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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

Stratégiai célunk: Értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a hagyományokat ápoló kulturális 

tevékenység, kultúra közvetítés, közösségépítés magas szinten való megvalósítása, 

Gyöngyössolymos kulturális képének pozitív formálása. 

Küldetésnyilatkozatunk: A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a szaktörvényben 

meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a település környezeti, 

szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 

biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása. 

 

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár megfogalmazta stratégiai célját és 

küldetésnyilatkozatát, figyelembe véve a település társadalmi és környezeti jellegzetességeit, 

az igényeket és az elvárásokat, a szaktörvényben, a helyi közművelődési rendeletben és az 

alapító okiratban megfogalmazottakat, valamint az intézményi és a helyi adottságokat nézve. 

Az intézmény munkaterve minden évben a fenti irányelvek alapján születik és a munka az 

abban meghatározott koncepció mentén folyik. Az elmúlt két év rendhagyó volt ezzel 

kapcsolatban is. A világjárvánnyal összefüggésben kiadott kormányrendelet által előírt 

védelmi intézkedések értelmében, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár az év egy 

részében bezárta kapuit. Ezért a 2021-es évben a terveink csak részben valósulhattak meg. Az 

elmúlt évben, az új helyzethez alkalmazkodva működési területünkön változtatni 

kényszerültünk. Azonban szeretnénk, ha 2022-ben újra értékes, változatos programokkal 

tölthetnénk meg az intézményünket. Mivel nem lehet tudni, hogy mit hoz az új vírus mutáció 

ezért az év elejét még óvatosan terveztük. A járvány visszavonulásának reményében 2022. 

áprilisától már „rendesen” tervezzük rendezvényeinket. A megszokott program- és 

rendezvénykínálatot megtartva, azt a lehetőségekhez, igényekhez mérten fejlesztve, a passzív 

részvételtől az aktív, cselekvő közösségi értékalapú együttműködésre helyezve a hangsúlyt.   

 

Törvényi háttér: 

- Magyarország Alaptörvénye a XI. cikkelyben kimondja, hogy „(1) Minden magyar 

állampolgárnak joga van a művelődéshez.” 

- 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról aktuális módosításokkal, és a 

vonatkozó végrehajtási rendelete (150/1992. (XI.20) Korm.r., 2/1993.(I.30.) MKM Rend. a 

képesítésről) 

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. Törvény 

- 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kimondja, hogy a 

közművelődés támogatása, a helyi önkormányzatok feladata és hatásköre. 

- 2011. évi. CXCV. Törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az 

államháztartási törvény végrehajtáséról 
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- 2017. évi LXVII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról 

- A 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről a törvény végrehajtási 

rendelete 

Az intézmény tevékenységi köreire vonatkozó Jogszabályok: 

- Alapító Okirat 

- Közművelődési Rendelet 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Az intézmény a költségvetési szervek típusbesorolása szerint: 

-  a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató intézmény 

-  a feladat ellátásához kapcsolódó funkciók alapján: önállóan működő 

- a szervezet jogi, gazdálkodási formája: önálló intézmény, melynek belső szabályozását 

alapító okirat, házirend és SZMSZ biztosítja. 

Az intézmény az önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetés keretein belül 

gazdálkodik. 

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár a település lakóinak művelődési igényeit 

figyelembe véve éves munkaterv alapján rendezi programjait.  

A helyi, éves munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi 

kötelezettségnek való megfelelésen túl a napi szintű közművelődési- és közgyűjteményi 

feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is a feltétele.  

 

A törvényi szabályozás alapján a művelődési ház 2022. évi munkatervét jelen 

dokumentumban terjesztem a Képviselő-testület elé. 

 

 

1. SZERVEZETI-, SZEMÉLYI-, TÁRGYI- ÉS GAZDASÁGI FELADATOK 

 

1. 1. Szervezeti feladatok 
 

Az intézmény munkáját, működését szabályozó intézményi, szervezeti dokumentumokkal 

kapcsolatos feladatok: 
 

 Az Eszterházy Károly Egyetemmel megkötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata, aktualizálása  

 

 

 
Felelős: Rédéné Német Mária 

Határidő: május 30. 
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1.2. Személyzeti feladatok 

 

