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I. A működéssel kapcsolatos általános jellemzők 

 

Intézményünk életében 2016. mozgalmas és tartalmas évként jellemezhető. A művelődési ház 

épülete - köszönhetően az önkormányzat nyertes energetikai pályázatának- 2015-ben 

megújult. A nyílászárók cseréje nagy előrelépés számunkra. A szigetelésnek köszönhetően a 

fűtési költségeink csökkentek. Továbbra is komoly probléma a művelődési ház épületének 

tetőszerkezete, mely a legutóbbi felújítás során sem oldódott meg. Fontos lenne, hogy 

megtörténjen a tetőszerkezet cseréje, mert a beázások tönkreteszik a szigetelést is. 2015. 

decemberében pályázati forrásból csiszoltuk fel a színházterem parkettáját, amely szintén 

esztétikusabb külsőt adott a helyiségnek. A tavalyi évi érdekeltségnövelő támogatásból idén 

tavasszal szereltetünk néhány légkondicionáló berendezést. Az összeg nem elég az egész 

épület légkondicionálására, de a folyamat elindult. 

2016. leginkább a rendezvényekkel jellemezhető mind a könyvtár , mind a művelődési ház 

szemszögéből. Hagyományos, már megszokott programjaink mellett új, hagyományteremtő 

szándékkal létrehozott programjaink is voltak. Ehhez szükséges a képviselő-testület azon 

szemlélete, amely támogatóan állt munkákhoz, és a rendelkezésre álló humánerőforrások 

mellett a pénzügyi források nagy részét is biztosította. 

Hiszen ahhoz, hogy megfelelő minőségű szakmai munkát tudjunk végezni, nem elegendő a 

rendelkezésre álló humán erőforrások maximális kihasználása, igazi eredményt csak az 

anyagi, tárgyi fejlesztés hozhat. 

AZ energetikai fejlesztésből kimaradt a könyvtár épülete, melynek utolsó felújítása 2004-ben 

történt. Ez sok tekintetben javított a könyvtári környezet esztétikáján, de nem oldotta meg az 

épület korából, állapotából, tagoltságából eredő alapvető problémákat, és nem növelte 

egyetlen m
2
-rel sem a rendelkezésre álló alapterületet. Mivel a felújítási munkák java része 

tüneti kezelés volt, az épület állapotában az elmúlt években jelentős romlást tapasztaltunk: 

beázások számos helyen, alulról újra vizesednek a falak, repedések keletkeztek a falakon és a 

mennyezeten. Az épület állapota és alapterületének nagysága egyaránt indokolja, hogy a 

képviselő-testület komolyan fontolóra vegye a könyvtár elhelyezésével kapcsolatos 

kérdéseket. 

A tavalyi évben szakfelügyeleti vizsgálat zajlott a könyvtárban. Az EMMI megbízásából a 

Könyvtári Intézet mb. igazgatója véleményezte alapvető dokumentumainkat, szakmai 

tevékenységünket valamint a könyvtár működési környezetét, az épület könyvtári célokra 

való megfelelőségét. 
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Ugyanakkor el kell mondani,amellett hogy a könyvtár épülete továbbra sem megfelelő, a 

művelődési ház alapterülete is kicsi, és alkalmatlan egy-egy komolyab rendezvény 

megvalósítására. Pályázati forrásokat kell keresni, amelyek segítségével legalább egy 

nagyobb színházterem készülhetne el, kiszolgáló helyiségekkel, illetve megoldódhatna a 

könyvtár megnyugtató elhelyezése is. Ez azonban csak a képviselő-testület támogatásával 

lehetséges. 

A tavalyi évben szakfelügyeleti vizsgálat zajlott a könyvtárban. Az EMMI megbízásából a 

Könyvtári Intézet mb. igazgatója véleményezte alapvető dokumentumainkat, szakmai 

tevékenységünket valamint a könyvtár működési környezetét, az épület könyvtári célokra 

való megfelelőségét. 

A művelődési ház épületét továbbra is sokan és sokat használják. Bár többen másképpen 

látják ezt, meggyőződésem, hogy csupán azok az emberek vannak más véleményen, akik a 

rendezvényeket nem látogatják, illetve személyes indíttatásuk nem engedi, hogy objektíven 

lássák munkánkat. Azokat a csoportok, csoportvezetők, akik legalább hetente részt vesznek az 

intézmény életében, és kellő rálátásuk van tevékenységünkre, sőt többször elfordult már az is, 

hogy nem jutott hely számukra, egészen más véleményen vannak. De más a vélemény 

vidéken is a munkánkról, mind a környéken lakók, mind a „szakma” jónak értékeli a 

munkánkat.  

 Továbbra is nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre, és lehetőségeinkhez mérten 

próbálunk helyet és segítséget biztosítani.  

Sajnos, egyre többször előfordul, hogy egy-egy szervezet, intézmény elfelejt nemhogy 

időben, hanem egyáltalán szólni arról, hogy az épületben összejövetelt rendez. Egy ilyen eset 

felboríthat minden más programot.   

2016. évben sajnos, nem volt lehetőség komolyabb pályázat benyújtására, így az intézmény  

korábbi szárnyalása megállt, de a korábbi pályázatok során képzett tartalékaink segítenek a 

szakmai munka színvonalának fenntartásában. 

Komoly problémát jelent, hogy nyilvános internet-használatra csak a könyvtárban van  

lehetőség, mivel a művelődési ház számítógépei a 2006-os, utolsó fejlesztés óta teljesen  

tönkrementek, nyilvános internet-használatra alkalmatlanok.  

