Mottó: „Hagyomány és megújulás”
A közösségekre épített kulturális stratégia

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár
beszámolója a 2010. év szakmai munkájáról

Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek:
Az elmúlt év nagy kihívása volt számunkra az első félévben az egészségügyi
szolgáltatásokkal való együttműködés a tervezett szakmai programok megvalósításának
összehangolásával. Véleményem szerint zökkenőmentesen sikerült megoldani feladatot és a
szükséges tárgyi feltételek kialakítását. A megnövekedett energiafelhasználásnak, és a
szolgáltató számlázásának következményeként a költségvetésünket dologi soron túlléptük.
Intézményünk tárgyi feltételrendszerét a tetőtér szigetelésével sikerült javítanunk, illetve a
rendezvényekhez szükséges áramellátási, felvonulási szekrényt készíttettünk helyi
vállalkozóval a Pünkösdi Vigasságok, és a települési rendezvények zavartalan és biztonságos
lebonyolítása érdekében. Intézményünk teljes érintésvédelmi felülvizsgálatát kellett
elvégeztetnünk 2010-ben.
A tervezett IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér) programban címbirtokosok
lettünk, de a második pályázati kör hiánypótlásakor visszavontuk a támogatási kérelmünket2010 év elején- a megvalósítás bizonytalansága, és finanszírozása kapcsán, tájékoztatva a
fenntartót a döntés előkészítéséről.
Személyi feltételek:
Intézményünknek 2010-ben 3 főfoglalkozású dolgozója volt: a Művelődési Ház vezetője,
könyvtáros, és a takarító személyében. 2009 év végén történt a pályázati referens felmondása,
amely státusz a Képviselőtestülettel egyeztetve, a feladatok átcsoportosításával nem került
betöltésre. A kisegítő-takarító feladatokat ellátó munkatársunk munkájával nagyon elégedett
vagyok, ügyeleti, adminisztrációs feladatokat is ellát és a könyvtári szolgáltatás
helyettesítésében is részt vesz. Tanai Erzsébet, könyvtárosunk a szakfeladattal járó munkáján
kívül az intézmény rendezvényeihez, szolgáltatásaihoz kapcsolódó feladatokat is végez.
Sajnos a kulturális terület csak pályázati támogatások révén valósíthatja meg szakmai
célkitűzéseit, az elért kulturális tevékenység szinten tartását. A munkánk 70-75 %-át a
forrásteremetés teszi ki: a pályázatok megírása, lebonyolítása, elszámolása, monitoring
feladatai sok-sok időt vonnak el a konkrét szakmai munkától és ez nagyban nehezíti a tartalmi
munka fejlesztését.
Nagyrendezvényeinknél a műszaki csoportra, az intézmények, civil szervezetek, önkéntes
segítők közreműködésére feltétlenül szükség van, hiszen másképpen nem tudnánk
megvalósítani őket. Köszönet érte.
Tartalmi munka
1. Intézményünk szakmai programját elfogadott munkatervének megfelelően
teljesítette, az elmúlt esztendőben, amely egy jól működő hagyományos
programsorozaton, és művészeti csoportjaink munkáján alapszik. Minden évben
kiegészül a hagyományos rendezvénysorozat új elemekkel, helyszínekkel, és a
pályázatomban, a vezetési programban meghatározott törekvésekkel.

Megvalósított programjainkról címszavakban.
-
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-

“Mulatság farsang farkán” népművészeti program a Művelődési Ház és
Könyvtárban
Énekmondók Gencsapátiban rendhagyó irodalomóra keretében
(A Magyar Énekmondók Találkozója programjának résztvevői minden évben
bemutatkoznak nálunk is)
Megyei népdalverseny, Regionális Népzenei Találkozó
Bozsodi Quartett nagypénteki koncertje
XIX. Gencsapáti Pünkösdi Vigasságok, „Gencsi Söprű” Regionális Néptáncfesztivál
az NKA és az FVM LEADER támogatásából a Kezdőkör Egyesülettel közösen
lebonyolítva
Közreműködés a Gencsapáti Fogathajtó Akadály emlékhajtás lebonyolításában,
előkészítésében
Részvétel az Országos Apáti találkozón
Legényavató és Legénycéhek mulatsága-a Gencsapáti Legénycéhvel közösen
Gencsapáti Szüret (felvonulás, mulatság)
Regionális Népzenei Továbbképzés
Vasi Falvak Kincsestára záró konferenciája Gencsapátiban-a FATOSZ Vas Megyei
szervezetének koordinálásával együttműködő partnerként.
Mikulás-váró koncert
Idősek napja
Nemzetközi Betlehemes Találkozó programsorozat- Adventi sorozatunkat az NKA és
a Szombathelyi Kistérségi Társulás támogatásával valósítottuk meg.