1. 2.1. Szakalkalmazottak képzése 
 

 A Kulturális szakemberek képzését a továbbképzési tervünk értelmében – mely hét évenkénti 

képzésen való részvételt ír elő - biztosítjuk a dolgozók részére.  Általában ezek a képzések 

ingyenesek és a Nemzeti Művelődési Intézet égisze alatt történnek.                                                                                               
 

                                                                                                               Felelős:Rédéné Német Mária                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  Határidő: folyamatos 

1. 3. Tárgyi-technikai feladatok 
 

Az udvaron lévő konyha burkolása, festése, valamint számos kisebb javítás, karbantartás, a 

hátsó bejárathoz vezető járda, színpadi öltöző és lépcsőház, udvar rendbetétele is rég 

időszerűvé vált. Szükségessé vált a főbejárat előtetőjének kijavítása, a bejárati ajtó cseréje, a 

belső terek festése, parketták csiszolása. A kávézó parkettája az elavult fűtési rendszer 

hibájából felpúposodott. Az épület könyvtár felőli oldalán lévő helyiségekben a régi lemez 

radiátorok cserére szorulnak. A színpad alatti pincerendszer felújítása, a tetőtér beépítése, 

valamint a hátsó udvar kialakítása egy új lehetőséget teremtene a közösségszervezés, és 

kulturális gazdaságfejlesztés szempontjából is. Nagyon fontos lenne egy nagyobb 

lélegzetvételű átalakítás, de főleg felújítás, a további fejlődés érdekében, ami magával hozná a 

színvonal és a látogatók számának a felfutását.  

Az idei évben a volt osztályterem és folyosó tisztasági festését, valamint a parketta felújítását 

szeretnénk megcsináltatni, annak érdekében, hogy legalább egy terem esztétikusan nézzen ki.        

   

 
                 Felelős: Rédéné Német Mária  

                               Határidő: május 30. 

 

„A Községi és Iskolai Könyvtár Fejlesztése Gyöngyössolymoson” elnevezésű projekt 

keretében megvalósult könyvtári informatikai infrastruktúra fejlesztésnek fenntartása 2020 év 

végén befejeződött. Az eszközpark azon része, amelyik nem a fogyatékossággal élőkkel függ 

össze, - vagyis a napi szinten használt irodatechnikai eszközök-, a fénymásoló és a nyomtatók 

valamint a laptop javításra, korszerűsítésre vagy cserére szorul. A rendszergazda 

szakvéleménye szerint a fenti eszközök javítása gazdaságtalan. Ebben az évben szeretnénk 

beszerezni egy olyan multifunkciós eszközt, ami színes nyomtató, szkenner és fénymásoló is 

egyben, valamint egy laptopot. A hálózati WiFi AP informatikai WIFI hálózat felújítása is 

szükségessé vált. Bővítését ebben az évben tervezzük, mely kis beruházással megvalósítható.  

 
Felelős: Rédéné Német Mária  

                         Határidő: július 15. 

 

 

A nagyterem és a könyvtár ablakainak sötétítő függönyei elhasználódtak. Az árnyékolás, 

sötétítés érdekében néhány függönyt kell vásárolnunk a könyvtári ablakokra az idén. Az 

intézmény bútorzatát évek során folyamatosan cseréltük, újítottuk, azonban az asztalaink nagy 

része, ahogyan azt a beszámolóban is említettem, elég erős igénybevételnek van kitéve. 

Minden saját, és külső (bérleti díjas) rendezvény elengedetlen kellékei ezek. Az asztalokat és 

a sötétítő függönyöket az Önkormányzatok Érdekeltségnövelő Pályázatából tervezem 

megvalósítani. 
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Felelős: Rédéné Német Mária  

                         Határidő: december 31. 

 

 

1. 4. Gazdálkodás 
 

1. 4. 1. Költségvetés   

 

Gazdasági lehetőségeinket minden évben az éves költségvetés keretei szabják meg. A 

költségvetés tervezés mindig a az előző évi tapasztalatra és az aktuális év terveire épül.  A 

keretszámok jelen esetben tervezés és egyeztetés alatt vannak a fenntartóval.. Az idei évben az 

állami normatíva 6.585.888 Ft. A részletes költségvetés egy másik dokumentumban kerül 

megismertetésre.  

 

Cél, hogy az intézményi feladatellátás minőségét tartani és javítani tudjuk, ugyanakkor fontos a 

gazdaságosság. A vállalt feladatok csak akkor teljesíthetők, ha a szükséges erőforrás 

rendelkezésre áll. 

