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MELLÉKLET
Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS 2013. ÉVI MUNKATERV

A helyi közművelődési és közgyűjteményi intézmény tevékenységének beszámolója és éves munkatervének
elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozó törvényi kötelezettség. A településen élők közösségi
kulturális életének egyik jelentős intézményesült formája a Művelődési Ház és Könyvtár. Munkáját külső és
belső (szervezeti) tényezők egyöntetűen meghatározzák, ill. befolyásolják.
Mik is ezek a tényezők?

1. A munka külső és belső feltételei
A kulturális javakhoz való hozzáférés terén egyre nagyobb az emberek közti eltérés. A jelentős értéket képviselő,
illetve az adott időszak „divatműfajait” megfizetni képes réteg kulturális igényeit (pl. nívós kiállítások,
sztárműsorok) intézményünk nem tudja kielégíteni. Főként anyagi, ill. infrastrukturális okok miatt. A lokális
kultúra, a közösségi közművelődés a helyi értékek további felkutatása, hely és eszköz biztosítása lehet
elsősorban a célunk, olyan közművelődési színtér biztosításával, melyhez erőforrásaink biztosítottak.

1.1.1.1..1. Személyi feltételek
- 2012. február végéig az intézmény vezetését a vezető könyvtáros látta el. Az igazgató hiánya

megnehezítette a hétköznapi munka elvégzését. Ennek ellenére a munkatársak a feladatokat ellátták, törekedtek
arra, hogy a település lakói, ill. az intézménybe látogató vendégek ebből ne érezzenek semmit.

- 2012. március 1-től 2012. december 31-ig megbízott igazgatóként Molnár Barnát nevezte ki a
képviselő testület az intézmény vezetésére. Az év hátralévő időszakában vezetésével a könyvtárban 1fő teljes
foglalkoztatású, 1 fő 6 órás könyvtáros és 1 fő 2 órás kisegítői munkát végző munkatárs látta el a szolgáltató
tevékenységet. A művelődési házi tevékenység szakmai munkáját továbbra is az igazgató egy személyben látta
el, mellette 1 fő teljes foglalkoztatott gondnok, 1 fő büfé eladó, 1 fő részmunkaidős gazdasági munkatárs, és 1 fő
részmunkaidős pénztáros segítette az intézmény működését.

- Szakemberképzési pályázatot nyertem a TÁMOP-3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek képzése a
szolgálatfejlesztés érdekében című programban. 2 fő idegen nyelvet, 3 fő kulturális örökségvédelmet, 1 fő
pályázatírást és 1 fő kulturális szolgálatfejlesztést fog tanulni.
-A művelődésszervezői munkakör továbbra is szerepel az intézmény SZMSZ-ében azonban több éve nem
tervezhető az intézmény költségvetésében, így az álláshely ismét betöltetlen maradt.
-A turisztikai munkakör szintén szerepel az intézmény SZMSZ-ében, de az továbbra sem volt tervezhető az
intézmény költségvetésében.
-A könyvtári munkát jelenleg két fő látja el. Pályázati kötelezettség miatt a két fő 8 órás foglalkoztatású
könyvtáros alkalmazása nem várathat magára.
A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában, hiszen nincs pénz
néprajzosra az átrendezéshez. Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, nagyobb
alapterületen, méltóbb körülmények között mutassuk be a helytörténeti anyagot.
-A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltató Központtal.
Ezek a munkatársak többször besegítettek a rendezvények lebonyolításába is.

-A feladatainkat rendszeresen önkéntesek, valamint civil szervezetek bevonásával végeztük.

Tárgyi feltételek
-A 2012-es évben eszközfejlesztésünket pályázati támogatásból sikerült finanszíroznunk, a közművelődési
érdekeltségnövelő pályázatból többek között TV-t, játékokat, cd lejátszót, számítógépet, monitort vásároltunk, ill.
a nagytermi székek egy részét is ebből a támogatásból vásároltuk.

-Az épületeink, a technikai eszközeink állapota azt tükrözi, hogy az elmúlt években ezekre nem fordítottak kellő
figyelmet, fejlesztésüket elhanyagolták. A közösségi színtér felújítása egyre sürgetőbbé vált, az épület
rekonstrukciójára, kiscsoportos közösségi terekkel történő bővítésére megfelelő pályázat esetén törekednünk
kell.

-Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt továbbra is folyamatosan romlik, a helyiséget
kifestettük, ill. székekkel bővítettük.



-Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Sok esetben gondot jelent, hogy az állandó csoportok és
programok, valamint az eseti kulturális alkalmakat összeegyeztessük.

Gazdálkodás
-A rendezvények számát, költségvetési lehetőségeink nagyban befolyásolják. Mindemellett a személyi
feltételeknél említett létszámgond is korlátozza lehetőségeinket. A rendezvények dologi kiadásaira,
honoráriumaira és marketingjére egyre kevesebbet tudunk fordítani. Szakmai bevételeink növelésének továbbra
is akadálya a programokra fordítható költségvetési eszköz hiánya.

-2012-ben a Magyar Kultúra Napja, Március 15. Nemzeti ünnepünk az augusztus 20-i Állami Ünnep, a
Fegyvernekről Elszármazottak Találkozója, az októberi 23-ai ünnepség, a Virágzó Tisza Napja és a Vándorló
Bográcsok rendezvénye az intézmény szervezésében került lebonyolításra.

Jogi dokumentumok
2013-ban az intézményben újrafogalmaztuk, és olvasó - barátibbá tettük a könyvtárhasználati szabályzatot.
Alapító okirat és SZMSZ módosítását kezdeményeztük, küldetés-nyilatkozatot fogalmaztunk meg.

Partnerkapcsolatok
Élő kapcsolata van az intézménynek:

-a helyi intézményekkel
-megyei és térségi tárintézményekkel
-civil szervezetekkel
-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
A 2012-es évben a személyes könyvtárhasználat terén növekedés volt. Míg 2011-ben 2198 fő használta

a könyvtár szolgáltatásait, addig 2012-ben 2539 fő. Az internet használat is növekvő tendenciát mutatott. 2011-
ben 523 fő, 2012-ben pedig 938 fő használta a világhálót.

A 2012-es év a kölcsönzött dokumentumok számában is megnyugtató eredményt hozott. Az összes
kölcsönzött dokumentumok száma 3232 – ez 50 kötettel több, mint 2011-ben. Ebből az összesből, 847 kötet a 14
éven aluli kikölcsönzött dokumentum.

A regisztrált használók száma is gyarapodott. 2012-ben 685 regisztrált használó volt, ebből újonnan
regisztrált 108 fő. Olvasó 529 fő – ebből 14 éven aluli 314 fő, míg látogató 156 fő – ebből 14 éven aluli 6 fő volt.
A mai viszonylatban jónak mondható, hogy több volt a beiratkozott olvasó – tehát olyan, aki könyvet kölcsönöz,
– mint a látogató.

Az elmúlt évben rendezvények is voltak a könyvtárban. A TÁMOP 3.2.4 keretén belül áprilisban a
Költészet Napja alkalmából megemlékezést tartottunk az Irodalmi Kör tagjaival, míg májusban a TÁMOP 3.2.3
pályázaton belül Helytörténeti vetélkedőt szerveztünk középiskolásoknak. Júniusban verses-mesés előadás került
megrendezésre, az Irodalmi Kör tagjaival. Június 18-tól július 30-ig megtartottuk az 5 évenkénti
állományellenőrzést. Munkánkat nagyban segítette a vonalkódos rendszer. Októberben csatlakoztunk az
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. Október 2-án Bűnmegelőzési előadást tartott a helyi
Rendőrőrs egyik dolgozója, míg 3-án Jógabemutatót tartott Dr. Kiss Györgyné.
Októberben, ill. novemberben általános iskolások tekintették meg a Helytörténeti Kiállításunkat. Decemberben
ellátogatott a könyvtárunkba Hubai Gruber Miklós, aki új novelláskötetét mutatta be az érdeklődőknek, sokan
eljöttek erre az alkalomra.

A 2011-es évhez hasonlóan, 2012-ben is kaptunk ajándékba sok szép könyvet a Márai-program
keretében.

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. Az állomány
újraleltározása megtörtént, a gyűjtemény néhány adománnyal bővült.
Információs tevékenység

-A Fegyverneki Hírmondóban rendszeresen szerepelnek csoportjaink, programjaink írásaink.



-A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények alapinformációi.
-A 2011-ben a TÁMOP 3.2.4. keretén belül elkészült intézményi honlap működik.

www.kultura-fegyvernek.hu. A honlap tovább bővült. Az intézmény a facebook-on is hozott létre oldalt
mely folyamatosan bővül látogatottságában.

-Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről, eseményeiről,
csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről is.
-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
-2012-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretein belül a fenntartási időszakra
vonatkozó tevékenység pótlása szükséges.
- szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal,
- munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére
Kiállítások rendezése
-A Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme Pantheon kiállítása. A
digitalizálást és az átrendezést megkezdtük.
-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 helyi csoportok
bemutatókat tartottak.

Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata.
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek mozgatói ezek a csoportok.
A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása arra is jó, hogy a település jó hírét viszik. Ezek
a csoportok növelhetik 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 vezetője Gál Levente.
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 2012 októbertől Kecskés Gergely.
-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. Szegi Katalin vezetésével.
-Népdalkör
oA Szapáry Népdalkör
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik szívesen énekelték szüleikkel,
nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat. 2012 első felében Szegi Katalin második felében Gerőcs Eszter a
vezetőjük
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.
oa Dogs Zenekar valamikor a ’80-as évek elején alakult. A Dogs-ban sokan megfordultak, de a nagy áttörést
2000. év jelentette, amikor a mostani, formáció jött létre. A zenekar azóta működik töretlen sikerrel.
oA Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult.
oAz Anonym együttes 3 fellépésen működött együtt a Művelődési Ház és Könyvtárral 2012-ben.



Modern tánc, divattánc
oA hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor, melyet ma divatos táncként
tanulnak a hölgyek.
Egy 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. 2012 második felében a próbák elmaradtak, idáig ismeretlen okok miatt.

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. Vezetője Bárdi László.
oÜgyes 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. 2012-ben kiemelkedő sikereket értek el országos versenyeken, Fegyvernekre került a
Junior Magyar Bajnoki cím.
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.
2012-ben Karate csoporttal bővült a Művelődési Ház, Csontos Gábor vezetésével.

Hobbykör
oAz R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény épületében tartotta az órabontásokat.

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
oJanuár 21. Magyar Kultúra Napja a közművelődés ünnepe, a helyi csoportok és civilek fellépésével.
oMárcius 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél a Móra Ferenc Tagintézmény
műsorával és a Művelődési Házban az Orczy Anna Tagintézmény műsorával ünnepeltük.
oJúnius 4. Nemzeti Összefogás Napja – A helyi vállalkozók, lakosok, önkéntes szervezők, a polgármesteri alap
összefogásával készült műsor.
oAugusztus 20. Állami Ünnepet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a Katolikus Karitász, a
Baldácsy Művészeti Egyesület segítségével, intézményünk szervezésével a Római Katolikus szentmisén
ünnepeltük meg.
oOktóber 23. Nemzeti Ünnepén emlékműavatás volt, a Fegyverneki Önkormányzat, az Orczy Anna
Tagintézmény, a Mirella női kar és a fegyverneki Irodalmi Körrel.

Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
oMájus 1-je. Költségcsoportosítás miatt a község nem rendezett rendezvényt, de helyiek használhatták az
Ifjúsági Parkot és a Sportpályát.
oVIII. Országos Diák Gulyásfesztivált szüneteltetés miatt nem került megrendezésre.
oVirágzó Tisza Napja 2 napos rendezvényen került lebonyolításra.
oA Vándorló Bográcsok Találkozójának 2012-ben Fegyvernek adott otthon a Törökszentmiklósi Kistérségi
Társulás és a Fegyverneki Önkormányzattal közösen került lebonyolításra. Mellyen településünk kapta a
„Legvendégszeretőbb csapat” díját.

Színházi előadások
oA Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatóját
2012-ben Kisújszállás rendezte meg mellyen az Orzcy Anna Tagintézmény diákjai vettek részt segítségünkkel.
Koncert
oA Dogs Zenekar, minden hónapban koncertet adott a település rock-rajongóinak.
oFalunapon, a Vándorló Bográcsok találkozón, Rocktóberen és a decemberi Rockfesztiválon helyi és vendég



