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Összefoglaló
„Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a még nyitott lélekkel és
emberi arccal tüntetőket.” (Nagy Gáspár)
Az intézmény nem rutinszerűen végzi a munkáját és a dolgozók állandóan válaszolnak az új
kihívásokra. Így van ez ebben a különleges helyzetben is. A város lakossága számára nagyobb
energiával kell kommunikálni a történéseket.
A napi munkavégzésben az online tér kerül előtérbe és az otthoni munkavégzés is beépül a
pandémia alatt a munkaszervezésbe. A terv készítésekor arra készülünk, hogy gyorsan
tudjunk nyitni és szükség szerint gyorsan tudjunk átütemezni tevékenységeket. Készülünk
arra, hogy a nyitás utáni reakciók egyike se lepjen meg bennünket. (A több lehetőség közül
kettő rajzolódik ki markánsan és persze ezek változatai, vagy ötvöződése). Egyik esetben
számolunk azzal, hogy nehezen mozdulnak vissza az emberek a közösségi tevékenységre,
vagy legalábbis nagyon óvatosan. A másik esetben előfordulhat, hogy hirtelen nagy igény lesz
az együttlétekre. Bármely eset is fog fent állni, arra is ügyelni kell, hogy ne csak kiszolgáljuk
az igényeket, hanem azokat az értékek, a biztonság mentén tegyük meg.
A jelenlegi helyzet több gondolkodásra késztet bennünket, aminek pozitív hozadéka lehet,
hogy a normál időszakban is mélyebben fogunk tudni beszélgetni embertársainkkal, és több
hathatós módszerünk lesz a közösségi folyamatok elmélyültebb és minőségi irányba való
terelésére. Emiatt idézünk alább néhány gondolkodót.

„Magyarország sohasem lesz alkalmas mennyiségi termelésre, hanem mindig minőségire.”
(Teleki Pál)

„Az emberek különválva s magokra hagyatva majd leggyámoltalanabb állatjai a
természetnek; egyesülve pedig urai a földnek. Vadság szagatta és regette külön az
embereket, s a kultúrának legfőbb célja: azokat egyesíteni.” (Berzsenyi Dániel)
„Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt
elérjük. „
„… ne a terv keresse az embereket, hanem az emberek hajlamai, mániái keressenek,
találjanak helyet a tervben.” (Írta Németh László író 1964-ben a vasvári művelődési házhoz
küldött levelében.)
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Közművelődési tevékenységek

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.

partner
Részt veszünk a Nemzeti Művelődési Intézet által indított
felmérésben a filmklubokról és későbbi pályázatokban
indulunk a forrásokért.
Biztosítjuk civil közösségek számára az infrastrukturális civil közösségek, darts klub,
lehetőségeket a saját kezdeményezésű vetítésekhez, horgászok, színjátszók
rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, névnapokhoz a
nyitvatartási időn kívül is. Filmklub fiataloknak és
időseknek.
Bendefy László Könyvtár, a
Író-olvasó találkozók. (Irodalmi Szalon) Vasi Őrtüzekhez
Vasvári Általános iskola valamint
kapcsolódóan, valamint májusban költők találkozója.
a területről további két iskola.
Rendkívüli irodalmi óra. Tantermi színházi előadások.
Konferencia. Könyvbemutatók: Baán Mór, Kukorely
Endre, Grecsó Krisztián, Gábor Ferenc könyveiről.
Mesekönyvek (Csukárdi Sándor, Németh József) és
vallási tárgyú (Csengei Ágota)

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.

A járványügyi helyzet javulásával az intézményben cégek, képző intézmények folytatnak a
legkülönfélébb oktatásokat. Mi személyre szabottan adunk segítséget az állampolgároknak.
Pályázunk egy terminál befogadására is, amely a lakosság szolgálatában állva az ügyeik
intézését hivatott segíteni. A Látópont pályázatunkkal újabb lehetőségként kapcsolódunk a
magas szintű szakmai elvárásokhoz.
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1.3. Kiállítás
A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti
bemutatása.