 

1. 4. 2. Forrásbővítés 

 

Gazdasági lehetőségeink növelése érdekében igyekszünk bevételeinket bővíteni az elmúlt  

évhez hasonlóan uniós és hazai pályázati források hatékony kihasználásával, az ingatlan és a 

tárgyi infrastruktúra bérbeadásával.  

 

1. 4. 2. 1. Pályázatok 

 

Kihasználjuk a kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket.  Ennek érdekében fokozzuk a 

pályázatfigyelő tevékenységet. Elsősorban olyan pályázati projektekben gondolkodhatunk, 

amely nem igényel önerőt. Szeretnénk a hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok 

népszerűsítésének támogatására kiírt pályázatot benyújtani, de várunk minden lehetőséget, 

ami akár a tartalmi munka, akár az infrastruktúra fejlesztését szolgálja.  

Ebben az évben önkormányzati pályázati pénzből valósítjuk meg a Testvér települések 

találkozóját, melyet a Bethlen Gábor Alap támogat. 

  

1. 4. 2. 2. Szponzoráció 

 

Nyitottak vagyunk arra, hogy önzetlen támogatókat vonjunk be a kulturális és szórakoztató 

programok megrendezéséhez, támogatásához.  
Felelős: Rédéné Német Mária 

                                                                                                                                               Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZAKMAI FELADATOK 
 

 2.1 Szakmai gyakorlat: 



 Gyöngyösolymos, Bartók Béla út 2-4.

 Tel.: +36 37 370 - 389 

 email: ggmhsolymos@gmail.com 

5 
 Munkaterv 2022.  

 

 

Négy éve együttműködési megállapodást kötöttünk az egri Eszterházy Károly Egyetemmel, az 

egyetem hallgatói intézményen kívüli szakmai gyakorlatának biztosítására. Minden évben 1-2 

fő közösségszervező BA szakos hallgató tölt nálunk 80 illetve 160 óra gyakorlatot. A szakmai 

gyakorlattal összefüggésben megfelelő módon biztosítjuk a gyakorlat tárgyi feltételeit, a 

tereptanárt, a szükséges szakmai irányítást és felügyeletet. A diákok önálló projekteket 

valósítanak meg, melyhez a szakmai mentorálást az intézmény vezetője végzi. 

 

 2.2 Közösségi szolgálat: 

 

Évek óta részt veszünk a középiskolások közösségi szolgálatának bonyolításában. Jelenleg 

gyöngyösi, hatvani és egri oktatási intézményekkel van szerződésünk. Hat középiskolából 

fogadunk önkéntes diákokat a nyári szünidőben, és vállaljuk mentorálásukat. Az idei évre eddig 

2 középiskolás diák jelezte közösségi szolgálati szándékát. Ez a létszám az év során még 

változhat. Ebben a programban résztvevő diákokat elsősorban a nyári táboroztatás idején 

foglalkoztatjuk, de a nagyobb rendezvényeinken is lehetőségük van közösségi szolgálat 

letöltésére. 

 

3. Lapkiadás 

 

A Solymosi Mozaik című helyi tájékoztató, közéleti kiadvány szerkesztése kezdetektől 

szorosan kapcsolódik az intézményhez. Kiadója a helyi Önkormányzat. A lap alkalomszerűen 

jelenik meg, az utóbbi időben évente 1 alkalommal.  

2.4 Információs tevékenység 

Az előrelépéshez a belső marketing és kommunikáció következetes javítása, a kulturális élet 

helyi szereplői – az önkormányzat, az intézmények, szervezetek - közötti interaktív 

kommunikációs kapcsolat mindennapos gyakorlatának, rutinjának kialakítása szükséges.  

Konkrét megvalósítás, melyek már az előző években is működtek: 

- elégedettségmérés kérdőívekkel, helyszíni kérdezőbiztos alkalmazásával  

- vélemények, javaslatok gyűjtése szóban, írásban  

- plakátok kihelyezése, szórólapok eljuttatása a háztartásokba 

- meghívók küldése (címlista gyűjtése, frissítése) 

- információk, szórólapok e-mail-en való elküldése 

- facebook üzemeltetése  

- helyi újságban való megjelenés 

2.5 Kapcsolattartás külső partnerekkel 

 Fontos az együttműködés az országos, a térségi és a megyei szakmai intézményekkel. A 

tapasztalatok cseréje, a kapcsolattartás, a kreatív közművelődési munka alapjait jelenthetik.   