Mivel az élet minden területén egyre nagyobb szerepet kap az e-ügyintézés, a virtuális világ,  

feltétlenül szükséges lenne segítenünk azoknak, akik számára – anyagi helyzetük,  

képzetlenségük stb. miatt – ez nem megoldható feladat. Különösen indokolttá teszi e meglévő  

szolgáltatások jó színvonalú működtetésének biztosítását az a tény, hogy a településen üzleti  
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alapon működő hozzáférési pontok sincsenek. 

 

Munkánkban nagy segítséget jelent, hogy 2014-től visszakaptunk korábban elvett státuszokat, 

így 3 fő 4 óra helyett 8 órában foglalkoztatható. Ez mind a szakmai, mind a technikai 

munkában komoly segítséget nyújt intézményünknek. 

Ugyanakkor a kezdetektől részt veszünk a kulturális közfoglalkoztatási programban, melynek 

keretében 2016. évben mind a művelődési ház, mind a könyvtár szakmai munkáját 2-2 fő 

közfoglalkoztatott segítette. 

 

 

II. A 2016. évi szakmai tevékenység általános jellemzői 

 

II.1. Könyvtár 

A városi könyvtár legfőbb célja, hogy a használók igényeivel összhangban nyújtson 

hozzáférést minden nyilvánosságra kerülő információhoz. Törekszünk arra is, hogy a 

nyitvatartási időn és falainkon túl is információkat szolgáltassunk a könyvtárhasználók 

számára.  

A könyvtár szakmai munkájának középpontjába a minőségelvűségkerült. Ez az általunk 

régóta követett elv a 2013-ban módosított 1997. évi CXL törvény változása és a 120/2014. 

kormányrendelet megjelenése kapcsán került előtérbe. 

 

A könyvtári programok sorában – az elmúlt évekhez hasonlóan – kiemelt figyelem övezte a 

„Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos programsorozat enyingi rendezvényeit, 

melyek lebonyolításához 2015-ben is az NKA nyújtott anyagi támogatást. 

A könyvtárakban kialakítandó minőségi szemlélettel, tevékenységgel és az önértékeléssel 

kapcsolatos áttörést a 12/2010-es (III.10.) OKM rendelet jelentette, mely meghatározza a 

Minősített Könyvtár és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának feltételeit. A következő, 

a könyvtárak összességét érintő lényegi lépés az 1997. évi CXL. törvény 2013-ban történt 

módosításakor fogalmazódott meg, az 55. & (1) bekezdés k) pontjában, mely szerint a 

nyilvános könyvtár alapfeladata az, hogy: „szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás 

szempontjait figyelembe véve szervezi.”  

 

Mivel a nyilvános könyvtárak jegyzékén való fennmaradás létérdekünk, a 2015-ös év kiemelt 

feladatának tekintettük a jogszabályokban megfogalmazott követelmények teljesítését. Ez 

azért is sürgető volt számunkra, mivel az EMMI megbízásából megkezdődött a nyilvános 
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könyvtárak jegyzékén szereplő intézmények szakértői vizsgálata. Ennek során megtekintik a 

könyvtárak minőségirányítással kapcsolatos dokumentumait a 120/2014. (IV. 8.) Korm. 

rendelet előírásainak megfelelően („kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait 

figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit”). 

 

Első körben megismerkedtünk a KKÉK-kel és az EMMI ajánlásával, majd a szakmai 

kritériumok teljesítéséhez szükséges TQM ismereteket igyekeztünk elsajátítani a vonatkozó 

könyvtári szakirodalom segítségével. 

 

Az elméleti felkészülés után először a már meglevő dokumentumok felülvizsgálata történt 

meg. Javítottuk, aktualizáltuk a könyvtárhasználati, a számítógép-használati, a gyűjtőköri és 

az állományalakítási szabályzatokat, áttekintettük és korrigáltuk a könyvtár swot analízisét, 

jövőképét és küldetésnyilatkozatát. 

 

Az új dokumentumok létrehozását a partnerlista összeállításával kezdtük, majd elkészült a 

panaszkezelési szabályzat és a könyvtárközi kölcsönzés szabályzata. Az olvasói igények 

felmérésére és a használók elégedettségére irányuló kérdésekkel kérdőívet állítottunk össze. 

Az adatok összegyűjtésére és feldolgozására 2016-ban került sor.  

A 2016-ban megkezdődött a művelődési ház minőségirányítási rendszerének kialakítása is, 

szeretnénk, ha a 2017-es évben elkészülnének a szükséges dokumentumok, és a következő 

években elnyernénk a minősített közművelődési intézmény címet. 

Az előttünk álló feladat az igényfelmérés, valamint az elégedettségi vizsgálatok, melyek 

kiértékelése nagy segítséget nyújt majd szakmai munkánk ellátásához 

 

A könyvtár forgalmi adataiban évről évre tapasztalható csökkenés 2015-ben megállt. 2016-

ban a mutatók jelentős visszaesését a június18-július18-ig tartó leltározás miatti zárva tartás 

okozta  

A tendenciákat látva próbál az ember a számok mögé tekinteni, és választ kapni a tapasztalt 

jelenségek okaira. Többségük azonban objektív tényező, mely nem vagy alig befolyásolható. 

