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Előterjesztés
a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről
és a 2014. évi munkatervről
(Képviselő-testület 2014. február 25-i ülésére).

Az intézmény „Alapító Okiratában” megfogalmazott feladatok, és az önkormányzat által elfogadott éves tervének megvalósításával működik.
Személyi feltételek:
A Művelődési Ház és Könyvtár létszámát illetően 1 fő főfoglalkozású intézményvezetővel és egy
fő könyvtárosi feladatokat ellátó és rövidebb ideig egy fő takarító, és december 2-től 1 fő kulturális közmunkás segítségével működött, és hajtotta végre feladatait. A kollégák részvétele 2013-ban
is segítette a TIOP pályázat számítástechnikai fejlesztésének könyvtári vonalkódos program elindulását, a XX. századi könyvtár kialakítását. Az új gépekkel, programokkal, leolvasó kódrendszerrel színvonalas könyvtára lett Kunfehértó községnek.
Tárgyi feltételek:
Az intézmény nyertes pályázatok segítségével (bútorzat, hangtechnikai felszerelés, és a TIOP
pályázat számítástechnikai megvalósulását figyelembe véve) jól felszerelt, azonban méretes földszinti raktári helyiséggel továbbra sem rendelkezik. Így az intézmény eszközei a Tóparti Galériában, a Sporttábor faházában és az Általános Iskola aulájában kaptak elhelyezést, amely a plusz
szállítások miatt, nem igazán jó megoldás. A lapos tető véleményem szerint továbbra is előnytelen, azonban a beázásokat egy 2012-es kávaszigeteléssel úgy látszik sikerült megszüntetni. Ebben
az évben is azzal a javaslattal élnék, hogy béreljünk egy konténer, amelyben eszközeinket tudnánk tárolni addig, amíg egy esetleges pályázat kihasználásával, az intézmény bővítését, konvektoros fűtésrendszerének és nyílászáróinak cseréjét, valamint sátortetővel való ellátását, újabb közösségi színtér kialakításával meg tudjuk megoldani.
2013. évi munkaterv végrehajtása:
A terv végrehajtása időarányos. Klubjaink úgy a közművelődés, mint a könyvtári részen is üzemelnek. Író olvasó találkozóra, kiállításokra, gazdaestékre, egészséges életre való nevelő előadásokra is sor került.
Esztétikai nevelést, a zene szeretetét és a szórakozást is szolgáló, rendezvények szervezését is
felvállalta az intézmény. Lépcsőház Galériában Fotó Baranyai Judit és Torma Tamás, grafika
Faddi Anikó kiállítás, Kultúra Napjára Keresztény Magyarország festménykiállítás, Lakatos Vin-

ce fotó kiállítás, Tamásy György festménykiállítás, A puszta kincsei fotókiállítás, Faddi Anikó
grafika kiállítása, Művészeti stílusok festménykiállítás, Fehértókör kiállítása helyi művészek alkotásaiból, a Falunapon és a Szüreti Napon a helyiek munkáiból készült kiállítást nézhették meg
az érdeklődők.
Sikeres megemlékezéseket szerveztünk a társintézményekkel, civil szervezetekkel, a „Nőnapra”
„március 15. Nemzeti ünnepünkre”, a „Kultúra napjára”, a „Fák-virágok napjára”, a Költészet
napjára, támogattuk és segítettük az Óvoda bált, a felekezeti Majálist, a Gyermeknapot, a Nyugdíjas találkozót, megemlékeztünk az Aradi vértanúkra, segítettünk a rendezvények lebonyolításában.
A rétegigényeket kielégítő klubok is működnek az intézményben. Az asszony gerinctorna és a
jóga klub, a Zumba klub, a Baba-mama klub, Óvodás táncklub, a Kunfehértói Motoros Baráti
Kör, a Fehértókör és a kétgenerációs számítógépes klub is a házban tevékenykedik úgy, mint a
könyvet népszerűsítő olvasóklub. Volt próbálkozásunk a Film Klubbal, de érdeklődés hiányában
sajnos még nem indult el.
