Nagy Gáspár Kulturális Központ

2019. évi munkaterv

„Az emberek különválva s magokra hagyatva majd leggyámoltalanabb állatjai a
természetnek; egyesülve pedig urai a földnek. Vadság szaggatta és regette külön
az embereket, s a kultúrának legfőbb célja: azokat egyesíteni.” Berzsenyi D.
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„Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a még nyitott lélekkel és
emberi arccal tüntetőket.” /Nagy Gáspár/
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Összefoglaló
Az intézménynek 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (2) szerint Szolgáltatási tervet kell
készítenie, amely a munkaterv részét képezi.
A munkaterv a fenntartó önkormányzat mindenkori elvárásaihoz igazodik, a város stratégiai
céljaihoz igazodva végeztük a tervezést. A harmadik alkalommal elnyert Minősített
Közművelődési Intézmény cím további kötelezettségeket jelent az intézményre. Szükséges
hogy a marketingjében erőteljesebben jelenjen meg az eredmény, annál is inkább, mert az
országban egyedüli szervezet, amely háromszor kapta meg a címet. Bizonyítéka annak is,
hogy az intézmény nem rutinszerűen végzi a munkáját és a dolgozók állandóan válaszolnak az
új kihívásokra.
„Magyarország sohasem lesz alkalmas mennyiségi termelésre, hanem mindig minőségire.”
/Teleki Pál/
Az elmúlt évek ez irányú megfeszített munkáinak köszönhetően minősített intézményként
több pályázatban értünk el sikereket. Az intézmény dolgozói a forrásteremtésekben,
pályázatkészítésekben, a szakmai és közösségi együttműködésekben profi tudással dolgoznak
melynek az elismerése anyagiakban is szükséges.
A Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál ötödik alkalommal kerül sorra és egyre szervesebb módón
ágyazódik be a város és a térség életébe az eredeti célokat megtartva. (Nem a tömegesség a
cél, hanem a gasztronómiai, vallási, kulturális értékek megjelenítése.)
A Költő Hazatér rendezvény értékeit megőrizve újul meg. Az eddigi találkozók verselőiből
hívunk meg egy szűkebb kört és itt lesz a Nagy Gáspár Díj átadása is a költő hetvenedik
születésnapján.
A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál térségi terjedése a kulturális vidékfejlesztést motiválta, a
nemzetközi kapcsolatokat erősítette.
A Vas/V/árnapi Matiné meggyökeredzett és igény van rá. Vállalkozók, családok aktívabb
bevonását tervezzük.
A Majális rendezvény sokat veszített vonzerejéből és kérdés, hogy szükséges e ?
A Közkincs Kerekasztal tovább működik a térségi identitás egyik eszközeként. Tervezzük
támogatókkal ehhez kapcsolódó díj alapítását.
A Castrum Galériához kapcsolódóan, a hatodik alkotó tábor kerül megszervezésre.
A Hegyháti Toborzó szervesen beágyazódott a térség életébe. Több mint kulturális esemény.
A Kultúrházak Éjjel- Nappal, valamint a Közösségek Hete országos kampányban
hagyományosan részt veszünk, hisz élni tudunk így a díjmentes marketing lehetőségekkel,
példánkkal a Hegyhátra is hatással vagyunk.
A Vasi Őrtüzek vándorkonferencia igazi minőségi rendezvénnyé nőtte ki magát és terjed a
kapcsolati háló szövete a térségen túlra is, de megmarad populáris rendezvénynek is, ahol a
helyi polgár fontosnak érzi a részvételt.
Zenét a templomokba projekt tovább folytatódik újabb helyszínek bekapcsolásával.
„Járd ki lábam...” táncházas program tovább folytatódik. Kudarcok és sikerek egyaránt
kísérik a rendezvényt. Marketing tevékenységében erősíteni kell. A táncházas erőfeszítéseink
kudarcokkal is tűzdeltek, és újabb és újabb kreativitásokat próbálunk ki. 2019-ben
„Folkkocsmát„ tervezünk a város valamely vendéglátóhelyén egy-egy alkalomra.
A Muzsikás együttessel a már lassan hagyományosnak mondható koncertek (iskolai és a
nagy) ismét megtartásra kerülnek.
A Hegyháti Napok a térség legrégibb nyári rendezvénysorozta. Benne zenei és gasztronómiai,
képzőművészeti rendezvények. Béke Nap, Rétes Nap (Hegyhát Ízei?), Folklór együttesek.
A felnőtt és gyermek színházi bérletek megszervezése elvárássá érett a lakkosság részéről. Az
igények növekednek a minőségi előadások irányába, amelynek meg kell felelni.
3

A HegyHÁTunkon a közösség TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00009 jelű, „A helyi identitás és
kohézió erősítése” című felhívás keretében megrendezendő kreatív közösségi beszélgetések
tovább folynak az intézményben.
Az intézmény létszámhiánnyal küzd 2018 nyarától, ezért a 2012.évi állapot elérését kérjük,
amikor 5 fő dolgozott az intézményben.
Javasoljuk, hogy készüljön új Közművelődési Rendelet a Képviselő Testület által tárgyalt
(2015) Városi Kulturális Koncepciót alapul véve.

