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Beszámoló
a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről
és a 2015. évi munkatervről
(Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére)

Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn.
Az intézmény „Alapító Okiratában” megfogalmazott feladatok, és az önkormányzat által
elfogadott éves tervének megvalósításával működik.
Művelődési Ház és Könyvtár számára a legfőbb prioritások:
 A hagyományos közművelődési tevékenység folyamatos szervezése, annak megújítása, új
rendezvények bevezetése, vagy régiek új elemekkel való megtöltése, ezáltal újabb rétegek
megszólítása.
 A térség szakmai szervezeteivel. valamint a helyi segítő hálózattal, szervezetekkel való
folyamatos együttműködés, a közművelődés feladatellátásában.
 Az amatőr alkotó, művelődő közösségek támogatása, újak igény szerinti létrehozása.
 Helyi közművelődési szokások gondozása.
Intézményünk tevékenysége minden évszakban megtalálható, saját és más civil szervezettel
együttműködve, koordinálva. A tevékenységi köreiben megtalálható a klasszikus kulturális
területek mellett az ismeretterjesztő, szórakoztató programok, a szabadtéri rendezvények és a
gyermekekkel való foglalkozás.
Az intézmény munkatervének összeállítását a fenti elvek alapján alakítottam, de megvalósulását
nagymértékben befolyásolja a település lakosainak aktivitása. A művelődési ház és könyvtár
programjai karakteresen körülírhatók. Valóságot tükröző feladatköre van, mivel mindennapi
tevékenységünk azt mutatja, hogy a feladatkörök az igényekkel párhuzamosan változnak,
átalakulnak.
Így a Művelődési Ház és Könyvtár a közösségi élet egyik fontos színtere, lehetőségeihez mérten
igyekszik nagyon rugalmas lenni, megpróbálja feltérképezni az új, és még újabb alkalmakat, és
igyekszik azok kielégítését megvalósítani.
Az elképzelések magvalósításán a társintézményekkel, önkormányzati dolgozókkal,
munkatársaimmal, és a segítő önkéntesekkel következetesen dolgozunk. Így a művelődési ház
olyan közösségi színtérré vált, amely a korosztályok, közösségek számára nyújt kikapcsolódási,
művelődési lehetőséget.
Ezen felül, helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a különböző önszerveződő és művészeti
csoportoknak. A programok között vannak, állandó, illetve változó jellegűek. Ennek köszönhető,
hogy az intézmény látogatóinak száma nőtt és sikeres évet tudhatunk magunk mögött.