Mind a makro-, mind a mikrokörnyezetben lezajló események jelentős mértékben 

hatnak/hathatnak a könyvtárra. Ezek közül – munkánk szempontjából – a következőket tartjuk 

a leglényegesebbeknek: 

 a közoktatás színvonalának drasztikus visszaesése; 

 a funkcionális analfabéták számának növekedése; 
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 a televízió és a számítástechnika nyújtotta lehetőségek „elszívó” hatása; 

 az eltorzult értékrend széleskörű elterjedése; 

 a közművelődési/közgyűjteményi állami normatíva alacsony szintje, illetve az ebből 

fakadó következmények; 

 a helyi önkormányzatok anyagi helyzete, nem teszi lehetővé a könyvtárak megfelelő 

szintű támogatását. 

A fenti problémákat helyi szinten súlyosbítják a következők: 

 a településen élők lélekszámának csökkenése, 

 a térségben kialakult magas munkanélküliség;  

 az iskolázottság alacsony szintje a lakosság körében; 

 a többszörösen hátrányos helyzetű fiatalok számának egyre magasabb aránya; 

 az iskolák a könyvtár által nyújtott lehetőségeket nem használják ki, az 

együttműködésre kevés hajlandóságot mutatnak, tisztelet a kivételnek: annak a néhány 

pedagógusnak, akik tanítványaikkal rendszeresen látogatják a könyvtárat. 

 

A forgalmi adatok tekintetében érzékelhető negatív változások nagyrészt a fentiekből 

fakadnak, s partnerek nélkül bizony nagyon nehéz helyzetben vagyunk. 

 

Fontos megemlíteni, hogy a könyvtár beiratkozott olvasóinak száma ugyan „csak” 1329 fő, de 

ennél jóval többen használják a könyvtár dokumentumállományát, ők az úgynevezett látens 

olvasók. Nagyon gyakori, sőt egyre többször tapasztaljuk, hogy egy családból csak egy 

családtag jár a könyvtárba és ő választ olvasnivalót a többieknek. Nem ritka eset, hogy egy 

személy kölcsönöz magának, a párjának, a gyerek(ek)nek, néha még a nagyszülő(k)nek vagy 

a szomszédnak is. Azt hiszem, nem túlzás állítani, hogy ily módon 1500-1600 enyingi 

lakossal állunk kapcsolatban. 

 

Az alábbi, a tényleges nyitvatartási napok számát alapul vevő számítás az egy nyitvatartási 

napra eső forgalomra vonatkozóan stagnálást mutat. Az év során a felnőtt könyvtárnak 

naponta átlagosan (278 nyitvatartási napot figyelembe véve) 38 fő látogatója volt (2015:40), 

ebből 13 a kölcsönzők napi átlaga (2015: 14). 

 

A gyermekkönyvtárnak naponta átlagosan (190 nyitvatartási napot figyelembe véve) 41 fő 

látogatója volt (2015:49), ebből 8 a kölcsönzők napi átlaga (2015:10). Látható, hogy itt is 

inkább a stagnálás jellemző, bár a látogatók számában némi csökkenés mutatkozott.  
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A kölcsönzésre vonatkozó adatok drámaiak, bár legalább az elmondható, hogy megállt a 

csökkenés. Ettől függetlenül konkrét lépéseket kell tennünk, hogy jövőre valami kis javulást 

tudjunk elérni. Ez a feladat azért nehéz, mert a könyvtár önmagában nem tud változtatni: 

ezen. Egyrészt az önkormányzat lehet segítő partner a dokumentumok beszerzési keretének 

megnövelésével, illetve a működési feltételek javításával, másrészt a pedagógusok és a szülők 

kitartó, következetes segítségével/akaratával/támogatásával/együttműködésével lehet javítani, 

mégpedig a gyermekkönyvtárban. 

 

A két könyvtár napi átlagos forgalma összesen:79 fő látogató (2015:89) és 21 fő kölcsönző 

(2015:24). 

 

A felnőtt könyvtárban naponta átlagosan 43 db a kölcsönzött dokumentumok száma 

(2015:42), a gyermekkönyvtárban 17 db (2015:20), a két könyvtárból naponta átlagosan 60 db 

állományegységet kölcsönöznek (2015:59). A forgalom csökkenésének okait  

– a fent említett, tőlünk független okok mellett – a továbbiakban látjuk: 

 sokkal több könyv beszerzésére lenne olvasói igény (anyagi okok); 

 a DVD-k gyarapítása nem megfelelő ütemű és mennyiségű (anyagi okok); 

 kevés az olvasók ízlését kielégítő folyóirat (anyagi okok); 

 az anyagi okok  mellett talán az is szerepet játszik, hogy az iskolai oktatásban nem kap 

elég hangsúlyt az olvasóvá nevelés, nem kapnak kellő pedagógusi, szülői motivációt a 

gyerekek a könyvtárhasználatra. 

Az első, hármas felsorolás után minden esetben ott szerepel a problémák alapvető oka, és az 

mindhárom esetben az anyagi források hiánya. Az elmúlt két évben érezhető a pozitív 

fordulat, a megelőző kb. 10 év beszerzési hiányait szinte lehetetlen ellensúlyozni. 

 

Az időigényes keresések száma az előző évhez hasonlóan alakult. Elsősorban az 

egyetemisták, főiskolások igénylik az ilyen irányú segítséget, de az utóbbi időben a különféle 

tanfolyamokon, szak- és átképzésben résztvevők is egyre gyakrabban fordulnak hozzánk. 

Sajnos az utóbbi években kevesebb gimnazista és felső tagozatos diák jön  

versenyfeladatokkal, melyek megoldásában a korábbi években gyakran támaszkodtak  

dokumentumállományunkra, segítségünkre. Az ismeretek megszerzésében elsősorban az  

Internethez folyamodnak. 