„A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályozó elv, amely egy
embercsoport minden tagjának belső mágneses irányítója. „ (N.L.)
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Közművelődési tevékenységek

1.1. Ismeretterjesztés
A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára
közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében
nagy jelentősége van. 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. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli
művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti
különbség talán abban ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret /
kompetencia nem kerül ellenőrzésre.

rendezvény

alkalom

3 alkalom
(Irodalmi pályázati
támogatás
esetén
Igény szerint a
Civil közösségek számára az nap
bármely
infrastrukturális
lehetőségeket szakában
a
biztosítjuk
a
saját nyitva tartástól
kezdeményezésű
vetítésekhez, függetlenül
rendezvényekhez.
megállapodás
alapján
Író-olvasótalálkozók.
Szalon)

Rendkívüli
irodalmi
óra.
Tantermi színházi előadások. 3
Konferencia.

felelős

partner

G. Sz.
Georgina

Dr.
Bendefy
László
Városi Könyvtár,
Vas-vár
Örökség
Népfőiskola

F.
O.
Ildikó
Civil közösségek

G. Rezső

Soproni
Színház,
Prospero Színkör, Nagy
Gáspár
Alapítvány,
Vasvári Játékszín.

1.2.Képzés
Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket,
kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen.
Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket
teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési
program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

Munkaerő átképzések, céges rendezvények képzései számára továbbra is helyet biztosítunk.
Kezdeményezzük, hogy nálunk folytassanak képzéseket cégek, intézmények, vállakozások.
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1.3.Kiállítás
A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott
tematika szerinti bemutatása.

Castrum Galéria kiállításai
időpont
február
március
április
május
május

augusztus

felelős
Az eddigi alkotó táborokban készült képek
válogatott kiállítása
„Vándorszékely”
Varázslatos Vasvár (Helyi Alkotók)
Karner Zoltán és Karakó László fotói .
Nyáry
Éva
:https://www.youtube.com/watch?v=giTxZ8J02Fg
Szokolay Sándor (aki N.G.hez kapcsolódik)
operájára is festett.
A májusi irodalmi
konferenciához kapcsolódva.
Nádler László
Sütő Angéla kiállítása
VI:Alkotó tábor kiállítás
Hegyháti Toborzón
Németh Ida (Alsópáhok)

H. Tamás
G.Rezső
G. Szakály Georgina
G. Szakály Georgina

H. Tamás
F. Orbán Ildikó
G. Szakály Georgina
H. Tamás

A kiállításokhoz kapcsolódó a Castrum Galéria történetét bemutató kiadvány készítését
pályázati forrás esetén meg kell valósítani, hogy hiteles formában legyen elérhető a látogatók
számára. (Benne Török Richárd alkotásainak Vasvárra kerülése, és az 1914.ben készült
Vasvári Látkép története, illetve e történésekben az intézmény szerepe).
A cél, hogy a galérián folyamatosan legyen kiállítás. Az évközben megszerezhető anyagi
lehetőségektől függően ezek nívója változó, de mindenképpen az érték mellett tesszük le
voksot.
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1.4.Közösségi szolgáltatás (információ, informatikai tevékenység, animált funkciók)
A közösségi szolgáltatás tevékenység magába foglalja az információszolgáltatással összefüggő feladatokat, azok
közvetítését, a látogatók körében végzett látens lehetőségek animálását közösségfejlesztő munkájával. Szakmai és
módszertani segítségnyújtást a térségi kollégák számára. Minden olyan tevékenységet ide sorolhatunk, amely
közvetett módon csirája a majdani közösségi tevékenységnek.

feladatok

alkalom

Igényfelmérés.
Elégedettség mérés (nagyrendezvények
gyerekrendezvények után, kiállításokról)

és

Honlapunk megújítása anyagiak függvénye
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F. O. Ildikó

9

G. Sz. Georgina

Frissítése
naprakészen.