A Művelődési Ház és Könyvtár 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.
Kulturális értékek megőrzése, fejlesztése:
 Alkotó közösségek intézményünkbe fogadása, számukra közösségi tér, szakmai segítség
nyújtása.
 Kulturális értékek bemutatása, kiállító tér működtetése,
 Meglévő kulturális közösségek életben tartása, működésükhöz pályázati forrás felkutatása,
 Kulturális értékeket hordozó programok szervezése, befogadása.
Helyi közösségek, civil szervezetek szerepének növelése az alábbiak szerint:
 A nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével a helyi közösségek befogadása,
tevékenységük segítése. Alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény a közös
programok megvalósítását is, mivel ezek a programok a község lakóinak is fontosak.
 Az előtérbe kerülő közművelődési programok lehetőségének megvizsgálása és annak az
intézmény adottságától függő biztosítása, szakmai megvalósítása.
 Mindazon civil szervezeteknek, társintézményeknek, amelyek olyan programot rendeznek,
amelyre elegendő a művelődési ház mérete, termet és eszközöket, ha igénylik rendezvényeik
lebonyolításához szakmai segítséget nyújtunk. Egyéb helyszínen való programjaik
megvalósításhoz is támogatást biztosítunk. Az intézmény vállalja, hogy befogadó
intézményként elősegíti a civil szervezetek pályázatait, igény esetén lebonyolításukban is
segít.
 Helyi hagyományok ápolására, hagyományőrző tevékenységek művelésére létrejött klub
működéséhez szükséges feltételek biztosítását is fontosnak tartjuk.
Működő csoportjaink:
 A művelődési ház égisze alatt tevékenykedik a „Kunfehértói Hagyományőrző csoport”, kik
szabadidejükből áldoznak örökségünk ápolására. Ők azok, akik már hosszú évek óta műsort
adnak a Szüreti Napon ezzel is támogatva a program sikerét.
 Az intézményben működik a „Fehértókör”, amely a helyi alkotókat fogja össze. Megtalálható
közöttük hivatásos és amatőr grafikus, festő, fotós, akik munkái egyre többször jelennek meg
helyi és más települési kiállításokon.
 Néhány főből áll a „Régi eszközök kutatói” csoport, akik a Tájház kiállítási tárgyait,
nagyapáink, dédapáink mindennapjait szolgáló használati tárgyait keresik, kutatják. A jelentős
számban összegyűjtött értékek miatt, egyre kisebb a rendelkezésre álló hely. A helyiségekben
elhelyezett tárgyak zsúfoltsága miatt egyre nehezebb bármit is kezdeni a többségében
ajándékba kapott tárgyakkal. A felcímkézett tárgyak jelenleg kissé rendezetlenül
halmozódnak. Jó volna olyan megoldást találni, ahol egy külső szín megépítésével több a
szabadban használt tárgynak tudnánk helyet biztosítani.
 Lakossági és az intézmény közös elhatározásával már több éve „klubok” alakultak. Az év
folyamán heti két alkalommal „zumba” edzésen mozgathatták meg izmaikat, míg heti egy –
egy alkalommal „gerinctornára” és „jógázásra” gyűlhetnek össze a vállalkozó falubeli
hölgyek. A tavaszi, nyári, őszi és téli foglakozásokon alkalmanként 8-10 fő vett részt a
mozgásra vágyó falubeliek közül.
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 Ebben az évben is működött a „Baba-Mama klubunk”, védőnőnk és egy agilis kismama
segítségével. A gyermekek és anyukáik is jól érezték magukat a programon, ahol az intézmény
dolga a helyszín és az eszközök biztosítása volt.
 Azt gondolom, hogy bátran nevezhetem állandó „klasszikus- és modern táncklubnak” azon
fiatalok csoportját, akik a Greda TSE égisze alatt próbálnak szombatonként az intézményben.
Ők azok, akik a különböző bálok, falusi rendezvények alkalmával színpadra állnak és egy-egy
látványos színfoltjai a programoknak.
 Az intézmény támogatja és csoportjai közé sorolható a „Kunfehértói Csalogány
Citerazenekar”, amelynek működését citerahúrok vásárlásával, valamint rendezvényeik
szervezésével, lebonyolításában való segítséggel valósít meg. Mindennek fejében a zenekar
minden olyan helyi program részvevője, ahol a népzene a citeraszó el tudja kápráztatni és
szórakoztatni a közönséget.
 A sétát és környezetünk megismerését tűzte ki célul az intézmény Nordic Walking csoportja,
akik sétáik során erdeinket, és környező településeink kulturális látványosságait is felkeresik.
A túrák minden hónapban egy alkalommal valósulnak meg.
Együttműködés
A Művelődési Ház és Könyvtár feladatainak ellátása során együttműködésre törekszik a
fenntartó Önkormányzattal, a civil szervezetekkel, az Önkormányzat egészségügyi, szociális,
oktatási intézményeivel, az egyházak helyi képviselőivel, megyei, regionális, országos
művelődési szervezetekkel, közigazgatási szervezetekkel, médiával.
A fent említett szereplőkkel napi kapcsolatban vagyunk, és mindannyian arra törekszünk,
hogy a lehetőségek feltárásra kerüljenek, és hogy segítsük egymás munkáját.
A Művelődési Ház személyi és tárgyi feltételei:
 A Művelődési Ház és Könyvtár létszáma 1 fő főfoglalkozású intézményvezetővel és egy
fő könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárssal működött. Rövidebb ideig egy fő takarító,
és szeptember 1-től (február végéig) 1 fő kulturális közmunkás segítségével látta el
feladatait. A végrehajtott állományfelmérést követően az új könyvek beszerzése és a
selejtezések is segítették a könyvállomány fiatalodását. A Texlib könyvtári vonalkódos
rendszer működése néha ugyan akadozik az internet kapcsolat megszakadása miatt,
azonban mindez a kölcsönzések folyamatát nem gátolja.
A ház működését segíti az Önkormányzathoz tartozó valamennyi alkalmazott, valamint
több önkéntes.
 Az év során felújítottuk a nagyterem vakolatát és festését, kívülről pedig lefestésre került