Kiemelt programjainkban helyi, megyei, regionális és nemzetközi programok is szerepelnek,
amely tükrözi az intézmény és a helyi közművelődés fejlesztési elképzeléseinket, a pályázati
programokban való folyamatos részvételünket.
A rendezvénysorozat mellett, természetesen folyamatos programjaink, sorozataink is
megvalósultak. Az Óvodával és az Általános Iskolával közösen hagyományosan szervezzük
évről-évre a bábszínház bérletsorozatot, illetve a rendhagyó irodalomórákat. A település
ünnepi megemlékezéseit a helyi intézményekkel, és művészeti csoportokkal közösen
szervezzük, koordináljuk, véleményem szerint színvonalasan.
Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a lakosság, a civil szervezetek, és az intézmények
programjainak. 16 közösség használja az intézményt heti rendszerességgel szabadidős,
művészeti, sport programok lebonyolítására. Konferenciákat, megbeszéléseket, gyűléseket
tartunk folyamatosan, asszony tornát, asztaliteniszt, és sakk bajnoki fordulóknak adunk
helyet. Az ifjúság rendezvényeinek adunk lehetőséget. Kiemelném a Tóth Család
Bábelőadásait, amelyek havonta örvendeztetik meg az érdeklődőket, általában a kisgyermekes
családokat interaktív bemutatóikkal. Új klubként funkcionálnak a „Körmönfonó” és a
„Cérnára Cinegére” felnőtt, illetve gyermek kézműves csoportok. Az asszonytorna mellett
létrejött a hipp-hopp aerobic heti rendszerességgel, és Jóga foglalkozásokat látogatnak az
érdeklődők szintén heti rendszerességgel. Nagyon fontos feladatunk a Kezdőkör Egyesület
által kiadott helyi újság szerkesztése, és a honlapunk aktuális híreinek feltöltése, azaz a
helyi nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok. Óriási helytörténeti értéke van
újságunknak a jövő szempontjából, amely már most érzékelhető főiskolások,
egyetemisták szakdolgozatai kapcsán.
Minden nap programunk van az intézményben (hétfőtől-vasárnapig), amely a látogatottsági
adatokból is kitűnik. Az intézmény összes látogatói létszáma a közművelődési szakfeladat
kapcsán 16 642 fő, amelyben a napi rendszeres, és a rendezvényi látogatottság is szerepel. A
könyvtári adatokat külön részletezzük.
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2. Művészeti csoportjaink a szakmai munkánk alapját jelentik, hiszen a közművelődési
terület egyik legfontosabb feladata a művészeti közösségek létrehozása, gondozása. Az
előző évben megvalósított programjaikról, eredményeikről készítettünk egy rövid
beszámolót.
A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes 2010. évi programjainak megvalósítása
2010-ben együttesünknek 32 szereplése volt. Sok-sok helyi és megyei meghívásnak tettünk
eleget 2010-ben. Kiemelt események programok: Zalaegerszegen a Nemzetközi Fazekas
Napokon közreműködtünk, részt vettünk a Soproni Fesztiválon, a Kapolcsi Művészetek
Völgye programsorozatban, Szlovéniában Velika Polanában képviseltük Magyarországot.
2010. októberében, Németországban a Löffingeni együttes 75. jubileumi fesztiválján
vendégszerepeltünk. Decemberben a Csepel Munkásotthonban megrendezett „Öreg Táncosok
találkozóján” a Lenti Kerka Táncegyüttessel közös produkciót mutattunk be a téli ünnepkör
szokásait is bemutatva, amely produkció a Duna TV-ben is több alkalommal bemutatásra
került. Szakmai továbbképzéseken, szövetségi programokon folyamatosan részt veszünk, így
kapcsolódunk az országos szakmai törekvések, koncepciók
kidolgozásához,
megvalósításához.
A Gencsapáti Legénycéhvel folyamatosan életben tartjuk településünk szokásait
(betlehemezés, májusfaállítás, kitáncolás, stb..) Gencsapáti rendezvényein közreműködünk, a