H. Tamás

Facebook oldalunk frissítése, napi használata
megvalósul. Híreink honlapokra és facebookra
célzottan.
A facebook és honlap rendszeres elemzése.
Intézményi műsorfüzet új formátumot kap.
Külön
műsorfüzet:
színházi
sorozat, 10
Vas/V/árnapi
Matiné,
Hegyháti
Napok, 5
nagyrendezvények, Zenét a templomokba.
Plakátok, szórólapok, kiadványok
tervezése, szerkesztése.

készítése,

40-45 féle

Kivetítő /mint információs csatorna/. Vásárok
alkalmával programjaink hírelésére. (Spot, Előtérben.
képanyag,)
Adatbázis, címlista készítés, karbantartás
Folyamatosan.
/protokoll lista/.
Frissítés
Információs Iránytű folyamatos fejlesztése.
naponta.
Kiegészítő
tevékenységek
(fénymásolás,
Napi
kiadványszerkesztés,
fóliázás,
közhasznú
tevékenység.
szolgáltatások).
Digitális Jólét Pontok üzemeltetése állandó
állandóan
jelleggel.
Szakmai publikációk és prezentációk:
Közösségi
Művelődés
Szín
folyóiratba,
5-10 alkalom
Versmondó újságba, Honlapokra, Helyi Újságba,
Vasi Szemlébe, a Faluba, Hitelbe, Színjátékosba.
Hegyháti Kulturális Közkincs Kerekasztal
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felelős

H. Tamás

H. Tamás
H. Tamás,
G. Szakály Georgina
önkéntesek
Ügyeletes
H. Tamás
önkéntes

Halmosi Tamás
Kollégák,
csoportvezetők,
önkéntesek
G. Sz. Georgina

1.5.Művelődő közösség
A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő - jogi személyiség
nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen működik.
Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A
közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek
létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A művelődő
közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető. Művelődő közösségek tevékenységéről
beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás.

Őszirózsa Népdalkör
Aprók tánca
Táncház
Napsugár Nyugdíjas klub

Borászok

„Üss a hasadra!” Színjátszó Csoport

Vasvári Játékszín

Verilun Zenekar

Zumba

Óvódás korúakkal működik tovább szakemberek
vezetésével. A táncházhoz is kapcsolódik a szülők
folytán.
Az év folyamán négy alkalommal.(Csökkentettük.)
Nagyobb helyet kell kialakítani a számukra a növekvő
létszám miatt. Komfortosabb lehetőségeket
kell
bíztositani.
(újabb indok a tetőtér beépítésére)
Havonta találkoznak az intézményben. Egyéb
tevékenységekbe igyekszünk bevonni őket. (Borverseny
szervezése .)
Részt vesznek az intézmény programjaiban és segítik
azokat.
Tevékenységük és működésük az intézménnyel kötött
megállapodás alapján történik. Az együttműködést
szerződésben rögzítik.
Tevékenységük és működésük az intézménnyel kötött
megállapodás alapján történik. Részt vesznek az
intézmény programjaiban és segítik azokat. Az intézmény
használja a Játékszín technikáját. Az együttműködést
szerződésben rögzítik.
Gyorsan változó tagokkal, de állandó vezetővel
rendszeresen próbálnak. Nemzetközi fellépéseken is részt
vesznek Az együttműködést szerződésben rögzítik.
Koncerteket szerveznek.
Baráti közösségé alakult a csoport és egyéb
rendezvényekre is már mozgósítható. (Koncert, színház.)

Jóga

Vers Műhely

Fotó kör.
extrém sportok népszerűsítése
Hölgy Klub
Karate csoport

A két civil színjátszó csoport tagjaiból, és hozzájuk a
versek révén kötődőkkel működnek főleg egy-egy
rendezvényhez,
vagy
versmondó
eseményhez
kapcsolódva. Kiállítások és városi rendezvények
szereplői. Konferálók, segítők.
A filmes technikák elsajátítására is törekszenek.
Nagy sportágválasztó, futások, túrák
Látens igény erősödése setén van esély a havonta
esedékes meghívott vendéggel zajló rendezvényre.
(Schaffer Erzsébet)
Rendszeresen edzenek és szép eredményeket is hoznak a
városnak. Rendezvényeinken fellépnek bemutatóval.
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1.6. Rendezvény
A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség
részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési alapszolgáltatások körében a
rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy
csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre.

Rendezvény
Újévi koncert
MINDEGY 111 éve
született Wass Albert
Felolvasó Est.
Megemlékezés a Doni
áldozatokról.
Gyermek színházi bérlet
előadása.
Felnőtt Színház bérlet
Táncház

Időpont

Partnerek

Forrás
Pályázat
jegybevétel

01.06.
01 08.
(kedd)
01.12.
01.17.

Vasvári
Játékszín,
irodalombarátok, felolvasók
Vas-vár Örökség Népfőiskola,
Vasvári Játékszín.
Szülők, óvoda, iskola
költségvetés

01.19.

