
 

 
A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár  

beszámolója a 2017. év szakmai munkájáról 

 
Helyzetelemzés 

 
Tárgyi feltételek, fejlesztések: 

 

Kinőttük a házat! 2017-ben egy EFOP pályázatot készítettünk elő 

az intézmény bővítésére, de a tervezőkkel, szakmai projekt 

előkészítőkkel és a fenntartóval közösen döntöttünk, hogy nem 

tudtuk benyújtani, mert az általunk elképzelt bővítés funkció nem 

fér bele a lehívható támogatásba! A problémát tudjuk, érzékeljük, 

az erőforrások, és a kapacitások figyelembevételével dolgozunk.  

 

Személyi feltételek: 

 

Intézményünknek 2017-ben is 3 fő foglalkozású dolgozója volt: a 

Művelődési Ház vezetője, könyvtáros, és a takarító személyében. 

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, az E - Magyarország 

Pontunk szakmai munkáját szervezi, e-tanácsadó végzettséggel is rendelkezik. Itt probléma 

2019-es esztendőben lesz, amikor mindkét kollégám nyugdíjba megy. 

 

2017-ben diákmunkásokat, kulturális közfoglalkoztatottakat kevésbé sikerült bevonnunk a 

szakmai munkába. Digitalizálás, helytörténeti kutató munka, adminisztrációs feladatokban 

közreműködtek. A program elvileg 2016. júliustól 2 fő közfoglalkoztatott, szeptembertől 1 fő 

segítette a munkát 2017. áprilisig.  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.  

 

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.  
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Megvalósított nagyrendezvényeinkről címszavakban. 

 

- “Mulatság farsang farkán” népművészeti 

program a Művelődési Ház és 

Könyvtárban 

- Áprilisban Vas Megyei Népdaléneklési 

verseny 

- Május utolsó vasárnapja – Gyermeknap 

Gencsapátiban- 

 

- XXVI. Gencsapáti Pünkösdi Vigasságok, 

XXI. „Gencsi Söprű” Regionális 

Néptáncfesztivált az NKA és helyi 

támogatók segítségével, támogatásából bonyolítottuk. Fesztiválunk záró koncertjét a 

Magyarpalatkai zenekar adta, de már a Művelődési Házban a szélvihar miatt. 

 

- Gencsapáti Fogathajtó Akadály emlékhajtás partnerként 

- Legényavató és Legénycéhek mulatsága-a Gencsapáti Legénycéhvel közösen 

- Érték és Közösség címmel- Gencsapáti Falunap az intézmények és a civil szervezetek 

összefogásával - kapcsolódva a helyi értékeink bemutatásához. 

- Táncház sorozat, Népművészeti tábor megvalósítása 

-  

- Helyi értéktárunkat mutattuk be Kapolcson a Művészetek Völgye programjában 

- Gencsapáti szüret megvalósítása 

 

 

Adventi forgatag: 

 

- Kézműves kiállítás és vásár 

- karácsonyi figurakészítő 

verseny 

- Mikulás-váró koncert 

- Idősek napja 

- Nemzetközi Betlehemes 

Találkozó programsorozat- 

Adventi sorozatunkat az 

NKA 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. (Külön melléklet) 

 

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. 18 közösség használja az intézményt heti rendszerességgel szabadidős, 

művészeti, sport programok lebonyolítására.  Konferenciákat, megbeszéléseket, gyűléseket 

tartunk folyamatosan, asszony tornát, asztaliteniszt, és sakk bajnoki fordulóknak adunk 
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helyet. Az ifjúság rendezvényeinek adunk lehetőséget. Heti rendszerességgel gerinctorna 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. Minden nap 

programunk van az intézményben (hétfőtől-vasárnapig), amely a látogatottsági adatokból is 

kitűnik. Az intézmény összes látogatói létszáma a közművelődési szakfeladat kapcsán 41 035 

fő, amelyben a napi rendszeres, és a rendezvényi látogatottság (10 010 fő) és a más 

szervezetek nálunk tartott programjainak és a fesztiválunk látogatottsága is szerepel. A 

könyvtári adatokat külön részletezzük. 

 

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.  

 

2017 szakmai programja: 

6 csoportban dolgozunk (8 foglalkozás hetente) a hagyományőrző együttest is számolva. 

Elkötelezett szakmai munka folyik, amelynek fenntartását, fejlesztését szeretnénk 

megvalósítani. Megyei, országos és nemzetközi szakmai fesztiválokon, helyi szerepléseken, 

minősítéseken mutattuk be szellemi kulturális örökségünket több korosztályban. 

Nagyrendezvényeink megvalósításában közreműködtünk (Farsang, Gencsi Söprű, Falunap, 

Betlehemes Találkozó)  

 

Megyei, régiós, országos programok: 2017. január 7-én az Újév Köszöntő című műsorban 

közreműködtünk a Művészetek palotájában a dozmati regölést bemutatva. Január 22-én a 

DUNA Televízió bemutatta a teljes programot. 

