
 

 
 

 

Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár 

2018. évi munkaterve 
tervezett programjai és a programok tervezett költségvetése 

 

 

 

  



 

 
Hagyomány- Közösség- Minőség. A közösségekre épített kulturális 

stratégia 

 

Gencsapáti -75  Gencs-730   Apáti-690 

 

 

Munkatervünk összeállításánál figyelembe vettük Gencsapáti hagyományos 

programsorozatát, az évben esedékes évfordulókat, a rendezvénysorozat megvalósításához 

szükséges technikai kiadásokat, és az elmúlt évben vállalt pályázati kötelezettségeket. 

Gencsapáti idén 75 (1943), Gencs 730 (1288), Apáti 690 (1328) éves! Javaslom a település 

75 éves lakóinak külön köszöntését és a jubileumi év programjainak címadását „Gencs-

730”-ra, amelyet az „Érték és Közösség-Gencsapáti falunap” keretében ünnepelhetnénk 

meg közösen (pl. A gencsapáti zászlóra jubileumi szalagok felköltésével). 

A 2018. évi költségvetés előkészítését követően, tervezetünkben 1700 ezer Ft áll 

rendelkezésre a programok megvalósításához. A teljes programsorozatra elkülönített 

költségvetést pályázati önerőnek tekintjük, amelynek segítségével még legalább 2-3 millió Ft 

támogatást szeretnénk nyerni a színvonalas lebonyolítás érdekében. Az elmúlt években ez 

sikerült, reményeink szerint 2018-ban is lesz lehetőségünk a kulturális projektek 

megvalósítására, ehhez kérjük a Képviselőtestületet támogatását. 

A költségvetésük összeállításánál az Önkormányzat által meghatározott szempontokat 

vettük figyelembe. Személyi jellegű kiadásoknál 2 soros lépést és a garantált 

bérminimumra történő kiegészítést terveztük 1 kollégánk esetében. Dologi költségeknél 

a közüzemi díjakat (gáz) emeltük meg az előző évi tényadatok figyelembe vételével. 

 

Felújítások, javítások: Az intézmény belső és külső faszerkezeteinek festését valósítottuk 

meg 2017-18-ban. Idén a külső szélfogó tetőszerkezetének megerősítésével cserépfedés 

cserét szeretnénk megvalósítani, illetve a lábazat festését, javítását javasoljuk és kérjük 

támogatásukat a program előkészítésre. Egyeztetésünk alapján a lábazat nem terveztük 

a lábazat felújításának költségeit, ezt külön előerjesztés formájában nyújtjuk majd be a 

fenntartóhoz.  

 

Kulturális területen szakmai kihívások 2018-ban: 

 

- Egyik legnagyobb kihívás a beadott pályázati programjaink megvalósítása támogatásuk 

esetén. Kiemelkedő közösségfejlesztést tudunk megvalósítani A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ 

ERŐSÍTÉSE, TOP 5.3.1-16 KÓDSZÁMÚ, „ÖRDÖG’KŐ A HÁZASSÁGHOZ” KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

GENCSAPÁTITÓL PERENYÉIG című konzorciumi projektünk  által. 42 hónapban települési 

monográfiák, Cselekvési terv, kulturális, közösségi programok megvalósítása vár az 

együttműködő partnerekre, amelynek intézményünk a vezető partnere. 

 

- Regionális fesztiválunk a Gencsi Söprű megrendezése 22. alkalommal. a Pünkösdi 

Fesztiválunkat 27. alkalommal. Idén 5. alkalommal rendezzük meg a Vincze Ferenc 

szólótáncversenyt. 

 

- Jubilál a népművészeti mozgalom 2018-ban: 80 éves lesz a Gencsapáti hagyományőrző 

Néptáncegyüttes, újjáalakulásunk 25, a Legénycéh 20, Ispiláng Néptáncegyüttes 15 éves 

évfordulóját ünnepli. 

 

- Népművészeti alkotó tábor megvalósítására nyújtottunk be pályázatot, a gyermek és ifjúsági 

közösségeink számára. 

 

- Szentkúti esték-címmel előadássorozatot tervezünk a Gencsapáti Szentkútnál, amely 2015-

ben elindult, de a sorozatra 2016-17-ben nem sikerült több forrást nyernünk, idén szeretnénk 

folytatni, ha sikeres lesz a pályázatunk. A programot elindítjuk május 6-án a Bozsodi 

Quartett, szeptember 9-én Pál István Szalonna és zenekara koncertjének előkészítése 

zajlik a napokban. 