Január-Február
Március
Április
Május
Május
Június-augusztus végéig

Castrum Galéria kiállításai
Csengei Ágota fotói
Különleges fák fotói
Galambos Rita kiállítása a kis teremben
„Az ecset két oldala”
Drimmer László kiállítás
Helyi alkotók
Petrás Mária kerámia kiállítása

Augusztus

Mária-Istenanya.
kapcsolódóan)

Szeptember-október
November-december

Alkotótábor kiállítása
Adventi kézműves kiállítás

(Búcsúhoz

Szabadtéren (megfelelő technikai megoldásokkal), a város különböző pontjain, Szentkúton
tervezünk kiállításokat.
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1.4. Közösségi szolgáltatások (információ, informatikai tevékenység, animálások)
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
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Honlapunk megújul pályázati forrás és a Minősített
Közművelődési Intézmény Címnek köszönhetően.
Facebook oldalunk használata, frissítése még
Naponta kezeljük.
intenzívebbé válik.
Intézményi ajánlónk rendszeresen megjelenik.
Havonta.
Plakátok,
szórólapok,
kiadványok
készítése,
Minden eseményünkről.
tervezése, szerkesztése.
Kivetítő /mint információs csatorna/. Vásárok
alkalmával
programjaink
hírelésére.
(Spot,
képanyag,)
Adatbázis, címlista készítés, karbantartás /protokoll
Folyamatos frissítés történik.
lista/.
Alkalmi munkavállalók és önkéntesek
Információs Iránytű folyamatos fejlesztése.
napi munkájához szükséges eszköz.
Kiegészítő
tevékenységek
(fénymásolás,
kiadványszerkesztés,
fóliázás,
közhasznú
szolgáltatások).
Digitális Jólét Pontok üzemeltetése állandó jelleggel.
Virtuális képzéseket tervezünk partnerekkel.
Online konferenciákon gyakran veszünk részt,
valamint mi is szervezünk.
Két esemény (nyár vége, örömfutás).
Együtt futunk.
Sportosokkal,
karatésokkal,
darst
csapattal együtt szervezve.
A termek és időpontok koordinálása (ne
Zenetanítások egymástól. Énekesek, dobosok,
zavarják az egyéb tevékenységeket)
gitárosok tanítják egymást.
precíz napi tervezést igényel.
Minden esetben felhívjuk a figyelmüket a
Baráti összejövetelek résztvevőit tudatosan bevonjuk
ház
egyéb
tevékenységére,
a ház egyéb tevékenységébe.
szolgáltatásaira.
Szakmai publikációk és prezentációk:
Közösségi Művelődés Szín folyóiratba, versmondó
Az év folyamán 5-6 alkalommal.
újságba, honlapokra, helyi újságba, Vasi Szemlébe, a
Faluba, Hitelbe, Színjátékosba.
Hegyháti Kulturális Közkincs Kerekasztal.
Színházbarátok
köre.
(Előadásokat
néznek,
kérésünkre figyelik a szakmai kritériumokat is.)
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1.5. Művelődő közösségek
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.

Kapcsolattartás a járvány alatt telefonon és utcán.
Őszirózsa Népdalkör
Aprók tánca
Táncház
Napsugár Nyugdíjas klub
Borászok
„Üss a hasadra!” Színjátszó Online folynak a próbák.
Csoport
Online folynak a próbák.
Vasvári Játékszín Egyesület
Alternatív Zenekar
Zumba
Jóga
Vers Műhely
Fotó kör
Hölgy Klub
Darts Klub
„Komoly”zenekedvelők klubja
Karate csoport
(Baranyai József, Robán Szabolcs, Hajdú Imre, Takács
Sakk kör
Sándor, Csányi Szilveszter)
Takács Sándorral ( kidobózás, népi játékok, csúzli, íj)
Retro Játékklub
együtt.
Társasjátékok
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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

Időpont

Partnerek

Wass Albert Felolvasó Est.
01. 08.
(Őrségieket meghívni online) (péntek)
Megemlékezés
a
áldozatokról. (78.év)
Gyermek
előadása.