A korábbi évekhez hasonlóan magas volt a munkanélküli központ által szervezett átképzésen  

résztvevők, levelező vagy kiegészítő képzésben részesülők száma. Speciális igényeik  
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kielégítése a jól működő könyvtárközi kölcsönzési rendszer mellett sem volt egészen  

megnyugtató. hiszen a könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét nem tudjuk finanszírozni, azt  

az olvasóknak kell megtéríteni. Ez gyakorta olyan összeget jelentett volna számukra, amelyet  

nem tudtak kifizetni. 

A könyvtárhasználók megoszlását vizsgálva három szembetűnő tendenciát látunk: 

 a felsőoktatási intézményekben tanulók száma 2002 óta magas, de 2011. óta számuk 

stagnál. A nappali tagozatos hallgatók mellett sokan másoddiplomás, illetve a 

kiegészítő képzésben vesznek részt, de számuk 2011 óta nem növekedett 

 középiskolába járó olvasóink száma hosszú éveken át tartó növekedés után 2009 óta 

lassú csökkenést mutat 

 az általános iskolába járó tanulók száma kb. 10 alatt fogyott, a csökkenés 2013-ban 

megállt, 2014ben pedig szerény növekedést tapasztaltunk, mely 2015-ben és 2016-ban 

megállt. 

Könyvtárunk forgalma néhány olyan problémát vet fel, amellyel évek óta szembesülünk: 

 a felnőtt könyvtár zsúfoltsága elérte azt a szintet, amely tovább már nem fokozható; 

 az olvasóteremben nyári időszakban állandóan olyan fülledt, bántóan rossz szagú a 

levegő, akkora a hőség, hogy időszerű lenne egy légkondicionáló beszerelése; 

 a gyermekkönyvtár kis mérete lehetetlenné teszi csoportos foglalkozások szervezését, 

számítógépek elhelyezését, 10 főnél több olvasó egyidejű jelenlétét; (A 

gyermekkönyvtár helyzetének normalizálása rendkívül sürgős feladat lenne, hiszen a fennálló 

problémák komoly hátrányokat jelentenek a hatékony olvasóvá nevelésben, amely – mint azt a 

statisztikai adatok is tükrözik – minden eddiginél fontosabb feladatunk lenne, természetesen 

az iskolák nevelőtestületeivel és a szülőkkel közösen.) 

Évtizedek óta kialakult szokásaink szerint folyamatosan (általában havonta, másfél 

havonta) intézzük a vissza nem hozott könyvekkel kapcsolatos eljárásokat. Munkánk 

következetességének eredményeként a notórius késések számát sikerült minimálisra 

csökkenteni (alkalmanként kb. 20-30 felszólítót írunk a két könyvtárban (Ez a szám a 

2001-es évhez viszonyítva harmadával csökkent). Ismételt (2., 3.) felszólítást alig-alig kell 

küldenünk, viszont meg kell említenünk, hogy az utóbbi néhány évben megnőtt azoknak 

az olvasóknak a száma, akik tartósan késedelmesek, illetve azoké, akik a könyveket ugyan 

visszahozták, de felhalmozott – gyakran tetemes – késedelmi díjaikat nem térítették meg. 

Szerencsére elenyésző azoknak a dokumentumoknak a száma, amelyeket egyáltalán nem 

tudunk „behajtani.” A számítógépes kölcsönzésre való áttérés következtében ez a 

munkafázis szinte teljesen automatizálódott, a felszólítási eljárás leegyszerűsödött. 
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II.2. Művelődési Ház 

 

 

A művelődési ház 2016-es programkínálata  az anyagi források növekedése miatt is 

színesebbé vált. 2016-ban Batthyány Fülöp - emlékévet hirdetett az önkormányzat. Az év 

során igyekeztünk rendezvényeink nagy részét Batthyány Fülöp és a Batthyány család köré 

szervezni. Munkánkhoz komoly segítséget és támogatást kaptunk egész évben Viplak Tibor 

polgármester úrtól. Az év eleji költségvetés készítésekor kiderült, hogy kiadásaink nem 

nőttek, sőt, miután a korábbi TÁMOP pályázataink megvalósultak, így a szakmai munkánkra 

fordítható összeg is kevesebb lett.  

Továbbra sem volt pénzünk a korábban sikeres „Muzsikáló kastélykert” sorozatra, de a 

megvalósult rendezvényeinkre fordított összeg sem volt elég arra, hogy minden elénk tárt 

igényt kielégítsünk.  

Szerencsére hosszú évek óta kialakult, jól együttműködő csapat dolgozik a művelődési 

házban, aminek köszönhetően a támadások nem zilálták szét a csapatot. Természetesen, 

elfogadunk minden jószándékú segítséget és kritikát is, azonban a személyes ellenszenvből 

táplálkozó, szubjektív és rosszindulatú támadás az effektív szakmai munkától veszi el erőnket 

és időnket.  

A művelődési házban 2015-ben 24 csoport működött. Helyet kaptak (és kapnak) nálunk a 

nyugdíjasklubok, a mozgássérültek helyi csoportja, a Vöröskeresztes szakkör, hastáncosok, 

gyermektánc csoportok, angol nyelvi csoport,  digitális festészet és baba-mama klub 

színesítette a kínálatot, és adott lehetőséget több korosztálynak is a szabadidejük hasznos 

eltöltéséhez. 2 éve visszatérően szervezünk a művelődési házban kézműves táborokat a 

tavaszi- őszi illetve a nyári időszakban, melyekre nagyon nagy volt az érdeklődés. A 

gyermekek teljes ellátást kapnak, különféle foglalkozások, sokrétű programok várják őket, a 

szülők pedig biztonságban tudhatják csemetéiket.  Táboraink 2016 nyarán Erzsébet 

táborokkal is kiegészültek 

A nyugdíjasok részére tánctanárt finanszíroztunk, hogy a Kortárs Nyugdíjas Ki Mit Tud-ra 

felkészüljenek. 

