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Programterv
2013.

Tisztelt Képviselő Testtilet!

:,_,,-

ber:

A

Ztinyi N{iklós Művelődést Ház és Kön;.vtát 2*13, évi programtervét az alábbiakban

A

Programtervet -hasonlóan az eIózo évekhez- eddigi tapaszta|ataim valamint a ?0||.

^J^L^-,

e!fogac+t'igrzgztiipá1yázzt+r,ban

megf+galmazottak figyelembe vételévelk.észítettera el.

Könyvtár:

A Könyvtár
nom
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műköclésében a tavalyi évben : személyi állomány tekintetében
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Nyitva tartás:

Hétfő:
Kedd:

*iöicsöazési
08-12: 1,3-77

Szcrdátólpéntekig:

Az

sziinnap

á!lcrrrán;'' g;;ar'apítását

L3=17

a furrrrta*ói támogatásból illetve a kiegészítő ncrmatívákból

biztosítjuk.

A Kön5,vtárba beiratkozottakszáma 298 fő. 20l2' évben beszerzett kön1vek száma
íg.v a könyvtári

A 20|2.

86 db.

állományunk. ! 1960 db. dok-umentum.
évben kölcsönzött

dokumentumok száma 2798 db. A helyben történő kölcsönzés

mellett ioi;'amatosan triaositjuk a iehetíiséget a könyl'tárk<izi köieseinzésre

is=

státrrsza jelenleg megfetel a nyiivános kein;wtár kategóriának.

A könyvtár

N{iive!ődésiHáz.,
'1,e m ó1,,i io| tó to|

o

k.

Szonrélv
Keszericze istván

El.^.-+Á.
DvUDZEö

E1lÁ+^.áÁ
Lltqlottu\t f^l^á^+
tutou4l

Muvelooesszerveza

Frogtamszervezés
lelenazas letadatoK
intézménvvezetése
Programszervezés
Konyvtáicsi ieiadatok
Üswiteli tbladatok
intézményi feladatok
Intézménvifeladatok

is'azs'atő
r.{űveiőcÍesszeryerő

Eva
Pavlovics Lász|ő
jakab Jánosné

Fűtő-karbantartó
takarító

Tár gi-

Te c hni lrai

fe lté te

le

k:

Az intéz*'*ly míiködóséhez szukséges anyagi fedezet biaosítasa ércekébenbenyújtásra
került a Képviselő-testület szétméraazintézmény2a13.é';i költségvetési kcncopciója.

Anyagi okok miatt az elmúlt évben nem sikerült elvégezni az alábbiakban felsorolt
fel új ítás i feladat+kat:

Ú; eptitet:
Lángmentesítés, nyílászátőkjavítása-csereje, tetőcserép csereje, fogadótér járó|ap csereje,

öltözők-vizesblokk

fe|újítása, fiiggönytik cseréje, meszelés, meglévő biltorzat(asztalok,

székek) pótlása.

Régi szárny:
- a régi szárny fal-vizesedésének megszüntetése, csatorna cseréje, meszelés' mellékhe|yisé-

gek felrijít.ísa

Klubház (voit Zeneiskola):
. kazánbéz vako|ása-meszelése. énület meszelése
Bemutatóhely:
- udvar kialakíiiása Üfudák, színpad, filagor, kút, talpashaz építése.)

Szakmai program:

A

szakmai munkánk legfontosabb részénektovábbra

is a közösségek

szervezését és

miiködtetését tarjuk. A jelenleg műköciő csoportjaink önálló szakmai vezetéssel működnek az
intézményfelügyelete-irányítása mellett'

Az

intezmény nyitva tartiísa nem változott, eseti jelleggel vo|tak változások (egy-egy

r.endezvény, szabadság, illetve betegség esetén) amikor eltérttink a nyitva tartási rendtol.

