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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

  

 Mellékelten küldöm a Zrínyi Miklós Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi 

programtervét a Képviselő-testület részére megtárgyalásra. 

 

 A Programtervet – hasonlóan az előző évekhez – eddigi tapasztalataim valamint a 2011-

ben elfogadott igazgatói pályázatomban megfogalmazott célok figyelembe vételével készítettem 

el.  

 

Az intézmény működése és a programtervben meghatározott célok megvalósítása 

érdekében benyújtásra került az intézmény 2014. évi költségvetési tervezete, melynek 

jóváhagyásával a Képviselő-testület megteremti a lehetőséget céljaink megvalósítására. 

 

Berzence, 2014. január 22.  

Keszericze István 

                 igazgató  
         

mailto:muvhaz@berzence.hu
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zrínyi Miklós Művelődési Ház és Könyvtár programtervét –hasonlóan az előző 

évekhez– eddigi tapasztalataim valamint a 2011-ben elfogadott igazgatói pályázatomban 

megfogalmazottak figyelembe vételével készítettem el. 

 

Könyvtár: 

 

A Könyvtár működésében a tavalyi évben – személyi állomány tekintetében – változás 

nem történt, a feladatokat Schmiedlné Nógrádi Noémi Éva látja el. 

Nyitva tartás: 

 Hétfő:   Kölcsönzési szünnap 

 Kedd:   08-12; 13-17 

 Szerdától péntekig:  13-17 

 

Az állomány gyarapítását a fenntartói támogatásból illetve a kiegészítő normatívákból 

biztosítjuk.  

Egy, a csurgói Városi Könyvtárral közös pályázat megvalósításának köszönhetően 

könyvtárunk nagy változáson megy keresztül. Jelenleg – a Városi Könyvtár munkatársai 

vezetésével és közreműködésével – az állomány selejtezése van folyamatban. Ezt követően kerül 

sor a megmaradt állomány újra leltározására és digitális rendszerben való rögzítésére.  

A pályázatnak köszönhetően egy számítógépes kölcsönzői modul telepítését követően 

könyvtárunk is kapcsolódik az országos könyvtári kölcsönzési rendszerhez. 

 

 

Művelődési Ház: 

 

Személyi feltételek: 

 

Személy Beosztás Ellátandó feladat 

Keszericze István Művelődésszervező 

igazgató 

Programszervezés 

Intézmény vezetése 

Teleházas feladatok 

Schmiedlné Nógrádi Noémi 

Éva 

Művelődésszervező Programszervezés 

Ügyviteli feladatok 

Könyvtárosi feladatok 

Pavlovics László Fűtő-karbantartó Intézményi feladatok 

Dergez Katalin Takarító Intézményi feladatok 

Jakab Jánosné Takarító Felmentését tölti 
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Tárgyi- Technikai feltételek: 

Az intézmény működéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében benyújtásra 

került a Képviselő-testület számára az intézmény 2014.évi költségvetési koncepciója.  

 

Anyagi okok miatt az elmúlt évben nem sikerült elvégezni az alábbiakban felsorolt felújítási 

feladatokat, melynek megvalósítása ezévben szükséges: 

 

Új épület: Lángmentesítés, nyílászárók javítása-cseréje, tetőcserép cseréje, fogadótér járólap 

cseréje, öltözők-vizesblokk felújítása, függönyök cseréje, meglévő bútorzat (asztalok, székek) 

pótlása. 

Régi szárny:  a régi szárny fal-vizesedésének megszüntetése, csatorna cseréje, mellékhelyiségek 

felújítása 

Klubház (volt Zeneiskola): kazánház vakolása-meszelése, épület meszelése 

Bemutatóhely: udvar kialakítása (járdák, színpad, filagor, kút, talpasház építése.) 

 

Energiatakarékossági okokból március hónapban a nagyteremben kiépítésre került egy 

álmennyezet, valamint a fogadótérben egy szélfogó kiépítése. 

A régi házon a teljes ereszcsatorna lecserélésre került, a még felhasználhatóból kicseréltük a volt 

zeneiskolán teljesen elhasználódott részeket is. 

 

 

 

Szakmai program: 

 

A szakmai munkánk legfontosabb részének továbbra is a közösségek szervezését és 

működtetését tartjuk. A jelenleg működő csoportjaink önálló szakmai vezetéssel működnek az 

intézmény felügyelete-irányítása mellett.  