a portálüvegek körüli és a bejárati ajtók fém felületei, újabb színt és tartósságot hozva a
ház külső megjelenésének. Ezeket a munkálatokat egészítette ki a WC-k tisztító
meszelése és az ülőkék cseréje.
 Tárgyi feltétel: a tárgyi feltétel a Művelődési Házban és a Könyvtárban az előírásoknak
megfelelő. Eszközeink állagát igyekszünk megőrizni.
 Beszerzésre került 2 db 600 wattos hangfal erősítővel, crossóverrel, kábelekkel, 4 db sörszett garnitúra, 2 db álló gázos hősugárzó. A beszerzések 90%-a a közművelődési
érdekeltségnövelő pályázaton nyert összegből kerültek megvásárlásra.
Az eddig használt fénymásoló cseréje is időszerűvé vált, mivel a szakszerviz
megállapítása szerint, javítása nem gazdaságos. Mindezek figyelembevételével, új
modernebb gép megvásárlása volt indokolt, amelyet az intézmény jó gazdálkodásának
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köszönhetően tudott megvalósítani. Több beszerzés is úgy valósult meg, hogy a
tervezettől jóval olcsóbban jutott hozzá az intézmény (függönyök, sötétítő kiegészítők,
festékek).
A Művelődési Ház részvételével megvalósult programok 2014-ben:
 Január 9-12 Galamb és díszállat kiállítás (a katalógusaik és okleveleinek nyomtatásában
nyújtunk segítséget)
 Február 15. Jótékonysági Batyus Asszonybál.
 Március 1. Farsangi Futóverseny
 Március 8. Óvoda bál (a művelődési ház eszközeivel támogatta a rendezvényt).
 Március 14. Ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére az iskolásokkal
(hangtechnikával segítjük a programot)
 Március 28. Ünnepélyes Alapcső-letétel
 Március 29. Húsvéti gyermek kézműves program
 Március 1, 29, 30. Projektnapok a nagycsoportos óvodásokkal (helyszínbiztosítás)
 Április 10. Költészet Napja
 Április 16. „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!”
 Április 24. Katasztrófavédelmi és munkavédelmi előadás
 Április 29. „Tavaszra várva” az intézmény rajzpályázatának eredményhirdetése.
 Május 1. Évadnyitó gyermek horgászverseny a Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesülettel
 Május 9. Könyvtárhasználati órák az alsó-tagozatos iskolásoknak
 Május 30. Óvodás ballagás (a művelődési ház hangtechnikai eszközeivel támogatta a
rendezvényt).
 Június 7-8. Falunap. A 15. falunap 1.395 ezer forintból került megvalósításra. Itt került
átadásra az önkormányzati és a Kunfehértóért Közalapítványi támogatásból megvásárolt
és felmatricázott Dacia Duster rendőrautó, valamint az utóbbi támogató „Tiszta udvar
rendes ház” kitüntető címe. Továbbá a „Falu legszebb virágoskertje” cím átadása, a „Falu
szépe” megválasztása és díjazása, valamint a falunapi horgászverseny és a kispályás
labdarúgás eredményeinek kihirdetése, díjátadója.
 Június 30 – Július 5. Gyermekhét a Holdruta Egyesülettel. Az egy hét a nyár közepén
segítséget nyújt a szülők számára a gyermekfelügyelet megoldásában és a gyerekek is jó
hangulatú programokon vehetnek részt. Tapasztalat, hogy az Erdőszéli gyermekek is
egyre többen használják ki a program adta lehetőséget. A részvétel a szervezők és a
támogatók jóvoltából teljesen ingyenes volt.
 Július 14 – 19. Óvodás és kisiskolás angol nyelvű gyermekhét (helyszínbiztosítás)
 Július 17-20. között megrendezésre került a hagyományos Sör és Grill Fesztivál a
Fürdőtónál, amelyben szerepet kapott és vállalt az intézmény és segítői.
 Július 26. Kunfehértói Nyár „Strandfejelő verseny”
 Július 26. „Tóparti – Pofonparty” a Halasi Boksz Club támogatása hangtechnikával
 Augusztus 2. Kunfehértói Nyár „Ulti bajnokság”
 Szeptember 19. „Szakasz lezáró” Kozma Anita szobrász kiállítása
 Szeptember 13. Megyei „Szent Hubertus Vadász” és horgásznap (a művelődési ház
sátraival és hangtechnikai eszközeivel támogatta a rendezvényt).
 Október 4. Kunfehértói Szüreti Nap Utcai Futóversennyel, Gépkiállítással, Csőszapó és/
vagy Csőszanyó pózversennyel. Az előbbieket kiegészítve a színpadi produkciókkal, a
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helyszíni jótékonysági étkeztetéssel, a felvonulással, valamint az esti Jótékonysági Szüreti
Batyus Bállal, amelyen a Kunfehértói Hagyományőrző csapat műsorral kedveskedett, az
iskola alapítványán keresztül az összegyűlt adományok igazán jól segítik a gyermekeket.
Október 12. Helyhatósági Választások (helyszín és eszközök biztosítása)
Október 25. Népzenei találkozó szervezése az 5 éves Kunfehértói Csalogány
Citerazenekarral a sportcsarnokban.
November 7. Márton Napi program. A lampionos felvonulás idén sem maradt el, de az
óvodai vendéglátás és műsor után a Tájház és udvara lett a program fő helyszíne. A
zenével, ügyességi versenyekkel megspékelt (gyerekeknek és felnőtteknek), zsíros kenyér
lilahagymával, teával és forralt borral, kemencés finomságokkal kiegészült programon
közel 300-an vettek részt.
November 11. Bűnmegelőzési Fórum
November 15. Nyugdíjas Klubok Találkozója a sportcsarnokban (a művelődési ház
technikai eszközeivel támogatta a rendezvényt).
December 6. Adventi Udvar – Sokadalom. Műsorokkal, finomságokkal kézműves
foglalkozással és gyermek bolhapiaccal, karácsonyi mézes sütemények készítőinek és
versírók díjazásával zajló teltházas program.
December 9. Télapó ünnepség a Nyugdíjas Klubban
December 20. Karácsony előtti gyermek kézműves program támogatása.
2014-ben az Óvodások táncoktatás is nagy népszerűségnek örvendett, amely tizenhét
alkalommal az intézmény falai között zajlott nagy sikerrel.
Családi, társasági, egyesületi összejövetelek, véradások.
Több alkalommal, fórumok helyszíne is volt az intézmény nagyterme.
Vásárok tartása első sorban az intézmény teraszán.