színházi

Magyar Kultúra Napja
Versfák

önkéntesek

Vas-vár Örökség
Népfőiskola,
után
írva:Vasvári
önkéntes Vasvári Játékszín
katonákkal
túra:Nagy
Csaba)
Egyesület.
bérlet ?
Szülők, óvoda,
iskola
21-ről- 22-re Vasvári Játékszín
virradóra
Egyesület

Felnőtt Színház (Déryné, János
vitéz, Nemzeti Táncszínház, Március
Advent a Hargitán)

változás
alatt.

Impro Fesztivál

Vasi Őrtüzek

02. 5-6

Nőnapi Gála
Nővéreink c. műsor a Madách
Színház művészeitől

03. 06.

Színház

Vasvári Játékszín
Egyesület, Üss a
hasadra, Magyar
Színjátékos
Szövetség,
általános iskola
Online és három
helyszínen
valóságosan.

Zenekar

Felelős
/kapcsolatt
artó/
H.Tamás

01. 12.
Doni kedd (Leadás

Nagytilaj,
Bérbaltavár,
Kultúrházak Éjjel- Nappal,
Kám, Zsennye,
kiállítás,
irodalom,
Döröske
kiscsoportok
változás alatt
Püspökmolnári,
Benne: V. Vasi Őrtüzek és
Csehimindszent
Táncház (filmvetítés online)
önkormányzatok

Ismerős
Arcok
koncertje (online )

Forrás

G. Rezső
költségvetés
jegybevétel

F.Orbán
Ildikó

költségvetés
jegybevétel

Tóth
Zsanett

pályázat,
települési
önkormányzat
ok

G.Rezső

pályázat
(Déryné?
NKA)jegybev
étel

Halmosi
Tamás

Magyar
Színjátékos
Szövetség,
Önkéntesek

Pályázat

04. 12.
költségvetés
vagy 03. 27. Médiák
jegybevétel
vagy később.
LESZSZ
pályázat
Április
Társulattal a Don
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H. Tamás
F.Orbán
Ildikó

Quijote c.darab
általános iskola.
Nemzeti ünnep

03.15

Színház az elmaradtakból

Május

Majális
Az elmaradt Toborzóval

05.01.
(Szombat)

„A Költő Hazatér”
egy kimaradt év után

költségvetés

Cégek,
Vállalkozók, civil
költségvetés
szervezetek.
Nagy Gáspár Alapítvány,
Dr. Bendefy László Városi
Könyvtár,
Nemzeti
Művelődési Intézet, Hitel
Szerkesztőség, Nagytilaj
és
Bérbaltavár
önkormányzat, Szakmai
tanácsadó testület tagjai, a
találkozóra
nevező
előadók,
versműhelyek,
Vasvári
Játékszín
Egyesület.

04.30-05.01.

Országos
akcióban
Május 2.hete
részvétel

Közösségek Hete

Nemzetközi
Fesztivál

pályázat,

való

Verilun zenekar
05.01. este
(4
zenekarral,
alternatív
Szentkút
koncert, vendég zenészekkel)
Költők
Vasváron.
Györgyi,
Büki
Devecseri Zoltán

H. Tamás

H. Tamás
szponzorok,
támogatók,
jegybevétel

Baka
Attila, 05.12.

06.24-27.
Színjátszó
(csütörtökvasárnap)
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Könyvtár

pályázat

Magyar
Színjátékos
Szövetség, Járás
önkormányzatai
és
civil
szervezetei,
vasvári lakosok,
vasvári
civil
csoportok,
Vasvári Játékszín
Egyesület, Üss a
Hasadra
csoport,megye
települései (15)
Szlovénia
és
Burgenland
települései
(3).
Benne a vasvári

pályázat
(Külön
miniszteri
keret)

G. Rezső
H.Tamás

„Hetedhéthatáron át” koncert
Petrás
Marival,
Kacsó
Hangával és a Hegyhát
06.26.
hagyományőrző
csoportjai.
Kiállítás és
Táncház.

