás

December 6. Orczy Mikulás

December 8. Dogs Koncert

December 11. Karácsonyi készülődés - Műv. Ház

December 14. Karácsonyi készülődés – Szapárfalu Klubkönyvtár

December 16. Adventi hangverseny

December 22. VII. Fegyverneki Rockfesztivál