Fiatal zenészek is főként hétvégenként, esténként, a szünetekben pedig lehetőség szerint a 

művelődési házban próbálnak. Ennek ugyan a környéken lakók nem mindig örülnek, de úgy 

gondolom, hogy mindazoknak lehetőséget kell biztosítanunk, akik értelmes elfoglaltsággal 

szeretnék az idejüket eltölteni. 
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A tavalyi évben folytatódott a közmunkások képzése, melynek több alkalommal is helyet 

biztosítottunk. 

Alkotó művészeti közösségeink aktív résztvevői rendezvényeinknek. Segítségükre, 

részvételükre mindig számíthatunk.  

Ugyanakkor intézményünk is mindig igyekezett (és igyekszik) működésükhöz minden 

segítséget megadni.  

A helyi civil szerveződések közül többen nálunk tartják összejöveteleiket (bálok, 

megbeszélések, stb.)  

2007. évtől, a Tourinform iroda megszűnésével intézményünk vette át az Enyingi Hírmondó 

szerkesztésével kapcsolatos munkákat. Korábban a postai terjesztés problémákat okozott, 

azonban sikerült megegyeznünk a postával, így a leadott újságok terjesztése legtöbbször már 

másnap megkezdődik. A tavalyi évben egy kulturális közfoglalkoztatott munkásunknak és 

Ónody Gyula Polgármesteri hivatali ügyintézőnek köszönhetően javult az újság színvonala 

 

A művelődési közösségeink tagjainak száma 227 fő, a klubok, szakkörök résztvevőinek 

száma 227 fő. A 2016. évi összes látogatói létszám 43.657 fő volt! 
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III. A 2015. évi szakmai tevékenység a rendezvények tükrében 
 

 

A 2016. évet  rendezvények tekintetében elsősorban a  Batthyány Fülöp - emlékév határozta 

meg. 

 

Könyvtár 

 

A 2016-os év rendezvények tekintetében már sokkal visszafogottabb volt az előző évieknél, 

hiszen a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló programok már lezajlottak, csak az előző 

pontban említett fenntartási programok voltak, 27 alkalommal, 378 fő részvételével. 

 

Szokásos, hagyományteremtő szándékkal létrehozott, évről évre megrendezett programjaink 

egy részét megszerveztük tavaly is.Volt 7 könyvtári óránk, 58 könyvtárban tartott szakóra. 

Megtartottuk a Madarak és fák napját, valamint a népmese napját is. 

 

 

A „Könyvtárak összefogása a társadalomért” elnevezésű országos akcióhoz –, mely a „Nagy 

könyvtári show” címet viselte – több rendezvénnyel kapcsolódtunk: 

 Regényes múlt ” címmel író-olvasó találkozót szerveztünk Benkő Lászlóval 

(54 fő); 

 A felsősök Ép testben ép lélek címmel vetélkedtek 

 Olvasásnépszerűsítő programunk Életre kelt hősök címmel zajlott az alsó 

tagozatosoknak 

  „Velünk élő történelem” címmel kastélytúrát szerveztünk a Batthyány Fülöp 

által építettett római katolikus templomben(107 fő); 

 Könyvtrái tipp mix 3 alkalommal zajlott 

 Olvasni jó! könyvajánlás és felolvasás az idősek otthonában 

 Rejtély a könyvtárban-nyomkereső játék 

 

A 3-5 osztályosok számára 2016 végén meghirdetett pontgyűjtő verseny 4 fordulóján 41 fő 

vett részt. A 2016/2017-es pontgyűjtő 1. fordulójára 109-en készítették el a feladatokat, 

reméljük, hogy valamennyien folytatni fogják 2017-ben is. 
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Az utóbbi években könyvtárunk egyre nagyobb szerepet vállal mind az egyetemes, mind a 

magyar, mind a közvetlen környezetünket, településünket érintő hagyományok ápolásában. E 

céljaink megvalósítása érdekében a következő programokat szerveztük meg: 

 Rendhagyó természetismereti órák; 

 Pontgyűjtő vetélkedő  

 Népmese napja; 

 Jeles napok, események megünneplése/felelevenítése; 

 Megemlékezés híres emberek évfordulóiról 

 Helyi hagyományok megőrzésére való törekvés stb. 

 

A TÁMOP keretében fenntartott programokon kívül 87 programot szerveztünk, melyeken 

1839 fő vett részt. Összességében 114 rendezvényünk volt, 2217 fő részvételével. 

 

 

Művelődési Ház 

 

Művelődési házunk aktívan részt vállal a helyi és nemzeti ünnepek méltó megünneplésének 

biztosításában. 

Március 15.-e mellett városunk október 23-i nemzeti ünnepéhez kapcsolódó rendezvényt is a 

művelődési ház biztosítja. 

A 2016. évi báli szezonban még több bál került megrendezésre, mint korábban. 

Február végén csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel-nappal programcsokorhoz, melynek során 

darts bajnokság, csocsó bajnokság, rajzverseny és kiállítás várta az érdeklődőket. 

A Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési közösségi munkaprogramjának köszönhetően 

2016-ban 4 fő végzett kulturális közmunkát intézményünkben, munkájuk segítségével 

előrelépés történt a helytörténeti anyag feldolgozásában, illetve a művelődési ház 

programjainak színesítésében, nekik köszönhetően kézműves foglalkozások minden iskolai 

szünetben várták a gyerekeket. 

Húsvét előtti szombaton hüllőkiállítással és cirkuszi előadással vártuk az érdeklődőket, de 

újításként bekerült a művelődési ház előtti téren egy tojásfa feldíszítése is, mely sok 

gyermeknek és felnőttnek szerzett örömöt. 
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2016-ben a majálist  a május 1-én rendeztük meg,  ismét Kabókán. Az érdeklődés nagy volt, 

az időjárás azonban nem kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, de ezt egy rendezvénysátor 

bérlésével oldottuk meg, ami a szakadó esőben nagy segítségünkre volt a programok 

lebonyolításában. 

Májusi  program volt a gyermeknap,amelyre a Cifiben került sor, illetve a Hősök napja 

alkalmából szervezett megemlékezés.  

A Hősök napi rendezvényre Árpád szobornál és a művelődési ház előtti emléktáblánál került 

sor. Ami sajnálatos, hogy ezen a rendezvényen több volt a vidéki vendég, (a kecskeméti 

repülősök, a Malév képviselői, a Szentgyörgyi család tagjai, a székesfehérvári veterán 

repülők) mint az enyingiek.  

Pénz hiánya miatt ismét elmaradt a „Muzsikáló kastélykert” sorozat, amely sok vendéget 

vonzott a nyári szezonban a Balaton partjáról. Kuriózumnak számítanak az ilyen jellegű 

koncertek, programok, melynek igazi varázsát itt Enyingen a különleges környezet adja/adta. 

Bízom benne, hogy a közeljövőben folytathatjuk ezt a sorozatot. 

Intézményünk megszokott nyári programja továbbra is augusztus 20-hoz kapcsolódott. 

Igyekszünk évről évre a szórakozás és kikapcsolódás mellett nemzeti ünnepünk méltóságát is 

megteremteni. A helyi Török Bálint Vadásztársaság fennállásának 25. évfordulója alkalmából 

egy színvonalas kiállítással és ünnepi műsorral sikerült igazán ünnepet varázsolni Augusztus 

20-raA programok délután várták az érdeklődőket a Petőfi parkban. Több sátor bérlésére nem 

volt lehetőségünk, pedig sokkal azok esztétikusabba varázsolták a szabadtéri színpad siralmas 

épületét, nézőterét, környezetét. 

Sajnos, a korlátozott anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy megfelelő színvonalú 

programokat tudjunk szervezni. Ugyanakkor évek óta hangsúlyozom, hogy augusztus 20-a 

egy frekventált időpont, amikor az ország rengeteg településén rendezvény van, megfelelő 

mértékű összeg nélkül képtelenség a náluk tehetősebb településekkel versenyeznünk. 

2016-ban mindenki megelégedésére, gyönyörű tűzijáték varázsolta a lakosságot. 

Sajnos, sem az időjárást, sem a rendezvény látogatóinak összetételét nem tudjuk befolyásolni, 

sőt az általuk tanúsított viselkedés ellen is keveset tehetünk. 

Az ingyenes rendezvényeken gyakran tapasztaljuk, hogy néhány csoport – különösen a cigány 

kisebbséghez tartozók – nem tud kulturáltan szórakozni, és ami a legzavaróbb, hogy az 
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egyébként tisztességesen viselkedő, kulturáltan szórakozni vágyók estéjét, napját, de 

esetenként az egész rendezvényt tönkre teszik.  

Ugyanakkor kevés ráhatásunk van a büfé működésére is, nem az intézmény dolga, hogy 

különböző minőségellenőrzési, illetve vámellenőrzési feladatokat ellásson. Ezekre sem erőnk, 

sem időnk, sem kompetenciánk nincs.  

A tavalyi év legnagyobb rendezvénye a szeptember 3-4-én megrendezett II.Enyingi Városnap 

volt, ami a korábbi bográcsfesztiválok újjáélesztését tűzte ki célul. Célunkat elértük, 

Megmozdult a város, rengeteg résztvevővel, élő koncerttel. 

Újdonság volt, hogy a rendezvények sorát már pénteken megnyitottuk a Csík zenekar 

koncertjével, amely nagyon nagy érdeklődés mellett zajlott. 

A Batthyány emlékévhez kapcsolódva kiállítással, a körmendi  múzeummal együttműködve 

sikerült emlékezetessé tenni a napot. összefogásból jelesre vizsgázott a város.  

Vendégeink voltak testvértelepüléseink delegációi, akik nagyon jól érezték magukat nálunk. 

Az idei évben igyekszünk a tavalyi hibákból okulva még jobb rendezvényt szervezni. 

2016-ban ismét komoly segítséget nyújtottunk a városi borverseny megszervezéséhez, mely 

sok boros gazdát vonz térségünkből.  

 2 alkalommal szerveztünk bábszínházat, volt 4 alkalommal budapesti színházlátogatás, és a 

tavasz folyamán filmklub jelleggel ingyenesen vetítésre került néhány film is. Volt Idősek 

világnapjához kacsolódó rendezvényünk, ismét házhoz ment a Mikulás, is. Nyertünk 

novemberre egy ingyenes gyermekkoncertet. 

Azt látjuk, hogy lenne igény különböző gyermekprogramokra, csak sajnos, a költségvetésünk, 

illetve a színpad és a színházterem nagysága korlátokat szab a megvalósításnak, és a 

gyakoribb szervezésnek. 