tagok munkájukkal járulnak hozzá egy-egy program sikeréhez.
Együttesünk a helyi és a vasi néptánc-kultúra egyik leghitelesebb képviselője, a
népművészeti mozgalom országos vérkeringésébe sikerült újra bekerülnünk. (már több
mint10 éve) Ahhoz, hogy ez a folyamat fenntartható legyen, nagyon sok munkát kell
végeznünk folyamatosan. Ehhez kérjük a támogatást, segítséget.
„Ispiláng”- és a többiek, azaz elkötelezett utánpótlás nevelés
Az egyre érettebb, és színvonalas népművészeti produkcióra képes Ispiláng Csoporton kívül
az Óvodában is működik népi játék-néptánc oktatás, illetve egy alsó tagozatos csoport is
ismerkedik a népművészetünk értékeivel. Bízom benne, hogy településünk szellemi kulturális
örökségének, néprajzi étékeinek elhivatott ismerői, és követői lesznek. Az Ispiláng Együttes a
Szivárvány művészeti fesztiválon arany minősítést szerzett, amely rangos szakmai
elismerése a közösség munkájának. Külföldi meghívásnak tettek eleget Lengyelországba,
egy nemzetközi néptáncfesztiválra, amely különleges kihívás volt a csoport életében.
Színvonalasan, és nagy fegyelemmel álltak helyt életük első nemzetközi
megmérettetésén. 2010 őszén a Polgárok Háza „Elfeledett Nyugati végeken” című
műsorában képviselték településünket és a régiót.
A működésről: Együttesünk nagyon elkötelezett munkával saját bevételeiből (pályázati
szereplések), pályázatokból, felajánlásokból, támogatásból tartja fenn azt a színvonalat, amely
már hosszú évek óta jellemzi munkáját. Szinte az egész országban, és külföldön is nagy
örömmel fogadnak bennünket, és ismerhetik meg általunk a gencsapáti és vasi kultúrát, és a
szűkebb pátriánk néptánc örökségét.
A Vasi Népdalstúdió 2010. évi munkájáról
A 21 éve alakult Vasi Népdalstúdió a hagyományokra épülő népi éneklés oktatását és
közkinccsé tételét tűzte ki célul. 1992-től Gencsapátiban egyedülálló népzenei műhelyként
végzi munkáját, mely Vas megye és a régió több intézménye számára példaértékű, és
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inspiráló. Népdalversenyeink hiteles szakmai színvonalat biztosítanak minden résztvevőnek,
regionális továbbképzéseinken a vezetők segítése, tapasztalatcseréje valósul meg, és
találkozások a még élő Népművészet Mestereivel. 2010-ben is a megyei pályázatokon nyert
forrás segítségével valósult volna meg a két rendezvény. A megnyert összegeket azonban év
végéig sem kaptuk meg.
A két hagyományos programunkat mégis megrendeztük a Vass Lajos Népzenei Szövetség
támogatásával. Tavaszi /Május 6./ Megyei Csoportos Népdalversenyünkre közel 110
résztvevő jött el a megyében működő népzenei műhelyekből. A zsűri tagjai: Husi Gyula
citeraművész és Kristály Ágnes népdalénekes,/volt Vasi Népdalstúdiós/ a Népművészet Ifjú
Mesterei voltak, akik a verseny után hiteles előadásukkal is megajándékozták a résztvevőket.
A legjobb 4 csapatot a székesfehérvári országos versenyre javasolta a zsűri. A regionális
szakmai továbbképzésre 2010. november 27-én került sor, melyen vajdasági népdalokat
tanított Tanai Erzsébet, és Husi Gyula somogyi népzenész is vajdasági dallamokat hozott a
citerás résztvevőknek.
A stúdió énekeseire, az immár két utánpótlás csoportra minden helyi megemlékezésen
számítani lehet, de megyei és országos meghívásaik is vannak. A csoportoknak együtt 2010ban is kb. 40 fellépésünk volt.
A Kökörcsin együttes munkájáról
A 2004-ben alakult utánpótlás csoport az elődök nyomán szorgalmasan tanulja a népi éneklés
hiteles előadását és együtt énekel stúdiósokkal a megye rendezvényein. Önállóan is sok
felkérésük van. A hat leány egyre jobb közösséget alakít ki a heti 1-2 próba alatt. Tóth
