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Tárgyi feltételek, fejlesztések: 

 

Intézményünk eszközellátottsága a megvalósított LEADER programnak köszönhetően jónak 

mondható. Számítógépeket, asztalokat, székeket sikerült beszereznünk még 2014-ben. A 

tetőtérben külön jelmeztárat, a rendőr iroda áthelyezésével egy kisebb helyiséget sikerült 

kialakítanunk 2015-ben. A földszinti zuhanyzóhelyiséget szintén leválasztottuk és egy 

kiskonyhát alakítottunk ki. A munkálatokat közfoglalkoztatott munkatársunk végezte. Sajnos 

a 2016-os pályázati kiírásokban nem versenyezhetünk a közművelődési-közösségi szintér 

fejlesztése, bővítése kapcsán, mert az 1000 fő feletti településeket kizárta az Irányító Hatóság 

a közösségi terek fejlesztése programból, pedig a bővítésre lenne leginkább szükségünk. (A 

„Kulturpajta” gondolata is felvetődött egy nemzetközi program kapcsán)  

 

A külső-belső festési, karbantartási munkákra 140 ezer Ft pályázati támogatást és 500 ezer Ft 

önkormányzati támogatást kaptunk az idei költségvetésben, amelyre 2015-ben pályáztunk a 

Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás programjában! 

 

Személyi feltételek: 

 

Intézményünknek 2015-ben 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.  

 

2015-ben diákmunkásokat, kulturális közfoglalkoztatottakat sikerült bevonnunk a szakmai 

munkába. Digitalizálás, helytörténeti kutató munka, adminisztrációs feladatokban 

közreműködtek. A program elvileg 2015. augusztustól 2 fő közfoglalkoztatott segítette a 

munkát 2016. februárig. 2015 őszétől egy fő közfoglalkoztatott (asztalos)segítette a javítási-

karbantartási feladatokat intézményünkben.  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. 
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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 nagyrendezvényeinkről címszavakban. 

 

- “Mulatság farsang farkán” népművészeti program a Művelődési Ház és 

Könyvtárban 

- Május 31. – Gyermeknap - Hősök napi körmenet a „Pléh Krisztushoz”- 

 

 

- XXIV. Gencsapáti Pünkösdi Vigasságok, XIX. „Gencsi Söprű” Regionális 

Néptáncfesztivált az NKA és helyi támogatók segítségével, támogatásából 

bonyolítottuk. Fesztiválunk záró koncertjét a Boban&Marko Markovic Orkestar 

adta. 

- Gencsapáti Fogathajtó Akadály emlékhajtás 

- Legényavató és Legénycéhek mulatsága-a Gencsapáti Legénycéhvel közösen 

- Gencsapáti Falunap az intézmények és a civil szervezetek összefogásával - 

kapcsolódva a helyi értékeink bemutatásához. 

 

 

 

- Táncház sorozat, Népművészeti tábor megvalósítása 
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- 4 helyi értékünk a Vas Megyei Értéktár része lett, új kiadványt jelentettünk meg a 

helyi értéktárról-karácsonyra minden háztartásba eljuttattuk 

-  

- Helyi értéktárunkat bemutattuk Budapesten a 

Magyarság Házában és 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 

helyet. Az ifjúság rendezvényeinek adunk lehetőséget. Az asszonytorna mellett létrejött a 

Zumba 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. 2013-ban és 2014-15-ben fontos feladatot vállaltunk fel civil 

szervezetünkkel karöltve, a Vidékfejlesztési pályázatok kezelése, megvalósítása kapcsán. 

Minden nap programunk van az intézményben (hétfőtől-vasárnapig), amely a látogatottsági 

adatokból is kitűnik. Az intézmény összes látogatói létszáma a közművelődési szakfeladat 

kapcsán 39214 fő (!), amelyben a napi rendszeres, és a rendezvényi látogatottság (11 135 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.  

