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1. BEVEZETÉS
A kismarosi Művelődési Ház és IKSZT tevékenységét „a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény III. fejezet
84§-86§ és Kismaros Község Önkormányzatának 18/1999.(XII. 15.) számú Rendelete a
közművelődés feladatairól, valamint Kismaros Község Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által 100/2008.(XII.23.) számú határozata alapján
módosított és jóváhagyott intézményi Alapító Okirat határozza meg.
Az intézmény állami feladataként ellátott alaptevékenysége:
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:
 az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainakfeltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, értékeinek megismertetése,
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
 a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
 a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
 az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése
 helyiségek bérbeadása
 termékbemutatók és vásárok szervezése
 megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is
 kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása
A közművelődési tevékenységünk adatairól szóló jelentést a 288/2009. (XII.5.) Korm.
Rendelet alapján az 1438/közművelődés nyilvántartási számú statisztikai adatlap
elektronikus úton történő kitöltésével teljesítjük.

2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK
2.1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI
Az intézményben 2018-ban 2 teljes munkaidős és 3 részmunkaidős közalkalmazott dolgozott,
majd októbertől 3 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős dolgozott az intézményben. A
szakmai személyzet mellett 1 fő teljes munkaidős takarító látta el a feladatait.
2.2. TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Lásd Melléklet: Képzési és beiskolázási terv.
2.3. AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE
Az intézmény 2018-ban előkészítette a 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.4. a, pont szerinti
Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásról szóló pályázatot. A pályázat célja az
intézmény tevékenységét szolgáló műszaki, berendezési eszközállományának és berendezési
tárgyainak fejlesztése és gyarapítása volt. Ezen a pályázaton 402.000.- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyertünk, melyet a pályázati cél megvalósítására fordítottunk. Az
önrésszel együtt 1.152.000 Ft értékben klímaberendezést vásároltuk a nagyterembe, valamint
a hozzá kapcsolódó villanyszerelési munkák költségét fedeztük. Az új klímák beszerzése
elengedhetetlen volt a nyári esküvők és táboroztatások miatt.
2.4. AZ ÉPÜLETEK KARBANTARTÁSA, FELÚJÍTÁSA
2018. évben a nagyterem klíma berendezésének beszerelésén kívül, karbantartási szerződést
is kötöttünk a klímaberendezések tisztítására, amiért cserébe évente egyszer tisztításra kerül
az épület összes berendezése. A szokásos évi tűzjelző és poroltó ellenőrzést és karbantartást
is elvégeztettük. Kisebb karbantartási munkákat sikerült a közfoglalkoztatáson belül:
asztalok, székek rendszeres karbantartása, és egyéb kisebb javítási munkák. Megnehezítette
az épület rendszeres karbantartását, hogy a művelődési ház nem rendelkezik karbantartóval.
Az épület asztalainak számát is bővítettük, a 2017. évi érdekeltségnövelő pályázatból
fennmaradó összeget, kiegészítve a művelődési ház költségvetéséből betervezett kerettel, 10
db összecsukható lábú konferenciaasztalt is beszereztünk, hozzá tartozó szállító kocsival. Így
a használhatatlan, kiforduló lábú asztalokat leselejtezhettük. Így már a rendezvényeken,
esküvőkön új, kinyitható és egységes asztalokat tudunk biztosítani.

3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA
3.1. KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK
Az intézmény 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult:

3.2. 2018 ÉVBEN BEADOTT PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK


Pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégiuma részére
komolyzenei koncertsorozatunk folytatására, Tokkal, vonóval kamarazenei sorozat
őszi programjának koncertjére. A benyújtott 541.600 Ft-os kérelemből 250.000 Ft-ot
támogatott a kollégium.



Pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégiuma részére A
Nemzeti Filharmonikus zenekar tagjai által szervezett kamarazenei koncertre, amelyet
sajnos nem támogatott a kollégium.



Pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma részére
közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, konferenciák
megrendezésére, Kulturális Dunakanyar: Térségi Adventi Forgatag, Kavicskacsázó
Fesztivál, Szüreti Marus napi programok megvalósítására címmel. A pályázat nem
kapott támogatást.



Pályázatot adtunk be a Csoóri Sándor Alap meghirdetett 2 pályázatára is. Az egyik
pályázat esetén táncházak megvalósítására nyújtottunk be kérelmet, amelyre 500.000
Ft támogatást ítélt meg a pályáztató. Ebből az összegből kb. negyedévente tudtunk, és
tudunk 2019-ben is élőzenés kísérettel, táncoktatóval és népszokásokkal tarkított
táncházakat tartani.



Másrészt a Csoóri Sándor Alap néptáncosoknak meghirdetett pályázatát is elnyertük,
ahol 1.500.000 Ft-ot kaptunk arra, hogy a Művelődési Ház néptáncosait támogassuk.
Az elnyert támogatásból 2 csoportunk számára tudunk ruhát varratni, illetve az egyik
csoport részére az oktatói díjak kerülnek elszámolásra. A pályázat lehetőséget
biztosított arra is, hogy technikai eszközöket, többek között hangfalat szerezzünk be.



Érdekeltségnövelő pályázaton 450.000 Ft támogatást nyertünk.



A 2017-ben benyújtott VEKOP-7.3.4-17 számú pályázat is pozitív elbírálásban
részesült, így 2018 év végén átvehettük a 21.952.142 Ft-ról szóló támogatási
szerződést.

3.3. ÖNKÉNTESSÉG
Hálás köszönet minden önkéntesnek, akik térítés nélkül dolgoznak a közösségeinkért! Név
szerint: Burik Ilona, Horváthné Rapolder Ágnes, Erdővölgyiné Zachinger Melitta, Varga
Imre, a Babatorna csoporttagjai. Rajtuk kívül érdem illeti mindazokat a csoport és
klubvezetőket is, akiknek művészi vagy társadalmi tevékenysége, vagy csupán személyisége

kivívta a közösségek elismerését (Borz Berta, Dobay Márta, Tóth Zoltán, Hertel Szilvia,
Kelemen Ákos, Rixer Attiláné, Géczi Dorottya).
Áldozatos munkájukat köszönjük nekik!
3.4. KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING
Az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektettünk a kommunikációra. A rendezvények hirdetése
két fórumon zajlott. Elsősorban a település szerte kihelyezett hirdetőtáblákon. Köszönjük
Kismaros Község Önkormányzatának a faluszerte elhelyezett hirdetőtáblákat, így immár már
legalább 6 helyen tudjuk kulturált keretek között kitenni a plakátokat.
A másik hirdetési felület, az internet adta lehetőségek kihasználása. Elsősorban Facebookon
hirdettünk. Azonban elkészült a honlapunk is, amelyre már sorban kerültek fel a programok
hirdetései is.

4. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
4.1. ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Vidékfejlesztési konferencia 01. 12.
A konferencia célja, hogy a Kismaroson és környékén működő önkormányzatok, testületek,
civil szervezetek, őstermelők, kézművesek, vállalkozók érdeklődését felkeltsük és olyan
lehetőségeket mutassunk fel, melyek ebben a régióban újszerűek.

Beszélgetés Beer Miklóssal 02. 19. Beer Mikóssal ezúttal
is Neubauer Rudolf beszélgetett az új könyve kapcsán.
Immunrendszer erősítés a Börzsöny kincsieivel 03.07.
Az előadás során megismerhették a résztvevők azokat a
hazai gyógynövényeket, azoknak kivonatait és kivonási
technikáit, melyek támogatják az immunrendszert,
1. Kép: Beszélgetés Beer
tisztítják a testet, védenek a kórokozókkal szemben és
Miklóssal
azokat is amik a már kialakult betegségek tüneteit
enyhíteni képesek.
Mátyás emlékezete – vetítéssel egybekötött előadás a könyvtárban 03. 21.
Mátyás születésének 575. évfordulója és trónra lépésenk 560. évfordulója alkalmából
megtartott előadás Gondos Béla vezetésével.
Mi legyek, ha nagy leszek? - beszélgetés a könyvtárban 05. 25.
Egy gyógyszerés, egy védőnő és egy mentős bemutatkozója.

Író olvasó találkozó Bán Mórral 11.06.
A könyvtár szervezésében megvalósuló program, melynek során találkozhattunk a történelmi
regényeket író Bán Mórral, és megismerhettük a könyveit.
Kismarosi hagyományok képekben 11.14.
Dr. Dabóczy Ákos új könyvében bemutatója.
Líceumnak négy sarkva van 11.16.
Körömi Ferenc új könyvének bemutatója

Mesélő Házak könyvbemutató 11.24.Végvári Györgyi által
szerkesztett és kiadott könyv bemutatőja, valamint a hozzá
kapcsolódó kiállítás megnyitója.
Egészségkamion 12.02.
Két év után ismét Kismarosra látogatot az egészségkamion.
Ebben segítségünkre volt a kismarosi Málnalevél patika is. A 2. Kép: Mesélő Házak
kamionon szűrőviszgálatok és tanácsadás is volt, míg az
könyvbemutató
épületben előadásokat szerveztünk.
4.2. PROGRAMSOROZATOK
Barátcinegék a könyvtárban - programsorozat
A programsorozat első része. A Barátcinege csoport minden hónap utolsó szerdáján könyvtári
foglalkozásban részesül.
Märcz Ari: előadás sorozat
Az írónő kétféle témában tartott az év során előadásokat, egyrészt a kínai orvoslás alapjaiba
nyerhettünk betekintést, valamint a férfi és női viszonyokról, kapcsolatrendszerről tartott
előadást
Gondos Béla ismeretterjesztő előadásai
Gondos Béla vetítéssel egybekötött előadásain egy adott ország vay város szépségeit
fedezhetjük fel. A 2018-as évben megismerhettük: Grúziát, Örmányországot, Azerbajdzsánt
és Skóciát.
Adventi gyertyagyújtás
Decemberben, az adventi vasárnapokon a Főtéren álló
koszorúnál karácsonyváró programot szerveztünk. E!
lőször a Művelődési Ház, majd az óvodások, aztán az

3. Kép: Adventi gyertyagyújtás

iskolások, végül pedig a cserkészek készültek kis műsorral, és gyújtották meg a soron
következő gyertyát.