Másik visszatérő téli rendezvény az adventi ünnepségsorozat volt, a város lakói számára nagy 

élményt jelentett ez a programsorozat. Minden évben igyekszünk valami újjal színesíteni a 

programok sorát.  

Hosszú évek óta komoly problémát jelent a fiatalok szórakozásának helyzete. A megoldás 

kulcsát az önszerveződésben látom. Fontos, hogy el tudják mondani, mit szeretnének, mi 

érdekli őket. Ennek hiányában nehéz bármilyen rendezvényt kitalálni számukra. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a kisebb csoportok, baráti társaságok, akik 
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összetartanak, megszervezik saját programjaikat, illetve segítséget kérnek ahhoz, hogy 

kulturáltan szórakozzanak.  

2007-ben  csocsóasztalt, 2013-ban verseny-dartsot  is vásároltunk, hogy általa is lehetőséget 

biztosítsunk a kulturált szórakozásra. Egy idő után az asztal tele lett papírral, ételmaradékkal, 

műanyag dobozzal. A darts kiegészítői eltűnnek. Kevesen vannak, akik rendeltetésszerűen és 

valóban kulturált szórakozásra használják az eszközöket. Azon kevesek mellé viszont 

odaállunk, hogy biztosítsuk egy kulturált szórakozás, időtöltés lehetőségét. 

Nem egyedi, hanem országos problémáról van szó. A középiskolás korosztályt barátai 

elsősorban ahhoz a városhoz kötik, ahova középiskolába jár, ugyanez elmondható a 

felsőoktatási hallgatókról is. Ahhoz a településhez, ahová este vagy hétvégenként érnek haza, 

elsősorban családjuk köti őket. 

Természetesen mi lennénk a legboldogabbak, ha mindent igényt ki tudnánk elégíteni, minden 

rétegnek megfelelő műsorral tudnánk szolgálni, azonban költségvetésünk szűkös keretek közé 

szorítja munkánkat. 

 

 

Összefoglaló gondolatok 

A gyermekkönyvtárban a korábbi évekhez hasonlóan szervezzük meg - az iskolákkal és az 

óvodákkal történt egyeztetés után - a különböző foglalkozásokat. A hagyományos 

versenyeket és pályázatokat továbbra is meghirdetjük. Igyekszünk megragadni minden 

lehetőséget és eszközt, amelynek segítségével hatékonyabbá tehetjük az olvasóvá nevelést. 

Ebben a munkában rendkívüli nehézséget okoz, hogy nagyon kevés – sajnos egyre kevesebb - 

gyerek tudja eszközként használni az olvasást. Gyakran tapasztaljuk, hogy felsősöknek is 

annyira kell még az olvasás technikájára figyelniük, hogy az olvasottak tartalmára már nem 

tudnak koncentrálni. Szótárakban, lexikonokban való tájékozódásukat sok esetben 

lehetetlenné teszi a magyar ábécé ismeretének hiánya. Az iskolai tanórákra való gyűjtőmunka 

évről évre kevesebb, és könyvtárhasználatot igénylő feladatot is alig-alig kapnak a tanulók.  

 

Gyermekkönyvtári tevékenységünket negatívan befolyásolja a helyiség kis mérete, 

zsúfoltsága, a megfelelő számú asztal és ülőhely hiánya. Ezek a problémák együttesen 

korlátozzák a helyben használat mértékét: csoportos könyvtárhasználatra nincs lehetőség, sőt 

forgalmasabb időszakokban kifejezetten zavaró a nagy tömeg. 
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Az olvasási kultúra, az olvasóvá nevelés területén mutatkozó drámai helyzeten való 

változtatás szándékával egyeztetést szeretnénk folytatni az iskolák vezetőivel, és javasoljuk 

közös cselekvési program kidolgozását. Az együttműködés rendkívül fontos ezen a területen, 

hiszen a könyvtár önmagában tehetetlen, mi csak azokkal az iskolásokkal tudunk pozitív 

eredményeket elérni, akik megtanultak olvasni, akiket szülői-pedagógusi motiváció inspirál 

könyvtárlátogatásra. 

 

Mivel az élet minden területén egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus, a virtuális világ, 

feltétlenül szükséges segítenünk azoknak, akik számára – anyagi helyzetük, képzetlenségük 

stb. miatt – ez a lehetőség egyébként elérhetetlen lenne. Különösen indokolttá teszi e meglévő 

szolgáltatások jó színvonalú működtetésének biztosítását az a tény, hogy a településen üzleti 

alapon működő hozzáférési pontok nincsenek, így minden igényt a könyvtárban működő 6 db 

számítógépnek kell kielégítenie. A művelődési ház pillanatnyilag nem rendelkezik olyan 

gépparkkal, amellyel a nyilvános internet-használatot biztosítani lehetne, bár erre nagy 

szükség lenne. 

 

Sokszor érik támadások az intézményt, a támadásokkal teli légkörben nehéz minőségi 

munkát végezni.   

Pénz hiányában nehéz bármit is tennünk, nehéz az elvárásoknak megfelelnünk, de 

igyekszünk minden lehetőséget megtalálni, és többletforrásokat teremteni, hogy 

munkánkat színvonalasabbá tudjuk tenni. 
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MELLÉKLETEK 
 

 

Könyvtár táblázatai     

1. sz. Táblázat     

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2016. évi 

gyarapodásának megoszlása 

  szakcsoportok 

szerint: 
           

      

Megnevezés                                                                                 

Db 2015. 

%  

Db 

2016. 