Magdus, és Séllei Noémi pedig továbbra is kiemelkedő eredményeket érnek el szólistaként
is.
A Boróka együttes munkájáról
2010. januártól három első osztályos gencsi kislány alakított új kiscsoportot, akik a május 6.án rendezett megyei versenyen léptek először közönség elé szigetközi gyermekjátékdalokkal s
arany minősítést szereztek. Azóta szorgalmasan jegyzik a fellépések számát, 11 alkalom
jött össze. Idén már négy fővel dolgozunk, s reméljük, még több szülő ismeri fel a népi
éneklés értékeit: a természetes hangképzést, a közösség nevelő hatását, az életkornak,
képességnek, egyéniségnek megfelelő népdal és szövegválasztást, a népdal stílushű
megszólaltatását.
Bemutatkozásaink, fellépéseink:
Január 16: Herényi Bálon énekelnek a Stúdió felnőtt tagjai.
Február 11. Gencsapáti Farsang: Kökörcsin és Tóth Magdolna
Február 19. MMIK: Nyilvános CD felvétel. Vas megyében születtem c. műsoron a Vasi
Népdalstúdió fellépése.
Március 24. AGÓRA - Gyermek Művészeti Fesztivál. Zsűriben Tanai Erzsébet és Nagy
Krisztina. Fellép: Weeber Luca Borbála és Tóth Kamilla.
Május 6. Gencsapáti. Megyei Csoportos Népdalverseny: Kökörcsin és Boróka együttesek:
Arany minősítés.
Május 21: Gencsapáti Egészségház avatása: Boróka együttes
Május 29: Sümeg a VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Dunántúli Középdöntője: Kökörcsin
együttes és Tóth Magdolna szólista kiváló arannyal továbbjut az őszi bp.-i döntőre.
Május 30. Hősök Napja Gencsapátiban: Kökörcsin együttes, Tóth Kelemen, Bauer Viktor
szólisták részvételével
Június: Népi éneklésből szerez felsőfokú diplomát Varga Diána, a Népművészet Ifjú
Mestere, aki Celldömölkön az Ádám Jenő Zeneiskola népi ének tanára 3 éve, és több
együttes vezetője a megyében.
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Július 4-8-ig Szigligeten Országos Népzenei Továbbképzésen vesz részt Varga Diána és
Tanai Erzsébet./ mert tanulni élethosszig kell!/
Augusztus 18: A Katolikus Rádió bemutatja a Vasi Népdalstúdió CD-jét. Budai Ilona fél
órában méltatja, és 3 csokrot mutat be az ünnepi műsorban.
Augusztus 20: Gencsapátiban a Kökörcsin együttes lép fel. Az 1000 éves Vas Megyei
ünnepre Tanai Erzsébet önálló műsorral hívattatik meg.
Szeptember 3. Videó felvétel a Polgárok Háza műsorához: Kökörcsin, Boróka és Tóth
Magdus.
Szeptember 4. Kistérségi forgatag a Szombathelyi Fő téren: Kökörcsin, Boróka együttesek és
Tóth Magdolna szólista.
Szeptember 15. Budapest, Polgárok Háza: Boróka, Kökörcsin és Tóth Magdus.
Október 10. Velemi Gesztenyeünnep: Kökörcsin, Boróka, Tóth Magdolna önálló ea.2 alk.
Október 12: Lukácsházi víztározó avatása: Tanai Erzsébet énekel az ünnepi műsorban Jordán
Tamás verset mond.
Október 27. Vasi Falvak Kincsestára záró konferenciája Gencsapátiban: Boróka együttes.
November 6. Bp. VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny döntője. Tóth Magdolna kiemelt
nívódíjat, a Kökörcsin együttes nívódíjat kap.
November 20. Olad, Országos Foltvarró Kiállítás megnyitója: A Kökörcsin együttes, Tanai
Erzsébet és Tóth Magdolna szólisták önálló műsora.
November 26. Vasvár, Nemzetközi Népdalos Találkozó./A zsűriben Bognár Szilvia
népdalénekes, volt stúdiós/ A Boróka és a Kökörcsin együttes, valamint Tóth Magdus énekel.
November 27. Regionális továbbképzés, karácsonyi kézműves kiállítással.
December 10. Celldömölk: Dunántúli zeneiskolások népdalversenye: Tanai Erzsébet a zsűri
elnöke.
December 17. Idősek karácsonya Gencsapátiban: Kökörcsin, Boróka, Tanai Erzsébet énekel.
December 18: Nemzetközi Betlehemes Találkozó: Kökörcsin, Boróka, Tanai Erzsébet.