Intézménv nvitva tartása:

Nao:
Hétfő:

Keddtől oéntekis:
Szombat.Vasári:.ap:

Idő:

08-l4

Látogatási szünnap

08-1 7

rendezvén",. esetén

Intézmény{inkben a lreti rendszerességgel működo csoportok- foglalkozási rendjét az a|lbbi
tábláz*t'oan ismertetem:

Ííetirendszerességgei műkötiő csoportok foglalkozásai
Csapart

Nao. idő:
HéffiÁ.

Fe!nőtt néptánccsopcrt
Cr enntl^:- néntánccsoDon a!sns
Gyermek néptánccsopon Íéisős
Borostyán N-y-.isdíi as Klub/Klubház

't< nn

Kecid:
Ő

16.30

1?nn
I t.\lw

.'.j..

SZerria:

esiitörtök:
Pátrtek'

l

Berzence Asaai itenisz Esvesiilet
Szi n i átszó C sopot*"/ í fi úsás i-fe nott

lí.UL'

1a nn

!

Szombat

Az

intézmény csoportjainak részietes bemutatása

-

továbbra

is úgy véiem -

nem

szükséges, hisz niunkájukról több alkalcmmal is meggyőződhettünk a kiilönffle rencezvény"eken.

A ''teleház'':
.'l e!eház.. jeieniegi nyitva tartáSa: KeddtÓi-péntekig:

A

l

0:

l2; i '1.Ir óráig.

ter'ékeny-ség feirntartásában semmiféle köt€lez€ttsége

nincs az irftéznlénynek,hiszen a

páIyázatokban foglaltakai már teijesítettiik. A feihasználoi létszámhoz alkalmazkodva csokkentett
gépszániri^ra! és nvií.''aiaitás! !dő.ie! továb"\ra is

FlP: A Somogy Megyei

'\iztosítan!

k-ívánom a szolEáltalási.

l\4unkaügyi Központtel létrojott megállapadássa| Foglalkoztatási

iníormációs Pontban az elmúlt két évbcn nem volt Íéiadati:nk.
Klubház:

A

Bcrcstyán }-iyugciíjas Klub használaiában iévő éptiiei intézményiink fenntartásában

működik' Fiitési szezcnban a heti Klubfoglalkcrzások és a külön rendezvén;;ek is a }4űvclői-lési
Házban keriilkek me grendezésre.

Bemutatóhel.',':

A tavalyi évben sikeresen mesrendezett programokat az idei évben is megrendezzik" ezen
he|yszínen kibővítve újabb programnapok.ka|

Az

intézményrészvég|eges. ilIetve szÍikséges

k.ialakítása folvamatosan történik., igYekszünk minden évben valami úiat megl''alósitani- ezze\ is

színesítenia intézménytilletve a programiainkat.

A programok

sorában felsorolt események mellett, vidéki közösségeket és csoportokat' is

várunk ide, akik részére(anyagi ellensz+lgáltatás fejében) a kiállítás látogatás mellett szabadidős

programokat

is

kínálunk. A kiaján!ás érdekében a tavasz folyaman

prospektust valam i nt az intézmén-v hon

l

apj át i s szeretn

énk elké szíten i'

Tervezett programok havi lebontásban:

Január:

- csoportfoglalkozások

Fe-Lrruár: . ULTI

Kupa

- Iskolai faisang
. }'Iyugdíjas Klub farsang
- Szeretet Temploma Alapítvány
- Kavuiák Nap

i+.{árcius:

Ápriiis:
Május:
.IÉnius:

Bál

- Márei'.:is i5-i Ünnepi meger*iék.czés
- Húsvétijátsziház

-LocsoiásaBemutatóhelyen
- Színjátsző Csoport onállr5 Est-ie
- Pünkösdölés
- Iskolai ,jiákhét programjai
-

Nentzeti Összetartozás }Jai'ja

- Burgonya Bemutató Soianum
- Szt. Iván Napi Tűzugrás

Kft.