4.3. KIÁLLÍTÁSOK, PÁLYÁZATOK
Re/Generál 03.03. -tól
A Képzőművészeti Egyetem 12 hallgatójának közös
kiállítása nyílik Kismaroson RE/GENERÁL címmel. A
tárlat betekintést nyújt a Magyar Képzőművészeti
Egyetem különböző tanszékein, más-más médiumokban,
eltérő megközelítéssel alkotó fiatalok egyéni
művészetértelmezéseinek diverzitásába.
I. világháborús kiállítás 04. 13. -tól
A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény szervezésében
megvalósuló kismarosi képekből összeállított tabló
kiállítás.

4. Kép: Re/Generál kiállítás

Szegedi Katalin illusztrátor kiállítása 05. 18. -tól
A kiállítást maga az alkotó nyitotta meg. Az illusztrációk megtekintése mellett a megnyitón a
mesekönyvei is bemutatásra kerültek, és megvásárolhatók voltak.
Hartai festett bútorok kiállítása 06. 10.-tól
A NNÖK szervezésében Hartai festett bútorok kerültek kiállításra. A kiállítást Busa Mónika,
a kiállítás kurátora nyitotta meg.

Szasza bandája: Varázsecset kiállításmegnyitó 06. 15.
-tólA Művelődési Házban működő rajzszakkör kiállítás
megnyitója. A csoportot Borz Alexxandra vezeti.
Sára Petra és Mekkey Péter kiállítása 07. 27-től
Állati! avagy a macska rúgja meg, címmel nyílt karikatúra
kiállítás.

5. Kép: Borz Szasza és
bandája

Klasszikus és modern kelmék 09.06.-tól
Textil és nemez kiállítás nyílt a Kismarosi Művelődési Házban, Klasszikus és modern kelmék
címmel. A látogatók a hagyományos szőttesektől kezdve, a kísérletező, modern, vegyes
technikával készült textilekig, sokféle és izgalmas alkotást tekinthettek meg.

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény 25. évfordulós kiállítása 09.28.
A kiállítást Neubauer Rudolf polgármester és a Kismarosi Templom Kórusa nyitotta meg.
Sváb gyerekrajz kiállítás 10.12-től
Kapcsolódva az NNÖK által szervezett Rézi Naphoz gyermekrajz kiállítást is szerveztünk.
Mi is élünk, mi is alkotunk... kiállítás 10. 26.-tól
Kismarosi Teleház Alapítvány szervezésében fogyatékkal élők kiállítása.

Majoros Éva selyemfestő munkái 12.14.-tőlA kiálíltáson az
alkotó selyemképei, textiljei és festett lámpái voltak
megtekinthetőek. A kiállításmegnyitón és az azt követő
falukarácsonyon lehetőség volt selyemfestett ajándékok
elkészítésére.
4.4. RENDEZVÉNYEK
4.3.1. KONCERTEK, HANGVERSENYEK

6. Kép: Majoros Éva
kiállításmegnyitó

Újévi Zenés vendégség a Lanner kvartettel 01. 07.A Lanner Kvartett mind a négy tagja a
Budapesti Fesztiválzenekar művésze, s immár ötödik
éve, hogy önálló együttesként, ezzel a különleges
rendezvénnyel szereznek örömet különböző
közösségeknek itthon és külföldön egyaránt. A Lanner
Kvartett tagjai egy színes, újévi műsorral készültek,
részben bécsi, részben más izgalmas darabokkal.
Vendégszólistájuk Jász Ábel gordonkaművész volt.
Dallamokon át sorozat első előadása az évben 02. 09. 7. Kép: Újévi Zenés Vendégség
Gero és Gellért koncertje 90's night címmel.
Kiváló gyerekprogramnak bizonyult április 30-án Vörös Niki, Strausz Eszter és Vörös László
jazz délelőttje a könyvtárban.
Lanner kvartett koncert 03. 10.
A Kismarosi Művelődési Ház nagytermében folytatódott klasszikus zenei sorozatunk.
Március 10-én, szombaton Haydn Esz-dúr Divertimentoját (Hob.II.6), és Csajkovszkij
Firenzei emlékét (Op.70.) hallgathatták meg a vendégek.
Lanner kvartett koncert 04. 14.
Áprilisban folytatódott tavaszi kamarazenei koncertsorozatunk. Ez alkalommal Sosztakovics
Zongora trióját No.1. és Mendelssohn D-moll trióját hallgathattuk meg.

Akusztikus Gitárfesztivál 05. 08.
A XVII. Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei
Fesztivál turné első állomása Kismaros volt. A
fellépő zenészek: Veronique Gillet gitárművész,
Kevin Kastning
Zeneszerző, Konarak Reddy és Szabó Sándor.

8. Kép: Gitárfesztivál

Kaneko Miyuji koncert 05. 09.A kismarosi gyökerű
Kaneko Miyuji Attila steinway művész családias koncertje.
Őszi zenés vendégség 09.15.
Ismét zenés vendégség a Lanner Kvartett szervezésében.
Ezúttal, az együttes életében először Csáki András
gitárművész is csatlakozott az előadók sorához.

9. Kép: Kaneko Miyuji koncert

Lel-tár Együttes és Bardócz L. Csaba koncertje 09. 21.
Szeptemberben újra indult a Dallamokon át programsorozatunk, melynek első előadása egy
verskoncert volt.
Pálinkás Gergő és zenekara 10.19.
Dallamokon át sorozatunk következő koncertje.
Tokkal, vonóval kamarazenekari estek 11.16.
Folytatódott a komolyzenei sorozatunk, amelyen ezúttal Mozart, Puccini, Csajkovszkij, Bach
legnagyobb műveit hallgathattuk meg.

Le is út, fel is út...koncert 11.23.
Folytatódott Dallamokon át sorozatunk. Ezúttal Lachegyi
Imre, Lachegyi Máté és Philipp György volt a vendégünk,
akik népzenei és jazz ihletésű improvizatív kortárs zenével
készültek.
Adventi Hangverseny 12.01.
10. Kép: Le is út, fel is
Simándi Péter és a Magyar Állami Operaház néhány
út...koncert
művésze adventi egyházzenei koncertet adott a Kismarosi
Római Katolikus Templomban.

4.3.2. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK GYERMEKEK RÉSZÉRE
Bábelőadás gyerekeknek 01. 23.
A bábelőadás bérlet utolsó darabja, A didergő király.
Maszk bábszínház előadás 01. 27.
Ingyenes mesés előadás a gyermekek számára, a Várkastély
titkai címmel. Az előadás mellett gyermekrajz kiállítás és
kézműves foglalkozás várta a gyereket.
11. Kép: Maszk Bábszínház
előadása

Görömbő kompánia gyermekelőadás 03. 26.
Interaktív gyermekelőadás tánccal és nép játékokkal.

II. Dunakanyar báb és szinjátszókör fesztivál 04. 20-21.
Első nap a bábcsoportok mutatkoztak be, különböző színes műsorokkal, míg a második a
színjátszókörök napja volt a Teleház szervezésében.
Családi karácsony 12.21.
Völgyessy Szomor Fanni családi karácsonya a könyvtárban.
4.3.3. TÁNCHÁZAK
Dunakanyar Néptánctalálkozó és verseny 05. 01.
Jó hangulatban, színes és színvonalas produkciókkal tarkított találkozó volt, ahol a helyi és
környékbeli főleg néptáncos csoportok megmutathatták magukat, versenyezhettek,
szórakozhattak együtt a közönséggel. A találkozó egy közös táncházzal zárult. Zenélt
Mészáros Tibor és Zenekara

4.3.4. ÜNNEPKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK
Március 15-i megemlékezésMegemlékezés az 1948-as
szabadságharcban elhunyt honfitársaink tiszteletére. A
helyi iskolások egy rövidke darabbal készültek az
eseményre. Az eseményt színesítette a Nagymarosi
Férfiak, a 48-as játszóház – Nem engedünk a 48-ból
címmel- valamint a Pilvax kávéház is.
Virágvasárnapi vízszentelés 03. 24.
12. Kép: Március 15-i ünnepség
Tojásfestés 03. 28.
Húsvétre készülődve ingyenes tojásfestést, írókázást szerveztünk.

Anyák napi kézműves foglalkozás 04. 27.
Kismarosi könyvtár szervezésében megvalósult, leselejtezett könyveket újrahasznosító
program.
Majális 05.01.
Minden évben megrendezésre kerülő Majális idén is nagy
sikerrel záródott. A napot a Német Nemzetiségi
Önkormányzat által felálított „Mäibaum” átadása nyitotta
meg, mely körül a Marus Hagyományőrző Tánccsoport
táncolt. A rendezvényt kirakodóvásár, futóverseny és
13. Kép: Majális
különféle fellépők kísérték. A rendezvénnyel együtt került
megtartásra a II. Dunakanyar Néptánctalálkozó és Verseny.
Gyereknap 06.02.
A gyereknapi programok ezúttal a Sportcsarnokban került megrendezésre. Volt ugrálóváz,
kézműves foglalkozás és arcfestés, valamint bábelőadés is.
Éjszakai könyvtár gyerekeknek 06.23.
Lassan hagyománnyá válik, hogy nyáron a tanév végén, Szent Iván éj környékén könyvtárban
alvós, hálózsákos murit csapunk. Van itt rejtvény, kvíz, olvasás, rövid éjszakai séta, és még
„tűzugrás” is.