%  

Általános művek (0) 8 0,99% 1 0,16%  

Társadalomtud.-ok (1, 

2, 3, 908, 92/99) 101 12,45% 32 4,98%  

Nyelv- és 

irodalomtudományok 

(8) 7 0,86% 11 1,71%  

Természettudományo

k (5, 91) 21 2,59% 18 2,80%  

Alkalmazott 

tudományok (6) 32 3,95% 23 3,58%  

Művészetek(7) 25 3,08% 10 1,56%  

Szakirodalom 

összesen 194 23,92% 95 14,80%  

Szépirodalom 430 53,02% 348 54,21%  

Ifjúsági irodalom 187 23,06% 199 31,00%  

Gyarapodás összesen 811 100% 642 100%  

      

      

      

2. sz. Táblázat      

      

      

Az egyedi 

nyilvántartású 

dokumentumok 

2016. évi 

gyarapodásának 

megoszlása a      

beszerzés forrása 

szerint:      

      

      

Megnevezés Db' 15-ben % 

Db'16-

ben %  

Vétel a KELLÓ-nál 

(+Kódex-Bp.) 423 52,16% 416 64,80%  
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Könyvellátó 0 0,00% 0 0,00%  

Vétel egyéb helyről 86 10,60% 106 16,51%  

Vétel összesen 509 62,76% 522 81,31%  

Ajándék (Soros 

Alapítvány, NKA) 302 37,24% 120 18,69%  

Egyéb (bekötetett 

folyóiratok) 0 0,00% 0 0,00%  

Gyarapodás összesen 811 100% 642 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

Művelődési Ház táblázatai 

 

Éves össz látogatottság 

Fax fénymásolás 358 

Rozmaring NY.K 1629 

Barátság 576 

Gy angol 416 

Hastánc 695 

Vöröskereszt gimi 30 

Tinódi L. Iskola 85 

Herceg B. Iskola 699 

Fórum 587 

Viziközmű 170 

Esküvő 212 

Bál 765 

ünnepi műsor 202 

vásár 4585 

Gazdakör 23 

Imaóra 167 

városszépítők 85 

Termék b 428 

Bababörze 101 

külső rendezvény 4263 

Zumba 775 

Színház  1633 

Tanfolyam 6370 

Összejövetel 508 

Kiállítás 116 

Gyermektánc 598 

Gyermektorna 503 

Véradás 251 

Bejövők / egyéb 4739 
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Hegyközség 523 

rendezvény 3250 

B bozsok Ny. klub 506 

Tábor 310 

Digi-pinga 195 

Gary Iron klub 301 

baba mama klub 228 

Gyermek torna 112 

    

Össz: 43452 

 

 

 

 

Havi kimutatás 

Január 3188 

Február 3365 

Március 3652 

Április 4220 

Május 3237 

Június 3447 

Július 2226 

Augusztus 2672 

Szeptember 3115 

Október 2982 

November 2190 

December 3250 

Össz: 43452 

 



Beszámoló a 2016. évi költségvetéshez 

 

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
 

 

1. Az intézmény bevételei : 

Az intézmény összes bevételeinek eredeti előirányzata 550.000Ft volt, a teljesítés 701.800 Ft, 

kb. 127%-on teljesült. 

A bevételeinket annak ellenére tudtuk teljesíteni, hogy a vásárok száma jelentősen lecsökkent 

a 2016. évben, köszönhetően annak, hogy a piac helyisége is bérbe adható ilyen célra. Viszont 

különféle tanfolyamok gyakran veszik igénybe helyiségeinket. 

Átvett pénzeszközként 45.289 Ft volt a teljesítésünk. 

 

2. Az intézmény kiadásai: 

2.1. A személyi kiadások  

Az intézmény személyi állománya nem változott a 2016. évben. 

Bérkiadásaink 200eFt-al meghaladták a tervezettet, viszont a béren kívüli juttatások 250eFt-al 

kevesebbel teljesültek. 

A munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak. 

 

2.2. Beruházás, gép, berendezés beszerzése 

Nagyértékű eszköz beszerzése nem történt, sem beruházást nem hajtottunk végre 

 

2.3.A dologi kiadások 

 

2.3.1. Művelődési ház 

Az üzemeltetési anyagok beszerzése 60%-on teljesült,  

A telefondíjaink, az internet előfizetés díja és a fénymásolás, valamint a szállítási szolgáltatás 

díjai a tervezettnek megfelelően alakultak.  

A közüzemi számláknál érezhető az épület szigetelésének és a nyílászárók cseréjének hatása, 

ezen a területen 1.250eFt megtakarításunk jelentkezett 

Vízszámláink irreális fogyasztást jeleznek, már több,  mint egy éve, azonban ennek 

megállításához az elöregedett WC tartályok cseréjére lenne szükség. 

A reklám és prop. kiadások 250eFt megtakarítással jelentkeztek a tervezetthez és a módosított 

előirányzathoz képest. 

 

2.3.2 Könyvtár 

A könyvtár szakmai kiadásai 450eFt-al magasabban teljesültek a tervezettnél. A közüzemi 

díjak a tervezettnek megfelelően alakultak. 

A karbantartási, kisjavítási költségek 200eFt-al haladták meg a tervezettet, azonban a 

távközléshez kapcsolódó kiadások ennyivel kisebb mértékben teljesültek. 

 

 

Összességében elmondható, hogy az intézmény bevételei meghaladták a tervezettet, a 

kiadások pedig a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, a módosított előirányzathoz képest 

94%-on, az eredeti előirányzathoz képest pedig 97%-on teljesültek. 