Jó kapcsolatot ápolunk az országos NMI Művelődési Intézet Nonprofit KFT- vel.  Kiváló és 

napi szintű a kapcsolatunk a megyei NMI Művelődési Intézet Nonprofit KFT irodájának 

munkatársaival, melyet a jövőben is szeretnénk fenntartani. Továbbra is oda-vissza működő 
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kapcsolatot tartunk Gyöngyös város közművelődési intézményeivel, a járási közművelődési 

intézményekkel és civil szervezetekkel. 

                                                                                                             

 
 Felelős: Rédéné Német Mária 

                                                                                                                                               Határidő: folyamatos 

 

 

3. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  

3.1 A szakmai tevékenység kiemelt területei 

3.1.1 Felnőtt közművelődés 

 Mint minden évben az idén is minél több korosztályt és társadalmi réteget szeretnénk 

megcélozni programjainkkal, rendezvényeinkkel. Szeretnénk rendezni irodalmi, kávéházi 

esteket, valamint egyéb érték közvetítő előadásokat, melyeket legtöbbször évfordulók köré 

csoportosítunk. A már jól működő „Magyar Szellemiség” Kulturális Műhely nevet viselő 

sorozatunkat folytatjuk ebben az évben is. Ez a sorozat azzal a céllal jött létre, hogy 

megismerjük múltunkat, jelenünket a nemzeti kulturális értékek tükrében. A Műhely és a 

helyi Értéktár Bizottság jól együttműködik. A cél a helyi identitás erősítése és a helyi értékek 

bemutatása, felkarolása. Ezeket a célokat a nagy rendezvényeinken keresztül, de önálló 

programok keretében is, vagy lehetőség szerint kiadványok, rövid filmek megjelentetésével 

szeretnénk megvalósítani. 

Az idén májusra tervezünk egy Solymosi Nyárköszöntőt, ahol zene, szórakozás, bor, pálinka 

és gasztronómiai különlegességek kóstolása lesz a meghatározó. A zene világnapjára 

különböző zenei stílusokat bemutató koncerteket tervezünk.  Kiemelt rendezvényünk ebben 

az évben a két naposra tervezett Solymosi ízek, borok, hagyományok hétvégéje, mely részben 

összeolvad egy másik rendezvénnyel, a testvértelepülések találkozójával, melyet a Bethlen 

Gábor Alap támogat a „Nemzeti összetartozás erősítése és kulturális örökség erősítése 

Gyöngyössolymoson című projekt keretében.  

Az egészségtudatosság jegyében a sikeresen működő, preventív szemléletet erősítő 

előadásokkal, bemutatókkal egészség és életmód napot az idén is megrendezzük.  

Új elemként bővíteni szeretnénk a kínálatot mentálhigiénés életvezetési 

és gondolkodásfejlesztési, ismeretterjesztő és az idős korosztály élethelyzetére reflektáló  

előadásokkal, melyet a helyi nyugdíjas klub együttműködésével terveztünk az előző évben is, 

de a rajtunk kívül álló okok végett nem tudtuk megvalósítani. 

Szórakoztató, könnyebb műfajt képviselő kulturális eseményeket is kínálunk az 

érdeklődőknek, mint pl. operett, nóta és humor estek, színházi előadások. 

Családi programok szervezésére is törekszünk. Több generációs családi rendezvényben 

gondolkodunk, ahol a programok mellett az idősebb korosztály megtanítja a fiatalokat a 

hagyományos ételek készítésére és egyéb hagyományok megismerésére, folytatva azt a 

generációs hídépítést, amit már elkezdtünk.  

 

Szintén új elemként elindítanánk olyan programot, ahol a kulturális gazdaságfejlesztés is 

szerepet kap. Ezeknek a rendezvényeknek a központi része a gasztronómia lenne.  Elsősorban 

helyi gasztronómiai különlegességek jelennének meg. A helyi vállalkozók, gazdák, 

kézművesek, klubok, körök bemutatnák és árulnák termékeiket, portékájukat. Az őszi, téli 

ünnepkörökhöz kapcsolva tervezzük ezeket.     
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3.1.2 Ifjúságnevelés 