Zenét a templomokba projekt
(Cantemus,
Szent
Efrém
énekegyüttes, Nádasdy Trió és
további pályázatban tervezett
csoportok)
17,00. Hegedüs Endre kiállítás
Castrum Galéria
19,00 Cantemus énekegyüttes
templom
07.08
20,00 Sára asszony.
A Nemzeti Színház és a
marosvásárhelyi
Spectrum
Színház közös előadása.
Hegyháti Napok
Rétes nap, (08,07)
Békenap (08.14.)
Zrínyiről kiállítás. Csengey
Dénes: Tejút lovasa c. darab
07.01-08.20.
bemutatója Zrínyiről, a Vasvári
Békéhez kötődő elemekkel.
Alkotó tábor
Koncertek
Folklór Est
Sportágválasztó
sakk és társasjáték

08.28.
szombat

Béke
projekt.
(Zrínyi
és
Vasvár.) Viszáki
Pajtaszínház,
Weöres Sándor
Színház
Szombathely,
Soltis
Lajos
Színház
Celldömölk
Muzsikás
Együttes és a
térség népzenei,
népdal csoportjai.
Helyszín:
rendezvénytér
vagy Nagymákfai
Verebélyi Birtok.
Plébániák,
önkormányzatok.
Hegyháti
4
plébánia
és
önkormányzat,
Vasvári plébánia,
Szarvas
József
színész.

pályázat,
Jegybevétel

pályázat
jegybevétel

F.
Orbán
Ildikó

Viszáki KAPSZ
és Tündérkert

Külön tervezés és költségvetés
G. Rezső
költségvetés
pályázatok

Sportkör , iskola,
karatésok,dartsos
ok
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Halmosi T.

Idősek Napja.

10. 01.

Nemzeti Gyásznap.
Forradalom Ünnepe.

10. 06.
10. 23.

Hegyháti Toborzó Kistérségi 11.6.
díjátadás
szombat

Gyermekszínház
10,00, 14,30

november

Felnőtt színházi előadás.

november

11. 28
Vasvári
adventi 12. 05
rendezvényekhez kapcsolódás. 12. 12
12. 19
Színházi előadás a két ünnep
között.
december
Bérleten kívül
Darts és Örömfutás

Önkormányzat.
Karitász, Máltai
Szeretetszolgálat,
Családsegítő.
Iskola
Zeneiskola
Járás
önkormányzatai,
civil szervezetei,
vállalkozók
Vasvári
Járás
iskolái és óvodái,
Hosszúpereszteg,
Sorokpolány,
Sorkifalud, Rum,
Egervár iskolái.
Magyar Teátrumi
Társaság,
Nemzeti Színház,
Soproni
Petőfi
Színház,
Zalaegerszegi
Hevesi
Sándor
Színház,

Kultúra

F. O. Ildikó

költségvetés
jegybevétel
Déryné
pályázat

G. Rezső.

jegybevétel

Wass
Albert 01 08.
Felolvasó Est.

Magyar
Napja.
Versfák.

költségvetés,
jegybevétel

Pannon
Várszínház

Az
intézmény
koordinálásával

Vasvári
Játékszín,
Örökség
Népfőiskola,
NGMK
marketingben
működik közre.

01.22.
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H. Tamás
H. Tamás

pályázat
jegybevétel

költségvetés

2022.

Doni áttörés 79.
01.12.
évfordulója.

költségvetés
költségvetés

Önkormányzat,
civil szervezetek

12.30.

„Mindenki Civil” évzáró /A
12.31.
tavalyi elmaradt/

költségvetés

H. Tamás.

G.Rezső

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”
VIII. alkotótábor.
Ferrum
Társulás

Téma

Színházi Művészeti vezető:
Török Gábor

Irodalmi tábor

Faragó
kézműves tábor
NagymákfaNagytilaj

pénzügyi forrás
Coop,

ideje
08.07-14

Teret biztosítunk.

08.20-27.