 Az intézmény nyitva tartása nem változott, eseti jelleggel voltak változások (egy-egy 

rendezvény, szabadság, illetve betegség esetén) amikor eltértünk a nyitva tartási rendtől. 

 

Intézmény nyitva tartása: 

Nap: Idő: 

Hétfő: 08-14 Látogatási szünnap 

Keddtől péntekig: 08-17 

Szombat-Vasárnap: rendezvény esetén 
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Intézményünkben a heti rendszerességgel működő csoportok foglalkozási rendjét az alábbi 

táblázatban ismertetem: 

Heti rendszerességgel működő csoportok foglalkozásai  

Nap, idő: Csoport 
  

Hétfő: 18.00 Thai-box 

Kedd: 18.00 Thai-boksz 

Szerda: 18.00 Thai-boksz 

Csütörtök: 15.00 Gyermek néptánccsoport alsós 

 16.30 Gyermek néptánccsoport felsős 

 17.00 Borostyán Nyugdíjas Klub/Klubház 

 18.00 Felnőtt néptánccsoport 

Péntek: 18.00 Színjátszó Csoport/ifjúsági-felnőtt 

 

Az intézmény csoportjainak részletes bemutatása – továbbra is úgy vélem – nem 

szükséges, hisz munkájukról több alkalommal is meggyőződhettünk a különféle rendezvényeken. 

 

A „teleház”: A 2003 óta működő szolgáltatás az új épület emeletén megszüntetésre került és a 

Könyvtárban helyezzük el a még működő 2 db. számítógépet, melyet a látogatók használhatnak a 

Könyvtár nyitva tartási idejében.  

 

Klubház:  A Borostyán Nyugdíjas Klub használatában lévő épület intézményünk fenntartásában 

működik. Fűtési szezonban a heti Klubfoglalkozások és a külön rendezvények is a Művelődési 

Házban kerülnek megrendezésre. 

 

Bemutatóhely:  A tavalyi évben sikeresen folytattuk illetve újabb programokkal bővítettük a 

2012-ben elindított rendezvényeinket. Sajnos a 2013-as évben az időjárás nem kedvezett a 

szabadtéri programjainknak, többet a Művelődési Házban tudtunk csak lebonyolítani. Reméljük 

az idei évben kegyesebb lesz hozzánk az időjárása és zavartalanul sikerül véghezvinni a tervezett 

programokat. 

Az intézményrész végleges, illetve szükséges kialakítása folyamatosan történik, igyekszünk 

minden évben valami újat megvalósítani, ezzel is színesíteni a intézményt illetve a 

programjainkat. Az idei évben terveink szerint megvalósul egy filagor illetve egy tároló-fészer 

megépítése illetve az udvarban. 
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Tervezett programok havi lebontásban: 

Január: 25 - Koszorúcska 

  

 Február: 01 - ULTI Kupa 

   04 - Gyermekszínház 

08 - Iskolai farsang 

15 - Szeretet Temploma Alapítvány Bál 

19 - Rajzverseny 

20 - Nyugdíjas Klub farsang 

22 - Óvodai farsang 

28 - Kavulák Nap 

 

Március: 01 - Választási kampánygyűlés 

15 - Március 15-i Ünnepi megemlékezés 

 

Április: 06 - Országgyűlési Választás 

17 - Húsvéti játszóház 

 

Május: 01 - Majális az ÖTE szervezésében 

17 - Színjátszó Csoport Önálló Estje 

   24 - Borostyán Nyugdíjas Klub 30. éves ünnepség 

   

Június: 04 - Nemzeti Összetartozás Napja 

21 - Falunap 

24 - Szt. Iván Napi Tűzugrás 

27 - Burgonya Bemutató Solanum Kft. 

   

Július:   - Néptánctábor/ első héten 

  05 - Aratás 

26 - eXtremeMan Nagyatád rendező csapat 

   

Augusztus: 20 - Szt. István Napi ünnepség 

     

Szeptember:  - csoportok újraindítása 

  - Burgonya Bemutató Solanum Kft. 