Községi Könyvtár:
A Művelődési Házon belül működik a községi könyvtár. A könyvtár a hét öt napján, napi 8
órában tart nyitva az önkormányzattól átirányított kolléganő segítségével.
Mindezt azonban felül kell vizsgálni mivel az új törvényi elvárásoknak megfelelően szakmai
végzettségű kolléga foglalkoztatása elengedhetetlen az intézménynél a nyilvános könyvtári
státusz és az állami támogatás (1040 Ft/lakos) megtartása miatt.
Javaslom, hogy az eddig is könyvtárosi feladatokat ellátó kolléganőt az intézmény létszámába
vegyük fel, majd egy OKJ-s „Könyvtáros asszisztensi” oktatásra tanulmányi szerződéssel
iskolázzuk be, aki ezt el is vállalná.
A könyvtár tagok száma: 286 fő, melyből alkalmankénti rendszerességgel 10-12 fő látogatja. A
könyvtár tagok 35 %-a iskoláskorú. A látogatók egy része információgyűjtés, a másik része
kölcsönzés, a harmadik része nyomtatás céljából érkezik.
Fontos adat az is, hogy intézményünk átlagosan heti négy alkalommal hivatalos levelek
megírásával is segíti a lakosságot.
2014. év elejétől a könyvtárunk állománya az interneten keresztül is elérhető:
http://www.vkhalas.hu/new/
Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény és az intézmény felé megnyilvánuló felhasználói
igények alapján végezzük.
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A könyvtár fő feladata, hogy biztosítsa a lehetőséget az önművelődésre, a tartalmas
szórakozásra, kikapcsolódásra és az információs igények kielégítésre. A könyvtár saját
állománya erre alkalmas, míg más nyilvános könyvtárak állománya, különféle adatbázisok és az
internet használata is segíti a látogatóinkat.
Népszerű szolgáltatásunk egyike az internet használat. Főként az általános iskolások, de
megfordulnak nálunk a közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói a fiatal felnőttek és
néhány idősebb könyvtárlátogató is. A múlt évben 2159 fő használta ki az ingyenes egy órás
internet használatot.
Mivel a településen egyetlen nagy állománnyal rendelkező könyvtár működik, legfontosabb
feladatunk a lakosság minél szélesebb körű kiszolgálása, lehetőség megteremtése a
művelődésre, a tájékozódásra, az információhoz jutásra. Könyvtárunk így egy információs
központ szerepét tölti be a településen a gyermek és felnőtt lakosság körében.
Kiemelt feladatunk a tanulók felkészítése az önálló könyvtárhasználatra, amellyel a későbbi
tanulmányaik során juthatnak előrébb, fontosabb írásokhoz, információkhoz.
Szakmai tevékenység
Nagyon fontos és kiemelt figyelmet érdemel a gyermek korosztály közkönyvtári ellátása, hisz
az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtté,
ennek érdekében könyvtárhasználati órákat tartunk óvodai és iskolás osztályoknak, az állomány
bővítésénél pedig igyekeztünk a gyerekek számára, olyan könyveket választani, melyek ebben a
felgyorsult és számítógépes világban fel tudja kelti érdeklődésüket.
Műveltségi vetélkedőket szerveztünk gyermekek részére. Könyvtársasjáték megyei könyvtári
vetélkedősorozaton is részt vettünk. Olvasóinkkal a KJMK által meghirdetett Kölyökolvasó
irodalmi játékra is volt jelentkezőnk.
2014. év legfontosabb teljesítmény mutatói:
Egy lakosra jutó beszerzési kiadás: 210,- Ft
Egy beiratkozott olvasóra eső kölcsönzött dokumentumok száma: 7 db
A regisztrált használók számának aránya a lakosság számához viszonyítva: 15%
Ellátottság (egy lakosra jutó könyvtári állomány): 7,4 könyv.
A beszerzett dokumentumok átlagára: 2076,- Ft
Fontosnak tartjuk, hogy nagy gondot fordítsunk az állománygyarapításra, a dokumentum
beszerzésre. Olvasói igények figyelembe vételével tervezzük rendeléseinket. Figyelembe
vesszük megrendeléseinknél a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. mellett a kiadók különböző akcióit
is, hogy a könyvtári könyv állománygyarapítására fordítható költségvetési összeget hatékonyan
használjuk ki, és olyan kedvezményeket is igénybe vehettünk, amelyek elérték a 24-30 %-ot.
Az állománygyarapításra fordítható összeg nagy részét különböző kiadóktól szereztük be. A
költségvetési keret lehetőséget ad sajtótermék beszerzésére is.
Jelentős támogatást jelentett az 1997. évi CXL. Törvény 15/1998.(III.31.) MKM rendelete,
melynek alapján igényelhető volt érdekeltség növelő támogatás, 2014-ben a könyvtári 117.- e
Ft-ot volt, amelyet könyvek vásárlására, míg a közművelődési (kettőszázezer forintos önrész
mellé) 63.- e Ft-ot hangtechnika fejlesztésére és sörpad garnitúrák vásárlására fordítottuk.
Intézményünk összesen 461.- e Ft értékben szerzett be könyvtári könyveket, emellett 2
különböző folyóiratot tart rendszeresen, amely a mi esetünkben a Petőfi Népe napilap illetve a
helyi havilapunk a Kunfehértói Kalauz.
Az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk.
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A könyvtárunk kiemelt fontosságú feladatának tekintette, hogy – a lehetőségekhez képest –
Könyvtárhasználói számára legalább ugyanolyan szintű szolgáltatást tudjon nyújtani, mint ami a
városokban élők számára biztosított. Ezt segíti a könyvtár információs részlege, amelyben
jelenleg (a TIOP pályázatnak köszönhetően) 5 internet csatlakozású számítógép áll az
érdeklődők rendelkezésre. Valamint fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetőség.
Állománygyarapítás és feltárás
Az adományként kapott, vagy vásárolt és állományba vett dokumentumok feltárása a gyakorlati
munkánknak egy igen fontos területe. Sok időt és precizitást kell fordítani rá.
Könyvtárunk a 2013-as évtől kezdődően integrált könyvtári rendszerrel tartja nyilván
állományát. A beérkező új kötetek és dokumentumok rögzítését már az elektronikus
rendszerben végzi a könyvtár, azonban a hagyományos csoportos címleltár könyv megmaradt.
Ennek a fejlesztésnek köszönhetően lehetővé vált, hogy olvasóink otthonról is könnyedén
megkereshessék kölcsönözni kívánt könyveiket.
Állományapasztás
Könyvtári állományunk folyamatos alakításához hozzátartozik az apasztás részfeladata is. Az
állományapasztás leggyakoribb okai lehetnek: Tartalmi elavulás, a használati igény teljes
hiánya, ugyanolyan mű újabb, korszerűbb kiadásának hozzáférhetősége, a gyűjtőköri
módosulás, a túl magas példányszám, és a példány rongált állapota.
Az itt felsoroltak a tervszerű apasztás lehetőségei, melyek segítenek abban, hogy a könyvtárunk
gyűjteménye a feleslegessé vált tételektől megválhasson.
Kiskönyvtárakra vonatkozó törvényi előírás értelmében 2014-ban egy esetben kellet elavultság
miatt nagyobb tételben selejtezni.
Olvasószolgálati munka
Az olvasószolgálat a könyvtári munkánknak azon ága, amelyen keresztül a könyvtár
megvalósítja célját és feladatát. Előzőekben azokról a munkákról és feladatokról szóltam,
melyek megalapozzák az olvasószolgálati tevékenységet.
Olvasószolgálati munka fő kategóriái:
- Felvilágosítás
- Adatszolgáltatás
- Irodalomkutatás
- Hivatalos levelek elkészítésében való segítségnyújtás
Mindezeken felül a könyvtáros feladata a felsoroltakkal összefüggő adminisztrációs teendő
ellátása is, mint könyvtári tagság megújítása, beiratkozás, számla adás és könyvtárközi
kölcsönzés intézése.
Együttműködés az intézményekkel
Az együttműködés a 2014-es évben:
- Könyvtárhasználati foglalkozások
- Alsó tagozatos osztályok látogatása
- Óvodai csoportok könyvtárlátogatása
- Rajz versenyek kiírása, lebonyolítása díjazása, kiállításának megrendezése, Költészet
napjának megünneplése a társintézményekkel
Együttműködés céljai:
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- Kis gyermekkorban megismertessük a gyerekeket a könyvekkel, az olvasás
szépségeivel
- Írni - olvasni tudás fejlesztésének segítése
- Az oktatás támogatása, a tanultak mélyebb megismertetését szolgáljuk
- Az információk és tudományok közötti eligazodást segítsük.
2014-es évben is
társintézményekkel.