Augusztus 20-ai ünnepség 08.19.Az ünnepi szentmise
után kenyérszentelést tartottunk a templomkertben,
majd megkóstolhatták a résztvevők az ország tortáját.
Országos könyvtári Napok 10.01-07.
Csatlakozva az országos könyvtári napokhoz nálunk is
14. Kép: Augusztus 20-i ünnepség
színes programokat szerveztünk. Családi mesedélután
Mátyás király mesékkel, könybemutató dr. Balogh Anikó gyógyszerész új könyvéről és Nagy
Családi Társasjáték Nap.
Idősek Napja 10.07.
Hagyományosan minden évben október első vasárnapján köszöntjük a szépkorúakat. Ez idén
sem maradhatott el, volt zene, tánc, finom ételek és italok, valamint a legidősebbek
köszöntése is.
Október 23-i megemlékezés 10.22.
Kismaros Díszpolgára és Kismarosérrt Érdemrend átadása a megemlékezések mellett.

Mikulás 12.06.
Idén az Ákom Bákom Bábcsoport Suszter manói című
előadását élvezhették a gyerekek. A gyererek közösen
énekeltek, játszottak a manóval, és krampuszokka, sőt
tanultak is egymástól, majd a hívó énekszóra megjött a
Mikulás is, aki kiosztotta az ajándékokat.
Falukarácsony 12. 15.
A falu közösen karácsonyozott, szórakozott az ünnepek 15. Kép: Mikulás
elött. Kézműves vásár, népművészeti előadások, kiállítás
megnyitó, zene, tánc, halászlé, azaz falukarácsony.
4.3.5. RENDEZVÉNYEK CIVIL SZERVEZETEKKEL, INTÉZMÉNYEKKEL
Málenkij emlékmise 01. 07.
A Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emléke alkalmából
rendezett mise a Kismarosi Római Katolikus Templomban.
Föld Napja 04. 22.
A Művelődési ház a Kismarosi Öko-körrel közös szervetésben megtartott progamra, az
IKSZT udvarán. Ismeretterjesztő előadások, jóga, és kézműves foglalkozások.
Nyárköszöntő Sváb Napok 06. 09-10.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Marus Hagyományőrző Tánccsoport közös
programja, amely az első nap egy sváb bállal kezdődött. Másnap hagyományőrző
műsorokkal, kézműves vásárosokkal és kiállítás megnyitóval folytatódott.

Rézi Nap 10.13.
A NNÖK és a Művelődési Ház közös rendezvénye a sváb
hagyományok jegyében, Rézi neve napjának
megünneplése. Műsort adtak az iskolások, az óvodások
majd egy gyermek és felnőtt táncházat is tartottunk.
4.5. TÁBOROK

16. Kép: Rézi nap

Arany János versfaragó tábor 06. 25-28.
12 és 18 év közötti fiatalok számára tervezett tábort Szakolczay Lajos irodalomtörténész és
Csörsz Katalin drámapedagógus vezette. A foglalkozás végén verseskötet született.

Csirip napközis táborok Kismaroson

Fazekas tábor: 07.02-06-ig
A tábor alatt a gyermekek megismerhették a fazekasság rejtelmeit, az
agyagbányászattól a formázásig. Kata arról sem feledkezett el, hogy
kell egy kis mozgás is, úgyhogy a környéken jó kis portyákon vettek
részt a fiatalok.
Gombóc Artúr tábor 07. 09.-13.
Minden ami csoki, volt csokiöntés, süteménysütés, Gombóc Artúr
társasjáték, csokoládéhoz kapcsolódó mesék és egyéb kézműves
foglalkozások.

17. Kép: Fazekas
tábor

Kis háziasszonyok és Indián-tábor: 07. 16-20-ig
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a gyerekek két csoportban főztek: haladók és kezdők,
sok új fogást megtanulhattak, és bővíthették a receptkönyveket.
A kis háziasszony tábor mellett párhuzamosan zajlott az indiántábor. Nem maradtak el a
kalandok a nyilazástól kezdve a kunyhóépítésen át egészen a tűzrakásig, főzésig és az erdők,
folyók felfedezéséig.
Állatbarát tábor: 07. 23.-27.-ig
Idén újítottak sokat mentek terepre, így a törökmezői állatsimogatóba, a királyréti Hiúzházba, Márti néni farmjára a lovakhoz. És a megszokott jó tanácsok sem maradtak el: hogyan
is kell okosan szeretni az állatokat?
Karitász tábor: 07. 31-08. 04-ig
Minden napra egy mese! Vagyis naponta változó programok,
a kézművességtől kezdve a hajókázásig, ami belefér. Ide
elsősorban olyan kismarosi gyerekek jöttek, akiknek nagy
segítséget jelentett az olcsóbb, kedvezményesebb tábor.

6. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
6.1. NÉPMŰVÉSZETI CSOPORTOK

18. Kép: Karitasz tábor

Abajdóc Néptánccsoport
A csoport több éves múltra tekint vissza. Kezdetben csak saját maguk szórakoztatását tűzték
ki célul, a mozgás, a tánc, a népdal szeretete hozta a tagokat keddenként a kismarosi

művelődési ház színpadára. Az idő előrehaladtával kedvet éreztek tudásuk bemutatásához,
amely a település által szervezett programokon realizálódott. Néhány évvel ezelőtt újabb cél
fogalmazódott meg, miszerint a település határain kívül is szívesen vállal bemutatót a
csoport. Minden évben, így 2018-ban is új tánc dialektussal ismerkedtek meg, a szatmárival.
Tavasszal néha elővették, de alapvetően a koreográfiában csúcsosodó vág-garamközit és
feketelakit gyakorolták. Ősszel már szatmári csárdást és verbunkot gyakorolták.
Mivel párhuzamosan több táncanyagot is életben tartanak, színesek a próbák, az érkező új
tagoknak több lehetőség kínálkozik bekapcsolódni a folyamatba. Fellépéseiken a feketelaki
és a vág-garamközi anyagot vittük színpadra. Legjobban talán a zebegényi Tökvilág
Fesztiválon adott program sikerült, melyhez a Tarsoly zenekar adott élő zenét. Ezen a
fellépésen a Kismaros Táncegyüttessel és a zebegényi Zsudrival közösen 50 perces műsort
adtak, melyet a közönség megtáncoltatásával koronáztánk meg.
A csoport keddenként 19:30-22:00 óra között tartja a próbáit.

Kismarosi Táncegyüttes
Borz Berta saját szakmai munkájának fellendítése érdekében a 2016. nyarán szervezett
edzőtáborba vendégoktatónak meghívta Lerch Pétert, aki személyiségével óriási változást
hozott a csoport életébe, így azóta közös munkával otkatják a csoportot. A tavasz folyamán
az első kismarosi Tánctalálkozó és Táncverseny c. rendezvényre és az évadzáró műsorra
készültek, új repertoárt építettek. A Tánctalálkozón legnagyobb örömükre és büszkeségükre a
csoportjuk 2. helyezést ért el. Az ősz folyamán így próbatermi, szakmai munkáé volt a
főszerep, fellépést csak karácsony előtt vállaltak Szokolyán és Kismaroson, a falvak
karácsonyi rendezvényein.
2018-as tanévben kibővolt a csapat, és a Kismaros Táncegyüttes megszervezte az utánpótlás
csapatát, az általános iskolásokból álló Fényecske csoportot, míg az alapgárda a Soramsik
Csoport néven folytatja a munkát.
Borz Berta által vezetett táncpróbák csütörtökön 16:00-16:00-ig (Fényecske) 18:00-20:00-ig
(Soramsik), pénteken pedig 16:30-18:00-ig tartanak.
Óvodás és iskolás néptánc (Hertel Szilvi)
2017. szeptember 20-án alakult az ovis néptánccsoport. 2018. januárjában 23 fővel folytatták
a munkát, júniusig 28 főre duzzadt a szám, 4-6 éves korú óvodás járt a foglalkozásra. 2018.
szeptemberében az új tanévet 23 óvodás korú gyermekkel kezdték meg. Illetve a szülők és a
gyermekek igényeihez igazodva, az óvodából elballagott, akkor már iskolás korú
gyerekeknek elindult az alsós néptánc foglalkozás is 5 fővel. Jelenleg 25 fő óvodás és 6 fő
iskolás gyermek jár néptánc órákra.
A számok azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés és az igény a néptánc iránt, de még iskolás
korú gyermekeket szívesen várnak.
Nagyon örülnek, hogy ezen a településen is fontosnak tartják a szülők a hagyományaink
őrzését. A szülők hálásak a lehetőségért, köszönik a Művelődési Háznak a terem biztosítását.

2018. jan.-jún.-ig 18, 2018. szept.-dec.-ig 13 megtartott óra volt.
Óvodás néptánc foglalkozás ideje: szerdánként 15.45-16.25-ig
Alsós iskolás néptánc foglalkozás ideje: szerdánként 16.30-17.30-ig
Programjaink 2018-ban:
2018. febr. Farsang
2018. márc. Kiszehajtás, télbúcsúztatás, zöldágjárás a Duna parton.
2018. máj. Anyák napi bemutató a Nyugdíjas klubnak és az Édesanyáknak
2018. jún. Kedvcsináló, toborzó táncház
2018. dec. Karácsonyi bemutató a Művelődési házban
Marus Tánccsoport
A Marus Hagyományőrző Tánccsoport Nagy Izabella távozása óta Horvtáhné Rapolder
Ágnes csoportvezető irányításával az évek során felgyűlt koreográfiák gysakorlásával telt.
Ebben az évben ünnepelte a tánccsoport a 20 éves fennálását is. 2017 szeptemberétől Babus
Tamás táncpedagógus vette át a csoport vezetését, aki 2018-ban elvileg folytatta a munkát, de
gyakorlatban az év második felében már nem dolgoztunk vele, így az év végén megköszönte
a csoport az eddigi munkáját.
A tánccsoport az eddigi évekhez hasonlóan, idén is minden falubeli felkérésnek elegett tett,
sőt országszerte rendezvényeken vitték a falu hírnevét.
A próbákra szerdánként a nagyteremben 17:30 és 19:00 között kerül sor.

