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1 BEVEZETŐ
A 2019-es év az intézmény első teljes éve volt, mely során sok új kihívás és megoldandó helyzet
előtt álltunk. A saját és városi rendezvények szervezésével, együttműködésekkel, mindennapos
intézményi feladatokkal és pályázati lehetőségekkel járó kihívásokat sikeresen teljesítettük, sok
tapasztalatot szereztünk. A beszámoló az alapvető adatokkal, információkkal kezdődik, majd külön
kerül sor a művelődési központ és a könyvtár beszámolójára, amit a pénzügyi adatok és az
együttműködési fejezet követ.

2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI
Név: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Rövidített név: Művelődési Központ
Székhelye: 6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3.
Telephely: Helytörténeti gyűjtemény
Cím: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 4.
Intézményvezető: Hepp Levente
Telefonszám: 77/850-220
E-mail: izmkk@janoshalma.hu
Működési területe: Jánoshalma város
Alapító: Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Alapításának időpontja: 2018. szeptember 1.
Alapító okirat száma: IZMKK/E/I./2018/IX/01
Jogelődök: Új intézmény
Felügyeleti szerv: Jánoshalma Város Képviselő Testülete
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Jogállás: Önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Adószám: 15839321-2-03
Bankszámlaszám: 11732129-15839321
Az intézmény alapvető feltételrendszere
Jogszabályi feltételrendszer:
 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény.
 20/2018. (VII.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről.
 Jánoshalma Város képviselő testülete által jóváhagyott intézményi
alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.

Személyi feltételrendszere
2018-es évben az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai:
 1 fő intézményvezető (egyetemi végzettség és szakképzettség)
 1 fő könyvtáros (szakirányú főiskolai végzettség)
 1 fő ügyviteli munkatárs (középfokú végzettség)
 1 fő üzemviteli munkatárs (középfokú végzettség)

3 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓJA
Intézményünk feladata saját rendezvények szervezése a lakosság számára, valamint az ünnepek
kultúrájának gondozása (a városi rendezvénytervben szereplő ünnepek), közösségek támogatása,
közösségi színtér biztosítása, és a civil szervezetek, intézmények rendezvényeinek segítése, teljes
háttér kiszolgálása.

3.1 KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Az intézmény, a törvényi kötelezettség szerint a következő 5 közművelődési alapszolgáltatást
biztosítja:

1.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása.
 Az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési
alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel
és
közösségfejlesztő
szakember
szakképzettséggel,
képesítéssel,
tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
bevonásával valósítja meg. Ez Jánoshalmán az intézmény szakképzett
munkatársaival, a TOP 5.3.1 „Együtt a közösségeinkért....” pályázat által
biztosított közösségfejlesztő munkatárs, és a civil szervezetek, közösségek
vezetőinek bevonásával valósul meg.
 Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű
művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
 Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára, amely
évi minimum egy alkalommal meg is valósul. A bemutatkozás hagyományos
színtere a városi napok, június második felében. A bemutatkozási lehetőség
más rendezvényeken is megvalósulhat, egyéni egyeztetést követően.
 Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás is
biztosított az intézményben a művelődő közösségek számára.

2.

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 Jánoshalmán a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése során a
következőket kell figyelembe venni:
o Főleg az általános iskolás diákokat és a nyugdíjas korosztályt a
legkönnyebb bevonni a programokba. Ez az iskolák, és a különféle
szervezetek partnerségének és szervezőtevékenységének köszönhető.

o A fiatal felnőttek (18-29 éves kor) és a középkorosztály (30-60 éves
kor) társadalmi aktivitásának ösztönzése fontos, és ez a közművelődés
területén is kiemelt cél.
o Propaganda fontossága kiemelendő, alkalmazkodva a folyamatosan
változó digitális hirdetőfelületekhez, a hagyományos módszerek
mellett.
o középkorúak a családi délutáni programokat preferálják

3.

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
 Az intézmény iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat
szervez, támogatja azok megvalósítását. Ehhez az EFOP 3.3.2 - Kultúrával az
oktatás színesítéséért c. pályázat nyújt segítséget.
 A GINOP 3.3.1 „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése” c. pályázat hozzájárul a következőkhöz:
o elektronikus ügyintézési segítséggel
o hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a
digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök
alkalmazásához
 ismeretterjesztő előadások szervezése együttműködve a civil szervezetekkel,
közösségekkel

4.

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
 A Helytörténeti Gyűjtemény, az Imre Zoltán emlékszoba, és a Zsinagóga
megtekintésére az intézményben lehet időpontot egyeztetni.
 A városi rendezvények, és a helyi és nemzeti ünnepek kultúrájának gondozása
 A népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a
művelődő közösségek ezirányú munkáját (Díszítőművész Szakkör, Nyugdíjas
Pedagógus Klub)

5.

Az amatőr alkotó- előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
 Az intézmény kiállításokat szervez, bemutatkozási lehetőséget biztosít a
térség művészei számára.
 A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel közösen Téli Képzőművészeti
Tárlatot szervez

3.2 VÁROSI RENDEZVÉNYEK
Az intézmény feladata a Jánoshalma Városi Önkormányzat által elfogadott éves
rendezvényterv rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása. A képviselőtestület által
elfogadott rendezvények 2019-ben:
január 22.
A magyar kultúra napja
január 23.
Városi mesemondó verseny
március 15.
Nemzeti ünnep
április 12.
Költészet napja
május 27.
Magyar hősök emlékünnepe

június 2.
június 4.
június 6.
június 20-23.
július 4.
július 1.
június 30.
augusztus 20.
szeptember 13-14.
október 6.
október 23.
november 4.
november 12.
november 18-22.
december 11.
december 10-11.