igyekeztünk

lehető

legjobb

együttműködést

előmozdítani

a

Fő feladatunkként a könyvtár szolgáltatási színvonalának és minőségének megőrzését és
emelését, hagyományainak ápolását, az új, korszerű dokumentumok, adatbázisok
hozzáférhetőségének biztosítását tekintjük.
Gazdálkodás
A Művelődési H és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv. Feladatainkat úgy látjuk el,
hogy az erőforrások hatékony felhasználását az észszerűség és a takarékoskodás vezérli, mely
utóbbit a pénzmaradványuk támaszt alá. Az intézmény arra törekszik, hogy tervszerű,
összehangolt minőségi feladatellátás valósítson meg.
Beszámolómban igyekeztem minden olyan fontos területet érinteni, mely intézményünk életét
meghatározza. Úgy vélem a településen működő Művelődési Ház és Könyvtár a település stabil
közművelődési intézménye, betölti funkcióját.
A ház törekvése, hogy a 2000-től hosszú éveken át elismert munkánk a mai XXI. században is
méltó legyen az elismerésre, és alkalmazkodjon a jelenkor kihívásaihoz. Ebben a szellemben
folytatjuk munkánkat. Intézményünk a társadalmat érintő gazdasági helyzet ellenére továbbra is
kitartással és a közösségért végzi munkáját.
Remélem az önkormányzat is elégedett az intézmény működésével, és a következő években is
támogatják elképzeléseit.
Ez úton szeretném megköszönni a Képviselő-testület segítségét, melyet munkám során tapasztaltam, és
kérem, Önöket beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Munkaterv 2015.
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 2015. évi
munkatervét.
A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi
kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban
megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai
programként jelenjen meg.
Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló adekvát (a lényeget
tükröző) szakmai válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét szakmai
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feladatokhoz a meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-, tárgyi és gazdasági
(anyagi) feltételeket.
Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közművelődési - és közgyűjteményi feladatellátás
tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése.
Rendszeres nyitvatartási idő: Minden nap 8-17.30 óra között, amely a törvényi előírásoknak
megfelelően majd módosítani kell, ehhez azonban szükség lesz az intézmény létszámának
felülvizsgálatára.
Hétvégén igény szerint.
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Információs tevékenység
A látogatók, a közönség, az érdeklődők tematikusan szerveződő, a lehető legtöbb csatornán
történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása,
elemzése.
Az alábbi információs tevékenységeket végzi az intézmény:
 meghívók, plakátok készítése, kijuttatása, elhelyezése a célközönséghez a település
frekventált helyein és az intézményen belül,
 információk, bemutató cikkek a Kunfehértói Kalauzban, lehetőség szerint a Petőfi
Népében, és a Halasi Tükörben,
 az intézményi és települési webfelületek információval való megtöltése
 hírlevél és facebook csatornánk használatával információk eljuttatása,
 partnerek bevonása az információátadásba.
Feladatok:
 A tájékoztatás folyamatos biztosítása az eddigi formában.
 Új, elsősorban internetes felületek felkutatása abból a célból, hogy az információkat minél
szélesebb körhöz juttassuk el.
 Kidolgozni a közönségtől, közösségektől történő visszajelzés, valamint annak
feldolgozási rendszerét.
Ismeretterjesztés
A természet- és társadalomtudományok, a technika eredményeit, a művészet értékeit a közönség
számára érdekesen, közérthetően, érdeklődést felkeltően hozzáférhetővé tenni. A felnőttek
tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a
tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, a szakmai ismeretek bővítése, az általános
műveltségi színvonal emelése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás
folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli
művelődésére.
Formája: előadás, konferencia, filmvetítés
Intézményünk elsősorban partnerei bevonásával végez ismeretterjesztő tevékenységet.
A felmerülő igényeknek, az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével igyekszünk eleget
tenni és közreműködni a megvalósításban.
Feladatok:
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 Saját szervezésben ismeretterjesztő előadások szervezése
 Együttműködő partnerek keresése ismeretterjesztő tevékenység bővítéséhez
Képzés
Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket,
kompetenciákat, készségeket sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott
képzettséget szerezzen.
Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a
tankötelezettségüket teljesítették.
Megkülönböztetünk formális (iskolarendszeren belüli, bizonyítvány, tanúsítvány jár vele),
nonformális (iskolarendszeren kívüli, képesítés megszerzését nem tanúsító) képzéseket.
Formális képzéseket csak akkreditált intézmény szervezhet.
Nonformális képzési tevékenységnek tekinthető a művelődő közösségek tevékenysége is.
Feladatok:
 Mivel az intézmény személyi adottságai nem biztosítottak ahhoz, hogy formális képzések
feltételeinek megfeleljen, ezért a képzéssel kapcsolatosan elsősorban információs
feladataink vannak.
 Nonformális képzés keretén számítástechnikai alapfokú oktatás, KRESZ oktatás jöhet
szóba, amely külső akkreditált oktatókkal formálissá válhat.
Kiállítás rendezése
A kiállítás természeti kincsek, élőlények, tárgyak, áruk vonatkozó információval ellátott,
meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele.
Az intézményben állandó és időszaki kiállítás megvalósítására van lehetőség.
Intézményünk kiállítási terve összeállításakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 Felkéréskor a helyi művészek előnyt élvezzenek.
 Arra törekszünk, hogy az alkotóművészet minél több formája jelenjen meg.
 A kiállítások időtartama legalább 2 hét legyen.
 Lehetőség szerint a kiállítások időpontjait hangoljuk össze más, a közelben
megrendezésre kerülő eseménnyel.
Feladatok:
 A megvalósuló kiállítások időpontját és időtartamát a művelődési ház terembeosztásában
kell figyelemmel kísérni.
 Amennyiben szükséges a kiállító művészekkel szerződést kell kötni.
 Szükséges dokumentálni a látogatói létszámot.
Kiállítási terv 2015-re
 Egyeztetések folynak a kiskunhalasi Thorma János Múzeummal, hogy szállítható
kiállítási anyagukból kaphassuk.
 A falunap alkalmából a korábbi falunapok fotóiból tervezzünk kiállítást.
 Megemlékezünk a 25 éves Kunfehértói Kalauzra
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Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint – jogi
személyiség nélküli – lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik és
rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló
tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt.
A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsájtásával segíti a művelődő
közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti
bemutatását.
Feladatok:
 A tevékenységükhöz az intézményi infrastruktúra biztosítása.
 A próbaidőpontokat a művelődési ház naptárában rögzíteni kell.
 Költségvetésben biztosítani a közösségek anyagi támogatását.
 Éves tervük alapján biztosítani rendezvényeikhez a szükséges technikai hátteret.
 Igény esetén közreműködni pályázatok megírásában.
Rendezvények szervezése
A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett
közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési
alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a
nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának
gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló,
művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre.
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények,
szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex
rendezvények, népünnepélyek, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál.
Rendezvényterv 2015-ben:
















Kultúra Napja tiszteletére KVÍZ, zenés, játékos programok gyermeknek Január 22.
Jótékonysági Batyus Asszonybál. Február 7.
Művelődési Házak Éjjel – Nappal: Faddi Anikó grafikus kiállítása, este filmvetítés.
Február 13.
Farsangi Futóverseny Február 21.
Kunfehértór – Jótékonysági Látvány disznóvágás az óvodai alapítványnak Február 28.
Ünnepi megemlékezés március 15-e tiszteletére az iskolásokkal Március 13.
„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” Március 20.
Húsvéti gyermek kézműves program Március 28.
Költészet Napja Április 10.
Te szed(d)! szemétszedési akció – április 22.
Május 1. Retró MAJÁLIS a tónál.
Május 1. Évadnyitó gyermek horgászverseny a Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesülettel
Május 23-24. XVI. Falunap.
Június – Július Gyermekhét a Holdruta Egyesülettel.
Családi Nap a Tónál. Gyermek és családi programok. Június 27.
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Kunfehértó Gasztronómiai program a Sóstócsárdával a Tónál Július 11.
Sör és Grill Fesztivál lebonyolításának segítése a polgármester úrral történt pontosításnak
megfelelően. Július 16-19.
Kunfehértói Nyár „Strandfejelő verseny” Július 25.
Fogathajtó verseny az Erdei Ferenc téren Július – augusztus az országos
versenynaptár függvényében.
Kunfehértói Nyár „Ulti bajnokság” Augusztus 1.
Musical gála a Tónál Augusztus 1.
Motoros hétvége a kunfehértói és a kiskunhalasi motorosokkal a Tónál Augusztus 8.
Operett (vagy humor) műsor a Tónál Augusztus 22.
Megyei „Szent Hubertus Vadász” és horgásznap támogatása. Szeptember 12.
Kunfehértói Kalauz 25 éve a település újsága. Fotó és esemény felidéző megemlékezés
a Művelődési Házban. Szeptember
Kunfehértói Szüreti Nap Utcai Futóversennyel, Gépkiállítással, Csőszapó és/ vagy
Csőszanyó pózversennyel. Október 10.
Népzenei találkozó szervezése a Kunfehértói Csalogány Citerazenekarral a
sportcsarnokban. Október 24.
Márton Napi program. November 7.
Adventi Udvar – Sokadalom. December 12.
Karácsony előtti gyermek kézműves program támogatása. December 19.
Szilveszteri bál szervezése, bonyolítása December 31.