6.2. TÁRGYALKOTÓ NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT
Kerámia szakkör
Hétfőnként Erdélyi Kata vezetésével kerámia szakkört tartunk. A szakkörön a gyerekek
megismerkedhettek a hurka technikával, illetve marokedény készítéssel is. A foglalkozások
során a gyerekek kreativitását is előcsalogatták, szabad foglalkozások keretében.
6.3. AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK
6.3.1. ELŐADÓMŰVÉSZETI
Szabad tánc
Szőke Karola vezetésével kéthetente szerdánként17:00-20:00 között a hagyományos
táncoktól eltérő, szabad táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A táncórákra év
közben is be lehet csatlakozni, hiszen elsősorban nem koreográfia megtanulása a cél, hanem a
szabad tánc. A foglalkozáson élő zenére, ritmushangszerekre mozognak a táncosok.
6.4. KLUB
Asztaltenisz Klub

Főleg idősekből álló ping-pong klub. A foglalkozásokat Nagy Imre vezeti. A klub célja nem a
versenyre való felkészülés, hanem a mozgás, a sportág szeretete és a jó közösség. A
csoportnak 12 állandó tagja van. A jövő évi céljuk, hogy más klubbokkal is felvegyék a
kapcsolatot.
A foglalkozások minden kedden 16:00-17:30-ig tartanak a nagyteremben.
Nyugdíjas klub
Kismarosi nyugdíjas Klub 44 éve működik nálunk. A klub az elmúlt évben is sok kirándulást,
bemutató előadást, színházlátogatást szervezett. Igyekezett a tagjainak változatos programot
szervezni. Idén is nagy számml részt vettek az Idősek Napján. Megszervezték szokásos
farsangi batyus báljukat, Nőnapot és Nagymamák napját tartottak. A 2017-es évet közös
krunplivacsorával zárták.

6.4.1. KISGYERMEKES KLUBFOGLALKOZÁSOK
Babatorna
Kismarosi anyukák által létrehozott éneklős, tornázós foglalkozás. A szülők és a gyerekek (03 éves korosztály) minden hétfőn 10:00 és 11:00 óra között találkoznak a babaszobában, ahol
a közös játék mellett fejlesztő énekek, és mondókák hangzanak el. A foglalkozás ingyenes,
szülők által szervezett.
Zenebölcsi
Az éneklés, mondókázás fejleszti a beszédkészséget, még a beszédtanulás előtt vagy annak
kezdetén megtanulja a kicsi a hangzók helyes ejtését, ennek köszönhetően a zenebölcsis
gyerekek között sokkal kevesebb a logopédiai probléma. A zenés, ritmikus foglalkozás a
mozgáskoordinációt is fejleszti, ezért koraszülött vagy kötött izomzattal rendelkező gyerekek
számára is ajánlott. A rendszeres heti foglalkozásokon új játékokat tanulhatnak a gyerekek,
ezért örökmozgó, otthon folyton unatkozó babáknak kifejezetten ajánlott. Kismaroson Géczi
Dóri vezetésével énekelhetnek, zenélhetnek együtt a gyerekek és a szülők. A foglalkozások
hétfőnként 9:30-tól 10:30-ig tartanak.
6.4.2. SPORTKLUBOK
Alakformáló torna
Rixer Attiláné, Olgi vezetésével immár 15 éve működik torna a művelődési házban. Az
alakformáló edzésekre minden kedden és csütörtökön 18:00 és 19:00 óra között kerül sor.
Gerinctorna
Rixer Attiláné, Olgi vezetésével immár 15 éve működik torna a művelődési házban. A
gerinctorna igen nagy népszerűségnek örvend a kismarosiak körében. Az edzésekre kedden
és csütörtökön 9:00 és 10:00 óra között kerül sor.

Gymstick
A Gymstick – olyan mint egy súlyzórúd, amelynek végéhez két gumikötél illeszkedik - a
kezek és a lábak között állandó változó erőteret hoz létre. Erőfejlesztés, állóképesség
fejlesztés, izomtónus fokozás, ízület és gerincstabilizálás, egyensúly és koordinációfejlesztés
történik minden egyes edzésen.A Gymstick edzés viszonylag még új a hazai fitness piacon,
de már most számos településen várnak kiválóan felkészült Gymstick Muscle oktatók, így
például Kismaroson is Lám Edina vezetésével szerdánként 18:30-19:30 között.
Jóga
Szécsi András vezetésével a békét, harmóniát és testmozgást keresők együtt jógázhatnak
keddenként 18:30-tól 19:30-ig.

Pilates
Zirig Emese dinamikus Pilates edzése. A pilates fő célja a test és a lélek egységének
megteremtése olyan módon, hogy az elme ne legyen lekötve és a test kecsesen, egyensúlyban
mozogjon. Az órák csütörtökönként 18:30-19:00-ig tartanak
Karate
2012 óta zajlanak a karate edzések Kismaroson, ez idő alatt szép létszámra kinőtte magát a
klub. A művelődési házban 2013 szeptember óta tartanak edzéseket. A helyi karatékák
folyamatosan járnak versenyekre: Magyar Bajnokságokra, nemzetközi versenyekre. Ha a
csoport ideje engedi eleget tesznek a felkéréseknek, hogy a falu programokon is jelen
tudjanak lenni. 2015-ben első alkalommal kvalifikálta magát Kismarosról karatéka a stílus
Európa Kupára, melyen Prétor Máté Csaba II. helyezett lett. 2016-ban két versenyző Darányi
Tíra Hanga és Márk Anna Ajándék került ki a svájci Európa Kupára. 2017-es évünk
sikeresebb lett, mert a párizsi Európa Kupára 5 kismarosi karatékát vihettem ki, Kovács
Bence, Lucza Gergely, Márk Anna Ajándék V. helyezett, Lucza Bernadett V. helyezett,
Prétor Máté Csaba II. helyezett lett. Az elmúlt években több alkalommal is lett összetett
magyar bajnoki címe a Torony Se Kismarosnak. Emellett számos kisebb nagyobb versenyen
részt vesznek, legutóbb 2018. február 03-án egy felkészülő versenyen, ahol rendkívül szép
eredményeket értek el mind a gyerekek és az idősebb karatékák is. A művelődési ház termei
elengedhetetlenek számukra, heti négy alkalommal gyakorolnak ott a gyerekek karatét, illetve
a felkészülési időszakban reggeli edzések is zajlanak. Kelemen Ákos vezetésével hétfőn
16:00-21:00-ig, keddenként 16:00-17:30-ig, szerdán 15:30-17:00-ig, pénteken 16:00-21:00-ig
tartanak az edzések.
6.5. EGYÉB
Nosztalgia táncest
A nosztalgia táncestek immár 9 éve zajlanak a művelődési házban vasárnaponként. Télennyáron kéthetente, vasárnap este összegyűlnek a kismarosi és környékbeli táncolni vágyók,
hogy a Heinczinger Laciék által szolgáltatott zenére kikapcsolódjanak.

7. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS
Falugazda
Elsődleges célja a mezőgazdasági termelők szakmai támogatása és információval
történő ellátása. Segítségükkel történik a különböző igazolványok kiadása, adminisztrációs
tevékenységek elvégzése, kapcsolat biztosítása a termelő és a támogatást nyújtó szerv között.
2018-ben is sokan keresték fel őt, például a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő
kérdésekkel és mezőgazdasági káresemények felmérésével, vagy a kölcsönös
megfeleltetéssel kapcsolatos kérdésekkel. A falugazdaminnden hónap utolsó hétfőjén 12:0017:00 között tartja fogadóidejét.
Szobi Járási Hivatal Ügyelete
A Szobi Járási Hivatal a Kismarosi Önkormányzattal kötött szerződés értelmében végzi
munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. Minden hétfőn 13:0017:00 óra között az IKSZT-ben fogadták azokat, akik segítségre szorultak az ügyintézésben.
A kihelyezett ügyelet segítséget nyújt azoknak, akik nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak
közlekedni.
Konduktor
A Kismarosi Művelődési ház és a PMPSZ Szobi Tagintézménye között kötött megállapodás
értelmében szerdánként 8:00-16:00 között fejlesztő foglalkozások zajlanak. A
foglalkozásokon a hivatalos szakszolgálati protokollnak megfelelően, szakember által
megvizsgált, ellátásra szoruló gyermekek jelennek meg szüleikkel.
Családsegítő szolgálat
A Családsegítő Szolgálat a Kismarosi Önkormányzattal kötött szerződés értelmében végzi
munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. Minden kedden 12:0016:00 óra között az IKSZT-ben fogadták a családokat.
Véradás
A szokásos negyedévente megrendezésre kerülő véradás a Vöröskereszt szervezésében.
Aprócikk vásár
Háztartási aprócikkek, használat tárgyak, ruhadarabok rendszeres heti vására több
kereskedőház termékeivel.

8. ÖSSZEGZÉS
Intézményfilozófiánk szerint Kismaros és térségének kulturális életében az integrált
intézménynek tartalmi és forma szempontból dominánsan kell jelen lennie. Egyszerre

kívánunk szolgáltató, a meglévő igények kielégítését segítő és az itt élők társadalmi,
közösségi és kulturális megnyilvánulásait koordináló szervezet lenni. Figyelmet fordítottunk
az integrált intézmény tevékenységének egységes megfogalmazására, folyamatában teremtve
meg a szakmai kiszámíthatóságot és összhangot a külső környezet és a munkatársi kollektíva
számára.
A közművelődési intézménynek a megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben is
„kiszámíthatónak” kell maradni: ahol tudni lehet mit, mikor és hogyan lehet elérni, elintézni
az intézmény falai között. Hangsúlyosan jelent meg tevékenységünkben a közösségépítő és
fejlesztő munka, segítve az embereket az önmegvalósításban, a művelődésben, a változások
pozitív megélésében.
Célunk együttműködő partnerek, szakmai megvalósítók számára közvetítő, koordináló
segítség felajánlása, amely a szakmai tevékenység gazdagodása mellett anyagi forrást is
teremt az intézmény számára. Ehhez megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársakra
van - lesz szükség. Komoly odafigyelést igényelt, hogy az itt végzett munkát hatékonyan
tudjuk megjeleníteni a fenntartó és a közvélemény felé, a helyi sajtó és egyéb források
igénybevételével. Tevékenységünk népszerűsítése, a figyelem munkánkra való irányítása,
hatékony kapcsolatrendszer kiépítése a közéletben és a szakmában lételemünk. Korrekt
partnerségre, nyitottságra, megbízhatóságra törekedtünk és törekszünk ezután is.