 



- A Hősök napjához, Gyermeknaphoz kapcsolódva a tavalyihoz hasonló családi program 

megvalósítását terveztük. 

 

- Helyi értékeink, értéktárunk kutatását, rögzítését kezdtük el 2014-17-ben, amelynek 

kiadványozását, kiállítás létrehozását megvalósítottuk. Nemzetközi együttműködésben 

pályáztunk a Burgenlandi magyarokkal közösen egy Őrvidéki értéktár kialakítására, és közös 

terjesztésére. A fiatalok számára pályázatot hirdettünk fotó és film, rajz kategóriában a helyi 

értékek feldolgozására, amelyre 57 alkotás érkezett. Kiadványt adtunk ki Gencsapáti az 

értékek mentén címmel, amelyet minden általános iskolás megkapott ajándékba. Érték és 

közösség programunkhoz tudtunk hozzájárulni pályázati projektünk megvalósításával. A 

munkát folytatjuk 2018-ban és várjuk a következő Hungarikum pályázat kiírását. 

 

- Felváltva rendezzük meg Lukácsházával a térségünk borversenyét idén Lukácsháza a 

rendező. 

 

- Kiemelten kezeljük az Adventi forgatag eseményeit (kézműves kiállítás, vásár, Mikulásváró 

koncert és Nemzetközi Betlehemes Találkozó) 

 

 

- Új kihívás és lehetőség a LEADER stratégiához kapcsolódó projektfejlesztések 

megvalósítása. (turisztikai és közösségi célú fejlesztések). 

Most aktuális a program március végéig kell benyújtani a támogatási kérelmeket, mivel 

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület vezetője is vagyok, mindenképpen önkormányzati 

támogatási kérelmek benyújtását javaslom. Egy a helyi értékeinkre épített rendezvény 

kidolgozását és egy konzorciumban megvalósítható turisztikai fejlesztés előkészítését 

javaslom (Perenye, Vép partnerek bevonásával). A projektek előkészítését kidolgozását 

megkezdtük. Kérem, a képviselőtestületet támogassa a pályázatok előkészítését és 

benyújtását. 

 

A programsorozatban nem szerepel a felnőttképzés-képzés, amelyre több tanfolyamot 

hirdettünk és hirdetünk az év folyamán. A tanfolyamoknak helyet biztosítunk, de minden 

esetben önköltséges formában működnek, ezért költségvetési kiadást nem terveztünk a 

megvalósításukra. A képzés programjai általában együttműködés keretén belül valósulnak 

meg a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral, illetve a pályázatokban, projektekben 

együttműködő partnereinkkel. Folytatjuk átörökítő programunkat- a gencsapáti hímes 

tojásfestés elsajátítására. 

 

A hét minden napján, estéjén vannak programok intézményünkben, amely szervezett 

keretek között, előre egyeztetett időpontokban működnek. A tetőtér bekapcsolásával a 

tárgyalások, megbeszélések, kézműves foglalkozások lebonyolítását próbáljuk 

zökkenőmentesen megoldani. (Családi összejövetelek, civil szervezetek, közösségek 

megbeszélései, rendezvényei, stb…) 19 közösség veszi igénybe a szolgáltatásainkat hetente, 

folyamatosan. 

 

 

Állandó közösségi programok, képzések: 

 

- Kópic csoport (5-8. osztályosok) néptánc foglalkozásai hétfőn nálunk és pénteken 

(Perenyében) 17 órai kezdettel 

- Berkenye csoport-népi játék heti egy alakalom (a Közösségi Házban kaptunk helyet a 

programra)  

- Vasi Népdalstúdió és a Kökörcsin, Boróka Együttesek próbája: kedden és pénteken 

- Az asztaliteniszezőket: hétfő délelőtt és szerda esténként 18,30-20,30 

- Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes próbanapja: péntek 

- Képzőművészeti foga1alkozások gyermekeknek-hetente 1 alkalommal 

- Kiskópic csoport-szerdán és pénteken 17-18,30 
- Ispiláng Együttes próbái, foglalkozásai: szombaton 