Apró Táncosok, Nádasd,

Impro Feszt

02.23

Vasvári
Játékszín,
Színjátékos Szövetség

Vas/V/árnapi Matiné

02.24.

Szülők, óvoda, iskola, vidék

Torkos csütörtök

Nemzeti ünnep.

G. Rezső
F.Orbán Ildikó

költségvetés
jegybevétel

Nagytilaj, Bérbaltavár, Kám,
Kultúrházak
ÉjjelZsennye,
Döröske
Nappal,
Kiállítás,
02.15-17.
önkormányzatok
irodalom, kiscsoportok
Benne: Vasi Őrtüzek
Zalaegerszegre
02.21.
Zalaegerszegi színház
Színházbusz /Abigél/

V. Bárányfesztivál

H.Tamás

jegybevétel

01.25.

Felelős
/kapcsolattartó
/

Magyar

Csoóri
Sándor Alap

pályázat,
települési
önkormány
zatok

G.Rezső

Befizetések
Magyar
Színjátékos
Szövetség,
Önkéntesek
költségvetés,
G.Sz.Georgina
jegybevétel

G.Sz.
Georgina
G.Sz.
Georgina

A szép korúakkal.
04.06.

Juhtenyésztők Szövetsége

03.14

Kardos László Általános Iskola

költségvetés

H. Tamás

Médiák

költségvetés
jegybevétel

H. Tamás

Ismerős Arcok Zenekar
03.16.
koncertje
Salgótarjáni
Zenthe
Ferenc
Színház 03.17
előadása
Ferrum
Színházi
04….
Társulás.

költségvetés,

Cégek, intézmények, vendéglátó pályázat

F.Orbán Ildikó

Helyszín intézményen kívül

H. Tamás
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Táncház

04.

Retro buli

?

Önkéntes szervezőkkel karöltve.

Majális (?)

05.01.

Cégek,
Vállalkozók,
szervezetek.

pályázat
F. O. Ildikó

civil
költségvetés

Nagy Gáspár Alapítvány, Dr.
Bendefy
László
Városi
„A Költő Hazatér”
Könyvtár, Nemzeti Művelődési
Nagy Gáspár 70 éve
Intézet, Hitel Szerkesztőség,
költségvetés,
született.
Nagytilaj
és
Bérbaltavár
G. Sz.
pályázat,
05.3-4-5.
Országos
szakmai
önkormányzatai,
Szakmai jegybevétel Georgina
konferencia a Nemzeti
Tanácsadó testület tagjai, a
Művelődési Intézettel.
találkozóra nevező előadók,
versműhelyek,
Vasvári
Játékszín.
Közösségek Hete

05.

Országos
részvétel

akcióban

való

Verilun zenekar
(4 zenekarral, alternatív
06.
koncert,
vendég
zenészekkel)

H. Tamás
szponzorok,
támogatók,
pályázat,
jegybevétel

Magyar Színjátékos Szövetség,
Járás önkormányzatai és civil
szervezetei, vasvári lakosok,
Nemzetközi Színjátszó
06.20-23. vasvári civil csoportok, Vasvári pályázat
Fesztivál
Játékszín, megye települései
(15) Szlovénia és Burgenland
települései (3).
„Hetedhéthatáron át” C.
koncert Petrás Marival
Muzsikás Együttes és a térség
06.22.
pályázat
és a kiállításával
népzenei, népdalos csoportjai.
Táncház
Zenét a templomokba
Cantemus
nyár
Plébániák,
önkormányzatok. pályázat
jegybevétel
07.19.
Szarvas József
énekegyüttes

Schönberger
Zoltán

G. Rezső
H.Tamás

G. Sz.
Georgina

G. Rezső

Nyíregyháza
Alkotó Tábor

08.04-11

Hegyháti Napok
Békenap
(Benne
08.
Zrínyiről kiállítás és
01-20.
előadás. Kapcsolat Paál
István), Rétes Nap,

Coop,
Magyar
Alkotó pályázat,
szponzor
Művészeti Szövetség
Külön tervezés és költségvetés

költségvetés
pályázatok

10. 01.

Önkormányzat. Karitász, Máltai
Szeretetszolgálat, Családsegítő.
költségvetés
Előtte
pontosan
tisztázni
szükséges a szervezők feladatait.

Nemzeti Gyásznap.
10. 06.
Forradalom Ünnepe.
10. 23.
Hegyháti
Toborzó
11. 9.
Kistérségi díjátadás

költségvetés
költségvetés
civil pályázat
jegybevétel

Idősek Napja.

Járás önkormányzatai,
szervezetei, vállalkozók
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H. Tamás
Nádler László

G. Rezső

G. Sz.
Georgina
H. Tamás
G. Sz. Georgina
G. Sz.
Georgina

11….
12…..