Városi gyermeknap
Trianon emléknap
Városi pedagógusnap
Jánoshalmi napok
Semmelweis nap
Köztisztviselők napja
Holocaust Áldozatainak emlékünnepsége
Állami ünnep- Kitüntető címek adományozása
Szüreti napok
Aradi vértanúk emlékünnepsége
1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Szociális munkások napja
Városi egészséghét
Idősek karácsonya
Gyermekek karácsonya

A Városi gyereknap, a Jánoshalmi napok, a Gyerekek karácsonya, és az Idősek karácsonya az EFOP
1.5.3 - „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” nevű pályázat finanszírozásából valósult
meg.
Az éves rendezvénynaptáron kívüli, egyéb városi rendezvények is megvalósításra kerültek pályázati
forrásokból:






Városi majális – május 1.
A városi majális keretén belül került sor a központi játszótér új részének átadására. A megnyitón a
gyerekek számára az új játékok mellett interaktív buborékfújó foglalkozás és futóverseny is volt.
Bácskai ízek kóstolója – szeptember 14.
A szüreti expo zárása után a főtéren folytatódtak a programok: testvérvárosokból érkezett
szakácsok által készített ételkóstoló, majd Szekeres Adrienn fellépése, amit interaktív bohócműsor
követett és retro discoval fejeződött be a tartalmas nap.
Szabadságkoncert – október 11.
A Magyar Köztársaság és Jánoshalma várossá nyilvánításának 30. évfordulóját a Magna Cum
Laude 90 perces élőkoncertjével ünnepeltek a főtérre látogatók.

A nagyobb városi rendezvények lebonyolításában segítséget kapunk Jánoshalma
Önkormányzatától, a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól és a Városgazda Kft. munkatársaitól.

Város

3.3 SAJÁT RENDEZVÉNYEK
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése jegyében a hagyományosnak nevezhető
rendezvények mellett (színház, tánciskola, kiállítások) új irányokkal is kísérleteztünk a fiatal
felnőtt és középkorú korosztály bevonzására (ifjúsági napok, koncertek, mozi, stand up).
Színház
A színházi előadások tekinthetők a művelődési központ legnagyobb rendezvényének, melyeken a
2019-es évben is a Pesti Művész Színház színészei szórakoztatták a részvetőket.

Kaviár és lencse – vígjáték – 151 fő
Csókos asszony – operett 167 fő
Elvámolt nászéjszaka – vígjáték 123 fő
Luxemburg grófja – operett 187 fő
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy kialakult egy réteg, akik már évek óta ellátogatnak
ezekre az előadásokra, szeretik és elégedettek velük. Rajtuk kívül nehéz bevonzani új embereket. A két
műfaj közötti nézőszámbeli különbségek is jól látszanak, az operett népszerűbb a vígjátéknál és az év
vége felé megnő az előadásokra az érdeklődés.
Tánciskola
A Jánoshalmán az 1910-es évek óta évente megrendezett tánciskola helyi sajátosságnak tekinthető.
Évente, június közepétől július végéig, a nyolcadikos diákok táncoktatásban vehetnek részt. Hetente
háromszor (hétfő, szerda, péntek), este 7 órától 10 óráig tart, a tánctanár Fuszkóné Gáspár Judit. Az
idei évben 33 fiatal jelentkezett. Ők a bálvizsgán a megjelent rokonok és érdeklődők előtt mutathatták
meg a 6 hét alatt megszerzett tudásukat.
Könyvtári rendezvények:
 Városi mesemondó verseny,
 Internet Fiesta,
 Előadássorozat alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek számára,
 Városi szavalóverseny,
 Anyák napi készülődés,
 Író-olvasó találkozó,
 Szemléletformáló alapfokú internet és okoseszköz használói tanfolyam hátrányos helyzetűek
és idősek részére a DJP Ponton,
 Országos Könyvtári Napok
Kiállítások 2019-ben
Értelmet az éveknek – március – A Nyugdíjas Pedagógus Klub által készített alkotásokból
Ecsettel a Békéért – május – A Krajcáros Alapítvány vándorkiállítása a Bem József Honvéd
Nyugdíjas Egyesület közreműködésével valósult meg
Díszítőművész kör kiállítása - június – A könyvtárban működő nyugdíjasokból álló szakkör
tagjai Jánoshalmi Napokon minden évben bemutatják alkotásaikat
Téli Tárlat – december – A hagyományosnak tekinthető képzőművészeti kiállítás a Honvéd
Kaszinó Kulturális Egyesülettel együttműködve került megrendezésre. Elsősorban FelsőBácskai alkotók művei kerültek kiállításra.
Az intézmény 2019-ben a fiatal- és középkorosztály számára is igyekezett változatos, városi szinten
újnak számító programok szervezésében. Sajnos kevés volt az érdeklődő




Szilveszteri Disco
Zenés koncertek – „Nyári fesztivál”, tánciskola utáni rövid élőzenés fellépések
Stand up – szeptember, november