 

 A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes  

2015. évi szakmai munkájának rövid bemutatása  
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5 csoportban dolgozunk (9 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, Vincze Ferenc Szólótánc verseny, Falunap, 

Szüret, Szépkorúak napja, Betlehemes Találkozó)  

 

Megyei, régiós, országos programok: 

Csempeszkopács Középkori Vásárnap, Pesovár 

Ernő Néptáncantológia Körmend, Szivárvány 

Gyermek és Ifjúsági Minősítő Fesztivál Bük, Őrvidék htártalanul program-Budapesten a 

Magyarsdág Házában, Országos Fazekas Napok Magyarszombatfa, Táncháztalálkozó 

Budapesten, Százhalombatta Muharay Antológia, Kapolcs Művészetek Völgye, Velemi 

Gesztenye Ünnep, Szent Márton Nap Szombathely,  

A Hagyományőrző együttes az Ispiláng együttessel, Szökős Néptáncegyüttessel a Boglya 

Népzenei együttessel, Tanai Erzsébet és Bognár Szilvia közreműködésével mutatkoztunk 

be Budapesten a Hagyományok Háza programjában- Vas megye Néptáncöröksége –

„Megkondult azt estharang” címmel, amely országosan nagy elismerés számunkra. 

 
 

Az Ispiláng együttes Spiegel Szabó Viktória és Spiegel Zoltán „Malacbál” 

koreográfiájával különdíjat kapott az Ajkai Bakony Néptáncfesztiválon.  

 

Nemzetközi programok: 2015-ben 

Szlovénia fővárosában képviseltük 

hazánkat Ljubljanában. Decemberben, 

Szlovákiában Kassán és Jánokon a 

Nemzetközi Betlehemes Találkozón 

vendégeskedtünk.  

A helyi közreműködéseket, és a színpadi 

betlehemezéseket is számolva 44 

szereplésünk volt 2015-ben! A 

Gencsapáti Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes szellemi kulturális 

örökségünk megőrzésére, 

átörökítésére, terjesztésére végzett 

tevékenységéhez kértük az Önök támogatását, segítségét 2015-ben is.  

A csoport működéséhez szükséges költségeket pályázati bevételekből, saját bevételekből, 

támogatásokból, és az SZJA 1%-os felajánlásaiból tudjuk fedezni évről-évre, amelynek 
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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 100 

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.  

 

 

 

 
A Vasi Népdalstúdió 2015. évi munkájáról 

 

A 25 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 inspiráló. Népdalversenyeink/2015-ben is 

megrendeztük 100 résztvevővel/ hiteles szakmai 

színvonalat biztosítanak minden versenyzőnek, 

regionális továbbképzéseinken a vezetők segítése, tapasztalatcseréje valósul meg, és 

találkozások a még élő Népművészet Mestereivel. Népdalversenyek zsűrijébe is sokszor 

kaptunk meghívást. 

2012-től már négy korosztályban zajlik a népi ének oktatás, óvodástól 18 éves korig. 

 

Nagyon örülünk az olyan meghívásoknak, ahol minden korosztály képviseltetheti magát, 

színes és sokrétű műsort szerkeszthetünk így a hagyományos énekeinkből. pl. Betlehemes 

Találkozó, Adventi műsorok, Nagyböjti műsor a Szentkúton, Falunap. 

 

Az immár három utánpótlás csoportra, a középiskolásokra és a művészeti vezetőre minden 

helyi megemlékezésen számítani lehet, e mellett sok megyei fellépés volt és országos 

meghívásaik is vannak. A csoportoknak együtt 2015-ben kb. 20 fellépésünk volt, mely 

komoly szakmai felelősséget, sok szervező, egyeztető feladatot ad a művészeti vezetőnek. 

Ezen kívül az énekeseink a saját iskolájuk, óvodájuk rendezvényein is fellépnek az itt tanult 

népzenei anyaggal. 

  

  A Kökörcsin együttes munkájáról. 

 

A 2004-ben alakult utánpótlás csoport az elődök nyomán szorgalmasan tanulja a népi éneklés 

hiteles előadását. Sokszor énekeltek együtt a stúdiósokkal megyei és helyi rendezvényeken. 