Gazda - délelőttök és délutánok szervezése folyamatba van a Falugazdász segítségével. Az első
február 25-én 09 órától valósul meg.
Havilap szerkesztés
Havi rendszerességgel készül továbbra is a község 25 éves havi lapja a Kunfehértói Kalauz,
színes riportokkal (magánszemélyekkel, vállalkozókkal, cégek ügyvezetőivel, a múltat felidéző
emlékekkel – mindazokkal, akiknek van „mondanivalójuk”), beszámolókkal a megkedvelt
versíró és süteménysütő rovattal, az intézmények életéről, a falu fejlődéséről és a sportesemények
eredményeiről szóló anyaggal stb.
Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szakmai munkát segítő tevékenység.
Országos szinten a Magyar Művelődési Intézet, megyei szinten a megyei közművelődési
intézetek végzik, de helyi szinten elláthatnak ilyen jellegű feladatot helyi intézmények is.
Intézményünk szakmai tájékoztatást, tanácsadást ad aktuális feladatok, problémák esetén a
művelődő
közösségeknek,
civil
szervezeteknek,
közművelődési
szakembereknek,
magánszemélyeknek. Megkeresésre szakmai elemzést végez a meglévő adatok, információk
alapján. Közreműködik szakmai fejlesztésekben. Lehetőséget biztosít a helyi alkotóművészeknek
a művelődési ház honlapján bemutatkozásra.
Nem programszerűen szervezett tevékenységek
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A nem programszerűen szervezett tevékenység, az intézmény valamennyi látogatója által
nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben, kötelezettségek nélkül igénybe vehető
szolgáltatások.
Agóra funkció: Hűvös, csapadékos időben, nincs olyan fedett tér ahol, zárt térben lenne
lehetőség szervezetlen társas együttlétre. Ezért a funkciót tavasztól, őszig az intézmény előtti
padok illetve az intézmény terasza, látja el. A helyszínek lehetőséget biztosítanak néhány fős
baráti társaságnak a beszélgetésre.
Információs szolgáltatás: A főbejárat portálüvegein és a forgalmasabb helyszínekre elhelyezett
plakátokról, a helyi Kunfehértói Kalauz hasábjain, a Kunfehértó Község és a Művelődési Ház és
Könyvtár honlapján és facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők az intézmény
programjairól, valamint kiemelt rendezvényeink előtt szórólapokról.
Informatikai szolgáltatás: Az intézményben működik wifi, melyet mindenki igénybe vehet.
Lehetőség nyílik fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre is.
Gazdálkodás
A lehetőség kihasználásával az intézmény, bevételeinek érdekében a Kunfehértói Kalauz
értékesítésén túl, bérleti szerződések megkötésével (irodák és a nagyterem kiadásával, Kábel TV,
Viziközmű Társulat) kívánja biztosítani bevételeit. Ez utóbbi bevételt biztosító szerződések
megkötése folyamatos.
Az elvárásoknak megfelelően a jó gazda, takarékos szemléletével költjük el az intézményre bízott
pénzeszközöket. Tudomásul vesszük, hogy a programokra eredetileg igényelt összeg most nem
áll az intézmény rendelkezésére, azonban az intézményvezető pótelőirányzat biztosításáért 45
nappal a rendezvény előtt írásban fordulhat a Képviselő-testülethez. A programokra kért
összegeket a terv mellékletei tartalmazzák.
Könyvtári szolgáltatás
Jelenlegi könyvállomány: 8107 kötet
Folyóirat: 2 féle
Internet hozzáférés: 5 olvasói gép,
Heti nyitvatartási: 40 óra
A könyvtár közösségi színtérként is funkcionál. A házban folyó foglalkozások, oktatások, próbák
során a kísérők várakozási idejüket gyakran töltik itt.
Az a tapasztalatunk, hogy az olvasók szívesen járnak a könyvtárba. A könyvbeszerzéseink estén
figyelemmel kísérjük az új megjelenésű köteteket, hogy olvasónkat kiszolgálva megtalálhassák a
legújabban megjelent könyveket a könyvtár polcain. A könyvbeszerzési keretet úgy igyekszünk
felhasználni, hogy a kedvezményesen veszünk a könyveket, felhasználói kedvezményünk 2430% között mozog. A könyvtárunk gyűjtőkörébe nem tartozó szakkönyveket, vagy más
hiánykönyveket könyvtárközi kölcsönzéssel pótoljuk első sorban a kiskunhalasi városi
könyvtártól.
Sok információ felhasználással próbálunk az igényeknek elébe menni, és olyan szolgáltatásokat
kínálni a látogatóknak, amelyek vonzóvá teszik számukra a könyvtárat.
Szolgáltatások:
A törvényben meghatározott nyilvános könyvtári feladatok ellátása.
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Iskolai könyvtári funkció, általános és középiskolai kötelező olvasmányok, (könyvtárhasználati
órák tartása, kölcsönzés, kötelező olvasmányok biztosítása, tematikus anyag összeállítása éves
munkához, stb.).
Könyvtárközi kölcsönzés
Folyóirat – olvasóterem
Információs szolgáltatás:
A polcon éppen nem található, kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzést veszünk fel, és amikor
beérkezik a kért kötet, személyes üzenettel, telefonon vagy e-mailben értesítjük az olvasót.
Már régóta működik a WEB-OPAC rendszer, melynek segítségével az olvasók otthonról is
tájékozódhatnak, megtekinthetik katalógusunkat, megnézhetik, hogy az általuk keresett könyv
éppen kölcsönözhető-e a könyvtárban. (a könyvtár on-line katalógusa elérhető a kiskunhalasi
Martonosi Pál városi Könyvtár honlapján).
A könyvtárhoz kötődő programok terve:
Könyvtárhasználati órák óvodásoknak és alsó tagozatos tanulóknak a szaktanárral történt előzetes
egyeztetés alapján. Havi egy-egy alkalommal látogatják a könyvtárat.
A Magyar Kultúra napja január 22.
Költészet napja. április 11.
Népmese világnapja szeptember 30.
Az év folyamán továbbra is tervezzük a bevált és közkedvelt könyvtári programokat:
- az Országos Könyvmolyképző 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, amennyiben kiírásra kerül
- olvasóklubban érdekes és aktuális könyvekről való kötetlen beszélgetéseket
- diákoknak videó és DVD vetítés helyszínének biztosítását.
Az általános iskola pedagógusaival, diákjaival együttműködve versenyeket, TOTO-kat, rajz
pályázatokat szervezünk.
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 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót és az intézmény 2015. évi munkatervét fogadja el.
Kunfehértó, 2015. február 18.

Benke László
igazgató
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1. melléklet

Művelődési formák
Művelődési közösségek

Tagok

Foglalkozások

Bemutatók

száma

száma

száma

1.

Baba – Mama Klub

10

4

1

2.

Klasszikus- és modern tánc

6

24

2

7

más helyszínen

4

3.