3.4 PÁLYÁZATOK
Az intézmény programjainak színesítésében nagy segítséget jelentenek a pályázatok, melyek a
következők voltak:

EFOP 3.3.2 - Kultúrával az oktatás színesítéséért
A program átfogó célja a Jánoshalmi járás településeinek (települések: Jánoshalma,
Kéleshalom, Rém, Borota) oktatási intézményeibe járó óvodás gyermekek és tanulók
tudásgyarapítása, alapképességeik, kompetenciáik, személyiségük fejlesztése, a
köznevelés eredményességének növelése kulturális programok, szakkörök, tanulással
kapcsolatos foglalkozások segítségével. Már meglévő programjainkat a járás többi
településére is igyekszünk elvinni, és azokat új programelemekkel gazdagítani. A
tervezett oktatást támogató és kiegészítő programok, a kulturális nevelés segítségével
cél a gyermekek személyiségfejlődése és képességeik kibontakoztatása, szükség
esetén felzárkóztatás, önálló gondolkodásmódjuk kialakítása. Fontos a kreativitás,
önbizalom, aktivitás, kezdeményezőkészség és motiváltság létrehozása.
A pályázat szakmai programjai az alábbi tématerületek köré csoportosíthatók:
o amatőr és népművészeti foglalkozások
o témanapok, témahetek
o tanulást segítő, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások
o rendhagyó kulturális órák a könyvtárban
o szabadidős programok: táborok, vetélkedők
GINOP 3.3.1 „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése”
EFOP 1.5.3 - „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk”
E pályázat keretén belül rendezvényszervezési feladatokat lát el az intézmény2019-ben és 2020-ban.
A városi rendezvények közül a gyereknapot, a jánoshalmi napokat és a karácsonyi ünnepségeket
szervezi. A jánoshalmi napok 30 éves, jubileumi programjai a legnagyobb volumenű rendezvénynek
számítottak, mely lebonyolításában segítséget kaptunk a Jánoshalma Városi Önkormányzattól, a
Polgármesteri Hivataltól és a helyi intézményektől.
A másik nagyobb csoport a „KIT-találkozók” szervezése. A Kistérségi Ifjúsági Tanács találkozói
esetében olyan fórumot kívánunk biztosítani, ahol a helyi ifjúsági informális közösségek és a
korosztállyal foglalkozó szervezetek bemutathatják szolgáltatásaikat, programjaikat és
rendezvényeiket a járás lakosságának. A találkozón lehetőség nyílik a korosztály helyi szintű
problémáinak és lehetőségeinek megvitatására. Kiemelt cél, hogy olyan rendezvény szülessen, mely
meghatározó közösségi élményt nyújt a látogatók számára, lehetőség lesz különféle játékokban való
részvételre, előadások megtekintésére, kulturált szórakozási programokra.
I.KIT – találkozó: 2019. június 1.
Játék témakörben, a nap végén Hajnóczy Soma bűvész világbajnok teltházas fellépésére került sor.
II. KIT – találkozó: 2019. október 19.
A fő téma a mozi volt, ingyenes filmvetítésekkel és a szinkronizálásról szóló előadással.
A harmadik csoportba az egészségügyi rendezvények tartoztak. Az előadások a testi-lelki egészségről
és az egészséges életmódról szóltak. A nyolc előadásból kettő volt a 2019-es évben, június végén Dr.

Tari Annamária a stresszkezelésről, valamint szeptemberben Géczy Gábor a népi gyógyászatról tartott
előadást.

TOP 5.3.1 „Együtt a közösségeinkért….”pályázat keretén belül négy, a pályázat eredményeit
bemutató részvételi fórum szervezése Jánoshalmán és Hajóson.

3.5 TEREMBÉRLET
Az intézmény terembérlet formájában (származtatott szolgáltatások) helyszínt ad különféle
rendezvények lebonyolítására:
 Bálak (havi rendszerességgel a Nyugdíjas Klub szervezésében, ill. egyéb szervezetek báljai –
Probitas Tánccsoport)
 Előadások
 Vásárok
 Magánrendezvények
 Kisállat kiállítások
 Tanfolyamok
 Koncertek (Welcome Band)
Továbbá ingyenes teremhasználatot biztosít az iskolák, a karitatív szervezetek rendezvényei, az
egészségfejlesztési iroda által szervezett heti tornák (gerinctorna, jóga, pilátesz, kondíciós testedzés)
valamint az ifjúsági klub havi összejövetelei számára.
A polgármesteri hivatal épületének őszi felújítása miatt számos rendezvénynek a művelődési központ
adott otthont (testületi ülés, házasságkötések, alakuló ülések, előadások)

3.6 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
2019 első felében elkészült az intézmény honlapja, melyen a szükséges információkat és az aktuális
rendezvényeket találhatják meg a látogatók. (www.izmkk.janoshalma.hu)
Az elsődleges információszolgáltató internetes felület az intézmény Facebook oldala, ahol a
rendszeres frissítéseknek köszönhetően folyamatosan növekszik a követők száma (2018 tavaszán 150
követőről 2020 tavaszára 700-ra növekedett a számuk)
LEADER pályázatnak köszönhetően az intézmény hang és fénytechnikája bővült a következő
eszközökkel:





2 db hangfal
1 db mikrofon
12 db LED lámpa
6 db mikroport

Nyáron bekötésre került 6 db klímaberendezés (4 db színházterem, 1 db könyvtár, 1 db
konferenciaterem) az EFOP 1.5.3 pályázatnak köszönhetően.
Az aula rész feletti belső terasznál beázási károk mutatkoztak, melynek kijavítása 2020 elején valósul
meg a tervek szerint.