Egyre nehezebb olyan témát, elfoglaltságot, programajánlatot találni, amire megmozdul a 

lakosság egy-egy rétege. A közművelődés egyik legmunkaigényesebb és legsikertelenebb 

területe – sajátos élethelyzetükből adódóan – a 14-25 év közötti korosztály aktivizálása. 2020-

ban terveztünk egy ifjúsági kerek asztalt létrehozni, amely a világjárvány végett meghiúsult, 

ezért ezt a próbálkozást az idei évben szeretnénk kivitelezni.  A kerekasztal beszélgetéseknek 

az lenne a célja, hogy kialakuljon egy élő, működő kapcsolat az intézmény és a fiatalok 

között, mely folytatása lenne a két évvel ezelőtt elkezdődött generációs hídépítésnek. Új 

tervünk, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával a korosztályból alkalmazunk 1 

éven keresztül 1 embert közösség szervező feladatra, aki ismeri a fiatalok igényeit és el is 

fogadják őt a társai.   

Kiemelt rendezvényeink programjait úgy állítjuk össze, hogy ez a korosztály is találjon 

magának lehetőséget a szórakozásra. A koncertek és különböző bemutatók lehetőséget 

teremtenek a kulturált szórakozásra. Támogatni, felkarolni kívánjuk és bemutatkozási 

lehetőséget szeretnénk biztosítani a helyben működő amatőr zenekaroknak és a 

képzőművészet, tárgyalkotó népművészet vagy bármely más területen tevékenykedő fiatal 

tehetségeknek.   

3.1.3 Óvodás és iskolás korosztály 

Az oktatási rendszeren kívüli művelődés befogadására és elsajátításának lehetőségeire a két 

oktatási intézmény segítségével hívhatjuk fel hatásosan a figyelmet. Az évszakokhoz, 

ünnepekhez kötődő iskolai, óvodai rendezvényeknek sok esetben a művelődési ház ad helyet. 

Ezen kívül kézműves foglalkozásokat, táncházakat rendezünk ünnepkörökhöz és 

rendezvényekhez kapcsolódva. Bábelőadások, gyerekszínházi előadások, a nyári szünetben 

pedig tematikus napközis táborok bővítik idén is a kínálatot. Ezen korosztály részére 

Könyvbemutatókat, könyvtári órákat rendezünk, ezzel népszerűsítve a könyvtár 

szolgáltatásait. A rendezvényeink programjaiba bevonjuk az oktatási intézmények diákjait, 

mindkét oktatási intézménnyel jó kapcsolatot ápolunk. 

3.1.4 Helyi hagyományok ápolása 

A Solymosi Asszonykórus  és a hímző kör szakmai vezetését továbbra is biztosítjuk. Szakmai 

munkájukat pályázat készítéssel segítjük. Az asszonykórust támogatjuk, hogy rendszeresen 

vegyenek részt az Országos Népzenei Minősítőkön, és szorgalmazzuk, hogy minél több 

lehetőség adódjon helyben és más településeken bemutatkozni.  A hímző szakkör az idén még 

a palóc hímzések feldolgozásával foglalkozik a ma is használható tárgyakon. Lakástextileket, 

öltözék kiegészítőket készítenek, mint pld. öv, táska.  Az elmúlt évben beadott pályázaton 

sajnos nem nyertünk. Négy év óta ez az első alkalom, hogy a NKA nem részesített bennünket 

támogatásban, így az alapanyagokat más forrásból kell finanszírozni.  A csoportvezetőkkel 

továbbra is jó kapcsolatot szeretnénk ápolni a rugalmas és eredményes együttműködés 

érdekében. Mindkét csoport a jövőben is bemutatkozik a rendezvényeinken. 

Az éves programokat úgy állítjuk össze, hogy lehetőség legyen bemutatni a település történeti 

örökségét, népművészeti hagyományait is. Együttműködünk a Kishegyen létrehozott Emlék 

és Alkotóház tevékenységeiben. A ház létrehozójával, Kovács Sándorral jó szakmai 

kapcsolatot ápolunk a jövőben is. Gyöngyössolymos Önkormányzata a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló 2012. XXX. törvény értermében létrehozott egy 

Települési Értéktár Bizottságot. A bizottság munkája szorosan összekapcsolódik a 

közművelődési intézménnyel. A helyi értékgyűjtés, az értékek bemutatása eddig is működött, 
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de az idén sokkal szervezettebben kell majd a helyi identitástudatot és a közösségi 

összetartozást erősíteni.  

 

3.1.5 Nemzeti ünnepeink 

Nemzeti ünnepeink önálló megünneplésére és koszorúzásra kerül sor.  Az idén Március 15-

ről, Trianonról és október 23-ról  szeretnénk  hagyományos módon megemlékezni. 