Bérbaltavári Emlékházban.
Támogatjuk
a
Szervező a Nagy Gáspár szervezésben és az
Alapítvány.
eszközeinkkel.
és “A költő padjai” c. projekt. Nagymákfáért egyesület
Térségi
faragókkal
és
kézművesekkel.
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Június
második
fele
Júniusjúlius

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.

Vállalkozások rendezvényeihez, baráti találkozókhoz, osztálytalálkozókhoz, családi
eseményekhez, lakossági rendezvényekhez, céges eseményekhez, infrastruktúrát kínálunk a
nap bármely szakában, függetlenül a nyitva tartástól.
Kérés esetén szakmai tudásunkat is a bérlő rendelkezésére bocsátjuk. (Díszítés, berendezés,
marketing.) Nagyon alaposan szükséges az információkat beszerezni a szerződéskötések előtt,
hogy ne legyen konfliktus. A bérlések után minden esetben közösen elemezzük és értékeljük a
bérlővel a szolgáltatást.
A Nagy Gáspár Emlékházhoz a hozzánk bejelentkezett csoportokat elvisszük, és szakszerű
ismertetést tartunk.
Az intézmény előterébe további gyermekjátékok elhelyezését tervezzük a kisgyermekes
családok részére.
A CsereBere kuckót a jövőben is használjuk marketing eszközként.
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2. Források és fejlesztések
2.1.Infrastrukturális fejlesztési tervek
Szükséges az audiovizuális eszközök folyamatos fejlesztése, cseréje.
A fénytechnika fejlesztésére forrást kell teremteni.
A padlástéren közösségi termek kialakítása a fejlődő technológiai és építészeti tudásnak
köszönhetően reálisabb terv, mint évekkel ezelőtt..
Növekednek az intézmény napi karbantartási költségei, hisz idén már 15 éves lesz az épület.
Fűtés és hűtés rendszerének felülvizsgálata és modernizálás szükséges.
Nagyterem és az aula modern technikával való sötétítése elengedhetetlen.
Az asztalok egy részét le kell cserélni.
Balettszőnyeg beszerzése több foglalkozás körülményeit komfortosabbá tenné.

2.2.Pályázat készítési tervek
Az elmúlt évben a tervek ellenére - a járványügyi helyzet miatt -, ismét nagyszámú
pályázatot készitett az intézmény, és áthúzódó projekt is több, van , így ezek megvalósítása
leköti a energiákat. A Nemzeti Kulturális Alaphoz 3-5 benyújtását tartjuk reálisnak.

Kollégium/ Alap megnevezése

Benyújtási
határidő

Tervezett projekt

Tervezett pályázatok
NKA Kulturális Fesztiválok
Kollégium,Közművelődési
Kollégium

Alkotótábor,
Hegyháti
Hegyháti Napok

Toborzó,

Faragó és kézműves tábor
Táncházak

Csoóri Sándor Alap

2020-ben elkészített pályázatok a
2021.évre és
áthúzódó projektek a 2021.évre
Pályázat
Pályázati téma
EMMI Csoóri Sándor Alap kezelő
Táncházak, népdalkörök
EMMI Előadó-művészeti szervezetek Színjátszó Fesztivál
többlettámogatása
NKA Közművelődés Kollégiuma
Konferencia
NKA Zeneművészet Kollégiuma
Komolyzenei koncert
EMMI Előadó-művészeti szervezetek Színjátszó Fesztivál
többlettámogatása
NKA Közművelődés Kollégiuma
Minőség az arculatban
NKA Közművelődési Kollégium
Hegyháti Toborzó (2020-ról)
NKA Szépirodalom Kollégiuma
A Költő Hazatér(2020-ról)
NKA Közművelődési Kollégium
Színjátszó Fesztivál(2020-ról)
Mindösszesen:
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Összeg
600.000
3.000.000
400.0000
600.000
2.127.000
800.000
500.000
1.000.000
300.000
9.327.005