4 KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓJA
/A megyei könyvtár formai és tartalmi elvárásai alapján/
A könyvtári egység vezetői összefoglalója
2019-ben az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár látta el Jánoshalmán a közművelődési,
könyvtári feladatokat. Az intézmény legfontosabb célkitűzése a jól működő szolgáltatások, programok
megtartása mellett az innováció, a 21. század igényeinek megfelelő könyvtári szolgáltatás és
információ nyújtása a város lakóinak.
A könyvtár állományának gyarapításakor az olvasók igényeit vettük figyelembe.
A könyvtár állományának számítógépes feldolgozása 2019-ben folytatódott, a dokumentumok nagy
része feldolgozott, így az intézmény új honlapján az online katalógusunk is elérhető. A dokumentumok
feldolgozása 2020-ban is folytatódik.
Könyvtárunk 2019-ben is bekapcsolódott az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a kecskeméti
Katona József Megyei Könyvtár által meghirdetett megyei és országos rendezvényekbe: megrendeztük
a városi mesemondó versenyt, részt vettünk az Internet Fiestában, és sokszínű programokkal
bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok rendezvényeibe is. Költészet napja alkalmából városi
szavalóversenyt rendeztünk. Anyák napja előtt verstanulással egybekötött ajándékkészítő kézműves
foglalkozást tartottunk.
A Jánoshalmi Napokon került sor a Jánoshalmi képeskönyv
könyvbemutatójára a könyvtárban. A GINOP 3.3.1-16 pályázat megvalósítása ebben az évben
befejeződött.
SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

-az épület Jánoshalma központjában található

-a sokféle tevékenységhez kevés a szakember

-korszerű, 2015-ben kialakított belső környezet

-az állomány számítógépes feldolgozottsága
nem teljes

-sokszínű könyvállomány
-a központi költségvetés
állománygyarapítást

támogatja

az

-az intézmény aktív szereplője a város kulturális
életének
-jó kapcsolat a város intézményeivel, civil
szervezeteivel
-pályázati lehetőségek kihasználása
-DJP Pont, korszerű digitális eszközök
-a könyvállomány elektronikus feldolgozottsága
kb. 80 %
-online katalógus

Lehetőségek

Veszélyek

-pályázati lehetőségek kihasználása

-a pályázatok sok adminisztrációval járnak

-a számítógépes katalógus építése

-az adminisztrációs munka nő

-új dokumentumokkal való gyarapítás

-a digitalizáció
rendszerbe

-új célcsportok megnyerése
-marketing
önmenedzselés

tevékenység

begyűrűzése

a

könyvtári

erősítése,

Szervezeti kérdések:
2018. évi
tény

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)

2019.
terv

évi

2019. évi
tény

1

1

0

0

0

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Középfokú szakk.

összesen

0

0

0

(kvtár
asszisztens,
adatrögzítő-OKJ)

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

összesen

0

0

0

1

összlétszám (fő)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)

Könyvtáros
szakképesítéssel
Könyvtári
szakmai
munkakörben
foglalkoztatott
ak

Egyéb felsőfokú

Mindösszesen
munkakörben

Egyéb
alkalmazott

könyvtári

szakmai

Egyéb
alkalmazott
felsőfokú

Egyéb

alkalmazott

középfokú

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Összes létszám (fő):

1

1

1

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

0

0

0

Mindösszesen egyéb alkalmazott

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok
módosításainak ismertetése.
2019-ben személyi változás nem történt. Egy fő, felsőfokú végzettségű könyvtáros látja el a könyvtári
feladatokat. A feladatok elvégzésébe az összevont intézmény többi dolgozója is besegít, illetve a
könyvtáros is részt vesz a közművelődési feladatok ellátásában.
Az intézményben szervezeti változás nem történt: 2018. szeptember 1-jén Jánoshalma Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozta az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárt, mely
önállóan gazdálkodó összevont intézmény, feladata a város közművelődési feladatainak ellátása és a
nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása.
Szakmai működés:
Nyitvatartás

2019. évi terv

2019. évi tény

változás
előző
képest

28

28

0

Hétvégi
(szombat,
vasárnap) 4
nyitvatartás hetente összesen (óra)

4

4

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 4
(óra)

4

4

0

Nyári zárvatartási idő

0

5

0

0

3

3

4

+30 %

5

5

5

0

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma
központi könyvtárban) (óra)

2018. évi tény

(a 28

Munkanapok száma:
Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:
Nyitvatartási napok egy átlagos héten

%-ban
évhez

Nyitvatartási
tárgyévben:

napok

száma

a 248

243

245

-2%

A könyvtár nyitvatartási ideje a Képviselő-testület határozata értelmében: keddtől péntekig 11-től 17
óráig, szombaton 8-tól 12 óráig. Ez megfelel a törvényi előírásoknak.
Olvasói és dolgozói számítógépek
Olvasói
számítógépek
használatra

száma

helyben

2018. évi tény 2019. évi terv

2019.
tény

évi változás %-ban előző
évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)