3.1.6 Kiemelt rendezvény 

Kiemelt rendezvényünk ebben az évben a két naposra tervezett Solymosi ízek, borok, 

hagyományok hétvégéje, mely rendhagyó lesz az idén. Részben összeolvad egy másik 

rendezvénnyel, a testvértelepülések találkozójával, melyet a Bethlen Gábor Alap támogat a 

„Nemzeti összetartozás erősítése és kulturális örökség erősítése Gyöngyössolymoson című 

projekt keretében. A találkozóra augusztus 24-27-ig kerül sor. Kápolnásfalu és Kissolymos 

testvértelepüléseinkkel közös, 3 napos történelmi, kulturális rendezvény szervezése, a régió 

értékeinek és hagyományainak bemutatása mentén. Középpontba helyezve a páratlan 

jelentőségű abasári ásatásokat -a humángenetikai bizonyítások fontossága érdekében-, melyet 

a Magyarságkutató Intézet végez. A négynapos találkozó gerincét egy történelmi körséta 

alkotja a Mátra vidékén. 

Az abasári ásatások megtekintése Tarnaszentmária - hazánk legkisebb, legrégebbi és ma is 

működő - templomának megtekintése, valamint a feldebrői altemplom látogatása. Mindezek 

idegenvezetéssel működnek. A rendezvény további része a helyi hagyományokról, 

előadásokról, kiállításról, gasztronómiai különlegességekről, borkóstolóról, borhoz és 

szőlőhöz kapcsolódó vetélkedőről és szórakoztató műsorokról szól majd a Solymosi ízek, 

borok, hagyományok hétvégéje keretében augusztus 26-27-én.   

 

 

3.1.7 Kiállítások 

A településen élő képzőművészek, amatőr alkotók műveinek megismertetését szolgáló 

kiállítások rendezésével hozzá kívánunk járulni a helyi közösség összekovácsolásához. Az 

alkotásokat elsősorban más rendezvényeinkhez társítva tárjuk a közönség elé. Tervezzük a 

hímző kör munkáinak, a nyári alkotótáborok műveinek bemutatását, de nem zárkózunk el a 

környékhez nem kötődő produktumok megjelenítésétől sem. 

3.1.8 Nyári táborok 

Júliusban  napközis táborot szervezünk az előző évek tapasztalataira építve, ahol színes 

programok várják a gyerekeket. Kézműves mesterek és játszóház vezető közreműködésével új 

és már megszokott programokat szervezünk. 

A fentiekben leírtakon túl az intézmény tevékenysége ennél szélesebb.  Említésre méltók 

a rendszeresen művelődő közösségek foglalkozásai. 

 

A művelődő közösségek érdeklődési kör és önképző társas tevékenység szerint – jogi 

személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 6 fős tagsággal rendelkezik és 
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rendszeresen állandó helyen működik. Az azonos érdeklődésen alapuló tevékenységben a 

tagok önkéntes alapon vesznek részt. 

Az intézmény infrastrukturális, technikai és anyagi háttérrel továbbra is segíteni kívánja a 

művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkáját és 

eredményeinek közönség előtti bemutatását.  

Nyugdíjas klub, asszonykórus, hímző szakkör működik rendszerességgel, szakmai vezetők 

irányításával. 

 A mindennapi tevékenységek egy részét továbbra is a szolgáltatások töltik ki.  

Ilyenek a fórumok, bemutatók, vásárok, civil szervezetek összejövetelei, véradások, tornák 

 

Felelős: Rédéné Német Mária 

                                                                                                                                               Határidő: folyamatos 

 

A művelődési ház állandó foglalkozásai 

 
HÉTFŐ:          17-18h        GYEREK GYÓGYTORNA 

                        16-18h         HÍMZŐKÖR  (PÁRATLAN HÉTEN)                

                        18-19h        KONDICIONÁLÓ TORNA 

                        19-20h        DINAMIKUS JÓGA 

 

KEDD:            17:15-19h   JÓGA 

                                                 

SZERDA:        13:30-15:30h  SAKK SZAKKÖR   

                         15-16h            FIATAL NYUGDÍJAS KLUB (2.) 