20 - Szüreti felvonulás 

 

Október:  Önkormányzati választás 

11 - őszi játszóház 

16 - Nyugdíjas Est 

27 - Október 23-i ünnepség 

 

November: 11 - Márton nap 

20 - Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est 

  22 - Iskolai SzM Bál 

  29 - Disznóölés 

 

December: 19 - Mindenki Karácsonya 

31 - Óvodai SzM Bál 
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Intézményünk a TÁMOP-3.2.13.-12/1-2012-0433 „Múltunk a jelenben a jövőnek” c. 

projektjének elnyerésével egy több települést érintő komplex programot valósít meg 24.529.500 

Ft-értékben. 

A Művelődési Ház irányítása mellett a berzencei Általános Iskola, az Óvoda, a zákányi 

Általános Iskola és Óvoda, a zákányfalui-, és őrtilosi Óvodák vesznek részt a programban. 

2013. év nyarán összesen 6 db. 1 hetes tábort szerveztünk, turnusonként 25 fővel a 

programban résztvevő iskoláskorú gyermekek részére. 4 alkalommal az őrtilosi Éltető Világ 

Erdei Iskolában 2 hétig pedig a Kisbajomi Erdei iskolában táboroztak a gyermekek.  

Szeptembertől néptánc, képzőművészet és hagyományőrző témakörökben 16 heti szakkört 

indítottunk a résztvevő intézményekben, melyek április végéig működnek. 

A szakkörökhöz kapcsolódóan szerveztünk témanapokat és kirándulásokat. Az ősz 

folyamán a programban résztvevő óvodák a keszthelyi a Helikon-, és Balatoni Múzeumokat 

látogatták meg és vettek részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon.  

A Kavulák János Általános Iskola felső tagozatos tanulói Budapesten a Hadtörténeti és a 

Néprajzi múzeumokban vettek részt tanulmányi kiránduláson. A tavasz folyamán a többi 

gyermek részére is szervezünk kirándulásokat, szakmai programokat külső helyszíneken 

(Kaposvár, Budapest, Veszprém). A program zárása, május 31-én történik meg,  

 

Falunap  

A képviselő-testület döntése értelmében minden önkormányzati ciklusban egy 

alkalommal kerülnek átadásra a Berzencéért elismerések. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 

ezen elismerések Falunap rendezvény keretén belül kerültek átadásra. Amennyiben a Képviselő-

testület az idei évben is ezen gyakorlatot folytatja és biztosítja megszervezéséhez szükséges 

anyagi fedezetet, úgy javaslom a június 21-i időpontot.  

 

Továbbra is intézményünk végzi a Berzencei Határszél megjelenésének előkészítését és 

terjesztését, Berzencei Képújság szerkesztését. A település WEB lapjának frissítésében 

közreműködünk. 

 

Az előző években is jeleztem már, de sajnos eddig nem sikerült megvalósítani egy 

Berzence monográfiája elkészítését. A feladat megvalósításához a Képviselő-testület döntése és 

persze anyagi támogatása szükséges. 
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Saját programjaink mellett továbbra is közreműködünk a különféle külső szervekkel, 

intézményekkel, szervezetekkel közös megvalósításában, lebonyolításában.  

 

 Munkánk nyilvános, arról minden helyi és vidéki érdeklődő meggyőződhet 

rendezvényeinken való részvétellel, illetve programjainkról tájékoztatást kaphat mindenki a 

Határszélből, a képújságból, plakátjainkról illetve meghívóinkból. 

 

Intézményünk a fenntartóval illetve valamennyi helyi más intézménnyel és szervezettel 

rendszeres és jó kapcsolatot tart fent. Ezen szervezetek rendezvényeihez is rendszeresen – 

lehetőségeinkhez mérten – segítséget nyújtunk.  

 

A tavalyi évhez hasonlóan – a különféle külsős rendezvények esetében– a jövőben is csak 

rendező fél aktív közreműködésével tudjuk csak vállalni a programok zavartalan lebonyolítását. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Intézményünk jövőbeni hatékony működéséhez továbbra is kérjük a Tisztelt Képviselő-

testület támogatását és a Programterv elfogadását. 

 

 Amennyiben a programterv megvalósításához összeállított költségvetési keret változik, 

abban az esetben a programtervben megfogalmazottak is annak megfelelően átszervezésre 

kerülnek. 

 

Berzence, 2014. január 22. 

 

Tisztelettel: 

           

Keszericze István 

                 igazgató  

 