0

0

1

+100 %

Olvasói munkaállomás

9

7

7

-23%

Dolgozói munkaállomás

1

1

1

0

Összesen

10

8

8

-20%

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki
állapotára
A könyvtárban négy 3 évnél idősebb, de felújított jó állapotú asztali számítógépet és a GINOP 3.3.1-16
pályázatnak köszönhetően három, 3 évnél újabb, kiváló állapotban lévő laptopot tudnak használni a
látogatók. A másik négy asztali számítógép eszközhibás, karbantartás előtt állnak.
Egy darab új projektor áll rendelkezésre. Reprográfiai eszközzel, digitális fényképezőgéppel,
hangtechnikai eszközökkel nem rendelkezik a könyvtári egység.
Internet-szolgáltatás adatai
A sávszélesség 30 mBit/s, amit a Net TV Zrt. szolgáltat. Az olvasók számára vezeték nélküli internet is
rendelkezésre áll. Az internet sebessége gyorsnak mondható, a GINOP-3.3.1 pályázat számára előírt
követelményeknek is megfelel, ingyenes wifi elérhetőséget is nyújt.
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2018.
tény

1173541

évi 2019.
terv

változás %évi 2019. évi ban előző
tény
évhez
képest

1 100 000

1060202

-10%

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

220 000

257127

+16%

-

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 7077
ezer Ft)

7077

0

0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 195
száma (db)

195

111

-44%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 1
száma (db )

1

2

+100 %

Nemzetiségi
száma (db)

0

0

0

gyűjteménybe

bekerült

317292

dokumentumok 0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

0

0

0

0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)

610

610

380

-38%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

0

0

0

0

A könyvtári állomány 2019-ben 380 dokumentummal nőtt. 331 dokumentumot vásároltunk 803075
Ft-ért, 49 dokumentumot pedig ajándékba kaptunk (Márai program, helyismeret) 257127 Ft értékben
fizettünk elő napilapokra és folyóiratokra.
Gyűjteményünkből apasztani sajnos a személyi feltételek hiánya miatt nem tudtunk.
Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2018. évi tény 2019. évi terv

változás
2019. évi %-ban
tény
előző
évhez
képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma

3686

3800

3017

-19%

Feldolgozás
időtartama
(egy
dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

45

30

45

0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban
kifejezve (átlagosan)

2

2

2

0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

34 %

40%

40 %

+6%

A könyvtárba érkező új dokumentumok azonnal bekerülnek a Szirén adatbázisba. A könyvtár régebbi
állományának feldolgozása, feltárása is folyamatosan történik, így elektronikus katalógusunk
folyamatosan épül.
2016-ban az intézmény szervere meghibásodott, helyreállíthatatlanul tönkrement. A dokumentumok
újbóli feltárása folyamatban van.
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szirén
Beszerzés éve: 2016
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen
Állományvédelem
A könyvtár állományában lévő könyveken keletkezett kisebb sérüléseket folyamatosan, napi
rendszerességgel, az állomány forgásával egy időben javítjuk. Erre leginkább a gyerekek által használt
könyveknél van szükség.
Használati mutatók
Könyvtárhasználat
2018.
tény

Könyvtárhasználat

évi

2019. évi terv

2019. évi tény

változás
%-ban
előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)

752

760

748

-1%

A könyvtári látogatások száma (db)

9753

9800

9650

-2%

Ebből csoportok (db)

38

38

37

-3%

A könyvtárhasználat az utóbbi években nagyjából állandóságot mutat. A digitalzáció széleskörű
elterjedtsége miatt nehéz újabb könyvtárlátogatókat megnyerni.
Óvodai, iskolai csoportok, osztályok gyakran látogatják szervezetten a könyvtárat, aminek nagyon
örülünk, ez nagyban hozzájárul a fiatal korosztály olvasóvá neveléséhez.
Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat

2018.
tény

évi 2019.
terv

évi 2019.
tény

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

11728

11800

11650

0

0

-

Ebből
kölcsönzött
dokumentumok száma (db)

e-

0

évi változás
%-ban
előző évhez képest
-1 %

0

Helyben használt dokumentumok (db)

9210

9210

9300

+0,9%

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

0

0

0

0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

47

47

30

-37%

Irodalomkutatások, témafigyelések száma
25
(db)

25

28

+12%

A dokumentumforgalomban az elmúlt években nem tapasztalható jelentős változás. A saját
állományunkban nem lévő könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel be tudjuk szerezni olvasóinknak,
digitális vagy eredeti formában. 2019-ben a könyvtárközi kölcsönzések száma csökkent, mert
hangoskönyvet nem kértünk.
Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
Szolgáltatás

2019-ben
(I=1/N=0)

Honlap

1

OPAC

1

Adatbázisok
/hazai
külföldi adatbázis/

vagy 0

Referensz szolgáltatás

1

Közösségi oldalak

1

Hírlevél

1

RSS

0

megvalósult

A fejlesztés részletes leírása

Az intézmény 2018-ban szervezeti átalakításon ment át, így 2018-ban nem volt az intézménynek
honlapja. 2019-ben elkészült az intézmény új honlapja, melyen a könyvtár is szerepel.
Saját adatbázis építése és digitalizálás nem történt 2019-ben.