- Rajz foglalkozások keddenként 16,30-18,30 

- JÓGA fogalakozások keddenként 18,15 órától 



- Sakk-bajnokifordulók vasárnaponként: a megyei és NB II-es csapatverseny 

helyszínének 

- Néptánc felnőtteknek-képzés péntekenként 20,30 órától „Vadhajtás” csoport 

- Zsivány zenekar hétfőnként próba 

- LiverPaul együttes havi két próba 

- Ritmus Iskola bemutató színpada 

- Gerinctorna hetente 

 

Több korosztály igényeit figyelembe véve állítottuk össze munkatervünket az óvodás korú 

gyermekektől Gencsapáti idős lakosságáig. Bábszínház bérletsorozat (3-3 előadás 

évadonként), rendhagyó irodalomóra, (előadás/év), foglalkozásai mind-mind a kínálatot 

növelik, és nem jelentenek költségvetési kiadást, hiszen vagy átfutó (kiadás-bevétel), vagy 

önköltséges formában működnek. Az intézménybe hirdetett termékbemutatók bérleti 

szerződés alapján kerülnek megrendezésre. 

 

Az általunk létrehozott és működtetett művészeti csoportok (Gencsapáti 

Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Vasi Népdalstúdió, Kökörcsin, Boróka, Ispiláng, 

Kópic, Kiskópic, Berkenye csoportok) szakmai programjait pályázatokból, az 

alaptevékenységgel összefüggő művészeti szolgáltatások bevételeiből, támogatásokból 

(szülők, vállalkozások) próbáljuk finanszírozni évről-évre a Kezdőkör Egyesülettel és 

országos szakmai szervezetetekkel együttműködve. A 3-5 millió Ft előteremtése nem 

egyszerű feladat, a csoportok szereplésekkel járulnak hozzá a finanszírozáshoz. Kiadásukat 

nem terveztük intézményünk költségvetésében, csak ha pályázati forrást tudunk biztosítani a 

szakmai munkájukra. 

 

Kulturális intézményrendszer és a közfoglalkoztatás 

 

2016-ban a Nemzeti Művelődési Intézet folytatta a kulturális közmunkaprogram 3. körét, 

amelynek keretében 2 főt sikerült bevonnunk a szakmai munkába. Ők az intézet 

alkalmazásában dolgoztak, helytörténeti, statisztikai, digitalizálási, adminisztrációs 

feladatokban segítik a munkánkat. 2017 szeptemberétől már nem találtunk munkavállalót, aki 

nálunk dolgozott elhelyezkedett a munkaerőpiacon.  A program 2018. február végéig tart, de 

ezt követően már a Foglalkoztatási paktumok lehetőségét kell kihasználnunk 

humánerőforrás fejlesztésére, a kapacitáshiány csökkentésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Községi - Iskolai Könyvtár 2018. évi munkatervéhez 

 

Gencsapáti község közkönyvtáraként a település valamennyi lakója számára biztosítja az 

információhoz, a könyvtári dokumentumokhoz, a magyarországi könyvtári rendszer 

szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférést, segíti a könyvtárhasználati kultúra kialakítását, 

iskolai könyvtárként pedig lehetővé teszi, hogy az általános iskola tanulói és pedagógusai 

minden tanítási napon igénybe vehessék ezeket a lehetőségeket. 

 Új kezdeményezésként megemlíthetjük a könyvbemutatókat (gencsapáti szerzőkkel), amelyet 

szeretnénk folytatni 2018-ban is. 

Célunk a könyvtári szakfeladat minőségirányítási és minőségellenőrzési rendszerének 

kialakítása. 

A könyvtár eddigi szolgáltatásainak megtartása:  

1. könyvtár állományának folyamatos frissítése minden korosztály igényének 

megfelelően 

2. folyóiratok helyben olvasása és kölcsönzése 

3. könyvtárközi kölcsönzés  

4. rendezvények szervezése 

5. internethasználat 

6. nyomtatási lehetőség 

7. társasjátékok 

8. könyvcsere, és vásár 

9. civil kezdeményezések segítése, befogadása./kamarakoncertek, könyvgyűjtemények 

tematikus kiállítása/ 

10. könyvtári órák tartása. 

11. Kézműves foglalkozások az ünnepekhez kapcsolódva. 

12. Nyugat-dunántúli hímzések bemutatása, horgolás, kötés alapjai érdeklődő 

felnőtteknek, gyerekeknek. 

