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Tisztelt Képviselő-testü let !

A Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház programtervét - hasonlóan az előző évekhez
eddigi tapasztalataim valamint a 2011-ben elfogadott igazgatői pályázatomban

me gfo galm azottak fi gyelembe vételével készítettem el.

Könyvtári feladatok:

Könyvtári feladatokat biztosítása - a Képviselőtestület döntése értelmében - 20l6, január

l-től nem az intézményünk feladata. A szolgáltatás biztosítása, a működés részleteinek
megbatározása és egyeztetése a közeljövő fontos feladata.

A Könyvtári szolgáltatás biztosításához a technikai feltételeket (ftités-világítás-

karbantartás-takarítás) biztosítja az intézmény, mely beépítésre került a Képviselő-testület
számáta megküldött Költségvetés tervezetben. Amennyiben a fenntartó más formában kívánja
biztosítani a feltételeket, úgy a MűvelődésiHáz költségvetési tervezete is átdolgozásra kerül.

közművelődési feladatok:

Személyi feltételek:

Szeméh Beosztás Ellátandó feladat
keszericze István Műve l őd é s szew ező isazsatő Programszervezés. ntézmény vezetése
Pavlovics Lászlő Fűtő-karbantartó Intézménv feladatok
Dersez katalin Takarító Intézménv feladatok

2015. Március l-től 2016. február 28-ig a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött

foglalkoztatási szerződés értelmében 3 fo kulturális közfoglalkoztatott közreműködik

intézményünkben napi 8 órás foglalkoztatásban. A személyek a programok szervezésében,

előkészítésében, lebonyolításában intézmény működtetési feladatok ellátásában valamint a

,, Hu n y ad i - h agy aték" di gitalizál ás áb an s e g ít i m un kán kat.

Az NMl által meghirdetett, 2016. március l-jével induló programba pályázott Űjra

intézményünk. Sikeres pályázat esetén biztosítottá válik a tervezett feladatok megvalósítása.

Tárgyi- Technikai feltételek:
Az intézmény működéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében benyújtásra

került a Képviselőtestület számára az intézmény 20l6.évi költségvetési koncepciója, mely
tartalmazza a közvetlen működési valamint a felú.iítási ésberuházási tervezetet is. A költségvetés-

tervezetben felsorolásra kerültek az tntézményt érintő felújítási-berubázási feladatok, melyek
közül számos elhalasztása az épületek állagának nagyfokú romlásához vezetne.

Szakmai program:

A szakmai munkánk legfontosabb részének továbbra is a közösségek szervezését

működtetését tartjuk. A jelenleg működő csoportjaink önálló szakmai vezetéssel működnek
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intézmény felügyelete-irányítása mellett. Az intézmény nyitva tartása alapvetően munkanapokon
7.30-16.00-igíart, viszont a közösségek munkájáhozigazodvatartunk nyitva.
Intézmény nyiwa tartása:

Nap: Idő:
Hétfo: 08-1 6

Keddtő1 péntekig: 07.30-19.30

Szombat-Vasárnap: rendezvény esetén

Intézményünkben a heti rendszerességgel működő csoportok foglalkozási rendjét az
alábbi táblázatb an i sm ertetem :

Heti rendszerességgel működő csoportok foglalkozásai
Nap, idő: Csoport

Hétfő: 8.00 Torna

Kedd:
7.00 Borostyán Nyugdíjas Klub
5.45 Allegria Csoport

Szerda: 6.30 Gyermek néptánccsoport alsós

Csütörtök:

6.30 Gyermek néptánccsoport felsős
8.00 Felnőtt néptánccsopor1

8.00 Szü|ői Közösség Csoport

Péntek:
8.00 Színjátsző Csoport/ifi úsági-felnőtt
8.00 Torna

Szombat: 0.00 Jazzbaleít

Az intézmény csoportjainak részletes bemutatása - továbbra is úgy vélem - nem
szükséges, hisz munkájukról több alkalommal is meggyőződhettünk a különfele rendezvényeken.