                         18-19h            CSIKUNG, HANGTÁL RELAXÁCIÓ 

 

PÉNTEK:       7:30-12h       FALUGAZDÁSZ FOGADÓ ÓRA          

                        8-9h             GERINC TORNA 

                        17-18h         ASSZONYKÓRUS PRÓBA 
 

 

 

 

4. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 

A községi könyvtár, mint általános gyűjtőkörű könyvtár a tudásalapú társadalom 

alapintézményeként biztosítja használói számára az információhoz, a tudáshoz való 

hozzáférést. 

4.1 Feladatok 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 2017-ben módosult. A 2018. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi 

változások a könyvtárak  munkatervének elkészítésére vonatkozó eljárást is érintették.   
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Egységes szerkezetben, azonos sablonok alapján nyújtják be a települési könyvtárak 

tervezetüket, a megadott szempontok alapján, összevont intézmény esetében is kizárólag a 

könyvtári egységre vonatkozóan. 

A könyvtár alapfeladata a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, 

folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzése, gondozása és az olvasók 

rendelkezésére bocsájtása. 

Törekszünk a hagyományos könyvtár értékeinek megőrzésére és a korszerű minőségi 

szolgáltatásokra. Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének biztosítását, folyamatos fejlesztését.  

4.2 Gyűjteményszervezés 

 

A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott 

támogatások 5/2014. (I.24.) EMMI rendelete alapján a normatíva 10%-át el kell költenünk 

dokumentum vásárlásra. Jelen esetben ez az összeg 660.000 Ft A rendelkezésre álló összeg 

elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy az olvasói igényeknek eleget tegyünk. Az idei évben 

elsősorban a kézikönyv állományt, a gyermek szak és szépirodalmat szeretnénk bővíteni. 

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatot nyújtunk be a Tinta Könyvkiadóhoz. Befogadott 

pályázat esetén a kiadónál megjelent szótárakat, lexikonokat 50%-os áron szerezhetjük be. 

Az állomány gyarapítást az idén több helyről tervezzük (könyvkereskedés, kiadók, internetes 

könyváruházak, Könyvtárellátó Kht.) megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb 

beszerzési árát és a hiányok pótlásának lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a 

beszerzéseket az év során, hogy az új megjelenésekből tudjunk vásárolni. 2021-ban elkezdtük 

az állomány leltározását, amit 3 évente célszerű elvégezni. Ezt a munkát az idei év első 

félévében tervezzük befejezni. Az elavult, elhasználódott dokumentumok selejtezésére is sor 

kerül a leltározás kapcsán. A könyvtár magasított polcrendszere bonyolulttá teszi a 

tájékozódást a könyvek között. A jövőben szeretnénk valamilyen megoldást találni a könyvek 

könnyebb hozzáférhetőségének érdekében. 

 

4.3 Könyvtári szolgáltatások 

 

A könyvtári szolgáltatások rendszerét a dokumentum-, az információ-, és a közösségi 

szolgáltatások együttese alkotja. 

- A könyvek, folyóiratok helyben használata, az állomány meghatározott részének 

kölcsönzése 

- Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentum előjegyzés 

- Számítógépes szolgáltatás, internethasználat 

- Elektronikus könyvekhez, tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása 

- Nemzeti Filmarchívumhoz való online hozzáférés biztosítása 

- WIFI- vezeték nélküli helyi hálózat díjmentes használata 

- Helytörténeti dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása  
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4.4 A könyvtár rendezvényei 

Az olvasóvá nevelés első lépéseit jelentik a helyi óvoda és iskola gyermekei számára 

szervezett könyvtárbemutatók, mese délelőttök és filmvetítések. 

Szervezünk könyvbemutatókat, irodalmi kávéházi esteket. Megpróbáljuk az embereket újra 

„visszaszoktatni” az intézménybe. 

Az óvodával és iskolával együttműködve lehetőséget biztosítunk a könyvtárhasználat 

gyakorlására a könyvtárlátogatások és a tematikus könyvtári órák szervezésével. 

 
Felelős: Rédéné Német Mária 

                                                                                                                                               Határidő: folyamatos 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár az alapításakor megfogalmazott feladatok és 

célok szerint igyekszik betölteni szerepét a település kulturális életében. 

Ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is elengedhetetlenül szükséges a T. Képviselő 

Testület bizalma, támogatása, a civil szervezetek és az intézmények együttműködése, saját 

csoportjaink munkája. 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! A fentiek figyelembevételével kérem megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjenek munkatervemet. 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. január 18. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 Rédéné Német Mária 

  művelődési ház vezető 
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