Önállóan is sok felkérésük van, 2015-ben a Boróka Együttessel is többször volt közös 

műsoruk. Az évente ismétlődő sok fellépés nagyon összekovácsolta az együttest, így önálló 

műsor tartására is alkalmassá váltak, s a Vasi Népdalstúdió népdal csokrait is folyamatosan 

tanulják. 
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A Boróka együttes munkájáról 

 

2010.januártól három első osztályos gencsapáti kislány alakított új kiscsoportot, s 

szorgalmasan tanulják az új összeállításokat, 2011-től már négy fővel 2014-től 5 fővel 

dolgoztunk, s önálló programot is vállalhattunk. 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 magyar népdalok 

hiteles megszólaltatását. 

 

Csicsergő Együttes alakulása 

 

Új csoportunk 2013 őszétől dolgozik. a legkisebbek még óvodások, első közös éneklésük a 

Farsang Farkán volt Gencsapátiban. Gyermekjáték dalokkal készülünk a Nyugat-Dunántúlról, 

és Zalából, és a csoport egyre bővül, Szombathelyről is járnak kislányok, jelenleg 12 fő 

alkotja a csoportot, akik igazi „csicsergők”. 

 

 

Bemutatkozásaink, fellépéseink 2015-ben 

 

01.30. Szombathelyi Kormányablak megnyitója: Tanai Erzsébet részvételével. 

02.10. A Brenner János Általános Iskolában Szombathelyen óvodások és kisiskolások 

népdalversenyén Tanai Erzsébet is részt vesz a zsűri munkájában. 

A versenyben részt vett a Csicsergő Együttes szólistája Böndicz Bíbor, és duóban Mucza 

Lídia és Koltai Gréta. Mindkét produkció arany minősítést kapott. 

03.04. Szombathely bombázásának évfordulója, megemlékezés: Vasi Népdalstúdió felnőtt 

tagjaival és Németh Tamás tárogatóssal. 

04.27. Vas megyei csoportos Népzenei verseny és a Vass Lajos Népzenei Verseny 

Gyermek és Ifjúsági regionális elődöntője: Kökörcsin, Boróka és Csicsergő együttes. 

Zsüriben: Horváthné Bakos Ilona, a Vass Lajos Népzenei Szövetség alelnöke, 

népzenetanár, Varga Diána a Népművészet Ifjú Mestere/volt stúdiósunk/. 

05.31.Hősök napi műsor: Kökörcsin együttes és Tanai Erzsébet. 

08.09. Sárvár: Népművészeti Kiállítás megnyitója a várban: Tanai Erzsébet vasi és rábaközi 

népdalokat ad elő. 

08.20. Gencsapáti, Apáti Templomnál Augusztus 20.-i ünnepély: Kökörcsin Együttes és 

Tanai Erzsébet. 

09.06. Sárvár, Megyei Értéknap: Vasi népdalstúdió előadása a délutáni programban. 

09.06. Sárvár, Megyei Értéknapi gálaműsor: Tanai Erzsébet és Németh Tamás előadása. 

09.13. Gencsapáti Szentkút: Mária énekek: Tanai Erzsébet és Németh Tamás előadása.  

09.19. Gencsapáti Falunap: Kökörcsin, Boróka, Csicsergő együttesek közös műsora. 

10.17. Almárium program Budapesten a Hagyományok Házában: Bognár Szilvia és Tanai 

Erzsébet vasi lakodalmas dalokat ad elő. 

11.20. Agora, Szombathely: Kökörcsin Együttes és Tanai Erzsébet műsora a Színezd újra! 

programban. 

11.21. Gencsapáti, Megyei Mozgássérült találkozó: Tanai Erzsébet vasi népdalokat énekel. 

11.22. Káld: A magyar népdal hete alkalmából Tanai Erzsébet Káldról elszármazott 

népdalénekes előadása: A magyar népzenei dialektusok. Ajándékba eredeti káldi 

népzenei felvételeket kaptak a MTA anyagából, köztük egy regölést, melyet később 

megtanultak és előadtak a káldi fiatalok. 
11.28. Vas megyében születtem c. műsor Vasváron: Varga Zsófiával. 

12.16. Apponyi Általános Iskola karácsonyi műsora: Mészáros Viktória szólista karácsonyi 

népi énekeket ad elő. 