A könyvtár 2010. évi beszámolója
Gencsapáti község könyvtára lakóhelyi nyilvános könyvtár, amely közkönyvtárként a
település valamennyi lakója számára állampolgári jogon biztosítja az információkhoz, a
könyvtári dokumentumokhoz, a magyarországi könyvtári rendszer szolgáltatásaihoz való
szabad hozzáférést.
Gyűjteményével, szolgáltatási rendszerével arra törekszik, hogy kielégíthesse a legszélesebb
körű közművelődési/tájékozódási igényeket, segítse a könyvtárhasználati kultúra kialakítását,
és az élethosszig tartó tanulás színterévé váljon. Segíti a település környezeti, művészeti,
szellemi értékeinek feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások, népi
hagyományok gondozását, gazdagítását, támogatja a művelődési közösségek tevékenységét.
Iskolai könyvtárként pedig lehetővé teszi, hogy a Gencsapáti Körzeti Általános Iskola
tanulói és pedagógusai minden tanítási napon igénybe vehessék szolgáltatásait. Ezeket a
célokat tartalmazza a könyvtár érvényes Küldetés nyilatkozata.
A céloknak megfelelő munkára az átépített, kibővített, tágas terekkel rendelkező, barátságos
könyvtár igazán alkalmas, melyben az E-Magyarország Pont is működik 4 számítógéppel.
Az állomány alakítása 2010-ben is rendszeresen és átgondoltan folyt, a könyvtárt használó
olvasók igényei és a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően. 2010. dec.31.-én a könyvtár
állománya 14059 kötet volt és 13 fajta folyóiratot vehettek kézbe az olvasók, melyek a friss
példányok kivételével több évre visszamenőleg kölcsönözhető. Ez a magas szám a kistérség
által fizetett 8 folyóiratnak köszönhető. Minden korosztály részére vásárolunk friss
irodalmat, akár kikapcsolódási vagy tanulási, kutatási céllal keresi fel az intézményt. A
Berzsenyi Dániel Könyvtárba a 2010 év adatairól a kötelező statisztikai jelentést elküldtük,
melynek részletei a folyamatosan vezetett nyilvántartási naplókban bárki számára
hozzáférhető.
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A könyvek vásárlására fordított összegek, és a vásárolt könyvek száma:
2005-ben 825 456 Ft-ért 519 kötetet vásároltunk, ebből 195 000Ft volt az érdekeltségnövelő
támogatás. Ajándékba kapott és állományba vett könyvek száma: 39 kötet 123 754 Ft
értékben.
2006-ban 634 862Ft-ért 375 kötetet vásároltunk, ebből 157 000 Ft volt az érdekeltségnövelő
támogatás. KELLO- tól kapott ajándék 21 kötet, 30 817 Ft értékben, olvasói ajándék 71 kötet
18 462 Ft értékben.
2007-ben 616 438 Ft-ért vettünk 334 kötetet,71 181Ft –ért folyóiratot, ehhez 67 000 Ft
érdekeltségnövelő támogatást kaptunk. Ajándékként 30 kötettel gyarapodott a könyvtár.
2008-ban 419 366 Ft,- ért vásároltunk 231 kötetet, 65. 769 Ft-ért folyóiratot. Ajándékként
kaptunk 40 kötetet. Az érdekeltségnövelő támogatás összege.
2009-ben 476 724 Ft-ért vásároltunk 234 kötetet, és 40.852 Ft-ért folyóiratot,
érdekeltségnövelő támogatás: 51 000 Ft volt, saját bevétel: 83 000 Ft.
2010-ben 448.602 Ft-ért vásároltunk 291 kötetet, és 24.602 Ft-ért folyóiratot. Kapott
érdekeltségnövelő támogatás összege: 59 000 Ft volt. Ajándékként 26 kötettel
gyarapodott a könyvtár 30.359 Ft értékben.
Azért sikerült kevesebb összegért több könyvet venni, mert új internetes partnert
találtunk, aki több kedvezményt ad a kötetekre.
A látogatók számának összehasonlítása:
14 év alatt
2005
4944
2006
5078
2007
4896
2008
5108
2009
5711
2010
5715