Klubház:
A Borostyán Nyugdíjas Klub basználatában lévő épület intézményünk fenntartásában

működik. Fűtési szezonban a heti Klubfoglalkozások és a külön rendezvények is a Művelődési
Házban kerülnek megrendezésre. Az intézmény külső felújítása az állagmegóvás miatt nagyon
szükséges.

Bemutatóhely: A tavalyi évben sikeresen folytattuk illetve újabb programokkal bővítettük a
20|2-ben elindított rendezvényeinket. Sajnos a íavalyi évben is az időjárás több
rendezvényünknél ,,közbeszólt", nem a tervezett időpontban és nem itt került lebonyo|ításra a
program.

Az intézményrész végleges, illetve szükséges kialakítása a tavalyi évben anyagi források
hiányában megakadt, bízom benne, hogy az idei évben sikerül folytatni a már tavalyratewezett
filagor illetve egy tároló-feszer megépítését-, illetve azudvarivilágítás kiépítését az udvarban.



Tervezett programok havi lebontásban:
Január: 22 - Zenés Est

30 - ULTI Kupa

Február: 02

06

07

13

20
,7
26

Március:

Aprilis:

Május:

.Iúnius:

Július:

Augusztus:

Szeptember:

Október:

November:

- Nyugdíjas Klub farsang

- koszorúcska
- Óvodai farsang

- Iskolai farsang

- Szeretet Temploma Alapítvány Bál
- Szeretet Temploma Alapítvány Műsor
- Kavulák Nap

- Március 15-i Ünnepi megemlékezés
- Húsvéti játszőház

- Színjátsző Csoport Önálló Estje

- Majális azÖTE szervezésében

- Pünkösd
- Lakodalom

- Nemzeti Összetartozás Napja
- Sa. Iván Napi Tűzugrás
- Burgonya Bemutató Solanum Kft.

- eXtremeMan Nagyatád rendező csapat

- Szt. István Napi ünnepség

- csoportok újraindítása
- Burgonya Bemutató Solanum Kft.
- szüreti felvonulás
- Mihály Nap- ,,Itthon vagy- Magyarország, szeretlek"

- őszi játszőház

- Nyugdíjas Est
- Október 23-i ünnepség

- Márton nap

- Borostyán Nyugdíjas Klub Katalin Est
- Disznóölés
- Iskolai SzM Bál
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December: 06

28

31

- Mikulás Bá1

- Mindenki Karácsonya
- Téli Asztalitenisz Versenv
- Óvodai SzM Bál

Továbbra is intézményünk végzi a Berzencei Határszé| megjelenésének előkészítését és
terj esztését, B erzence i Képúj ság szerkesztését.

Munkánk nyilvános, arről minden helyi és vidéki érdeklődő meggyőződhet
rendezvényeinken való részvétellel, illetve programjainkról tájékozíatást kaphat mindenki a
Határszélből, a képújságból, plakátjainkról illetve meghívóinkbó1, illetve web-es felületekről.

Saját programjaink mellett továbbra is közreműködünk a különféle külső szervekkel,
intézményekkel, szervezetekkel közös megvalósításában,lebonyolításában.

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 különféle külsős rendezvények esetében a jövőben is csak rendező fél aktív
közreműködésével tudjuk csak vállalni a program ok zavartalan lebonyolítását.

Fontos, hiánypótló dokumentum lenne a Berzence monográfiája, melyet eddig sajnos nem
sikerült megvalósítani. Ezen feladat túlmutat az intézmény lehetőségein, a Képviselőtestület
támogatásával valósulhatna meg egy ilyen fontos, a Nagyközségünk életét bemutató kiadvány.

Tisztelt Képvi selő-testü let!

Intézményünk jövőbeni hatékony működéséheztovábbra is kérjem a Tisztelt Képviselő-
testületet a Programterv elfogad ásáta.

Amennyiben a programterv megvalósításához összeállított költségvetési keret váItozik,
abban az esetben a programtervben megfogalmazottak is annak megfelelően átszervezésre
kerülnek.

Berzence, 2016. január 14,

Tisztelettel:

í, /W/l
keszericze István

igazgatő