Kismaros Község Önkormányzat
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága részére
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1. BEVEZETÉS
A kismarosi Művelődési Ház és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér tevékenységét „a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény III. fejezet 84§-86§ és Kismaros Község Önkormányzatának 18/1999.(XII.
15.)

számú

rendelete

A

közművelődés

feladatairól,

valamint

Kismaros

Község

Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által 100/2008.(XII.23.) számú
határozata alapján módosított és jóváhagyott intézményi Alapító Okirat határozza meg.

2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK
2.1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI
Az intézmény 2019. évben 1 fő intézményvezető, 1 fő könyvtáros, 1 fő programszervező
szakmai munkatárs és 1 fő takarító, dolgozik 8 órás státuszban az intézményben. Tervek
között szerepel a megmaradó 8 órás státusz megosztása 2 részmunkaidős között, akik a z
adminisztratív és az informatikai munkákban tudnak segédkezni. Mindezek mellett a Pest
Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által Hosszútávú
programjában 7 fő közmunkást alkalmazhatunk, jelenleg ebből a létszámból 5 fő segíti
munkánkat.
2.3. SZAKMAI KAPCSOLATOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
A Művelődési Ház kapcsolatot tart fenn és együttműködik:


A fenntartóval



A Német Nemzetiségi Önkormányzattal



A község intézményeivel



Szakmai partnerekkel



Kistérségi partnerekkel



Egyéb partnerekkel

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett továbbképzéseken és szakmai napokon vesz
részt.
Továbbképzési terveink között szerepel az egyik szakmai munkatárs szakirányú
továbbképzése a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember tanfolyamon.

3

2.4. PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE


Pályázatot adtunk be a Csoóri Sándor Alap meghirdetett 2 pályázatára is. Az
egyik pályázat esetén táncházak megvalósítására nyújtottunk be kérelmet, amelyre
500.000 Ft támogatást ítélt meg a pályáztató. Ebből az összegből kb.
negyedévente tudtunk, és tudunk 2019-ben is élőzenés kísérettel, táncoktatóval és
népszokásokkal tarkított táncházakat tartani.



Másrészt a Csoóri Sándor Alap néptáncosoknak meghirdetett pályázatát is
elnyertük, ahol 1.500.000 Ft-ot kaptunk arra, hogy a Művelődési Ház néptáncosait
támogassuk. Az elnyert támogatásból 2 csoportunk számára tudunk ruhát varratni,
illetve az egyik csoport részére az oktatói díjak kerülnek elszámolásra. A pályázat
lehetőséget biztosított arra is, hogy technikai eszközöket, többek között hangfalat
szerezzünk be.



Magyarország kormányának felhívására Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért

címmel

VEKOP-7.3.4-17

kódszámra

pályázatíró

cég

segítségével 21.952.142 Ft-ról szóló támogatási szerződést írtunk alá, melynek
megvalósítása 2019. február 1-.től kezdődik. A pályázat 1. mérföldköve szerint 18
hónap alatt kerül megvalósításra a program, majd utána 5 évig fenntartási
kötelezettség áll fenn.


Az intézmény 2019-ban is előkészíti a Közművelődési Érdekeltségnövelő
Támogatásról szóló Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett pályázatot.
A pályázat célja az intézmény tevékenységét szolgáló műszaki, számítástechnikai
eszközállományának és berendezési tárgyainak fejlesztése és gyarapítása. A
pályázati támogatás által szeretnénk a nagyterem és a kisterem kifestését
elvégeztetni, esetleg egy mosogatóval ellátott konyharészt kialakítani.

2.5. AZ INTÉZMÉNY KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERVE


A művelődési ház nagytermében az esküvők és egyéb nagyobb rendezvények miatt
fontos a falak állapota, ezét válik szükségessé az épület belső festése. Továbbá a
színpad megnövekedett terhelésnek van kitéve, de már nem bírja a terhelés, ezért
esedékessé vált annak is a felújítása, korszerűsítése.



A művelődési ház déli homlokzata a nyári erős napsugárzás miatt megkopott. Ennek
lefestését a nyári időszakra tervezzük.

4



Hangtechnikai felszereltségünk nem megfelelő, a mikrofonállványok is már
használhatatlanok, illetve a rendszeres csoportoknak is megnövekedett a technikai
igénye. Ezért részben pályázati forrásból tervezünk új hangfalat, mikrofonokat és
egyéb hangtechnikai eszközöket beszerezni.



Terveink között szerepel egy büfé létrehozása, ahol délutánonként, vagy csak
rendezvények alatt konyhát nem igénylő csomagolt, kész ételeket, palackos italokat
árulnánk. Rendezvényeket ma már szinte lehetetlen vendéglátás nélkül szervezni. A
klubok,

egyéb

programok

jelen

étkezéseit

(szendvics,

sütemény)

szintén

kötelességünk lenne jelenteni a NÉBIH-nek. Ahhoz, hogy minden legálisan
működhessen, állandó engedéllyel kell rendelkeznünk. Ennek feltétele egy kétfázisú
mosogató kiépítése a volt irodában, ami a férfimosdó hátulján nem igényelne
nagyobb, jelentősebb átalakítást. A jelenlegi pult is alkalmas kiszolgálásra,
hűtőszekrényeink vannak. Beruházást igényel ebből a mosogató beszerelése és egy
pénztárgép megvétele.
2.6. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények:


Az intézmény rész-gazdálkodási tevékenysége legyen összhangban a
szabályszerűség és a megbízható gazdálkodás elveivel.



Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás során ne kerüljön sor
pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.



Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre.

A gazdálkodás alapelvei:


A szabályosság



A szabályozottság



A gazdaságosság



A hatékonyság



Az eredményesség

3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
Az intézmény 2019. évi munkatervét az alábbi szakmai tevékenységi formák képzik:


Ismeretterjesztés



Képzés
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Kiállítás



Közösségi szolgáltatás



Művelődő közösség



Rendezvény



Tábor



Származtatott szolgáltatás

3.1. ISMERETTERJESZTÉS
Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az
általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári
ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése.
Leggyakrabb formája: előadás.


Január 18. Filmvetítés és beszélgetés: Jelenszky István: ÖN-TÉR-KÉP



Február 6. Gondos Béla előadása Törökországról a könyvtárban



Február 8. Párkapcsolati előadás a Házasság Hete alkalmából



Február 21. Beer Mikós könyvbemutatója



Február 22. Rendhagyó történelem óra, Élni muszáj film vetítés



Március 20. Gondos Béla: Törökország 2. rész



Március 22. Magosfa Alapítvány előadása a mélymulcsos talajművelésről



Március 23. Balogh Anikó egészségmegtartó előadása



Április 11. Huzella Péter Költészet Napi előadása



Június 1. Pál Feri atya előadása

3.2. KÉPZÉS
Célja, hogy a résztvevő új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő
tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen.
Leggyakrabb formája: tanfolyam, műhely (workshop), tréning.
Művelődő közösségeink között megtalálhatóak a tanfolyamok, tréningek, így ebben a
pontban nem részletezzük őket.

6

A Kismarosi Teleház Alapítvány átvállalta a művelődési ház képzési feladatát, miszerint saját
szervezésében rengeteg képzést indít a kismarosiak és környékbeliek részére. Pl. Önismereti
tréning, szociális asszisztens képzés, számítógépes tanfolyam stb.
3.3. KIÁLLÍTÁS
Célja az élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott,
meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. A látogatók köre
összetételüket tekintve változó, közös jellemzőjük az azonos érdeklődési kör az adott
művészeti ág, téma stb. iránt. A kiállítás időtartama általában minimum 3 hét. A kiállítás
jellemzően az informális tanulás terepe, azonban a látogatók kompetenciaváltozása nem kerül
ellenőrzésre.
Január 26-tól Az akvarell bűvöletében festmény kiállítás
Február 4-től Erdők, fák c. kiállítás a Duna-Ipoly Nemzeti Park gondozásában
Február 21-től Élni muszáj kiállítás
Március 2-től Lélekportré címmel nyílik kiállítás
Április 29-től NAKE kiállítás
Augusztus 30-tól Turáni Csongor kiállítása
Szeptember 27-től Sváb Muzeális Gyűjtemény kiállítása