Online szolgáltatások

Távhasználatok száma

változás
2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény előző
képest
0

1840

1330

100 %

%-ban
évhez

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 0
nyelveken érhető el a magyaron kívül

0

0

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 0
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

0

1

100 %

A könyvtári honlap
száma összesen

4

12

100 %

0

0

0

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 0
száma (db)

0

0

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 0
igénybe vevő használók száma (fő)

0

0

0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 0
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)

0

530

100 %

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 0
publikációként elérhetővé tett dokumentumok
száma (db)

0

0

0

tartalomfrissítésének 0

A könyvtárban használható adatbázisok száma

Képzések, könyvtári programok, kiállítások
Összesítő táblázat

Az összes könyvtári képzés, program száma
A könyvtári programokon,
résztvevők száma összesen

2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás %-ban előző
évhez képest

59

képzéseken 1224

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 1
támogató helyi kiadványok száma

60

91

+54%

1250

1948

+59%

0

0

0

Téma szerint
2018. évi tény

2019.
évi terv

2019.
tény

évi változás %-ban előző
évhez képest

A
könyvtár
által
szervezett
olvasási 12
kompetenciafejlesztést,
szövegértés
fejlesztését
támogató nem formális képzések és programok száma

12

18

+50%

A
könyvtár
által
szervezett
olvasási 285
kompetenciafejlesztést,
szövegértés
fejlesztését
támogató nem formális képzéseken és programokon
résztvevők száma

285

396

+38%

A
könyvtár
által
kompetenciafejlesztési,
ismereteket nyújtó nem
programok száma

szervezett
digitális 0
információkeresési
formális képzések és

0

8

+100 %

A
könyvtár
által
szervezett
digitális 0
kompetenciafejlesztési,
információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és
programokon résztvevők száma

0

24

+100%

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált 0
képzések, továbbképzések száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált 0
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által
foglalkozások száma

5

13

+160%

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 112
foglalkozásokon résztvevők száma

115

273

+143%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi 59
programok, rendezvények száma összesen

60

40

-33%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi 1224
programok, rendezvényeken

1250

642

-42%

2

1

+100%

220

253

+18%

19

11

-43%

szervezett

könyvtárhasználati 5

résztvevők száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
A könyvtárban szervezett
látogatóinak száma

időszaki

Egyéb témájú programok, képzések száma

2

kiállítások 213

19

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma

827

830

360

-57%

Az összes könyvtári képzés, program száma

59

59

91

+54%

Célcsoport szerint (Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint)
2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás %-ban előző
évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos 0
helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést
erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzések, programok száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett hátrányos 0
helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést
erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzéseken, programokon
résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 0
közösségi identitást erősítő programok száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 0
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 0
élők könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 0
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 0
szervezett programok, képzések száma

2

8

+100%

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 0
szervezett
programokon,
képzéseken
résztvevők száma

40

24

+100%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 4
rendezvények száma

4

4

0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 183
rendezvényeken résztvevők száma

183

102

-45%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma

1

0

0

20

0

0

59

91

+54%

Egyéb
célcsoportnak
résztvevők száma

szánt

0

képzésen 0

Az összes könyvtári képzés, program száma

59

Könyvtári rendezvények 2019-ben:










Január: Városi mesemondó verseny
Március: Internet Fiesta
Március: Előadássorozat alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek részére a
DJP Ponton a Munkaügyi Központtal közösen, 4 alkalommal
Április: Városi szavalóverseny
Május: Anyák napi készülődés
Június: Író-olvasó találkozó
Június: Okoseszközök a Főtéren, DJP Pont népszerűsítő program
Szeptember: Szemléletformáló alapfokú Internet és okoseszköz használói tanfolyam
hátrányos helyzetűek és idősek részére a DJP Ponton
Október: Országos Könyvtári Napok

Mindentbele Béla c. foglalkozás, Rendhagyó könyvtári délelőtt, Zöld könyvek a könyvtárban c. kiállítás
Az oktatási intézmények, óvodák, általános iskolák, a középfokú iskola rendszeresen látogatja
könyvtárunkat. A könyvtárban működik már több évtizede a Díszítőművész Szakkör, melynek tagjai
kézimunkákat készítenek.
Programjaink nincsenek célcsoportoknak meghirdetve, de minden programon részt vesznek
hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, nyugdíjasok, családok is. Ez segíti a társadalmi együttélést, a
toleranciát és a multikulturalizmust.
Mivel összevont intézményként működünk, így a művelődési központ és a könyvtár programjai élesen
nem határolhatók el.
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához
viszonyított aránya 3(%)
Dokumentumok a nemzetiségek számára

2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás %-ban előző
évhez képest

Könyvek

0

0

0

0

Folyóiratok (címek száma)

0

0

0

0

Elektronikus dokumentumok

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások száma

2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás
%-ban
előző évhez képest

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 0
segítő IKT eszközök száma

0

0

0

Fogyatékossággal
élők
számára 0
akadálymentes szolgáltatások száma

0

0

0

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár épülete akadálymentes, a könyvtár is
akadálymentesen használható, ezáltal minden könyvtári szolgáltatást igénybe tudnak venni a
mozgásukban korlátozott látogatók.