Kunfehértói Csalogány
Citerazenekar

4.

Zumba Klub

7

59

-

5.

Gerinctorna Klub

8

38

-

6.

Jóga Klub

8

43

-

7.

Hagyományőrző Klub

32

18

1

8.

Fehértókör

10

8

2

9.

Régi eszközök kutatói klub

4

folyamatos

folyamatos

10.

Nordic Walking klub

12

12

-

Ismeretszerzés – tanácskozások - fórumok
1.

Egészséges életre való nevelés

140 fő

7

-

2.

Konferencia, tanácskozás, fórum

400 fő

9

-

Kiállítások, műsorok, rendezvények

Alkalmak száma

Látogatók, nézők száma

1.

Fotó

2

50

2.

Grafikai

2

49

3.

Szobrász

1

29

4.

Műsoros, zenés rendezvények

2

830

5.

Játszóház, kézműves foglakozás

3

54

15

6.

Társadalmi rendezvény, ünnep

5

260

7.

Sport rendezvény

1

40

8.

Sport és egyben Kulturális célú kirándulás

12

144

Bevételek
1.

Terembérlet

1.000 e Ft

2.

Kunfehértói Kalauz bevétel

242 e Ft

3.

Kunfehértói Kalauz

126 e Ft

hirdetés bevétel
Kunfehértói Kalauz

4.

falinaptárán hirdetések

130 e Ft

bevétele

Könyvtári állomány
tárgyévben leltárba vett állomány:

222 db

tárgyév december 31-ei állománya

8107 db

folyóiratok száma

2

461 e Ft

Könyvtárhasználók- használatok:
regisztrált könyvtár használó:

286 fő

49 fő új használó

személyes használat

2024

2159 internet
használat

kölcsönzött dokumentum

1777

-14 év alatti

695

Könyvtári órák száma

4

16

60 fő

2. melléklet

Rendszeres, programok
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Könyvtár
8-16.30 óra

Könyvtár
8-16.30 óra

Könyvtár
8-16.30 óra

Könyvtár
8-16.30 óra

Könyvtár
8-16.30 óra

-

Minden
második hét
keddjén
Olvasóterem
Vöröskereszt
10-12

-

-

-

Tájház

nyitva

tartása

telefonos

egyeztetés

szerint.
igény
szerinti
nyitva tartás

minden páros
hét hétfőjén
Olvasóterem
Motoros Baráti
Kör
18-20 óra

-

-

-

-

-

-

Falugazdász
Gazda délelőtt
8-12 óra

-

-

Gerinctorna
hölgyeknek
18-19 óra

-

Tavasztól
Zumba
hölgyeknek
18-19
Hagyományőrz
ő próba
19-20 óra

Tavasztól
Zumba
hölgyeknek
18-19

Jóga
hölgyeknek
17-18 óra

-

-
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Szombat

*****

Hagyományőrző próba
szeptembertő
l
Hagyomány17-19 óra
őrző próba
18-19 óra

Vasárnap

igény
szerinti
nyitva
tartás

Rendezvények tervezett költségvetései az új programok rövid leírása
Rendezvény megnevezése: Kultúra Napi programok
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Írószer és irodaszer ajándékok gyermekeknek Kvíz és vetélkedő

20000

Üdítő és ásványvíz

1500

Torta a résztvevőknek

3500

Könyvek a Kvíz díjazottjainak

5500

Összesen:

30500

Rendezvény megnevezése: Asszonybál jótékonysági
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Belépő, tombolaszelvények

1500

Plakát sokszorosítás A3

1500

Meghívókhoz 220 gr. Lapok

800

Műanyag poharak és tányérok

3500

Összesen:

7300

Rendezvény megnevezése: Művelődési Házak Éjjel - Nappal
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Pogácsa

3600

Üdítő

1500

Oklevelekhez márványlap

3000

Kartonok

1500

Összesen:

18

9600

Rendezvény megnevezése: Farsangi Futás
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Érmek

4500

Márványlap oklevelekhez

2000

Csoki a gyermek résztvevőknek

6500

Gulyáshoz hozzávalók

5000

Kenyér, üdítő

4000

Gázpalack

5000

Összesen:

27000

Rendezvény megnevezése: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Levegőn száradó gyurma plakettekhez

20000

Gravírozott levelek a szobor talpazatára

13000

Ragasztó

2000

Összesen:

35000

Rendezvény megnevezése: Költészet Napja
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Pogácsa

2400

Üdítő

800

Összesen:

19

3200

Rendezvény megnevezése: Falunap
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Serlegek, érmek

25000

Apró csokik, cukorkák a gyermek résztvevőknek

16000

Egyéb anyagok a versenyekhez, játékokhoz

10000

Szemétszállítás

36000

Üdítő, ásványvíz

20000

Műa. eszközök étkezésekhez

15000

Bérleti díj sátor és berendezései

340000

Villanyszerelés, kiépítés, eszközbérlés

42000

Tészta az étkezésekhez kenyér

15000

Fellépő díjazása Szabó Ádám műsora

300000

Zenekar díjazása Hangulat zenekar vasárnap

115000

Kiskunhalasi Fúvós zenekar

15000

Streetfighter motoros bemutató

96000

Czibolya József és zenekara

85000

Légvár és kis trampolin bérlés (10-17.30)

100000

Színpadfedés és balettszőnyegezés (háttér függöny rögzítés)

150000

Fotónyomtatás a "Virágoskert" fotópályázat

15000

Összesen:

1395000

Rendezvény megnevezése: Kunfehértói Nyár
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Ulti versenyre díjak, és kártya

15000

Levélfeladás ulti, fejelő versenyekre

9000

Sörfesztiválra engedély ?

15000

Összesen:

20

39000

Rendezvény megnevezése: Nyári gyermekhét a Holdrutásokkal
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Fénymásoló papír

4000

Gyurma

1500

Színes ceruzák

2000

Festék (temperta)

4000

Kartonlapok

1500

Összesen:

13000

Rendezvény megnevezése: Fogathajtó verseny
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Eset kocsi (EÜ)

40000

Díjak: serlegek

80000

Oklevélhez márványlapok

4000

Összesen:

124000

A fogathajtó verseny látványos és nem új a községünkben. A verseny tervezett időpontja július
vége augusztus eleje az országos versenynaptár függvényében.
A szokott helyre az Erdei Ferenc térre terveznénk, amelyhez több támogatót is tudnának a
részvevők szerezni. A program megvalósításához a fenti költségek elegendők volnának a két –
két fordulós hajtáshoz. A délutáni program volna a Kunfehértó Község díjáért.
Reggel
7.30 órától: pályaépítéssel, regisztrációval nevezési díjak összeszedésével és reggelivel kezdődne
a program
9 órától zajlana az a két egymást követő azonos pályán megvalósuló Kunfehértói Fogathajtó
verseny
12.30 -tól Ebéd
13.30 -tól új pályán a Kunfehértó Község Díjáért versengenének a fogatok szintén két fordulóban
Kb. 17 órától eredményhirdetés
Kiegészítő programként a lósporthoz kötődő és a programhoz illő vásárosokat hívhatunk, illetve
állatsimogatót szerveznénk a gyerekeknek.
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Rendezvény megnevezése: Szüreti Nap
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Utcai futóversenyhez érmek