Gyermekszínház
10,00 14,30

A Magyar Nyelv Napja. 11. 13.
Klebelsberg Kunó
születésnapja.

11…
12…

Vas/V/árnapi Matiné

Felnőtt
előadás.

Vasvári Járás iskolái és óvodái,
Hosszúpereszteg, Sorokpolány,
költségvetés
Sorkifalud,
Rum,
Egervár jegybevétel
iskolái.
KLIK
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
A két civil színjátszó csoport,
civil csoportok, Baba- mama önkéntesség
klub, óvoda, szülők csoportja

színházi 11…
12…

F. O. Ildikó

G.Sz. Georgina

költségvetés
jegybevétel

Magyar Teátrumi Társaság,
Nemzeti Színház, Soproni költségvetés
Petőfi Színház, Zalaegerszegi jegybevétel G. Rezső.
Hevesi
Sándor
Színház, pályázat
Magyar Színjátékos Szövetség

Vasvári
ádventi
11…
rendezvényekhez
kapcsolódás technikai, 12…
marketing háttérrel
Színházi előadás a két
ünnep között.
12.28.
Bérleten kívül
Batyus
Szilveszter
(civileket megkérdezni
szeptember 1-ig)

Önkormányzat,
szervezetek

civil

Pannon Várszínház

költségvetés

H. Tamás.
G. Sz.
Georgina

jegybevétel

G.Rezső

2020.
Wass Albert Felolvasó 01 08.
Est.
Doni
áttörés
évfordulója.

77.

01.12.

Magyar Kultúra Napja.
01.22.
Versfák.

Vasvári Játékszín, Népfőiskola,
NGKK marketingben működik
közre.

Vasvári
Játékszín
kezdeményezéséhez
csatlakozás.

civil

1.7.Tábor
A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy a nélkül szervezett
szabadidős rendezvény-sorozat.

Tábor
„Vasvár,
Vas
megye
Szentendréje” VI. alkotó
tábor.
Szabadtéri
performancok. Falfestés.
Augusztus

Téma
Felelős/koordináló
Művészeti vezető:
Halmosi Tamás
Nádler László.
Együttműködve az Oszkói
Alkotótáborral.

Nemzetközi Színjátszó tábor
a fesztivál ideje alatt.
Vasvári Béke
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Gergye Rezső

Ferrum Színházi Társulás Művészeti
nyári
táborába Gábor
bekapcsolódnak iskolások.
Irodalmi tábor

vezető:

Török F. Orbán Ildikó

Bérbaltavári Emlékházban.

A Nagy Gáspár Alapítványt
támogatja az intézmény.

Néptáncos tábor

Kisiskolások,
táncház G. Szakály Georgina
résztvevői.
Meghirdetés
márciusban.
Apró Táncosok
Népzenei tábor
Faragó tábor és kézműves Halmosi Tamás
kapcsolódik hozzá.
A táborok megvalósítása pályázati támogatások esetén lehetséges.

1.8. Származtatott alapszolgáltatások
Olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban
alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet /szolgáltatást/ igénybe nem vevők számára is.

Családi eseményekhez, lakossági rendezvényekhez, céges eseményekhez, vállalkozások
rendezvényeihez, baráti találkozókhoz, osztálytalálkozókhoz infrastruktúrát kínálunk a nap
bármely szakában, függetlenül a nyitva tartástól. Nagyon alaposan szükséges az
információkat beszerezni a szerződéskötések előtt, hogy ne legyen konfliktus. ( Voltak olyan
bérlőink, akik nem tettek eleget a megállapodásban foglaltaknak és emiatt megváltunk tőlük,
vagy önszántukból elmentek a házból. A termékbemutatók gyakorlatilag kikoptak az
intézményből, mivel szigorúan megköveteltük tőlük, hogy üzletei tevékenységet nem
folytathatnak. Sajnos máshol a városban engedékenyebbek velük szemben és így kijátsszák a
törvényeket. Mi ezt a jövőben sem engedjük.
A Nagy Gáspár Emlékházhoz elvisszük a hozzánk bejelentkezett csoportokat és szakszerű
ismertetést tartunk.
Az intézmény előterébe gyermekjátékokat helyeztünk el a kisgyermekes családok részére és
további fejlesztéseket végzünk.
Tervezzük (pályázati támogatás esetén humán erőforrás bevonásával) könyv és hangzó
anyagok árusítási lehetőség megteremtését az aulában.
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2. Források és fejlesztések
2.1.Infrastrukturális fejlesztési tervek
Hangtechnika fejlesztésében a nagyrendezvényekhez szükséges eszközök nyolcvan %-ban
rendelkezésre állnak.
Szükséges a mikrofoncseréket elvégeznünk. A fénytechnika
fejlesztésére folyamatosan forrást kell teremteni. (A folyamatos használatban lejár az
élettartamuk.)
Továbbra is tervezzük a padlástéren közösségi termek kialakítását pályázati lehetőséggel.
Növekednek az intézmény napi karbantartási költségei.
Külső faburkolat teljes kezelése szükséges.
Fűtés és hűtés rendszerének felülvizsgálata és modernizálás szükséges.
Nagyterem és az aula modern technikával való sötétítése megoldásra vár.
Az asztalok cseréje szükségessé vált.
Mobil pult a és könyöklő asztalok beszerzése, melyek szabadtéren is használhatók.
Balett szőnyeg beszerzését tervezzük.

