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1. Bevezető
Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár alapvetése:
Intézményünk tevékenységrendszerében centrális helyet foglal el a közösségi kultúra, a
kulturális közösségeink támogatása, megtartása, fejlesztése.
A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi
kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban
megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai
programként jelenjen meg.
Beszámolási ciklus egy év
Célunk volt:
- közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása: az
intézmény valamennyi helyiségének tisztántartása, a gondozottság érzetének megerősítése
minden betérő látogató esetében, ill. a naprakészség biztosítása minden területen
- a település kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése: nélkülözhetetlen a civil
szervezetek munkája, az önálló programjaik szervezése és részvételük a rendezvényeken.
- a kulturális hagyományok ápolása:
- új kulturális értékek „felfedezése”, a helyi értékek ápolása, tudatosítása a lakosságban. A
község kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése a település idegenforgalmi vonzerejét
növelő kulturális rendezvények szervezése.
Alapfeladatainkat már az 1997. évi CXL törvény kiegészítését biztosító LXVII. évi
törvénynek (Kultv) szerint próbáltuk megfogalmazni.
Részlet a törvényből.

76. § * (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
(2) * A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés
szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira
figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás
biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének
biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása , - kötelező!!! - (IBLMHK)
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, (IBLMHK)
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, (IBLMHK)
f) a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Alapfeladatink a nyilvános könyvtári ellátásban:
- dokumentumok, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsátása
- az állomány adatbázisba történő feldolgozása
- a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében
- szakmai pályázatokon való részvétel
- helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, helytörténeti kutatómunka végzése
- közhasznú információs szolgáltatás nyújtása
2. Tárgyi, infrastukturális feltételek:
A 2012-ben befejezett IKSZT-s pályázatnak köszönhetően intézményünk infrastukturális és
tárgyi feltételrendszere még mindig jó. 2018-ban önkormányzati forrásból befejeződött a tető
teljes felújítása is, így a 2013-as jégverés okozta beázások várhatóan nem jelennek meg
intézményünkben.
3.Személyi feltételek:
1 fő igazgató - egyetemi végzettség
1 fő könyvtáros – középfokú könyvtárosi végzettség, nem szakirányi felsőfokú v.
1 fő takarító/technikai alkalmazott – középfokú (érettségi) végzettség
1fő a Kulturális Közfoglalkoztatott program keretén belül: 2018 06.20-ig
4. 2018. évi szakmai munka tevékenységi területek szerint:
4.1. Közösségi kultúra
„A közösségi kultúra fellegvára” (Vas Népe c. megyei napilap)
A művelődési ház a kulturális csoportokat a helyben élők közösségi, alkotói,
szórakozási, képzési, szabadidős igényeinek kielégítésére szervezi. Közhely immár,
hogy a közösségfejlesztés településfejlesztés és a településfejlesztés közösségfejlesztés is. E
jelmondat köré építkezik, teremt közösségi kultúrát évtizedek óta az ikervári Batthyány Lajos
Művelődési Ház. A tucatnál több kulturális csoport - a hét hat napján nyitva tartó
intézményt - az esti órákban nyüzsgő színtérré változtatja. Természetes, hogy a
művelődési intézmény sokrétű feladatkörében ők foglalják el a legfőbb, centrális helyet.
Gyermek – és ifjúsági közösségként, négy korcsoportban működik a
Gyermekszínjátszó szakkör, az Akrobatikus Rock and roll, a Taekwondoo csoport
és a „Szólj be!” ifjúsági klub – (Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat). Felnőtt
előadóművészeti csoport a Castrum Gemini Énekegyüttes, (majd 2018. június 30-i
megszűnése után a Geminum Castellum Énekegyüttes) az országos arany minősítésű
Rába(p)ART Társulat. Rekreációs lehetőséget kínál a Jóga, Aerobic, és az

Asztalitenisz Klub. Rendszeres foglalkozásokat tart a Nyugdíjas Klub. A Hímző,
varró szakkör. Hetente tartja foglalkozásait a Baba-mama Klub és hozzá kapcsolódva
a Babatorna. A Ringató verses, mesés, zenés kikapcsolódó és közzösségfejlesztő
program a kisgyermekes családoknak. A művelődési ház Net-kuckójában a lakosság
részére térítésmentesen hozzáférhető az internet és a Kondicionáló terem. Felnőttekkel
működik a Kreatív szakkör ahol a természetes anyagok, szalma, csuhé, fűzvessző,
agyag megmunkálásához pihentető, már-már terápiás nyugalmat az ikervári művelődési
ház falai közé.