- Aratás
T-'-t:--^Jullus;

- ati,-.:----rL__l\gptaÍlgtauor

Augusztus. - q't.
-

Istvián Napi ünnepség
l(Eilytrr surtrs

f l:l-^--,.{-^.'i4I^
L./-f

Szeptember! . csoFlrítck újraindítása
- Szüreti felvonulás
. Kukorica tbsztás

október:

. csoportfoglalkozások
- oJ.Lt tidLszutt:d-L

Nyugdíjas Est
. október 23-i ünnepség
-

N+vember:

- csaportfuglalkozások
1I!
)
- iviari.()n nap
- Disznóölés
- Borostyán

Nyugdíjas Klub Katalin Est

- |skoiai SzM Bál

új szórólapokat,

.-Ás

. esopo*fclglalkozások

December:

. Adventi hagycrnányok felelevenítése
-

Mindenki Karácsonya
Bál

- ó.;odai SzN.{
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kívüli neveiési íeiadatok eiiátásában projektre nre|ynek

tarrórán
ll'!óYgl1'Jiia

L

A teehnikai
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elnyerése, programjaink

rLalJUULIi

f€ltételek javítasa, az enatgia felhasználás gazdaságossága érdokében szintén

pái,"úat benyújtására kerij! sor. me!!ye! az iÍ1lézmény.''11lu*os és lehetőség szerint gáz:energia
í-cl h

n

c.n

á

!

á".5t
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á ni,,|, r cii|z |zcn f nrr i

Tc'',ábbra is iiitézményünk végzi a Berz€*c€i

Határszél megielenésének előkészítésétés

terjesztéséi, Berzencei Kepújság szerkesztéséi. A telepüiés wEB iap;ának frissítésében
kc.'.izreműk+dijn&..

Továbbra is fontosnak tart+m és a pályázatom-han is rrregfogalmaztam már, cgy Berzencc

monográfiája eikészítésénekfontosságát.
J *.^..{-.=,{-E+!!igSÉ

*-----,-

=S -ftcrs7e

a

feia.jat meg-vaiósításához

a

Képviselo-testüiet

--- - --.-: a;-*- --^+: -- --,.11
aii-Yagi
laijiÜgaiasa
SZ'LiKSegeS.

Saját prograrnjaink mellett továbbra is közrem'jkÖdünk a killönféle k.ü!ső szervekkel,
intézményekke|,szervezeiekkei közös

Munkárrk nyilvános,

megvaiósításában, lebonyoiításában.

anól minden hel;li és vidéki érdeklődő meggyőződhet

re:.:dezvén5reinken .''aió részvétellel, illetve programjainkról tájékoztatást kaphat

Határszélből' a képújságból. olakátj ainkról

il

letve me

gh

mindenki a

i.'.óiirkból.

ltltézményÜnk a fenntartó..la! illetve rralamennyi helyi más intézménnyel és szerr'ezettel
reaciszeres és jó kapesoiatoi tart fent. Ezen szervezetek rendezvényeihez is rendszcresen
lelietősé geinklrez mért*it _

se

gítségei

A tar'alyi évhsz hasonlóan _

-

n.1' új tuir !.:.

e kiilönléle külsős rendezvén;'ek esetében_ a jövoben is csa!:

rendező fél aktív k<izreműködésével tiicijuk csak váiialni a programok zavartalan lebonyolítáSát.

Tisaelt Képvi selő.testÍilet!
Intézményünkjövőbeni hatékony működéséhez továbbra is kérjiik a Tisztelt Képviselőtesttilet támogatását és a Programterv eiíogadását.

A

Képviselő-testületi ülésen részleteiben kívánom ismertetni

megvalósítással kapcsoiatos elképze|éseimet,illetve válaszolni

a

a

programtervet és a

Képviselő.testüieti tagok

felmeriilt kérdéseire.

Amennyiben a proglamterv megvalósításához összeállított költségvetési keret változik,
abban az esetben a prcgramtervben nregfogalmazcttak

is

annak megfelelően átszervezésre

kerü|nek.

Berzonce, 20L3,január 23.
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Tisztelettel:

Keszer
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