Helyszínt és eszközöket biztosítottunk 11 alkalommal családi és baráti rendezvényekhez,
amellyel segíteni tudtunk a színvonalas lebonyolításban.
A megbízásnak megfelelően minden hónapban szerkesztésre és nyomtatásra került a Kunfehértói Kalauz havi újság, amely alapvető tájékoztatási szerepének eleget tesz. Az újságban megjelenő hirdetések emelkedése igazolja, hogy eljut az információ a lakossághoz, és hogy érdemes a
Kalauzban hirdetni, valamint azt is jelenti, hogy sok hirdető ezzel is támogatja az újság elkészülését.
A digitális fényképező már megszolgálta vásárlási értékét, használatával jobb képek állnak a rendelkezésre a lap szerkesztésénél és a honlapjaink színesítésénél. A hosszú használat miatt azonban, kezd elavulni a fényképezőgép. Az elmúlt időszakban és 2013-ban is sikerül hirdető támogatókat találni, a Kunfehértói Kalauz 2014. évi falinaptárának elkészíttetéséhez, amelyhez a rendezvényeken készült képek adják a fotóanyagot.
A hagyományteremtő rendezvények. Első programunk a „Farsangi futás” volt, nagy részvétel
mellett, amelynek célállomása a Pici Paci Porta volt. A "Falunap" megszervezése és lebonyolítása is sikeresen zárult hagyományosan a Tóparti Sporttáborban és sportpályán, valamint új helyszínen az Erdei Ferenc téren. A horgászverseny, a sport és ügyességi versenyek, sok embert és
rengeteg nézőt mozgatott meg, ide csábítva a Disznajói testvértelepülésünk delegációját és a
Szerbiai Orom település küldöttségét is. Ennek sikere minden kunfehértói érdeme. Mindenki pozitívan állt az intézmény mellé, amiért köszönettel tartozom. A Falunap sokrétűsége magáért beszélt. Az év során a Falu kemencéje is többször üzemelt, és ontotta a finomságokat.
Kerékpáros túrát szerveztünk Soltvadkertre. Ahol a Tájház kiállítási anyagát tekintettük meg.
Továbbra is szervezzük a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” programot a
Gemenci Zrt. és a Védőnő segítségével. Júliusban a Kunfehértói Nyár rendezvénysorozatában
a Holdruta Fesztival kiegészülve a Grillsütő versennyel, Fejelő verseny és az Ulti verseny szervezésében, lebonyolításában vett részt az intézmény. A széles skálán mozgó programokra sokan
kilátogattak a Tófürdő területére.
A Szüreti rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott. Délelőtt, a Szüreti utcai futóversenyen,
a Gépkiállításon, a Csőszanyó és Csőszapó találkozón, a szőlőpréselésen, valamint kézműves
foglalkoztatón túl légvár és Segwé is működött. Délelőtt a hagyományőrző csapat segítségével, a
már lassan feledésbe merülő játékokra is sor került úgy, mint a sodrófahajításra, a lopózásra, a
rönkdobásra, a rúdkitartásra, az ostorcsattogtatásra. A zeneszó azonban sokaknak tetszett, mivel
délelőtt a gépzene mellett a Kunfehértói Csalogány Citerazenekar is rázendített az ebédhez.
Ebédre volt (önköltséges) finom gulyásleves (Huszár Zoltán a Kunfehértói Barátai Kör és a Kun-
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fehértóért Közalapítvány segítségével, amelynek bevétele az Iskolai Alapítvány bevételét gyarapította), de sütöttek palacsintát is a Vöröskereszt helyi aktivistái, volt kenyérlángos Vas László
vezényletével, amelynek bevételét az Óvoda alapítványa kapta meg. A délutáni lovas kocsis és
gyalogos felvonulás ugyan késve indult, de az újságban és a plakátokon meghirdetett időpontra a
menet pontosan odaért, és így a produkciókat és a Disznajói testvértelepüléssel fennálló 10 éves
évfordulóra összeállított fotókiállítást és a megemlékező szavakat is, láthatták és hallhatták az
érdeklődők. Azt hiszem, egy színvonalas egész napos rendezvény valósult meg, a végén elmaradhatatlan (SZMK által szervezett) jótékonysági szüreti bállal a Művelődési Házban működő
Hagyományőrző csoportunk produkciójával, az általános iskolások javára.