10000

Kézműves foglakozáshoz anyagok

6500

Márványlapok

2000

Csoki a gyermek résztvevőknek

20000

Üdítő futóknak

6500

Sörpad garnitúrák, légkapu gyermek játék légvár

166000

Báli díszítéshez terítéshez anyag

15000

Plakátkészítés sokszorosítás

3800

Műa. eszközök a felvonuláshoz a kínáláshoz, ebédhez

15000

Dekoráció (lufi, babás felvonulás)

10000

Eszközbérlet (300 főre, 30 k)

140000

Gázpalackok főzéshez

25000

Natura Tanya népi játszóház (Retro-tex Kft.)

127000

Villamos energia ellátás szolgáltatása

15000

Összesen:

561800

Rendezvény megnevezése: Citerás találkozó
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Meghívókhoz lapok

2500

Nyomtatóhoz festék

5000

Terítők mosatása

4500

Összesen:

22

12000

Rendezvény megnevezése: Márton Nap
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Müanyag poharak

9000

Nyomtatás A3 plakát

1500

Cukorka 1 kg

3000

Csoki gyermekeknek ajándék és díjazás

35000

Gázpalack

5000

Kenyér a vendéglátáshoz

7000

Összesen:

60500

Rendezvény megnevezése: Adventi udvar - sokadalom
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Műanyag pohár

7000

Gázpalack

5000

Kenyér

7000

Villanykiépítés

12700

Díszítéshez (kartonok, színes lapok)

16000

Összesen:

47700

Rendezvény megnevezése: Karácsonyi gyermek kézműves nap
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Színes fénymásoló papír (kézműves fogl.)

1500

Karton lapok (kézműves fogl.)

1500

Gyurma

800

Festék (tempera)

1200

Összesen:
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5000

A Fürdőtóra tervezett programok költségei, rövid leírása
Rendezvény megnevezése: Retró Majális
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Színpadfedés háttérfüggöny és színpad szőnyeg (Zsanáról) ?

140000

Utcabál Welcome zenekarral

220000

Fellépőknek üdítő

6000

ABBA systers (70-es évek slágereivel)

219000

Játékok díjazása

30000

Villany kiépítés kb. (színpadhoz és az előtte lévő területre körbe)

200000

Villany bekötés Démásztól ?

45000

Összesen:

860000

Az igazi 70-es évek hangulatát felelevenítő program valósulna meg, ahol a cégek is bevonásra
kerülnének.
Felvonulás zászlókkal, lufikkal a település főutcáján a hivatal előtti járda részen integetnének
„nagyjain” majd csatlakoznak a tó területére vonuló emberekhez.
08 órakor gyülekező az Általános Iskola előtt és az udvarában.
8.30 – 9.00 indul a menet, amely előtt egy teherautón egy fúvós zenekar húzza a korabeli dalokat.
A menetet a járda emelvényről „nagyjaink” mellől egy bemondó fogadja, aki bemutatja az
érkezőket.
10.00 Kiérkezés a tóra a színpad elé itt népzenei néptánc műsor fogadja a résztvevőket, majd a
kijelölt helyeikre vonulnak a szakácsaik és megkezdődnek a főzések.
11.00 Csapatok alkotása és versenyek lebonyolítás a színpad előtt.
12.30 Ebéd - Lehetne kapni sört és virslit jegyre!
13.30 Egyéni és sör- sorversenyek
15.30 Újabb színpadi táncos produkciók
16.30 ABBA syster idézi meg a 70-es évek dallamait
17.30 Utcabál a Welcome együttessel éjfélig (aki az árukban hozzák a saját feltuningolt hang és
fénytechnikájukat
Rendezvény megnevezése: Családi Nap a tónál
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Alma vagy éppen ráérő gyermek Együttes szereplésével

350000

Színpadfedés háttérfüggöny és színpad szőnyeg (Zsanáról) ?

140000

Fellépőknek üdítő

6000

Bohócok meghívása Légvárak, trampolin

200000
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Gyermekfoglalkozások

60000
Összesen:

756000

Rendezvény megnevezése: Kunfehértói Gasztronómiai program a tónál
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Színpadfedés háttérfüggöny és színpad szőnyeg (Zsanáról) ?

140000

Fellépőknek üdítő

6000

Népzenei utcabál
Grimm –Busz gyermek színház

Összesen:

A program attól függ, hogy a társszervező mivel tud hozzájárulni a rendezvényhez, ami hosszabb
egyeztetést igényel. Óriás főzőedény kihasználása, sültek és egyéb finomságok sütése. Kulturális
körettel. Azonban, hogy ne ismételjük magunkat hagyományos népzenei találkozót kellene
szervezni, amely kiegészíti a gasztronómia értékét. Az összegek ezután állapíthatók meg.
Rendezvény megnevezése: Musical hétvége a tónál
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Színpadfedés háttérfüggöny és színpad szőnyeg (Zsanáról) ?

140000

Fellépőknek üdítő

6000

Musical (több órás fergeteges program ismert énekesekkel)

Összesen:

A kért információ még nem érkezett meg, de a program igazán jó és ütős.
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Rendezvény megnevezése: Motoros hétvége
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Színpadfedés háttérfüggöny és színpad szőnyeg (Zsanáról) ?

140000

Fellépőknek üdítő

6000

Összesen:
Az egyeztetésre még nem került sor, de mind a két csapat jónak tartja az elképzelést.
Rendezvény megnevezése: Operett vagy humor gála
Tervezett kiadás
megnevezése

várható összege

Színpadfedés háttérfüggöny és színpad szőnyeg (Zsanáról) ?

140000

Fellépőknek üdítő

6000

Kállay Bori – Berkes János operett

331000

Utcabál a MELODYLAND együttessel

191000

Összesen:

668000

A program nem ismeretlen közönségünk előtt, hiszen korábban ilyen produkciókkal zárt a
Kunfehértói Nyár rendezvénysorozat. A fenti operett ár a leginkább elfogadott és a két személy
60 perces műsorral szórakoztatja a publikumot. A humorra 150.000 Ft-tól 450.000 Ft-ig található
fellépő plusz útiköltség plusz Áfa.

Benke László
igazgató
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