2.2.Pályázat készítési tervek
Az intézmény pályázatait továbbra is önerejével kívánja elkészíteni és megvalósítani.
A kollégák a hosszú évek alatt szerzett tapasztalataik és tudásuk alapján alkalmasak erre.
Minden évben ez hatványozottan növekvő terhet jelent, melyeket munkaidőben elvégezni
nem lehet. Úgy kell elkészíteniük a pályázatokat és azt követően megvalósítani, hogy azokban
legyen fedezet a munka részbeni díjazására.
A Minősített Közművelődési Intézmény címet viselő szervezetek számára újabb csatornák
nyílnak a pályázatokban, így továbbra is nagyszámú pályázatot készítünk. (Látható a pályázati
tervekben.)

Kollégium/ Alap megnevezése

Benyújtási
határidő

Tervezett projekt

2019.év első fél évében tervezett pályázatok készítése (6-9)
NKA Kulturális
Kollégium

Fesztiválok

Hegyháti Napok

2019.

NKA Közművelődési Kollégium

2019.

NKA Közművelődési Kollégium

2019.

A
Minősített
Közművelődési
Intézmény címmel rendelkező
szervezetek részére
Hegyháti Toborzó

NKA Közművelődési Kollégium

2019.

Gyermekprogramok

NKA Közművelődési Kollégium

2019.

Konferencia
Vasi Őrtüzek, Költő Hazatér

NKA Ismeretterjesztő Kollégium 2019.

Vasvári Fotósok kiállítása

NKA Fotóművészet Kollégiuma 2019.
NKA Halmos Béla Program
2019.
Ideiglenes Kollégium
NKA Népművészet Kollégiuma 2019.

Folklór csoportok és rendezvények
Táncház. Gyermektábor.
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NKA Zeneművészet Kollégiuma

2019.

Zenét a templomokba

NKA Színházi Kollégiuma

2019.

Bérlet támogatása

Csoóri Sándor Alap

2019.

Táncház

Csoóri Sándor Alap

2019.

Kisközösségek

2020.évi tevékenységre lehetséges benyújtandó pályázatok.
Nemzetközi kapcsolatok
Bethlen Gábor Alapítvány
ősz
Testvérvárosi programok
Szentkúti programokhoz
Magyar Művészeti Akadémia
ősz
Filmklub, Filmkészítés
Filmművészet Kollégiuma
ősz
NKA
Kollégiuma

Képzőművészet

Kiállítások
Alkotó tábor
A Castrum Galéria története
Irodalmi Szalon

ősz

NKA
Ismeretterjesztés
és
ősz
Környezetkultúra Kollégiuma
NKA Zeneművészet Kollégiuma

ősz

NKA Halmos Béla
Ideiglenes Kollégium

ősz

Program

NKA Népművészet Kollégiuma

ősz

NKA Közművelődés Kollégiuma

ősz

Komolyzenei koncertek
Zenét a templomokba
Táncházak
táborok
Táncházak
táborok
Vasi Őrtüzek,

NKA Közművelődés Kollégiuma

Költő Hazatér,

NKA Közművelődés Kollégiuma

Színjátszó Fesztivál

NKA Szépirodalom Kollégiuma

Költő Hazatér

ősz

Vasvári Fotósok vándorkiállítása

NKA Fotóművészet Kollégiuma ősz
NKA Kulturális Fesztiválok
ősz
Kollégiuma
NKA jelentése:

VI. Bárányfesztivál (2020.)

Nemzetei Kulturális Alap
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2018-ban elkészített pályázatok a 2019.évre.
Pályázat

Pályázati téma

Csoóri Sándor Alap
Halmos Béla program
ideiglenes kollégium
NKA
közművelődés
kollégiuma
NKA
közművelődés
kollégiuma
NKA
közművelődés
kollégiuma
NKA
népművészet
kollégiuma
NKA
szépirodalmi kollégiuma
NKA
ismeretterjesztés
és
környezetkultúra
kollégiuma
NKA
ismeretterjesztés
és
környezetkultúra
kollégiuma
NKA
zeneművészet
kollégiuma
NKA
zeneművészet
kollégiuma
NKA
könnyűzenei
kollégiuma

Táncház
Koncertek
megvalósítására.
Muzsikás
Tájoló programok a Hegyháton
Alkotó táborok
Nemzetközi Színjátszó Fesztivál

V. Vasvári Húsvéti Bárány
Fesztivál
Vasvári Irodalmi Szalon

2019.év
munkatervi
kapcsolódása
1.6.