12.20.. Gencsapáti: Mindenki Karácsonya: Kökörcsin Együttes adventi és karácsonyi dalokat 

énekel. 
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A könyvtár 2015. 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 6 számítógép 

 

 Az állomány alakítása 2013-ben is rendszeresen és átgondoltan folyt, a könyvtárt használó 

olvasók igényei és a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően.  2015. dec.31.-én a könyvtár 

állománya 14 707 kötet volt,129 kötet került kivonásra az állományból.  

14 fajta folyóiratot vehettek kézbe az olvasók, melyek a friss példányok kivételével több 

évre visszamenőleg kölcsönözhetők. 4 folyóiratot ajándékba kaptunk az olvasóktól, és a helyi 

Hírmondó is a kezdetektől visszakereshető. Minden korosztály részére vásárolunk friss 

irodalmat, akár kikapcsolódási vagy tanulási, kutatási céllal keresi fel az intézményt. A 

Berzsenyi Dániel Könyvtárba a 2014 év adatairól a kötelező statisztikai jelentést elküldtük, 

melynek részletei a folyamatosan vezetett nyilvántartási naplókban bárki számára 

hozzáférhető. 

 

A könyvek vásárlására fordított összegek, és a vásárolt könyvek száma: 

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 000Ft volt. Ajándékként 26 kötettel gyarapodott a 

könyvtár 30.359 Ft értékben 

2011-ben 504.101Ft-ért vásároltunk 342 kötetet, és 4392 Ft-ért folyóiratot. Kapott 

érdekeltségnövelő támogatás: 73 000 Ft. Ajándékként 53 kötettel gyarapodott a könyvtár 

43.189Ft értékben. 

2012-ben 545.754Ft-ért vásároltunk 315 kötetet, és 10.038Ft-ért folyóiratot. Ebből az 

érdekeltségnövelő támogatás összege: 93000 Ft Ajándékként 85 kötettel gyarapodott a 

könyvtár 130.393 Ft értékben. 

2013-ban 596.100Ft-ért vásároltunk 343 kötet, az érdekeltségnövelő támogatás ebből: 

117 000 Ft. 

2014-ben 533.434Ft-ért 267 kötetet vásároltunk, és 9 folyóiratot 63065Ft-ért-, 20 

ajándékkötettel bővült még az állomány, az érdekeltségnövelő támogatás mindehhez: 

2015-ben 614. 403-Ft-ért 298 kötetet vásároltunk, és 9 folyóiratot 66 736 Ft-ért, 

mindezekhez már 180 000Ft érdekeltségnövelő támogatást kaptunk. 
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A látogatók számának összehasonlítása: 

 

 14 év alatt 14 év felett   összesen 

2008 5108 4402 9510 

2009 5711 4904 10.615 

2010 5715 4904 10.619 

2011 6206 4649 10855 

2012 6372 4487 10859 

2013 6153 4996 11149 

2014 6184 4969 11153 

2015 5586 4899 10485 

 

A kölcsönzött dokumentumok száma: 

 

 14 év alatt 14 év felett   összesen 

2008 3127 6026 9153 

2009 4116 7125 11241 

2010 4249 7248 11497 

2011 4748 7010 11758 

2012 5082 6539 11621 

2013 4182 6261 10443 

2014 4703 5769 10472 

2015 4975 6330 11305 

Helyben használt dokumentumok száma  

 14 év alatt 14 év felett   összesen 

2008 6853 5634 12491 

2009     7188 6540 13728 

2010 7280 6138 13418 

2011 8963 5947 14910 

2012 8564 6490 15054 

2013 8127 7159 15286 

2014 8418 7322 15740 

2015 8612 7224 15836 

Az itt látható adatok mutatják, hogy mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek és az ifjúság 

körében is változatlanul népszerű a könyvtár és annak minden szolgáltatása. Az e 

Magyarország Pont könyvtárban való működése jelentősen átalakította az információkhoz 

való hozzáférés lehetőségeit. 2015-ben 2096 fő választotta az interneten való tájékozódást. 

Internetes ügyintézésről, vásárlásról, stb. a könyvtáros bárkit tájékoztat, hisz képzett 

Információs Társadalmi Tanácsadóként látja el a feladatát. Ezen kívül a fiatal családok 

körében válik egyre népszerűbbé a könyvtár, szívesen beszélgetnek, mesélnek itt a 

gyerekeknek, társasjátékokkal játszanak, összekötik a játszótéri sétát a hasznos 

kikapcsolódással. Sok új gyermekkönyvvel gyarapodott emiatt a könyvtár állománya. 