FEJLESZTÉSEK
Épület állapota
Az intézmény épületét 2011-ben alakították át és újították fel, így egy viszonylag modern épületben
található a könyvtár. A könyvtár belső terei a Katona József Megyei Könyvtár és az NKA támogatásával
2014-ben megújultak, így korszerű, barátságos környezet fogadja az olvasókat.
Bútorok új állapotúak (0-5 év közötti beszerzésű bútorok).
Könyvtárunk a mai kor követelményeinek megfelelően modern berendezéssel rendelkezik. A régi
nyílászárók cseréjére lenne szükség.
Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Az épületben 2018-ban útbaigazító táblákat helyeztünk el. Az EFOP 1.5.3 pályázatnak köszönhetően
klíma került beszerelésre a könyvtárban.
Jelentősebb eszközbeszerzések
Saját forrásból 2019-ben eszközöket nem tudtunk beszerezni, de a GINOP 3.1.1-16 pályázat keretein
belül több eszközt is kaptunk: 3 laptop, 2 tablet, 2 okostelefon, 1 projektor, 1 multifunkcionális eszköz.
Pályázatok, projektek

Európai
pályázatok
megnevezése

Uniós Pályázott
összeg

Elnyert
összeg

(ezer Ft)

(ezer Ft)

GINOP 3.3.1-16

eszközök

eszközök

EFOP 1.5.3

klímaberende 2 900
zés

Támogató

Kezdete

Befejezése

KIFÜ

2018.nov.

2019. nov.

2018

2020

Hazai és egyéb nem hazai forrásokra épülő egyéb pályázatra nem pályázott az intézmény.
MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ
A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár
kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

0

0

0

0

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

0

0

0

0

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

0

0

0

0

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 10
nélkül)

10

12

+20%

Online hírek száma

2

2

1

-50%

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

25

25

21

-16%

Hírlevelek száma

5

5

5

0

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 0
becsült érték, ezer Ft)

0

0

0

Egyéb:….

0

0

0

0

évi 2019.
terv

évi 2019.
tény

változás %évi ban előző
évhez
képest

2018.
tény

Programjainkat a Jánoshalmi Hunyadi Népében minden alkalommal meghirdetjük, minden
megtörtént eseményről tudósítás, fotó jelenik meg az újságban. A könyvtár rendelkezik saját facebook
oldallal, ahol minden programunkról előzetesen és utólag is beszámolunk, illetve az állományunkba

érkező új könyvekről is hírt adunk. Elkészült az intézmény honlapja, ezen minden közérdekű
információ megtalálható.
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség
2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az
iskolai
közösségi
szolgálatot
könyvtárban teljesítők száma

változás
%-ban
előző évhez képest

a 0

2

8

0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 0
köznevelési
intézményekkel
kötött
megállapodások száma

2

6

+100%

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

0

0

0

0

Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést kötő
változás
%-ban
2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény
partnerek száma
előző évhez képest
Civil szervezetek

0

0

0

0

Határon túli könyvtárak

0

0

0

0

Vállalkozók

0

0

0

0

Oktatási intézmények

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség mérések

2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény

A használói igény- és elégedettség-mérések 1
száma

1

1

változás
%-ban
előző évhez képest
0

A használói igény- és elégedettség-mérések 50
során a válaszadó használók száma

50

40

-20%

Könyvtárunk jól együttműködik a város civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel, bár
együttműködési megállapodást nem kötöttünk. Rendszeresen látogatják könyvtárunkat, részt
vesznek rendezvényeinken, kéréseik megoldásában segítségükre vagyunk.
A használói igény és elégedettség mérések alapján olvasóink, látogatóink nagyrészt elégedettek
könyvtárunkkal.
GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2018.
évi tény

2019.
évi
terv

2019.
tény

A könyvtár működési bevétele

4976

4 300

4275

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 86
(nem fenntartótól származó bevételek)

110

– ebből a késedelmi díjbevétel

0

0

– ebből beiratkozási díjbevétel

47

70

Kiadá
s

-15%

142
+65%
0

0
+48%

-

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
Bevét
el
– ebből fenntartói támogatás

évi

eltérés %ban
az
előző
évhez
képest

4973

-

4275

-15%

– ebből felhasznált maradvány

0

-

0

0

– ebből pályázati támogatás

95

-

0

0

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

0

-

0

0

Egyéb bevétel összesen

0

-

0

0

Bevétel összesen

4976

4 300

4418

-12%

Személyi juttatás

2403

2 630

2630

+9%

Munkaadókat terhelő összes járulék

468

513

491

+4%

Dologi kiadás

1296

290

1297

0

Egyéb kiadás

0

-

0

0

Kiadás összesen

4976

3 432

4418

-22%

Pénzügyi adatok

1. (E Ft-ban)
Működési bevétele

17593

2.

- ebből jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel

1898

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

4.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

40333

5.

- ebből (4. sorból) irányító, fenntartó szervtől kapott 5933
támogatás

6.

- ebből (4. sorból) központi költségvetési támogatás

9650

7.

- ebből (4. sorból) pályázati támogatás

24750

8.

= ebből (7. sorból) EU-s forrásból kapott támogatás

24750

9.

Egyéb bevételek

0

10
.

Bevételek összesen (1. + 3. + 4. + 9.)

57926

11
.

Személyi juttatások

14738

12
.

Munkaadókat terhelő járulékok

2828

13
.

Dologi kiadások

36216

14
.

Felújítási kiadások

0

15
.

Felhalmozási kiadások

3323

Egyéb kiadások

0

17
.

Kiadások összesen (11. + 12. + ... + 16.)

57105

18
.

- a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások

7737

Bevételek

16
.