3.4. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS
Célja a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő
tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel/látogatás alkalmával a
komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. A közösségi szolgáltatások formái:
információ

nyújtása

(információs

tevékenység);

telekommunikációs,

informatikai

szolgáltatás; játszóház, babaszoba, gyermekfelügyelet.
Olyan, a lakosság számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a
partnereknek

lehetőségük

van

a

mindennapi

életükhöz

szükséges

információk

összegyűjtésére, valamint tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről.
A közösségi szolgáltatások hozzájárulnak a látogatók komfortérzetéhez, egyenlő eséllyel
vehetők igénybe. A tevékenység során közösségi kapcsolatépítést kezdeményező programok,
akciók (könyvcsere program, ifjúsági találkozó hely, animációk) is indíthatók.
Információs tevékenység
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Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan
szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását.
Az információs tevékenység főbb területei: általános lakossági információszolgáltatás,
kulturális

információszolgáltatás,

közművelődési

információhordozó,

kiadványok,

információgyűjtés, feldolgozás, közreadás.
Kulturális információ
Olyan széles körben felhasználható, egyéni értelmezésre, tájékozódásra alkalmas formában
közölt tartalmak és adatok, amelyek a kultúrát a legtágabban értelmezik: mint egy társadalom
vagy egy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető
jegyeinek összességét: a művészeteken, a bölcsészeten kívül magában foglalja az életmódot,
az emberek alapvető jogait, az értékrendszereket, a hagyományokat és a hitet.
Kulturális információszolgáltatás
A kulturális információszolgáltatás során az intézmény saját és más szervezetek kulturális
programjairól gyűjt és ad közre információt.
Az információszolgáltatás tágabb értelemben érinti az intézmény marketing tevékenységét is,
amely célja a saját rendezésű programok népszerűsítése, a leendő résztvevők tájékoztatása.
Közművelődési információhordozók, kiadványok
Az információ rögzítése történhet hagyományos módon (írás, nyomtatott szöveg) vagy a
korszerű technika alkalmazásával (honlapok, online kiadványok stb.). A közművelődési
információk tárolásában és közzétételében a hagyományos technikák és a modern eszközök
alkalmazása egyaránt jelen van.
Informatikai, telematikai szolgáltatások
Az intézmény informatikai, telematikai berendezésein a látogatók számára nyújtott ingyenes
szolgáltatások.
Információközvetítés
A látogatók közötti, illetve a látogatók számára fontos információáramlás elősegítése
(faliújságon, számítógépen, információs szolgálaton keresztül).
Gyermekfelügyelet
Kiskorúak jogszabályban előírt módon történő felügyelete.
Internet hozzáférés biztosítása
A számítógépes világhálóra való feljutás lehetőségének ingyenes vagy térítési díj ellenében
történő biztosítása.
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A Művelődési Ház és IKSZT a fent említett szolgáltatásokon kívül helyszínt biztosít a
következő feladatok ellátásához:
Konduktor
A Kismarosi Művelődési ház és a PMPSZ Szobi Tagintézménye között kötött megállapodás
értelmében csütörtökönként 8:00-16:00 között fejlesztő foglalkozások zajlanak. A
foglalkozásokon a hivatalos szakszolgálati protokollnak megfelelően, szakember által
megvizsgált, ellátásra szoruló gyermekek jelennek meg szüleikkel.
Családsegítő szolgálat
A Családsegítő Szolgálat a Kismarosi Önkormányzattal kötött szerződés értelmében végzi
munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. Minden kedden 12:0016:00 óra között fogadja a családokat.
Falugazda
Elsődleges célja a mezőgazdasági termelők szakmai támogatása és információval történő
ellátása. Segítségükkel történik a különböző igazolványok kiadása, adminisztrációs
tevékenységek elvégzése, kapcsolat biztosítása a termelő és a támogatást nyújtó szerv között.
A falugazda minden hónap első hétfőjén a Művelődési Házban tartja fogadó idejét.
Szobi Járási Hivatal Ügyelete
A Szobi Járási Hivatal a Kismarosi Önkormányzattal kötött szerződés értelmében végzi
munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. Minden hétfőn 13:0017:00 óra között a Művelődési Házban fogadja azokat, akik segítségre szorulnak az
ügyintézésben. A kihelyezett ügyelet segítséget nyújt azoknak, akik nehezen, vagy egyáltalán
nem tudnak közlekedni.
Véradás
A Magyar Vöröskereszt által szervezett véradásoknak is helyet ad a Művelődési Ház
Időpontja: minden negyedévben péntekenként 17.00-19.00-ig.
Első: január 4.
3.5. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
Célja a hasonló érdeklődésű, (korú) foglalkozású emberek közös művelődése, társas
együttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a
tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes munkájukkal támogatva a csoportot.
A résztvevők száma többnyire nem limitált. Bár a csoport egy állandó résztvevői maggal
működik, a csoport létszáma és összetétele az idő folyamán változhat. A művelődő
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közösségek működése időben nem korlátozott, előre meg nem határozott. Az időbeli limit
hiánya miatt az összejövetelek teljes idejére nincs kidolgozott tematika vagy program. A
tematika alakítására a résztvevők is javaslatot tehetnek. A művelődő közösségek a nemformális tanulás tipikus terepe/helyszíne. A résztvevők kompetenciaváltozásának mérésére
nincsenek kidolgozott vizsgakövetelmények, a résztvevők kompetenciaváltozása legtöbbször
nem kerül ellenőrzésre. A fejlődés mértéke versenyeken, pályázatokon elért eredmények,
helyezések alapján mérhető. A csoport vezetője az adott területen kiemelkedő tudással
(kompetenciával) rendelkezik, de nem feltétlenül van dokumentummal igazolható
végzettsége.
3.5.1. (AMATŐR) MŰVÉSZETI CSOPORT
A művészet valamely ágában, nem kereső tevékenység céljából, műkedvelő jelleggel alkotó
tevékenységet végző csoport, amelynek külső, – az adott művészeti ágban szakértő – vezetője
van. A közösségek tevékenysége animált, csoportos önképzés, illetve önmegvalósítás.
A művészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutathatja (pl.:
előadás, kiállítás). A művészeti csoportok főbb típusai: előadóművészeti (pl.: báb, színjátszás,
tánc, ének, zene), vagy vizuális művészeti (pl.: képzőművészet, fotó, film).
Szabad tánc
Szőke Karola vezetésével kéthetente szerdánként 17:00-20:00 között a hagyományos
táncoktól eltérő, szabad táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A táncórákra év
közben is be lehet csatlakozni, hiszen elsősorban nem koreográfia megtanulása a cél, hanem a
szabad tánc. A foglalkozáson élő zenére, ritmushangszerekre mozognak a táncosok.
Színjátéktér
Dobay Márta vezetésével a gyerekek és felnőttek színészi tehetségének előcsalogatás,
csiszolása a cél. A foglalkozások tartalma: főleg improvizáció; helyzet felismerés
helyzetgyakorlatok,

szituációk

megoldása;

színpadi

mozgás,

beszédtechnika

és

ritmusgyakorlatok. Az órák hétfőként zajlanak, támogatása a megnyert VEKOP pályázatból
lehetséges.
3.5.3. NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT
Valamely népművészeti ág iránt érdeklődő, abban aktív tanulással részt vevő, a közös
alkotási folyamatot vállaló művelődő közösség. Többnyire állandó tagsággal rendelkezik,
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rendszeresen tart foglalkozásokat, próbákat. A csoport tevékenységét szakmai vezető
irányítja. A népművészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is
bemutatja.
Abajdóc Néptánccsoport
A csoport keddenként 19:30-22:00 óra között tartja a próbáit.
Vezetője: Tóth Zoltán
Kismaros Néptáncegyüttes
Borz Berta által vezetett táncpróbák csütörtökön 16:00-16:00-ig (Fényecske) 18:00-20:00-ig
(Soramsik), pénteken pedig 16:30-18:00-ig tartanak.
Óvodás és iskolás néptánc csoport (Hertel Szilvi)
2017. szeptember 20-án alakult az ovis néptánccsoport. 2018. januárjában 23 fővel folytatták
a munkát, júniusig 28 főre duzzadt a szám, 4-6 éves korú óvodás járt a foglalkozásra. 2018.
szeptemberében az új tanévet 23 óvodás korú gyermekkel kezdték meg.
Óvodás néptánc foglalkozás ideje: szerdánként 15.45-16.25-ig
Alsós iskolás néptánc foglalkozás ideje: szerdánként 16.30-17.30-ig
Marus Tánccsoport
A Marus Hagyományőrző Tánccsoport Nagy Izabella távozása óta Horvtáhné Rapolder
Ágnes csoportvezető irányításával az évek során felgyűlt koreográfiák gyakorlásával telt.
A próbákra szerdánként a nagyteremben 17:30 és 19:00 között kerül sor.

3.5.4. TÁRGYALKOTÓ NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT
Olyan alkotó művelődési közösség, amelynek tagjai a paraszti, népi tárgyi kultúra
hagyományainak felelevenítése alapján díszítőművészettel, tárgyformáló tevékenységgel
foglalkoznak. A népi iparművészet alkotói és alkotóközösségei megőrizve a kézműves
hagyományokat, arra alapozva mai használatra áttervezik, újra alkotják, modernizálják a
használati és dísztárgyakat.
Fazekas szakkör
Hétfőnként Erdélyi Kata vezetésével kerámia szakkört tartunk 16.30-tól 17.30-ig. A
szakkörön a gyerekek megismerkedhettek a hurka technikával, illetve marokedény készítéssel
is. A foglalkozások során a gyerekek kreativitását is előcsalogatták, szabad foglalkozások
keretében.
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3.5.5. KLUB
A klub az azonos vagy hasonló érdeklődésű emberek társas együttlétének, közösségi
életének, művelődésének és szórakozásának színtere, tevékenységi formája. A klubok fajtái:
kor szerint (gyermek, ifjúsági, idősek), tartalmi-szakmai célok szerint (film, sajtó, irodalmi,
zenei és egyéb művészeti, tudományos, sport, műszaki stb.), társadalmi rétegek, csoportok
(értelmiségi, női), funkció (kistermelők, utazók) szerint,
Nyugdíjasklub
Kismarosi nyugdíjas Klub 44 éve működik nálunk. A klub sok kirándulást, bemutató
előadást, színházlátogatást szervez, igyekszik a tagjainak változatos programot szervezni.
Vezetőjük: Burik Vilmosné, klubok alkalma minden szerdán 16:30-18:00.
Asztaltenisz Klub
Főleg idősekből álló ping-pong klub. A foglalkozásokat Nagy Imre vezeti. A klub célja nem a
versenyre való felkészülés, hanem a mozgás, a sportág szeretete és a jó közösség. A
csoportnak 12 állandó tagja van. A jövő évi céljuk, hogy más klubbokkal is felvegyék a
kapcsolatot.
A foglalkozások minden kedden 16:00-17:30-ig tartanak a nagyteremben.
KISGYERMEKES KLUBCSOPORTOK
Babatorna
Kismarosi anyukák által létrehozott éneklős, tornázós foglalkozás. A szülők és a gyerekek (03 éves korosztály) minden hétfőn 10:00 és 11:00 óra között találkoznak a babaszobában, ahol
a közös játék mellett fejlesztő énekek, és mondókák hangzanak el. A foglalkozás ingyenes,
szülők által szervezett.
Hétpettyes zenebölcsi
Az éneklés, mondókázás fejleszti a beszédkészséget, még a beszédtanulás előtt vagy annak
kezdetén megtanulja a kicsi a hangzók helyes ejtését, ennek köszönhetően a zenebölcsis
gyerekek között sokkal kevesebb a logopédiai probléma. A zenés, ritmikus foglalkozás a
mozgáskoordinációt is fejleszti, ezért koraszülött vagy kötött izomzattal rendelkező gyerekek
számára is ajánlott. A rendszeres heti foglalkozásokon új játékokat tanulhatnak a gyerekek,
ezért örökmozgó, otthon folyton unatkozó babáknak kifejezetten ajánlott. Kismaroson Géczi
Dóri vezetésével énekelhetnek, zenélhetnek együtt a gyerekek és a szülők. A foglalkozások
hétfőnként 9:30-tól 10:30-ig tartanak.