2011-től felsős baráti társaságok is sokszor felkeresik a könyvtárat, mert jó itt 

találkozni, beszélgetni, könyveket válogatni. 
A könyvtárunkban meg nem lelhető irodalmat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítottuk az 

olvasóknak 2015-ben is 70 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, CD-hez jutottak így olvasóink, valamint társasjátékok is 

várják az érdeklődőket. 
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 Helyi szerzők művei: Pék Tibor: A /mitől 

vagy kitől/ változó klíma, Orosz Zsolt: 

Ébredés és Sumér, Radnai Éva - Starkey 

Krisztina Mi fán terem? megvásárolhatók 

a könyvtárban. 

Pék Tibor az új kiadását is bemutatta 

könyvének, melyet nagy érdeklődés kísért 

a felnőttek körében, hisz 45-en voltak jelen 

az előadásán. 

Szép és értékes ajándékokkal nyílt meg a 

karácsonyi kézműves kiállítás és vásár, 

kiegészülve a karácsonyi kézműves 

pályázat remekeivel. 

 A könyvtárban zajlott idén is a Gencsi Söprű néptánc fesztivál zsűrizése és a Vas megyei 

népdalverseny zsűrije is itt tanácskozott.  

A Focitábor résztvevői a könyvtárbemutató után az Ördögkő legendáit hallhatták és 

gondolhatták tovább. 

A Vasi Népdalstúdió csoportjainak heti három alkalommal volt népi ének oktatás. 

 A könyvtáros napra készen vezeti a könyvtár nyilvántartásait, felel a könyvtár raktári 

rendjéért a visszahozott könyvek visszaosztásával, javítja a megrongálódott példányokat, 

vagy kötésre, állományból való kivonásra készíti elő azokat. 

A könyvtáros fogadja a község lakosainak folyamatos, nagy mennyiségű könyvadományát, 

melyet szétválogat, és feldolgoz, vagy árusításra és továbbadományozásra készít elő. 

 

2015 év november 25-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából könyvtári 

szakértői vizsgálat zajlott a könyvtárban, melynek tárgya: a nyilvános könyvtári 

alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítése és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak 

megvalósítása. 

 

A beiratkozott olvasók száma:           

 2008-ban 322 fő, 2009-ben 331 fő, 2010-ben 332 fő, 2011-ben 345 fő, 2012-ben 348 fő, 

2013-ban 348 fő, 2014-ben 350 fő, 2015-ben: 350fő 

 

A beiratkozott olvasók nemek szerinti megoszlása. 

2008-ban 125 férfi, és 197 nő,2009-ben 202 nő,129 férfi.2010-ben 126 férfi és 206 nő, 2011-

ben 133 férfi és 212 nő, 2012-ben 118 férfi és 230 nő. 2013-ban 113 férfi és 235 nő, 2014-ben 

235 nő és 115 férfi, 2015-ben 107 férfi és 243 nő. 

 

A beiratkozott olvasók életkor szerinti megoszlása 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 14 év alatt 169 182 179 195 194 148 188 165 

15-19 év 45 32 39 25 32 28 25 28 

20-29 év 25 26 21 22 20 11 14 17 

30-49 év 51 56 54 55 55 47 44 53 

50-59 év 20 25 26 31 24 60 60 61 

60éves és 

idősebb 

12 10 13 17 23 18 19 26 
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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 2015-ben is, amelyre 

volt kiírás. (A pályázatokról készített összesítőt külön mellékeljük) 