14 év felett
3789
4224
5050
4402
4904
4904

A kölcsönzött kötetek száma:
14 év alatt
2005
2806
2006
2538
2007
1530
2008
3127
2009
4116
2010
4249
Helyben használt dokumentumok száma
14 év alatt
2005
4730
2006
4440
2007
4843
2008
6853
2009
7188
2010
7280
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összesen
8733
9302
9956
9510
10.615
10 619

14 év felett
6739
8348
7348
6026
7125
7248

összesen
9545
10 886
8878
9153
11241
11497

14 év felett
6313
7344
7656
5634
6540
6138

összesen
11 043
11784
12499
12491
13728
13418

Az itt látható adatok mutatják, hogy mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek és az ifjúság
körében is változatlanul népszerű a könyvtár és annak szolgáltatásai. Az e Magyarország
Pont könyvtárban való működése jelentősen átalakította az információkhoz való hozzáférés
lehetőségeit, 2005-ben a számítógépeket használók száma 3229 fő volt, ennek jelentős része
az ifjúság köréből kerül ki, 2006-ban ez az eredmény 3850-re emelkedett. 2007-ben 2958
esetben használták az internetet, ennek oka, hogy sokaknak van már lehetősége otthon
internetezni. 2009-ben is 2809-en vették igénybe az E-MPONT-ot. 2010-ben 2934-en vették
igénybe gépeinket. Internetes ügyintézésről, vásárlásról, bankolásról stb. a könyvtáros bárkit
tájékoztat, hisz képzett Információs Társadalmi Tanácsadóként látja el a feladatát. Főleg a
fiatal családok találkozóhelyévé vált a könyvtár, szívesen beszélgetnek, társasjátékokkal
játszanak, összekötik a játszótéri sétát a hasznos kikapcsolódással, sajátjuknak érzik a
könyvtárat.
A könyvtárunkban meg nem lelhető irodalmat könytárközi kölcsönzéssel biztosítottuk az
olvasóknak 2009-ban már 123 alkalommal, 2010-ben már 159 alkalommal.
2006-ban indult el a Szombathelyi Kistérségi Társulás segítségével sok új lehetőség, amit
a Berzsenyi Könyvtár koordinál. Így jut el hozzánk minden évben olyan friss könyvcsomag
Újdonságkönyvtár címmel, melyet mi nem tudnánk megvásárolni. Ezeket a
dokumentumokat külön állományrészként kezeljük, sok értékes könyvhöz, DVD-hez, CDhez jutottak így olvasóink. Ezen kívül nyolc folyóiratra is előfizettek a számunkra 2007-től,
valamint értékes társasjátékok is várják az érdeklődőket, melyet már a gyerekek ki is
próbáltak. Jó látni azt, hogy a hagyományos játékokban rejlő sokkal közvetlenebb emberi
kapcsolatok újra felértékelődnek.
A könyvtárban havonta megtartott bábelőadások továbbra is rendkívül népszerűek,
melyet a Tóth család felnőtt és ifjú tagjai valósítanak meg magas színvonalon.
Minden előadáson megtelik a könyvtár kisgyermekes családokkal, akik nagy örömmel
fogadják az értékes mesefeldolgozásokat, a vidám délutánt. Azután együtt választanak a
gyermekkönyvek széles választékából.
2010.Október 15-én író - olvasó találkozó volt a könyvtárban: Vendégünk Dr. Széll
Kálmán a Vasi Szemle Különlenyomataként megjelent: Mi történt Nemesbődön és
Nagygencsen 1919.május 28-29-én? c. kiadványát ismertette, melyet meg is vásárolhattak a
résztvevők./Jelenleg is van még eladó példány!/ Ezután Gyurácz Ferenc a Magyar Nyugat BT
Könyvkiadó új köteteit mutatta be, melyekből a helyszínen lehetett válogatni.
Tartottunk még napközis foglalkozásokat, könyvtárbemutatóval, és karácsonyi kézműves
kiállítást, mely nagyon népszerű minden évben.
A beiratkozott olvasók száma:
2004-ben 273 fő. 2005-ben 324 fő, 2006-ban 324 fő, 2007-ben 316 fő, 2008-ban 322 fő,
2009-ben 331 fő, 2010-ben pedig 332 volt. Az adatot érdekes összehasonlítani a
kölcsönzött kötetek számával (11 497 db), amely jelzi, hogy egy családon belül
beiratkozott olvasó a család többi tagjának is természetesen kölcsönöz.
A beiratkozott olvasók nemek szerinti megoszlása.
2004-ben 93 férfi és 180 nő.
2005-ben 123 férfi, és 201 nő, 2006-ban 150 férfi és 174 nő, 2007-ben 134 férfi és182 nő,
2008-ban 125 férfi, és 197 nő,2009-ben 202 nő,129 férfi.2010-ben 126 férfi és 206 nő.
A beiratkozott olvasók életkor szerinti megoszlása
14 év alatt
15-19 év
20-29 év
30-49 év