SPORTKLUBOK
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Alakformáló torna
Rixer Attiláné, Olgi vezetésével immár 15 éve működik torna a művelődési házban. Az
alakformáló edzésekre minden kedden és csütörtökön 18:00 és 19:00 óra között kerül sor.
Gerinctorna
Rixer Attiláné, Olgi vezetésével immár 15 éve működik torna a művelődési házban. A
gerinctorna igen nagy népszerűségnek örvend a kismarosiak körében. Az edzésekre kedden
és csütörtökön 9:00 és 10:00 óra között kerül sor.
Gymstick
A Gymstick – olyan, mint egy súlyzórúd, amelynek végéhez két gumikötél illeszkedik - a
kezek és a lábak között állandó változó erőteret hoz létre. Lám Edina vezetésével
szerdánként 18:30-19:30 között.
Jóga
Szécsi András vezetésével a békét, harmóniát és testmozgást keresők együtt jógázhatnak
keddenként 18:30-tól 19:30-ig.
Karate
Kelemen Ákos vezetésével hétfőn 16:00-21:00-ig, keddenként 16:00-17:30-ig, szerdán
15:30-17:00-ig, pénteken 16:00-21:00-ig tartanak az edzések.
Pilates
Zirig Emese dinamikus Pilates edzése. A pilates fő célja a test és a lélek egységének
megteremtése olyan módon, hogy az elme ne legyen lekötve és a test kecsesen, egyensúlyban
mozogjon. Az órák csütörtökönként 18:30-19:00-ig tartanak.
3.6. RENDEZVÉNYEK
Célja: az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományápolás, valamint az egyéni
vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységek
biztosítása. A rendezvények közönsége azonos vagy hasonló érdeklődési kör alapján
szervezett. A résztvevők száma a rendezvény témájától függően változó, a néhány tíz főtől a
több százas résztvevői körig terjedhet. A rendezvény időtartama előre meghatározott, amely
egy előzetesen közzé tett program alapján zajlik. A rendezvény alkalmas a nem-formális,
informális tanulásra, de a résztvevők kompetenciaváltozása legtöbbször nem kerül
ellenőrzésre. A rendezvényeken fellépő művészek, közreműködők az adott területen
kiemelkedő tudással (kompetenciával) rendelkeznek.
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3.6.1. MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK
Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség részvételével tartott nyilvános műsor,
előadás a közművelődési intézményekben vagy szabadtéri helyszínen. A magas kultúra
értékes műveinek, alkotóközösségeinek előadásai, főként színházi, irodalmi estek,
komolyzenei hangversenyek jellemzik. Idegenforgalmi jelentősége is van a közművelődésben
szervezett fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek.


Január 5. Újévi Zenés Vendégség a Lanner Kvartettel



Május 7. Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál



Július 5. Lanner Kvartett koncert

3.6.2. MŰSOROS RENDEZVÉNYEK
Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetelek vagy művészeti, népművészeti
előadásokra szervezett közönség művelődési alkalmai. A közösségi és szórakoztató
rendezvények többségének vonzerejét a vendéglátás is növeli. Közös jellemzője a
rendezvényeknek, hogy a társas összejövetelt a műsor megtekintéséért szervezik, vagy a
rendezvény része művészi produkciók, vagy szórakoztató műsorszámok bemutatása.
Bábelőadások


Március 28. Ákom-Bákom-Bábcsoport: Péter és a Farkas



Április 17. Maszk Bábszínház előadása



Május 1. Maszk Bábszínház előadása



Május 25. Gyereknapi bábelőadás

3.6.3. KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK
Közös jellemzőjük, meghatározó elemük az egyének, a helyi közösségek tagjainak aktív
részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, utcabál), gyakran a tervezésben és a
megvalósításban is (falunap). Általában nagyobb tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom
jelentős ünnepi és szórakozási alkalmai.


Február 1. Iskolai farsang



Február 2. Óvodás és nyugdíjas farsang



Március 14. Március 15-i megemlékezés



Május 1. Majális



Május 11. Nyárköszöntő Sváb Nap



Május 17-18. Báb és színjátszó találkozó
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Május 25. Gyereknap



Szeptember 21. Mihály napi vásár és betakarítás ünnep



Október 6. Idősek Napja



Október 13. Rézi Nap



Október 23. Forradalom megemlékezés



December 13-14 Falukarácsony

3.6.4. NÉPMŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK
A népművészet értékeinek bemutatására szervezett alkalmak, amelyek közül vannak nagy
tömegeket fogadók (komplex népművészeti rendezvények), többségében azonban az énekzene, néptánc előadóművészeti csoportjainak bemutatkozására kerül sor a rendezvényeken.
Lehetőséget adnak a bemutatók, a vásárok, a hangversenyek és a táncházak a
néphagyományok megismerésére, az alkotási folyamatok bemutatására, a nézők és a
hallgatóság bevonására.
Május 1. III. Dunakanyar Néptánctalálkozó
3.6.5. TÁNCHÁZ
Tánctanítással egybekötött társas rendezvény, melyhez koncert kapcsolódhat.
Terveink között szerepel táncházak beindítása alkalmanként, ünnepkörökhöz kapcsolva.
Május 1. Néptánctalálkozó közös záró táncháza Mészáros Tibor és zenekarával, valamint
az évben még többször tervezünk táncházat a Csoóri Sándor Pályázat és a VEKOP
forrásaiból.

3.6.6. SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK
A szabadidős tevékenységek azon területe, amely elsődlegesen a rekreációt szolgálja.
A rendezvények ennek megfelelően változatosak, de jellemzően a könnyűzenei koncertek,
táncos rendezvények és műsoros estek szervezése tartozik ide.


Január 25. DAGDA együttes 25. születésnapi koncertje



Február 16. Farsangi batyus buli a Pedrofon zenekarral



Február 20. Ovis farsangi táncház



Március 22. Váczi Dániel Glissonic Trio koncertje



Június 7. Kovács Linda jazz koncertje

Nosztalgia táncestek
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A nosztalgia táncestek immár 8 éve zajlanak a művelődési házban vasárnaponként. Télennyáron kéthetente vasárnap esténként összegyűlnek a kismarosi és környékbeli táncolni
vágyók, hogy a Heinczinger Laciék által szolgáltatott zenére kikapcsolódjanak.
3.6.7.FESZTIVÁL
Olyan megcélzott látogatói kör és a közreműködők szerint – helyi, térségi, megyei, országos,
nemzetközi – többnapos, komplex programsorozat, mely több önálló műsoros eseményt,
programot egységes egészként, összefoglaló néven szerepeltet.
Május 17-18. Amatőr báb és színjátszó találkozó (Teleház szervezés)
December 12-13. Falukarácsony
3.6.8.VERSENY/VETÉLKEDŐ
Lényegében vetélkedés, küzdelem, amelyben a résztvevők valamilyen cél, teljesítmény
elérése érdekében a többieket meg akarják előzni, le akarják győzni.
Nyilvánosság előtt rendezett játékos szellemi verseny, amelyben a résztvevők igyekeznek
másokat felülmúlni és megszerezni a győzelmet.


Május 1. III. Dunakanyar Néptánctalálkozó és Verseny

3.6.9. FILMVETÍTÉS
Filmalkotások közönség előtti bemutatása a Teleház szervezésében.
3.7. TÁBOROZTATÁSI TEVÉKENYSÉG
A Művelődési Házban 4. éve folytatunk táboroztatási tevékenységet. A szabadidő kulturális
célú eltöltése, a művészeti értékek megismertetése szerepel kiemelt céljaink között. Ennek
érdekében a nyári szünidőben 5-6 féle tábort szervezünk: A táborok bejárós formájúak,
naponta 8-16 óra között tartanak a foglalkozások időtartama: 1 hét. A táborokban képzett
szakoktatók, tanárok tanítanak. Elsődleges célcsoportunk az óvodás, iskolás és az ifjúsági
korosztály. Táboraink nem gyermekmegőrző és napközis táborok, hanem alkotó, kreativitásra
ösztönző,

ismeretszerző és

képességeket, készségeket fejlesztő

edzőtáborok.
Tervezett táboroztatási időszak: 2018. június 24-augusztus 9.
2019. évi táboraink témák szerint:
 Karate tábor
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szaktáborok vagy

 Kerámia tábor
 Állatbarát tábor
 Indián- és kis háziasszony tábor
 Aprónép tábor az óvodásoknak
 Karitasz tábor
3.8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS
Származtatott alapszolgáltatások tekintetében az intézményben a kiegészítő jellegű
szolgáltatások igénybe vétele előzetes egyeztetés után, szerződéskötés alapján történhet,
melyet az intézmény vezetője köt meg.
A Művelődési Ház klubjai, ahol a csoportvezető nem kér pénzt szolgáltatásaiért, az
intézmény a részükre kijelölt termét díjtalanul vehetik igénybe. Amennyiben belépődíjas
rendezvényt tartanak, terembérlet fizetésére kötelezettek, melyet rendezvénytől függően az
intézményvezető állapít meg.
Külső rendezvények és egyéb piaci tevékenységek részére a nagyterem 5.000 Ft/óra, a
sportszoba és a kisterem 3.000 Ft/óra, az emeleti tárgyaló és az IKSZT épület klubterme
2.000 Ft/óra, a babaszoba 1.000 Ft/óra.
A rendszeresen tartott csoportfoglalkozások megtartására, ahol a vezető díj ellenében tartja a
foglalkozásait az előző pontban említett árak felét kérjük el.
Esküvők és éjszakába nyúló egész napos rendezvények díjazása: nagyterem 100.000 Ft/48
óra, Kismarosiaknak: 60.000 Ft. A kisterem egy napos bérleti díja: 30.000 Ft. Szoba: 6.200
Ft.
Hangtechnikai eszközök bérbeadása kizárólag szerződéskötés alapján lehetséges, 5000.Ft/óra díjjal. Közérdekű tevékenységre való tekintettel az intézmény vezetője ettől eltérhet:
pl: ünnepségek, fogadóórák, fórumok stb. esetében.

4. KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS/KÖZMŰVELŐDÉSI TARTALMAK
4.1. KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE
Közösségi és társadalmi részvétel
Mindenkinek joga és dolga, hogy oldja meg a saját (vagy közössége) problémáit. A
szubszidiaritás elve: az a kívánalom, hogy a döntéseket, határozatokat, jogi normákat a lehető
legalacsonyabb szinten hozzák meg, annak érdekében, hogy a hatalom minél közelebb
maradjon azokhoz, akik felett a hatalmat gyakorolja.
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Közösségfejlesztés
A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community
organisation) felfogásunkban elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a
polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében
a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája
életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat.
Önkéntesség
Az önkéntes tevékenység célja, hogy az egyén a családi körön túl más emberek, illetve
társadalmi csoportok érdekében is cselekedjen, és ezzel hasznára váljon a társadalomnak.
Csoportjainkat önkéntesen segítő klubvezetőinknek hálásan köszönjük a segítséget, amelyet
Kismaros lakosaiért, közösségeiért ingyen végeznek.
Virtuális közösségek
Ezek a közösségek térben akár jóval messzebb vannak egymástól, mint a személyes
kapcsolattartáson alapuló közösségek. A technológia a kisközösségekre jellemző bizalmat
terjeszti ki szélesebb és akár ismeretlen körre is. Egy online közösség tagjai azért érintkeznek
másokkal, hogy saját igényeiket kielégítsék, vagy valamilyen közösségi szerepet vállaljanak.
Azonos az érdeklődésük, információcserére van igényük, vagy olyan szolgáltatást nyújtanak,
amely közösség létrejöttéhez nyújt alapot.
Közösségi művelődés
A közösségi művelődés a társadalmi előrehaladás egyik motorja és biztosítéka; a polgárok
bátorításának; cselekvőképességük, ítéletalkotásuk és együttműködésük fejlesztésének egyik
legfontosabb módja és eszköze. A közösségi művelődés lehetőségeinek és feltételeink
megteremtését,

mindenütt

elérhető

és

funkcionáló

intézményeit

az

állam

társadalompolitikájának fontos feladatai közé soroljuk, hiszen működésük során az állam
által fontosnak deklarált értékeket teremtenek. Hangsúlyunk a művelődési folyamatokban
való együttes részvételen van; így a kulturális hiánypótlás alkalmi-eseti rendezvényeit a
közösségi művelődés részének nem, ám fontos érintkező területének tartjuk. Szerves részének
ítéljük azonban az amatőr művészeti mozgalmak tevékenységformáit éppen úgy, mint az
önkéntes felnőttképzés rendszeres folyamatait, vagy az értékőrző/értékteremtő szabadidőeltöltés közös alkalmait.
Közművelődés – közösségi társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció
Ebbe

a

082091

számú

kormányzati

funkcióba

tartozik

a

helyi

társadalom

kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák
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közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi
részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az
idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a
szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése,
a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós
programok megvalósítása.
4.2. HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK GONDOZÁSA
Kulturális örökség
A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a
népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet,
táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti
vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és
történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.
Közművelődés – hagyományos közösségi értékek gondozása kormányzati funkció
Ebbe a 082092 számú kormányzati funkcióba tartozik a település környezeti, szellemi,
művészeti

értékeinek,

hagyományainak,

helytörténetének,

népművészetének,

népi

iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi
művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek
kultúrájának gondozása.
Szellemi kulturális örökség
A szellemi kulturális örökség alapvetően szóban, tudásban, képességekben, szokásokban
létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat. Ez a nemzedékről
nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség, amelyet a közösségek állandóan
újrateremtenek, közös identitást és folytonosság érzést nyújt számukra.
A szellemi kulturális örökség többek között a következő területeken nyilvánul meg. Szóbeli
hagyományok és kifejezésformák – beleértve a nyelvet, mint az örökség hordozóját.
Előadóművészetek. Társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események. A természetre és a
világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok. Hagyományos kézművesség.
Értéktár
A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati
értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a
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Hungarikumok Gyűjteményében kell azonosítani és rendszerezni. Szeretnénk idén létrehozni
Kismaros Értéktárát.
4.3. EGÉSZ ÉLETRE KITERJEDŐ TANULÁS, AMATŐR MŰVÉSZETEK
Élethosszig tartó tanulás
Átfogó tanulási tevékenység, legyen az formális vagy informális, amelyet az egyén
folyamatosan végez annak érdekében, hogy növelje tudását, erősítse készségeit és
kompetenciáit.
Tehetséggondozás
A tehetséggondozás célja az elkallódás veszélyének elkerülése, a tehetség önmagára
találtatása, harmonikus fejlődésének elősegítése. E célok az alábbi feladatokban valósíthatók
meg: a gyermek tehetségével összefüggő „erős oldalának”, illetve „gyenge oldalának”
fejlesztése.
Közművelődés – egész életen át tartó tanulás, amatőr művészetek kormányzati funkció
Ebbe a 082093 számú kormányzati funkcióba tartozik az öntevékeny, önképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a
tehetségfejlesztés,

az

ismeretszerző,

az

amatőr

alkotó,

művelődő

közösségek

tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök,
klubok, szabadegyetemek biztosítása.
4.4. KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program a középtávú gazdasági fejlesztéspolitika
jövőképének elérését, a magyar gazdaság fejlett, tudásalapú gazdasággá válását szolgálja.
Ehhez szükséges az információs társadalom megteremtése, valamint hogy a gazdaság
dinamikus növekedése biztosítsa a jövedelmek és az életszínvonal emelkedését a jelenleginél
lényegesen több és jobb munkahely mellett. A tudásalapú gazdaság megvalósításához, a
vállalkozások nemzetközi versenyben való helytállásához, a társadalmi, gazdasági és területi
kohézió erősítéséhez, a gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképesség
növeléséhez, valamint a jövő generációi számára szükséges erőforrások rendelkezésre
állásához erősítenünk kell a magyar gazdaság globális gazdaságba és az egységes piacba való
további integrációját.
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkció
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Ebbe a 082093 számú kormányzati funkcióba tartozik a kulturális turizmus, a kulturális
vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás,
továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.
Kulturális turizmus
Kulturális turizmus a kulturális eseményeken való részvétel és a kulturális attrakciók
meglátogatása, amelynek során új kultúrák, illetve helyszínek egyedi kultúrája ismerhető
meg. Vonzerőként jelennek meg a felkeresett úti cél sajátosságai, illetve annak bemutatása
érdekében szervezett program, programsor.
Vidékfejlesztés
A vidéki élet minőségének javítása, a vidéki gazdaság fejlesztése a kulturális örökség
hasznosítása útján. A vidékfejlesztés a kultúra eszközrendszerével a vidéki közösségek
megtartását, társadalmi tevékenységük fejlesztését kívánja elérni.
Közösségi gazdaság
A közösségi gazdaság a források, eszközök megosztására épül, lehetővé téve a
felhasználóknak, ügyfeleknek, hogy akkor használjanak valamit, amikor épp szükségük van
rá, mindezt anélkül, hogy meg kelljen vásárolniuk.

5. ÖSSZEGZÉS
A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és a nemzet
felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a szakma legjobbjainak a
munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom közösségei minden korban
rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették a nagy változások sikerét és megadták
az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális otthonosság élményét. A
művelődési házaknak ma különös szerepük van abban, hogy a lakosság széles részének
nyújtsák egyrészt a kultúra, különösen a társas, közösségi művelődés, másrészt kulturált
társas együttlét lehetőségét. Magyarországon a kulturális állapot-felmérések szerint a
különféle kulturális intézmények közül:


a művelődési házak vonzzák a legnagyobb közönséget



a 14-70 év közötti lakosság fele megfordult valamilyen céllal a művelődési házakban



a legheterogénebb látogatói kört tudhatják magukénak



az egyes társadalmi-demográfiai szegmensekben látogatottsági gyakorisága a
legkiegyenlítettebb



a lakosság legnagyobb része számára a kultúrához való hozzáférés, a társas,
öntevékeny művelődés lehetőségét, sok esetben az egyetlen közösségi együttlétre
alkalmas teret jelentik az adott településen, településrészen.
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A fentiek szellemében, feladat és küldetéstudatunk szem előtt tartásával eddig is és továbbra
is, célunk, hogy megszokott és új programokkal várjuk a betérő látogatókat, és biztosítjuk,
hogy értékekre, minőségre, sokszínűségre, megfizethetőségre, és nyitottságra találjanak
intézményünkben.
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