13. Népi szövés tanfolyam elindítása, felnőtteknek, gyerekeknek. 

 

Tisztelettel kérjük a Bizottságot és a Képviselőtestületet, hogy intézményünk munkatervét a 

költségvetés elfogadásával egyidejűleg elfogadni szíveskedjenek. 

 

Gencsapáti, 2018-01-25 

 

Varga Albin 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kulturális programsorozat 2018. 

 

 
Megjegyzés: Piros színnel jelöltük az új kezdeményezéseket 

 

IDŐPONT KÖLTSÉGVETÉS 

EZER FT-BAN 

PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

JANUÁR -MÁJUS BÉRLETES 3 ELŐADÁS A BÁBSZÍNHÁZ, BÉRLETSOROZAT ELŐADÁSAI 

JANUÁR-

DECEMBER 

PÁLYÁZATI TÁNCHÁZ SOROZAT  

FEBRUÁR 10. PÁLYÁZATI „MULATSÁG A FARSANG FARKÁN” NÉPMŰVÉSZETI 

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNY GENCSAPÁTIBAN 

MÁRCIUS 3. 200 GENCSAPÁTI RÉSZVÉTEL A LUKÁCSHÁZI BÖLLÉRVERSENYEN  

MÁRCIUS 14. 150 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

ÁPRILIS 7. 20 TÉRSÉGI BORVERSENY 

   

ÁPRILIS  PÁLYÁZUNK A 

RENDEZVÉNYRE 

CSOPORTOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY VAS MEGYEI 

DÖNTŐJE 

ÁPRILIS - 

AUGUSZTUS 

PÁLYÁZUNK A 

RENDEZVÉNYRE 

SZENTKÚTI ESTÉK SOROZAT MEVALÓSÍTÁSA, 

EGYÜTTMŰKÖDVE A MŰVÉSZETI CSOPORTOKKAL ÉS A 

PLÉBÁNIÁVAL 

ÁPRILIS VAGY 

SZEPTEMBER 

PÁLYÁZUNK A 

RENDEZVÉNYRE 

HAGYOMÁNYŐRZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

GENCSAPÁTIBAN 

MÁJUS 27. 120 HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS, GYERMEKNAP 

JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEKNEK,  

MÁJUS 18-21. PÁLYÁZATI ÖNERŐ 300 27. GENCSAPÁTI PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK 

ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

22. GENCSI SÖPRŰ REGIONÁLIS NÉPTÁNCFESZTIVÁL, 

 

AUGUSZTUS PÁLYÁZATI, ÖNERŐ A 

RÉSZTVEVŐK BEFIZETÉSE 

REGIONÁLIS NÉPMŰVÉSZETI-TÁBOR 

JÚLIUS 29. PARTNERKÉNT BÚCSÚI FOGATHAJTÓ VERSENY, JAKAB BÚCSÚ 

AUGUSZTUS 20. 

APÁTI BÚCSÚ 

80 

 

MEGEMLÉKEZÉS AZ APÁTI TEMPLOMNÁL, 

NEMZETKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES FOGADÁSA 

GENCSAPÁTIBAN 

   

 SZEPTEMBER 1. - LEGÉNYAVATÓ ÉS MULATSÁG A GENCSAPÁTI 

LEGÉNYCÉHVEL EGYÜTTMŰKÖDVE 

SZEPTEMBER 8. 560 FALUNAP –CIVILEK, INTÉZMÉNYEK, ÖNKORMÁNYZAT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

OKTÓBER 6. PÁLYÁZUNK A PROGRAM 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG 

OKTÓBER 6. - MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL 

OKTÓBER 13. PÁLYÁZAT A GENCSAPÁTI HNE JUBILEUMI MŰSORA 

OKTÓBER 23.  