Befejező rész
Az éves munkatervet és szolgáltatási tervet a képviselő-testületi jóváhagyás után a
honlapunkon megjelentetjük, valamint a partnereinknek külön megküldjük. A munkaterv
elkészítésében, a tervezési folyamatban részt vettek a kollégák, a partnereink, csoportok
vezetői, önkéntes segítők és az új ötletgazdák. A 2020.év végi beszámoló testületi instrukcióit
beépítettük a tervbe. Rugalmasan készen állunk, hogy az év közbeni változásokra is gyorsan
reagáljunk, hisz állandó újratervezéseket kell végeznünk a járványügyi helyzet miatt. A
felmerülő új igényekre, kreativitásra és kezdeményezésekre minden esetben a lehető
legnagyobb odafigyeléssel, empátiával kell viszonyulni.

Lezárva: 2021. 01. 19.

Gergye Rezső
Nagy Gáspár Művelődési Központ
igazgató
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Nagy Gáspár Művelődési Központ

Szolgáltatási terv
2021.év
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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
a) művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a
közművelődési
tevékenységek és
a
művelődő
közösségek
számára
helyszín
biztosítása

Darts Klub

Sportolás megszerettetése.

Nyugdíjas
Klub
Népdalkör
Borbarátok

Időskorúak szabadidejének
hasznos eltöltése.
Népdalkincsünk
népszerűsítése.
A borkultúra fejlesztése.

színjátszó
csoportok (2)

A
színjáték
értékeinek
bemutatása, tehetségápolás.

hetente

20

Karate

Sport és tehetséggondozás is
egyben.

hetente

10

Saját rendezvényeiken és az intézmény 082093
szervezésében
adnak
számot
a
tevékenységükről.

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

10.01.

200

02.05-06.

250

A város intézményeivel és civil 082091
szervezetivel karöltve.
Hét település bevonásával, közös 082091
együttműködéssel történik.

negyedévente

90

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

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

minden nap

10 fő/nap

hetente

20

hetente

10

havonta

Helyi identitást erősíti önálló
szervezetként.

alkalmilag

Irodalmi értékek terjesztése.

5
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130

Nyitott a működés, több tevékenységébe 082093
újak is bekapcsolódnak. Minden
érdeklődő számára elérhető.
Nyitott a működés, több tevékenységébe 082093
újak is bekapcsolódnak.
082093
Borversenyekhez,
bemutatókhoz 082093
kapcsolódnak.
Előadásaik a nagyközönség számára évi 082093
2 alkalommal kerülnek bemutatásra.

Koordináló az intézmény.

082091

Intézmény együttműködik.

082093

Lakosság

széles

rétegei

számára 082093

találkozók

elérhető.

Információ
szolgáltatás,
közösségek
bemutatkozása

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

082093

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

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

Színházi
zenei
rendezvények

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

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.

5

3600

11.06.

350

Nemzetei ünnepink

400

05.01.

90

két havonta

1500

06.24-28.

1500

08.07-14.

50

5

90

nyitvatartási
időben.

1300

negyedévente

400

04.04.

500

06.20-08.20.

2000

rendezvények

g ) a kulturális alapú Bárány
Fesztivál
gazdaságfejlesztés
(elmarad)
Hegyháti
Napok

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.
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Az intézménybe látogató minden 082092
érdeklődő eléri.
A járás egésze számára nyitott műhely 082092
és kulturális piac.
082092
A térség lakosai számára elérhető és 082092
több helyszínen zajló esemény.
A helyi és térség lakosság aktív 082092
részvételével.
A szervezési folyamatban az ifjúság és a 082093
szállásadó, vendéglátó helyek is részt
vesznek.
Lakosság az elkészült művek látogatója. 082093
Idősebb
korosztályt
is.
rendezvényekhez kapcsoljuk.
tanfolyamokon,
foglalkozásokon, távtanulásban

Nagy 082093
egyéni 082093

Családi közös részvétel erősítése a 082093
rendezvényeken.
Tájegységi összefogással
082094

Külön tervezésű
összefogással.

program

széles 082094