A helyi civilszervezetek tevékenységét folyamatosan segítjük, rendezvényeik lebonyolításának
helyszínbiztosításával, esetleges információk, vagy anyag beszerzéssel, közös rendezvények
szervezésével, végrehajtásának segítésével. Az intézmény rendszerességgel helyet ad a
Fehértókör, a Kunfehértói Motoros Baráti Kör, a Vöröskereszt helyi csoportja, a Fejértó Vadásztársaság, az Előre Horgászegyesület és a Holdruta Egyesület taggyűléseinek és anyagainak tárolásához programjaik lebonyolításához. Főiskolások és egyetemisták, valamint civil szerveződések
gyűjtőmunkáját segítettük könyvtárunk rendelkezésükre bocsátásával, tanácsokkal, információkkal, nyomtatással
Pályázatok benyújtása. Sajnos a változások miatt Falunapra a Megyei Önkormányzathoz továbbra sem tudtunk pályázatot beadni, mivel 2013-ban nem lett ilyen jellegű pályázat meghirdetve.
Könyvtári könyveink fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be, amelyek segítségével az önrészünkön felül 62 ezer forintot összesen 353 ezer forintot tudunk fejlesztésre fordítani. Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázattal pedig önrészünkön felül 91 ezer forintot, összesen 291 ezer forintot
használhattunk fel fejlesztésére, amelyből technikai eszközállományunkat (nagy teljesítményű
hangfalak) tudtuk fejleszteni. Az intézmény vezetőjeként az előbb felsorolt pályázatok elkészítésében vállaltam szerepet.
A könyvtár személyi feltételeinek kihasználásával rendes nyitvatartási idővel 2013-ban is
végéig folyamatosan foglalkozott a könyvkölcsönzéssel, a diákok könyvtár kezelésének oktatásával, helyet adott egy-egy videó vagy DVD film megtekintésére, segítséget nyújtott a tanórák és
a versenyekre való felkészülésben, fénymásolás szolgáltatásával segíti a lakosságot, és folyamatos fejlesztésével egyre több felnőtt olvasónak is ki tudja elégíteni igényét. Műveltségi vetélkedőket szerveztünk gyermekek részére. Könyvtársasjáték megyei könyvtári vetélkedősorozaton is
részt vettünk. Részt vettünk olvasóinkkal a KJMK által meghirdetett háromfordulós Kölyökolvasó irodalmi játékban. Levelek megfogalmazásában, nyomtatásában segítettünk a lakosságnak.
Tervezett, könyv állományapasztást (selejtezést) hajtottunk végre.
A nyári szünetben kötelező olvasmányokat dolgoztunk fel általános iskolás olvasóinkkal. Több
mint 13 ezres könyvállományunk áll az érdeklődők szolgálatára.
A Művelődési Ház és Könyvtár helyet biztosított az Előre Horgászegyesületnek, a Fejértó Vadásztársaságnak, a Hegybírónak (aki 2014 évtől már Jánoshalmán fogadja majd ügyfeleit), a Falugazdásznak, a Viziközmű Társulatnak, a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesületének, a Kunfehértói Motoros Baráti Körnek, a Vöröskereszt helyi csoportjának, a Kábel TV-nek, a
Fehértókör alkotókörnek és az Üdülőterületi Egyesületnek, olvasó termében pedig igény szerint
fogadóóráknak. A hét első négy napján késő délután a mozogni vágyó hölgyek veszik igénybe a
nagytermet (gerinctorna, jóga, zumba klubok), a kedden kora délután az Ovis tánc klub működik
míg pénteki nap, az előadások napja. A ház fontos feladatának tekinti, a civil szervezetekkel való
jó kapcsolat további megtartását, és rendezvényeik helyigényének kielégítését.