2005
159
45
38
51

2006
160
55
28
47

2007
155
55
27
50
7

2008
169
45
25
51

2009
182
32
26
56

2010
179
39
21
54

50-59 év
24
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20
14

19
10

20
12

25
10

26
13

.
A Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeinek lebonyolításában a könyvtáros is részt vesz,
és ügyeletet is ellát.

Rövid összegzés
Az intézményünk gazdálkodása, forrásteremtése az elmúlt esztendőben is lehetővé tette a
szakmai programjaink megvalósítását, és a művészeti csoportjaink működését. A
rendezvényekre elkülönített önkormányzati támogatás (kiadás-bevételként is tervezve)
minden esetben pályázati önerőnek minősül, hiszen szinte minden programunkra pályázatot
nyújtottunk be 2010-ben is, amelyre volt kiírás. Munkánk legnagyobb részét a
programsorozathoz, művészeti csoportjaink működési feltételeihez szükséges forrás
előteremtése teszi ki. (A pályázatokról készített összesítőt külön mellékeljük)
Összességében intézményünk költségvetésében 5 000 000 Ft bevételt sikerült realizálnunk a
működési bevételekkel együtt. A Kezdőkör Egyesület pályázatinak, az együttesünk szakmai
bevételeinek segítségével 4,5 millió Ft-ot sikerült a Gencsapáti Pünkösdi Vigasságok, a
szakmai programok, és a művészeti csoportok finanszírozására fordítanunk. Természetesen
áthúzódó kiadásaink-mint minden évben-2010-2011 kapcsán is vannak, a tervezett projektek
megvalósításának, teljesítésének függvényében. A Nagyrendezvény szakfeladat túllépésénél
200 000 Ft áthúzódó bevételünk csoportosítható át a 2010. évre, illetve az Apáti Találkozón
való részvételünkre, és a megemlékezésekre fordított kiadásainkhoz nem tudtunk pályázati
forrást rendelni.
A pályázati struktúra átalakulásával az intézményünk szervezeti felépítése is változott, a
szakmai program megvalósítására lehetséges forrásteremtés a továbbiakban is megvalósul, ha
kapacitáshiány jelentkezne egy-egy projekt kapcsán, külsős szakmai segítség bevonásával
igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, természetesen egyeztetve a fenntartóval. A
közösségeink, művészeti csoportjaink munkája magas színvonalú, ennek szinten tartása
sem könnyű feladat. A funkciókat egybevetve az intézmény teljes látogatói létszáma:
27 261 fő, ha a könyvtári és közművelődési statisztika adatokat összesítjük. Célunk,
hogy szolgáltatásainkat minél többen vegyék igénybe, és olyan közösségeket
generáljunk, segítsünk, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésén túl a nemzeti és
egyetemes kultúrát művelik is, vagyis alkotnak. Ez a munka egyben prevenció is, hiszen
a társadalomkutatók elemzései alapján sokkal kiegyensúlyozottabb a személyiségünk,
ha alkotó közösségekben is tevékenykedünk.
Az intézmény, mint közösségi szintér jól működik, már a programok egyeztetése a probléma,
nem a kihasználtság, és erre hosszú távon építhetjük szakmai törekvéseinket, a helyi
közművelődés fejlesztését.
Köszönjük minden intézménynek, civil szervezetnek, vállalkozásnak az egész éves
együttműködést, támogatást.
Külön köszönet Gencsapáti Község Önkormányzatának, hogy támogatja az általunk
képviselt szakmai programot, és a KULTÚRÁT!
Gencsapáti, 2011. április 11.

Varga Albin
Igazgató
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Tanai Erzsébet
Könyvtáros