4.1.1. Rába(p)ART Társulat (Ikervári Színkör)
Tucatnál is több országos minősítéssel rendelkező csoport az egyetemes és magyar
drámairodalom közvetítésén túl érték – és hagyományőrző tevékenységet is végez. A Helyi
Értéktár kidolgozója. Működése során az Ikervári Vízerőmű, Vas megyei érték is lett, míg az
„Ikervári Batthyány kastély”, a „Batthyány emlékház” és a „Batthyány emlékmű” című
értékjavaslatokkal kapcsolatban a bizottság azt a döntést hozta, hogy a három értékjavaslat
egy csomagban „Batthyány Lajos mártír miniszterelnök emlékének ikervári
hagyományápolása, a Batthyány-család szellemi és épített öröksége” címmel került be a
megyei értéktárba.
2012-től IKSZT-t is működtet. 2017. február 1-én ben sikerrel ért véget a fenntartási időszak.
A társulat a helyi rendezvények és a megye települései rendezett falunapok szereplője is. A
társulat Pataki András a Soproni Petőfi Színház igazgatója meghívására 2018. május 30június 3-ig részt vett Közép-Európa egyik legrangosabb amatőr színjátszó fesztiválján a
KASZT-on, ahol ezüst minősítésben részesültünk. 2018-ban 13 helyre kaptunk meghívást: 03.
08. Nagygeresd, 05. 27. Csempeszkopács, 05. 30 – 06 – 03. Komló, 08.04. –Porpác, 08. 11. –
Káld, 08. 18. Répceszentgyörgy, 10.10. – Duka, 10. 10. Bögöt, 10.19. – Vát, 10.28. – Gérce,
11.17. – Nagysimonyi, 11.24. – Bejcgyertyános, 12. 02. – Oszkó.
A csoport vezetője: Pásti József
Csoportlétszám: 10 fő (az egyesület létszáma 28 fő)
Foglalkozások: minden héten csütörtökön 18:00 – 19:30
4.1.2. Castrum Gemini Énekegyüttes
A vasi és dunántúli népdalkincs összegyűjtése, bemutatása mellett népek dalaiból,
megzenésített versekből, egyházi énekekből is gazdag repertoárral rendelkeznek. Szinte
valamennyi helyi ünnepségen, ill. adventi rendezvényen közreműködnek. 2018. tavaszán
munkahelyi feladataira hivatkozva Pernecker Csilla karnagy bejelentette, hogy az első
félévet követően nem tudja folytatni a dalkör vezetését, így a Castrum Gemini
Énekegyüttes 18 év után 2018. június 30-án befejezte működését.
Csoportvezető: Pernecker Csilla
Csoportlétszám: 16 fő
Foglalkozások: minden héten kedden 17:00 – 18:00