20 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARCRÓL 

NOVEMBER KÖZÖS PÁLYÁZAT A 

SZÖVETSÉGGEL 

A VASS LAJOS NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG 

REGIONÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSE GENCSAPÁTIBAN 

NOVEMBER IDŐSEK KLUBJA TERVEZI IDŐSEK NAPJA 

DECEMBER PÁLYÁZUNK A 

RENDEZVÉNY 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA – 

250 ÖNERŐ TERVEZVE 

ADVENTI FORGATAG-NEMZETKÖZI BETLEHEMES 

TALÁLKOZÓ GENCSAPÁTIBAN (10-12 PROGRAMOT 

TERVEZÜNK (MIKULÁSVÁRÁSTÓL A BETLEHEMES 

TALKÁLKOZÓIG) 

EGÉSZ ÉVES 

PROGRAMSOROZA

T KIADÁSAI 

1700 E FT BETERVEZVE 

PÁLYÁZATI ÖNERŐKÉNT 

AZ EGÉSZ ÉV 

PROGRAMJAIRA 

 



 

 

 

 

Pályázatok 2017-18 

 

Tárgy: Tájékoztató a benyújtott pályázatok állapotáról 

Készítette: Varga Albin Művelődési ház és Könyvtár igazgatója, Kezdőkör Egyesület titkára 

 
A benyújtott projektekről, eredményekről 

2018. januári állapot szerint 

 

Aktuális pályázatok 

 

 

A pályázat címe terület igényelt 

támogatás 

(intenzitás) 

pályázó állapot 

NEA-NO- Működés 

Hagyomány-átörökítés- 

nyilvánosság című 

program 

Nemzeti Együttműködési 

Alap 

3 millió Ft 95 % Kezdőkör 

Egyesület 

döntés alatt 

Kulturális fesztiválok 

Gencsapátiban 

Nemzeti Együttműködési 

Alap (NEA-NO-SZ) 

3,4 millió Ft 95 % Kezdőkör 

Egyesület 

döntés alatt 

TOP 5.3.1-16 kódszámú, 

„Ördög’Kő a 

házassághoz” 

közösségfejlesztés 

Gencsapátitól Perenyéig 

3 szervezettel 

partnerégben kulturális, 

művészeti, civil 

közösségek szakmai 

programjainak, 

kiadványainak, 

rendezvényeinek 

megvalósítása 

45 millió Ft 100 % 

42 hónap a projekt 

megvalósítása 

Gencsapáti és 

Perenye Község 

Önkormányzata 

Gencsapáti 

Művelődési Ház 

és Könyvtár 

konzorciumban 

döntés alatt 

Nemzeti Kulturális Alap 

kiírásai alapján  

alkotótábor, kulturális 

programsorozat Gencsi 

Söprű Regionális 

Néptáncfesztivál 

megvalósítására 2018-

ban 

Nemzeti Kulturális Alap 

Népművészet- 

Közművelődés 

3 projektet 

nyújtottunk be 

programok, 

művészeti csoportok 

finanszírozására 

(tábor rendezvények, 

kategóriában) 

 

Művelődési Ház 

és Könyvtár 

 

 

 

 

 

A projektjeinket 

áthelyezték a Csoóri 

Sándor 

Programhoz, az 

erről szóló értesítést 

megkaptuk. 2018 

első negyedévben 

várható döntés 

„Digitális Jólétprogram 

pontok fejlesztése” 

DJP-835 

GINOP-3.3.1-16-2016-

00001  

A Projektet a 

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség (a 

továbbiakban: KIFÜ), 

valamint a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 

által alkotott konzorcium 

valósítja meg.  

laptop, tablet, 

projektor, vászon, 

okos telefon, WIFI 

fejlesztés. Csak IKT 

eszközt kapunk a 

program keretében - 

működő 

eMagyarország 

Pontok 

pályázhattak 

Művelődési Ház 

és Könyvtár 

 

Támogatásban 

részesült 

NKA  

pályázati azonosító: 

786133/00040  

A Paradicsom közepébe- a 

Zsivány zenekar Népzenei 

együttes portfóliójának 

fejlesztésére, hanghordozó 

készítésére 

1 millió Ft 100% Kezdőkör 

Egyesület 
döntés alatt 

NKA 

Pályázati 

azonosító: 786226/00083  

A Tiszta forrásból- tiszta 

forráshoz Szalonna és 

Bandája koncert 

Gencsapáti Szentkútnál 

történő megvalósítására 

900 ezer Ft 100% Művelődési Ház 

és Könyvtár 

 

döntés alatt 

NKA 

Pályázati 

azonosító: 786116/00025  

A 23. Boglya Népzenei 

Tábor megvalósítására 
625 ezer Ft Művelődési Ház 

és Könyvtár 

 

döntés alatt 