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Délelőttönként és kora délután vásárosokat is fogad a ház, külön megszabva a parketta állagának megóvását, hiszen az olcsó vásárlási lehetőség megteremtése is fontos a lakosság érdekében,
és a bevételek sem jönnek rosszul az intézménynek.
A Polgármesteri Hivatallal és a társintézményekkel a korábban kialakult munkakapcsolatot továbbra is fenntartottuk. Helyet biztosítunk megbeszéléseik, konferenciáik, fórumok megtartásához és egyéb kérésük esetén is segítséget nyújtunk. A lakosság megkeresésekor lehetőségeinknek
megfelelően segítünk, vagy a megfelelő helyre átirányítjuk. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amellyel szebbé, vidámabbá tehetjük a lakosság életét, ebben a rohanó világban. Úgy
gondolom a Művelődési Ház és Könyvtár betölti funkcióját.
Remélem az önkormányzat is elégedett az intézmény működésével, és a következő években is
támogatják elképzeléseit.
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a törvény által kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló törvény figyelembevételével, megalkotta a 4/2002. (0305) számú helyi
rendeletét. Ebben a rendeletben szabályozta a közművelődési feladatait, annak formáit és azok
ellátásának mértékét és módját.
A rendelet 9.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a testület az intézmény éves költségvetésén túl az éves munkatervét is jóváhagyja, az adott év február végéig. Ennek megfelelően terjesztem a testület elé jóváhagyásra a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervét.
Havonta-kéthavonta egy alkalommal a termek leterheltségének függvényében tervezünk:
- kiállításokat (festmény, fotó, grafika stb.)
- előadásokat - az egészséges életmód érdekében
- Bio klub keretein belül - természetgyógyász előadásokat (előadótól függően)
- Baba-mama klubban tájékoztató és segítő előadásokat
- a Fehértókör programjai megvalósításának segítése
- gazdaestéken - tájékoztató előadásokat főleg a pályázatokkal kapcsolatosan
- pályázatok tájékoztatóinak helyszín biztosítását
- számítógépes klubunk klubnapjainak biztosítását.
A könyvtári óráknak megfelelően havi rendszerességgel tervezzük a könyvtárban:
- az Országos Könyvmolyképző klub felkészülési és pályázatkészítő napjait
- a Táltos Próba klub felkészülési és pályázatkészítő napjait
- a diák könyvklubban - kötelező olvasmányuk feldolgozását
(első sorban nyári - őszi - téli szünetben)
- óvodás nagycsoportosoknak meseolvasás (játék a hangokkal)
- részvételt a megyei könyvtár könyvtársasjátékán
- olvasóklubban érdekes és aktuális könyvekről való kötetlen beszélgetéseket
- diákoknak videó és DVD vetítés helyszínének biztosítását.
Heti rendszerességgel, helyszínt és támogatást biztosítunk:
- a lányok, asszonyok tornájához (jóga, gerinctorna, zumba klub),
- a hagyományőrző néptánc,
- az ovis táncoktatáshoz,
- és a modern táncoktatáshoz,
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Igénynek megfelelően:
- képviselők fogadóórájának terem biztosítása
- összehangoljuk és felügyeljük a Tájház működését,
- elősegítjük a Tájház gyűjteményének gyarapítását,
- kiírásoknak megfelelően részt veszünk a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában,
- helyszínt és közös rendezvényeinkhez egyéb támogatást biztosítunk a helyi civil szervezeteknek
(egyhetes gyermek programokhoz, húsvéti és karácsonyi kézműves napokhoz) a Tájház
bevonásával
- helyszínt és eszközöket biztosítunk a fórumoknak
- helyszínt biztosítunk a vérvételekhez
Hagyományápoló és megemlékező programok terve:
- Galamb és Kisállat kiállítás, segítése, támogatása (január eleje)
- Megemlékezés a "Kultúra napjára" helyi alkotók válogatott munkáinak kiállításával(január 22.)