Összeg
500.000 Ft

1.6.

800000 Ft

1.6.

Bírálat alatt

1.7.

300000 Ft

1.6.

Bírálat alatt

1.6.

elutasított

1.1.

Bírálat alatt

1.6.

500000 Ft

1.6. , 1.1.

400000 Ft

A Költő Hazatér

Vasi Őrtüzek

Komolyzenei
hangversenyek
megrendezésére - Zenét a
templomokba a Vasi Hegyháton,
Zenét
a
templomokhoz
koncertsorozatra
Rock koncertek
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1.6.

Bírálat alatt

1.6.

300000 Ft

1.6.

elutasított

Szponzorok
Mivel kívánja
Támogatandó
Támogató
támogatni az
Felelős
tevékenység
intézményt?
Nagytilaj, Zsennye, Marketinganyagok
Kám,
Bérbaltavár, terítése
minden Vasi Őrtüzek
Helyi szervező
Döröske
családhoz.
Színházi előadások
Vállalkozások,
Jegyvásárlás, szállítás, (Nemzeti Színház)
cégek,
reklám.
Gyermekműsor, zenei G. Sz. Georgina
médiatámogatók
előadások
Érintett települések

Közönségszervezés.

Költő Hazatér

Gyermek
rendezvények.
Kistérségi falubuszok Szállítások.
színjátszó fesztivál,
nyári rendezvények
Látogatók
Költő
Hazatér
Nagytilaj
kalauzolása, étkezés.
Turisták látogatása
Hazatér
látogatók kalauzolása, Költő
Bérbaltavár
Turisták látogatása
étkezés.
CO-OP,
Hungary
Folklór Est, Alkotó
Étkezés.
Zrt.
tábor,
Felnőtt Színházak
Hegyháti Toborzó
Résztvevő
Szállító járművel a
Költő Hazatér
települések
logisztikában.
Gyermekrendezvény
Vas/V/árnapi Matiné

G. Sz. Georgina

F. O. Ildikó

G. Sz. Georgina
G. Sz. Georgina
Halmosi Tamás

Gergye Rezső

„Vannak dolgok, melyek megszámlálhatók, de nem számítanak és vannak, dolgok melyek nem
számlálhatók meg, de számítanak.” / Einstein/
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Befejező rész
Általában igaz, hogy a tervet az év folyamán az élet hozta változások miatt folyamatosan újra
kell gondolni. Ma a felgyorsult folyamatok miatt ez még fokozottabban igaz. Kell tervezni és
a képviselő testület döntését végre kell hajtani, de az új igényekre való reagálást is gyorsan
kell tennünk. Az intézmény mindenkor olyan tevékenységet végezhet, amely a fenntartó
elvárásainak megfelel.
Az éves szolgáltatási tervet a munkatervvel együtt a képviselő-testületi jóváhagyás után a
honlapunkon megjelentetjük. A munkaterv készítésében, a tervezési folyamatban részt vettek
a kollégák, a partnereink, csoportok vezetői, önkéntes segítőink és az új ötletgazdák.

Lezárva: 2019.01.23.

Gergye Rezső
Nagy Gáspár Kulturális Központ
igazgató
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Időskorúak szabadidejének
hasznos eltöltése.
Népdalkincsünk
népszerűsítése.
A borkultúra fejlesztése.

Nyugdíjas
Klub
Népdalkör

Közkincs
Kerekasztal
c) az egész életre Vas-vár
kiterjedő
tanulás Örökség
Népfőiskola
feltételeinek biztosítása
Író-olvasó
találkozók

50

02.15-16.

szükség szerint

6 alkalom

Irodalmi értékek terjesztése.

150

40

60

250

10.01.

3 havonta.

12

heti alkalom

10

5

hetente két alkalom
heti 3 alkalom

24

hetente

14

12

hetente
havonta

20

8

hetente

havi egy alkalom

Helyi identitást erősíti önálló
szervezetként.

Néptánc
alapjainak
a
tanulása.
Az időskorúak társadalmai
elismertségének a növelése.
Irodalmi értékek felfedezése
és
megmutatása.
Értékmentés.
Térségi identitás erősítése.