zenekarok fellépését valósítottuk meg.
oTáncházat indítottunk ami az eddigi 2 alkalom után, rendszeres programunk lesz.
Származtatott alapszolgáltatások
Adottságainkkal, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezeteknek is segítünk. 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,
marketing lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia, dramaturgia stb.) vesznek igénybe.
oAz Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- a tagintézményei különböző rendezvényeire
- fellépésekre való készülés, bemutatók céljára
- a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez
- Szolgáltatások ( ügyvéd, ügyfélszolgálat)
- Egészségügyi célra (véradás, tüdőszűrés)
- Civil szervezetek igénybe vételei (Szülői munkaközösség, 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, reklámozási, segítségünket, eszközeinket veszik igénybe
- Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék)
- Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek
Fegyverneki Községi Sportegyesület
hangosítási eszközünk állandó használatra adva
mérkőzések hirdetése, más rendezvények mérkőzés időpontjához igazítása
Fegyverneki Horgászegyesület
versenyek marketing
Polgárőrség
szkennelés, pályázat készítés, hirdetés
Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
szervezési segítség
Katolikus Karitasz
szervezés, hirdetés
Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok)
hirdetés, szervezés segítése

Idegenforgalom
-A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehetne a szobát kiadó lakosoknak, kézművességgel is foglalkozó
embereknek és egyéb szolgáltatóknak.
-A település a belföldi
ohorgászturizmusra,
ozöld turizmusra,
okulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére,
omisztikus 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.

 Közösségi, turisztikai portálok várnak feltöltésre ezeket az ingyenes lehetőségeket minél hamarabb ki
kellene aknázni.

2013. ÉV FELADATAI

A feladatokat az előző évek tapasztalatai, a 2012-es évben felmerült szükségletek és a költségvetési
tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük meg.



Munkafeltételek 2013-ban

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 alkalmazottaktól.
- A szakmai állomány gyenge és kis létszámú, ha valaki kiesik a munkából bármilyen ok folytán, a
helyettesítése megoldatlan. A szakmai ellenőrzések, feladatok lebonyolítása plusz emberek bevonását
igényelnék, amire anyagi fedezet nincs.

Tárgyi feltételek
-Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani.
-A Művelődési Ház hangosítási technikája nem megfelelő színvonalú, folyamatos fejlesztése évekkel le van
maradva. Ennek pótlása sürgős, mert költségmegtakarítás szempontjából jelentős. Folyamatos karbantartásához
műszaki ember szükséges, ennek hiányát az önkormányzattal közösen biztosítanunk kell.
Épületek

A Művelődési Házban a rockzenekarok próbatermének felújítása sürgető, mielőbb megoldást kell
találni rá.
Az épületek állagromlása látványos és most már elért egy kritikus szintet. A Művelődési Ház különálló
épületének felújítása, elektromos szinten is fontos lenne. Az Önkormányzat az előző évi könyvtári
szakfelügyelet alkalmával vállalta, hogy a könyvtár bejáratát akadálymenyesíti, ami 2012-ben nem
történt meg, így ez erre az évre vár. Amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Művelődési
Ház épületeinek felújítására, azt feltétlenül szeretnénk, ha megvalósítaná.

Gazdálkodás
- A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai közötti szakadék
áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz szükség.
-Szükséges a források keresése, pályázatok írása mely hozhat olyan bevételeket vagy takaríthat meg olyan
kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható.

-A TIOP és TÁMOP pályázatok fenntartási időszaka még nem múlt el ezért az abban lévő feladatok költségeit is
ebből a költségvetésből kell finanszírozni.

Jogi dokumentumok
Ennek az évnek a feladata a munkaköri leírások megújítása, a házirend felülvizsgálata. Egyéb meglévő

szabályzatok törvényi változások felülvizsgálata. A sportszervezetekkel és az általuk használt
létesítményekkel meg kell keresni a jogi lehetőségét annak, hogy a meglévő és sikeres pályázat esetén
jó lehetőséget biztosító programfinanszírozásra szert tehessünk. Ebben kérjük az Önkormányzat
segítségét.

Partnerkapcsolatok
- A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket keresünk. Figyelembe
vesszük településünk közművelődési és turisztikai stratégiáját is.

A szakmai munka tervezése

Közgyűjteményi tevékenység

1.1.1.1..1.Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Az állománygyarapításra a költségvetésükben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg
és az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz felhasználható.
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Új dokumentum vonalkóddal való ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos gépbe vitele
mindennapi feladatok részévé vált.
Könyvtári szolgáltatások

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

 otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,
 megnézhetik, hogy az adott dokumentum kölcsönzésben van-e,



 hosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre,
 előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,

Helytörténeti gyűjtemény
-Ebben az évben a fényképes katalógust követően, tervezzük a gyűjtemény bővítését és rendszeres nyitva
tartását, melyet közzéteszünk.

-Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:

oAkár csak határozott időre szakember foglalkoztatása a gyűjtemény átrendezéséhez, szakmai
feltáráshoz.
oKiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe.

Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.

Közművelődési tevékenység

-A közművelődésnek figyelembe kell vennie a helyi igényeket, a tervek, csak az előre látható feladatokat
tartalmazzák, melyek év közben változhatnak.

Információs tevékenység
-Intézményi honlapot folyamatosan működtetjük és frissítjük, törekszünk a naprakész állapot fenntartására.
A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele átgondolandó.

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 munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben levőknek.
Kiállítások rendezése
- A gobelin és kézimunka kiállítás mellett a helyi és vendég művészeknek bemutatkozási lehetőséget kell adni.
Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a település lakóinak a kiállítással alkalmat kell adni arra,
hogy megismerhessék a művészeti tevékenységeik értékeit.
Művelődő közösségek
Továbbra is törekszünk az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségeik biztosítására (útiköltség,
jelmez) és a közös próbákra.
Új közösségek kialakulása esetén, tevékenységükhöz az intézmény helységei és eszközei továbbra is
biztosítottak.
Rendezvényszervezés
- Az önkormányzat által támogatott ünnepek
- Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. január 18.
- Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2013. március 15.
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2013. június 4.
- Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2013. augusztus 20.
- Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 6.
- Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 19.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
- Táncház (4-6 alkalom 2013-ban, Pályázati lehetőség augusztusban)
- Megyei Népdalkör találkozó 2013. április 6.
- IV. Vándorló Bográcsok Találkozóján település szintű részvétel: 2013. április 27.
- Az Országos Diák Gulyás Fesztivál megrendezése abban az esetben, ha az új intézmény fenntartó nyitott a

megszervezésre és a költségtámogatásra.
- Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: 2013. június 21-22.
- Térségi rock fesztivál 2013. július hónapban. (Fegyverneki ROKKA)
- Folk hétvége Baldácsy egyesülettel 2013. augusztus hónapban.
- Fegyverneki Rock fesztivál 2013. december 21.
(megfelelő pályázati támogatás esetén)

Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek /

Január 04. Véradás

Január 07. Start program oktatás

Január 12 Dogs Koncert



Január 18. Magyar Kultúra Napja

Január 19. Baldácsy Est

Február 08. Orczy alsós farsang

Február 09. Móra alsós farsang

Február 10. Annaházi óvoda farsangja

Február 14. NAV oktatás

Február 16. Dogs Koncert

Február 22. Orczy felsős farsang

Február 23. Orczy szalagavató

Február 23. Szapárfalu óvodai farsang

Március 1. Közmeghallgatás Szapárfalu

Március 08. Közmeghallgatás Móra Ferenc Ált. Iskola

Március 09 Baba-mama ruhabörze

Március 09. Táncház

Március 14-15. Tavasz 2013 Gála

Március 15. Koszorúzás

Március 16. Dogs Koncert

Március 22. Közmeghallgatás Művelődési Ház
Március 28. Véradás

Március 04-től. Angol tanfolyam 90 órás.
Április 06. Népzenei találkozó
Április 20 Dogs koncert
Április 27. Vándorló Bográcsok Kuncsorba

Május 8. Anyák Napja - Idősek Klubja

Május 20. Pünkösdi Hangverseny

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

Június 06. Diák disco

Június 16. Dogs Koncert

Június 21-22. Virágzó Tisza Napja

Július 04. Véradás

Augusztus 10. Baba-mama ruhabörze

Augusztus 11. Szüreti mulatság Szapárfalú

Augusztus 17. Dogs Koncert

Augusztus 20. Állami Ünnep Kenyérszentelés

Szeptember 21. Dogs Koncert

Október 2. Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak

Október 6. Nemzeti Gyásznap

Október 10. Véradás

Október 23. Ünnepség az emlékműnél

Október 19. Solymászmise, Dogs Koncert

November 7. Pályaválasztási szülői értekezlet

November 16. Dogs Koncert

November 14-28. Kézimunka kiállítás

November 30. Véradók köszöntése

December 2. Adventi gyertyagyújtás

December 6. Orczy Mikulás

December 11. Karácsonyi készülődés - Műv. Ház

December 13. Móra Gála

December 14. Karácsonyi készülődés – Szapárfalu Klubkönyvtár,

December 15. Adventi hangverseny Református templom

December 21. VIII. Fegyverneki Rockfesztivál