Májusfa kitáncolás Körmend, Szivárvány Gyermek és Ifjúsági Minősítő Fesztivál Bük, 

Országos Fazekas Fesztivál Zalaegerszeg, Országos Fazekas Napok Magyarszombatfa, 

Őrvidékkel közös előadás Kapolcson, Szentendre Néprajzi Múzeum Néptáncfesztivál- Májusi 

Tánc program, Velemi Gesztenye Ünnep, Márton Nap Szombathely, Nemzetközi 

Néptáncfesztivál Lendván, Minősítő Fesztiválok: Székesfehérváron: Kiskópic együttes 

(arany). 
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Eredmények: Az Ispiláng együttes és Kópic TE Spiegel Szabó Viktória és Spiegel Zoltán, 

koreográfiájával arany, illetve ezüstminősítést kapott. A Kiskópic együttes ezüstminősítést 

ért el Bükön, a Szivárvány Fesztiválon, arany minősítést a székesfehérvári gyermek-ifjúsági 

Néptáncfesztiválon a csoport szakmai munkáját Takács Ádám irányítja. A Gencsapáti HNE 

Molnár Péter „Görbe este” című koreográfiájával, amellyel a Szökős együttessel közösen a 

Bakony Fesztivál első díját nyertük el. 

 

Nemzetközi programok: 2017-ben Szlovéniában (Ispiláng) szerepeltünk július közepén, 

Szlovákiába Kassán az Ilosvai NE műsorában és a Nemzetközi Betlehemes Találkozó 

programjában december elején a hagyományőrző együttessel közreműködtünk. 

 

A helyi közreműködéseket, és a színpadi betlehemezéseket is számolva 41 szereplésünk volt 

2017-ben! A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes szellemi kulturális 

örökségünk megőrzésére, átörökítésére, terjesztésére végzett tevékenységéhez kértük az 

Önök támogatását, segítségét 2017-ben is. 

 

A csoport működéséhez szükséges költségeket pályázati bevételekből, saját bevételekből, 

támogatásokból, és az SZJA 1%-os felajánlásaiból tudjuk fedezni évről-évre, amelynek 

megvalósítása nagyon komoly munkát kíván az együttestől. Ehhez, az elkötelezett 

szakmai munkához kérjük továbbra is az Önök segítségét, támogatását. 

 

 

A csoportjainkban, ha az óvodásokat is figyelembe vesszük, több mint 110 gyermek, fiatal és 

felnőtt foglalkozik aktívan a néptánccal.  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.  
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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 minden esetben pályázati önerőnek 

minősült, hiszen szinte minden programunkra pályázatot nyújtottunk be 2017-ben is, amelyre 

volt kiírás. (A pályázatokról készített összesítőt külön mellékeljük) 

Célunk továbbra is, 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.  

Az intézményünk alkotó közösségeibe 170 fő jár heti rendszerességgel, velük együttműködve 

tervezhetjük, fejleszthetjük településünk közművelődését, kulturális törekvéseinek 

megvalósítását. A probléma már a termek igénybevétele és annak koordinációja a 

délutáni, esti órákban. A település stratégiai tervébe is megfogalmaztuk közösségi 

szintér bővítésének szükségességét!  Ez sajnos a jelenlegi pályázati struktúrába nem fér 

bele. (Próbálunk a Közösségi Házban, és Perenyében is pénteki napokon) Ha bármilyen 

rendezvényt tartunk, már átszervezzük a heti beosztásokat, így sok esetben kellett nemet 

mondanunk külső szervezetek programjaira. Továbbra is nagyon népszerű a családi 

rendezvényekre, születésnapokra, esküvőkre az intézmény, amelynek igyekszünk megfelelni, 

és terembérleti bevételt is hoz a költségvetésünkhöz.  

Nagy kihívás lesz a 2017-ben benyújtott TOP 5.3.1-16 kódszámú, „Ördög’Kő a 

házassághoz” közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig...című konzorciumi pályázat 

megvalósítása, hiszen három éves program megvalósítását teszi lehetővé és kötelezővé is 

számunkra. 

 

Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi vállalkozásokkal, civil szervezetekkel. Erre talán a legjobb 

példa a Pünkösdi fesztiválunk megvalósítása, amely a régió egyik meghatározó kulturális-

zenei rendezvénye. 

 

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!  

A könyvtár szakmai beszámolóját, mivel új előírás szerint kellett benyújtanunk a 

Berzsenyi Dániel könyvtárba, és a minisztériumhoz, külön mellékeljük. 

 

Gencsapáti, 2018-05.18.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Albin 

Igazgató 
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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. áprilisi 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 

várólistás  

Kulturális fesztiválok 

Gencsapátiban 

Nemzeti Együttműködési 

Alap (NEA-NO-SZ) 

3,4 millió Ft 95 % Kezdőkör 

Egyesület 

várólistás 

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, még 

bonyolódik… 

„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 
nem nyert 

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 

 

szerződéskötés alatt 

500 ezer Ft 

támogatással 

NKA 

Pályázati 

azonosító: 786116/00025  

A 23. Boglya Népzenei 

Tábor megvalósítására 
625 ezer Ft Művelődési Ház 

és Könyvtár 

 

400 e. Ft 

támogatásban 

részesült 