Kiadások

5 PÉNZÜGYI ADATOK
Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
a 2019. évi közművelődési és könyvtári feladatok ellátására vonatkozó költségvetést Jánoshalma
Város Képviselő Testülete fogadta el.
A Művelődési Központ 2019. évi pénzügyi adatai a következők (A könyvtári egység pénzügyi adatai
az előző pontban került kifejtésre):

Előző évi pénzmaradvány

1. (E Ft-ban)
623

Tárgyévi pénzmaradvány

1. (E Ft-ban)
821

Az intézmény összesített költségei az alábbiak szerint alakultak 2019-ben:
Bevételek
Könyvtári szolgáltatás

Összesen
110 000 Ft

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok
Kulturális költségvetési szerv bevételei összesen:

5 270 000 Ft

Kiadások

Összesen

25 000 000 Ft
30 380 000 Ft

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1 100 000 Ft

Könyvtári szolgáltatások

3 432 072 Ft

Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

21 746 580 Ft
25 000 000 Ft

Kulturális költségvetési szerv kiadásai összesen:

51 278 652 Ft

Rendezvényszervezési szolgáltatások az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében:

Rendezvények
„Jánoshalmi napok 2019-2020”

Ár Ft (nettó)
10 230 000 Ft

470 000 Ft

„Gyereknap 2019-2020”

3 600 000 Ft

„KIT találkozók” – Ifjúsági találkozók
„Gyerekek karácsonya 2019”

310 000 Ft

„Idősek karácsonya 2019”

310 000 Ft
3 980 000 Ft

„Egészségügyi rendezvények 2019-2020”

18 900 000 Ft

Mindösszesen:

6 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Az intézmény jó kapcsolatot ápol az önkormányzati intézményekkel, iskolákkal, az
egyházzal, civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, közösségekkel és csoportokkal. Az
együttműködés a rendezvényeikben való közreműködésben és közös kulturális
programok szervezésében nyilvánul meg leginkább.
A Művelődési Központ a következő (civil) szervezetekkel, intézményekkel, csoportokkal,
működik együtt, valamint az alábbi rendszerességgel biztosítja ingyenesen rendelkezésre
a helyszínt:
Csoport neve
Új Pávakör

Alkalom
heti
1
alkalom
Mezei Csokor
heti
1
alkalom
Díszítőművész szakkör
heti
1
alkalom
Pöndölösök Citerazenekar
heti
1
alkalom
Kistérségi Ifjúsági Klub
heti
1
alkalom (téli
időszak)
Nyugdíjas pedagógus klub
havi
1
alkalom
Galambász Egyesület
évi 2 alkalom
Jánoshalma és Vidéke Méhész Egyesület
évi 3 alkalom
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület
évi 4 alkalom
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
évi 4 alkalom
Mozgáskorlátozottak
Jánoshalmi évi 4 alkalom
Egyesülete
Erdélyi Hagyományokért Egyesület
évi 4 alkalom
Honvédség és Társadalom Baráti Kör
igény szerint
Mithras Pedagógus Énekkar
igény szerint
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége igény szerint
Jánoshalmi Csoportja

Óra
3

Létszám
15 fő

3

15 fő

2

15 fő

2

8 fő

2

15 fő

3

15 fő

2
2
2
3
4

40 fő
45 fő
100 fő
120 fő
60 fő

3
2
-

30 fő
20 fő
50 fő

Karitatív szervezetek
igény szerint
Oktatási intézmények diákok számára igény szerint
tartott rendezvényei
Lakossági közérdekű tájékoztatók
igény szerint
Oktatási intézmények rendezvényei:


Farsang, anyák napja, hangverseny, táncverseny, „Tavaszi Zsongás”, évzáró, ünnepek,
szavalóverseny, egyéb rendezvények

2019-ben is megrendezésre kerültek a Filmharmónia Magyarországgal közreműködve ifjúsági
koncertek:




február 11. – Heavy Brass Guys Tubaquartett
április 8. – M.É.Z. Együttes
november 11. – Zűrös Banda

Az iskolákkal egyeztetve három alkalommal látogatott el településünkre a Mozgó Mozi (május– június
- október – december). Délelőttönként szervezett iskolás csoportok nézhették meg az általuk
kiválasztott mesefilmeket, délután pedig nyilvános vetítéseket tartottak a lakosság számára.

7 ÖSSZEGZÉS, VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Véleményem szerint sikeres évet zártunk, az előttünk álló feladatokat megoldottunk és
színvonalas rendezvényeket valósítottunk meg. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, amit a későbbiekben be
tudjuk építeni a mindennapi munkánkba. Kiemelném a pályázatokat és a pályázatok nyújtotta
lehetőségeket, amiért köszönettel tartozunk a város vezetésének és a pályázatokban dolgozóknak.
Nagy passzivitást tapasztaltam a lakosok körében a rendezvények iránt. A rendezvényekre „nyitott”
rétegen kívül nehéz bevonzani a passzív lakosokat, főleg a fiatal felnőtt és a középkorosztályt. A
jövőben az emberek megszólításának új módjaival fogunk kísérletezni (direkt megkeresések, online
hirdetések), hogy minél több látogatója legyen a rendezvényeknek. Kiemelten fontosnak tartom a
fiatalok számára kialakítani egy igényes, kulturált és barátságos közösségi teret, ahol színvonalas
rendezvényeken vehetnek részt.

Jánoshalma, 2020 március 12.
készítette:
Hepp Levente
intézményvezető