Apró
Táncosok
b) a közösségi és Idősek Napja
társadalmi
részvétel
fejlesztése
Vasi Őrtüzek

Karate

A
színjáték
értékeinek
bemutatása, tehetségápolás.
Alternatív zenei értékek
gondozója.
Sport és tehetséggondozás is
egyben.

Borbarátok

A helyi értékekre nyitott
vizuális látásmód fejlesztése.

Varázslatos
Vasvár
fotókör

színjátszó
csoportok (2)
Verilun

a) művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és
a
művelődő
közösségek
számára
helyszín
biztosítása

Lakosság
elérhető.

széles

rétegei

Intézmény együttműködik.

Koordináló az intézmény.

számára 082093

082093

082091

Saját rendezvényeiken és az intézmény 082093
szervezésében
adnak
számot
a
tevékenységükről.
Ünnepi alkalmakkor, rendezvényeken, 082093
családi napokon.
A város intézményeivel és civil
szervezetivel karöltve.
Hat település bevonásával, közös 082091
együttműködéssel történik.

Borversenyekhez,
bemutatókhoz 082093
kapcsolódnak.
Előadásaik a nagyközönség számára évi 082093
2 alkalommal kerülnek bemutatásra.
Saját koncerttel mutatkoznak be.
082093

A
kezdeményezők
bevonják
a 082093
potenciális tagokat és év végén egy
kiállítással mutatkoznak be a lakosság
részére.
Nyitott a működés, több tevékenységébe 082093
újak is bekapcsolódnak.
082093

Közművelődési
Szolgáltatási terv 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (2)
alapszolgáltatások
A közösségi tevékenység
Kultv.76. § (3)
A
közösségi megnevezése célja
rendszeressége
résztvevők megtervezésében,
kormányzati
tevékenységek
vagy
tervezett tervezett
megvalósításában és értékelésében funkció
közművelődési
időpontja
száma
a helyi lakosság részvételi módja
alapszolgáltatásokba
való besorolása

Vizuális kultúra fejlesztése
és értékeinek megmutatása.
Térségi kulturális piacként
működik.

Nagy
Gáspár
szellemi
örökségének ápolása.
és Gyermek színházi sorozat.
Felnőtt bérlet.

A bárányhoz kapcsolódó,
szakrális,
kulturális
és
gasztronómiai
értékek
népszerűsítése.
A
város
és
térség
nagyrendezvényei, turisztikai
attrakciókkal.

A pályázati támogatásokat a megfelelő kormányzati funkcióhoz kell rendelni.

Hegyháti
Napok

g ) a kulturális alapú Bárány
Fesztivál
gazdaságfejlesztés

rendezvények
(Vas/V/árnapi
Matiné)

Nemzetközi
kapcsolatok
fejlesztése.
Minőségi
előadások a városban.
Vizuális értékek minőségi
tábor
megjelenítése.
Táncházak
Népi kultúra megőrzése.
Tánccsoport alakítása.
A
digitális
írástudás
f ) a tehetséggondozás- Digitális
és fejlesztés feltételeinek Jóléti Pontok fejlesztése.
működtetése.
biztosítása
Gyermek
Családok mozgósítása a cél.

e ) az amatőr alkotó- és Színjátszó
előadó
művészeti Fesztivál
tevékenység
Képzőművész
feltételeinek biztosítása

Színházi
zenei
rendezvények

d)
a
hagyományos Kiállítások
közösségi
kulturális
értékek
átörökítése, Hegyháti
feltételeinek biztosítása
Toborzó
Társadalmi
Ünnepek
Költő
Hazatér

Információ
szolgáltatás,
közösségek
bemutatkozása

10-40
250 fő

500

Kéthavonta
Az intézmény
nyitva tartása alatt
két havonta

nyári hónapokban

1800

500

10

augusztus

04.06

1200

30 előadás

3500

150

01.22,03.15,08.20,
10.23.
05.04.
10 alkalom

500

1500

legalább kéthavonta
váltakozva
11.09.

naponta történik

látogató

082092

082092

minden 082092

egyéni 082093

082093

Külön tervezésű
összefogással.

program

Tájegységi összefogással

széles 082094

082094

Családi közös részvétel erősítése a 082093
rendezvényeken.

tanfolyamokon,
foglalkozásokon, távtanulásban

Idősebb korosztályt is.

A szervezési folyamatban az ifjúság és a 082093
szállásadó, vendéglátó helyek is részt
vesznek.
Lakosság az elkészült művek látogatója. 082093

A térség lakosai számára elérhető és 082092
több helyszínen zajló esemény.
A helyi és térség lakosság aktív 082092
részvételével.

Az intézménybe
érdeklődő eléri.

082093