 Összességében intézményünk költségvetésében 4 millió Ft bevételt sikerült realizálnunk a 

működési bevételekkel együtt. A Kezdőkör Egyesület pályázatainak, az együttesünk szakmai 

bevételeinek segítségével még 4,45 millió Ft-ot sikerült a szakmai programok, és a művészeti 

csoportok finanszírozására, a helyi értéktár gondozására, bemutatóira fordítanunk. A 

közösségeink, művészeti csoportjaink munkája magas színvonalú, ennek szinten tartása sem 

könnyű feladat. A funkciókat egybevetve az intézmény teljes látogatói létszáma: 49 699 

fő, ha a könyvtári és közművelődési statisztika adatokat összesítjük, amely nagyon jónak 

mondható a település lélekszámához viszonyítva. (Az adat a statisztikai összesítő táblázat 

eredménye-közművelődési és könyvtári 39214+10485 fő) 

 

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 174 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. Ha bármilyen rendezvényt tartunk, már átszervezzük a heti beosztásokat, így sok 

esetben kellett nemet mondanunk külső szervezetek programjaira. Nagyon népszerű a családi 

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

és terembérleti bevételt is hoz a költségvetésünkhöz.  

 

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!  

 

 

 

 

 

Gencsapáti, 2016-04-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Albin 

Igazgató 

Tanai Erzsébet 

Könyvtáros 
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Pályázatok 2015. 

 

Tárgy: Tájékoztató a benyújtott pályázatok állapotáról 

 
A benyújtott projektekről, eredményekről, megvalósításról 

2015.  

 

 

A pályázat címe terület igényelt 

támogatás 

(intenzitás) 

pályázó állapot 

Helyi értéktár 

gondozása, feldolgozása, 

terjesztése, 

kiadványozása 

FM-NAKVI 2000000 Ft  

100% 

Kezdőkör 

Képzőművészeti és 

Népművészeti 

Baráti Egyesület 

Elszámolva 

Táncház sorozat, 

alkotótábor, kulturális 

programsorozat Gencsi 

Söprű Regionális 

Néptáncfesztivál 

megvalósítására 2015-

ben 

Nemzeti Kulturális 

Alap 
3 projektet 

nyújtottunk be 

programok, 

művészeti 

csoportok 

finanszírozására  
1100 ezer Ft 

támogatást kapott  

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

 

 

 

 

 

Program lezárva, 

elszámolva 

Mikrobusz pályázat Miniszterelnökség 

EMVA 

8 millió Ft+ÁFA Kezdőkör 

Képzőművészeti és 

Népművészeti 

Baráti Egyesület 

nem nyert  

Magos hegyen terem a 

só" Néptáncos tehetség 

műhely megvalósítása 

Gencsapátiban 

 

EMMI 1860 e Ft-ot 

kértünk, 1200 e. 

Ft-ot kaptunk. 

Kezdőkör 

Képzőművészeti és 

Népművészeti 

Baráti Egyesület 

elszámolva 

Nemzeti kulturális Alap 

Tájoltatás, táncház és 

nemzetközi betlehemes 

Fesztivál 2015 

Nemzeti Kulturális 

Alap 

közművelődési-

népművészet 

2 projektet 

nyújtottunk be 

programok a 

finanszírozására 

700 ezer Ft 

támogatással 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

 

Lezárva 

elszámolva 

Helyi értékeink 

megőrzése, átörökítése, 

nyilvánosság 

NEA-KK-15-M-

0333 Dátum: 

2015.03.10. 

3500 e. Ft-ot 

igényeltünk 

Kezdőkör 

Képzőművészeti és 

Népművészeti 

Baráti Egyesület 

érvénytelenítették 

Népművészeti -kulturális 

fesztiválok 

Gencsapátiban 

NEA-KK-15-SZ-

0582 Dátum: 

2015.03.24. 

 

2500 e. Ft-ot 

igényeltünk 1250 e. 

Ft támogatást 

hagytak jóvá 

Kezdőkör 

Képzőművészeti és 

Népművészeti 

Baráti Egyesület 

várólista 4. 

helyezett lett. A 

pénzt 2016. 

március 31-én 

kaptuk meg! 

Népművészeti -kulturális 

fesztiválok 

Gencsapátiban 

NEA-E-15-0173-

0582 

2500 e. Ft-ot 

igényeltünk, 450 e. 

Ft-ot megítéltek 

Kezdőkör 

Képzőművészeti és 

Népművészeti 

Baráti Egyesület 

Vissza kellett 

utalni, hogy a 

szakmai 

programra 

megkapjuk a 

támogatást! 