- Hugyi Ildikó festmény kiállítás (március)
- Március 15. ünnepség az általános iskolásokkal (március 14.)
- „Költészet napja”
- "Fák virágok napja" diákokkal, „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” (április)
- Kardos Sándor grafika kiállítása
- A felekezeti „Majális” segítése (május 1.)
- Gyermeknapi és Anyák napi rendezvények támogatása kül- és belterületen (május)
- Falunap (2014. június 07 - 08.)
- Kunfehértói Nyár Rendezvénysorozat
(benne, strandfejelő verseny, ulti verseny, Holdruta Festival - június – augusztus)
- Aradi vértanukra emlékezünk (október)
- Szüreti kavalkád futóversennyel és Mezőgazdasági Gépkiállítással – felvonulás (október)
- Nyugdíjas találkozó támogatása (október - november)
- Márton Napi rendezvény összehangolása, segítése, lebonyolítása (november)
- Mikulásnapi rendezvények támogatása (december)
- Adventi Sokadalom összehangolása, lebonyolításban való részvétel (december)
Turisztika - sport és egyéb programok szervezése lebonyolítása:
- szervezzük és támogatjuk a Farsangi futóversenyt (március 02.)
- az ulti klub megalakítását és verseny (március – április)
- a hagyományos kerékpáros túrát (április – május)
- a sakk versenyt (július)
- a póker versenyt (augusztus - szeptember)
- Családi túrákat a Nordic Walking klubbal (ismerjük meg környezetünket (havonta 1 alk.))
Havi rendszerességgel készül továbbra is a község havi lapja a Kunfehértói Kalauz, melynek
formáját meg kívánjuk változtatni. Szeretnénk visszatérni a korábbi, jól megszokott és könnyebben kezelhető formához.
Szoros munkakapcsolatot alakítunk ki a Tófürdő színvonalas kulturális rendezvényeinek propagálása érdekében az internetes és a közművelődési vonallal.

Oldal 5

Felmérjük az igényeket tanfolyamok beindítására, az érdeklődésnek megfelelően folytatjuk a
korábban már jól működött, kihelyezett KRESZ tanfolyamot, és segítjük a számítógépes klub
működését.
A TIOP 1.2.3 pályázaton megnyert közel 5,4 milliós összeg felhasználása megvalósult. A felújítások megtörténtek, a számítógépek az új programokkal pedig beállításra kerültek. Az új könyvtári rendszerbe (Texlib) rögzítettük a könyveket és az olvasókat, a kódleolvasós rendszer előírásainak megfelelően. A honosítást és a kódok könyvekre való ráragasztását követően, az olvasók is
megkapták új kódjaikat. Ennek megfelelően az új Texlib könyvtári kódleolvasó rendszerrel működik könyvtárunk.
A lehetőség kihasználásával az intézmény, bevételeinek érdekében, bérleti szerződések megkötésével (irodák és a nagyterem kiadásával, Kábel TV, Viziközmű Társulat) kívánja biztosítani bevételeit. Ez utóbbi bevételt biztosító szerződések megkötése folyamatos. Helyszínt biztosítunk a
Fehértókör, a Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesület eszközeinek tárolásához, rendezvényeinek
lebonyolításához, valamint a Motors Baráti Kör a Horgász Egyesület és az Üdülőterületi Egyesület összejöveteleinek.
Kérem a testület tagjait, hogy a tervezet elfogadásával és az év folyamán kiírásra kerülő kimagasló pályázat esetén az önrész biztosításával, támogassák elképzeléseimet.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót és az intézmény 2014. évi munkatervét fogadja el.

Kunfehértó, 2014. január 11.

Benke László
igazgató
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