4.1.3. Gyermekszínjátszók
A több mint négy évtizede működő ikervári gyermekszínjátszás Szabó Károlyné
nevéhez kötődik. Két korosztályban: óvodás és alsó tagozatos, ill. felső tagozatos –
és ifjúsági korcsoportban alkotják a teljességet. Repertoárjukban szerkesztett
ünnepi - és vidám produkciók, rövidebb mesék is megtalálhatók. A helyi
rendezvényeken kívül a környékbeli települések programjaiban is gyakorta
fellépők. Fontos szerepe van a gyermekszínjátszásnak tagjaik kommunikációs,
társaskapcsolati…stb fejlődésében. Mindez elősegítheti, hogy boldogabb emberré
váljanak, értelmet nyerjen életük.
Csoportvezető: Szabó Károlyné
Csoportlétszám 14 + 8 fő
Foglalkozások: minden héten csütörtökön 16:15 – 17:15, ill. pénteken 16:0 –
17:00
4.1.4. Akrobatikus rock and’ roll
A celldömölki rock and roll iskola égisze alatt működik immár negyedik éve az
ikervári csoport. Kiváló fizikai állóképességet, harmóniát garantál minden
résztvevő számára a sportnak nevezett művészi tánc. A „rockisok” több területi és
országos versenyen is sikerrel szerepeltek. Természetesen a helyi
rendezvényeinken is gazdagítják a programkínálatot, így pl. a falunapon és az
ikervári ikertalákozón.
Csoportvezető: Koszogovits Norbert
Csoportlétszám: 16 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten pénteken 17:30 – 19:00
4.1.5. Ringató
Nagy sikere van a szülők és a gyermekek körében a mondókás, mozgásos
foglalkozásoknak. A kicsik intellektuális, érzelmi fejlesztésén túl szociális
kapcsolataikat erősítő szereppel is bírnak.
Csoportvezető: Zentai Szilvia
Csoportlétszám: 12 fő
Foglalkozások időpontja: kéthetente kedden 10:00-kor
4.1.6. Jóga, és életvezetési csoport
A csoport vezetője életmód tanácsadással is segíti a tagok lelki, testi egészségének
megőrzését. A jóga, amely a modern ember igényeihez idomul, fizikai, mentális,
szociális és lelki/spirituális egészséghez segíti tagjait.
Csoportvezető: Mecseki Ferenc
Csoportlétszám: 12 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten kedden 17:30-tól – 18:30-ig

4.1.7. Kangoo
Lányok és fiatal anyukák látogatják a dinamikus mozgásra épülő zsírégető,
alakformáló tornát. A mozgásfajta alapja egy speciális cipő, amely első ránézésre
leginkább egy görkorcsolyához hasonlít, ám a kerekek helyén erős, rugós pántok
feszülnek. A felszabadult jól koreografált „ugrándozásnak” lélekgyógyító hatása
van, ezért azoknak is ajánlott, akik hajlamosak szorongásra és stresszes életet
élnek.
A csoport 2018. júniusában befejezte működését!
Csoportvezető: Kiss Király Diána
Csoportlétszám: 8-10 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten pénteken 19:00-tól
4.1.8. Csuhajja Aerobic
A kangoo hiánypótlásaként jött létre 2018. november elejétől az érdekes nevű
Csuhajja Aerobic csoport. Az aerobic zenei alapját a népszerű zenei alapok néha
még mulatós blokkok adják. Népszerűsége miatt a heti egy foglalkozást heti két
alkalomra bővítették a csoport tagjai.
Csoportvezető:
Csoportlétszám: változó, alkalmanként 14 – 16 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten kedden 18:30 – 19:30, ill pénteken
19:00—20:00
4.1.9. Asztalitenisz Klub
A klub a megyei bajnokságba is benevezett így az ősz folyamán több megyei
verseny lebonyolítására is sor került a művelődési házba. A csoport 2018-ban is
rendszeres kapcsolatot ápolt a szomszédos Ausztriában lévő heiligengratzi
asztaliteniszesek tagjaival. Kölcsönös látogatások, versenyek teszik szorosabbá
sportbarátságukat.
Csoportvezető: Szenteleki Tamás
Csoportlétszám: 12 fő
Foglalkozások időpontja: Minden héten szerdán 18:00-tól
4.1.10. Moccanó Manó – babatorna
A Baba-mama klub égisze alatt működő babatorna alapvetően a mozgás örömét
adja a kicsiknek, de segít a koordinációban, a finom motorikus mozgások
elsajátításában is.
Csoportvezető/k: Kiss Zsófia
Csoportlétszám 12 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten szerdán délelőtt 09:30-től
4.1.11. Kreatív szakkör
Elsősorban a szalma fonásával foglalkoznak, de minden természetes anyag
dísztárggyá, ékszerré, használati tárggyá válik a csoport tagjainak keze alatt.
Minden ünnepkörhöz készítenek szalmából font tárgyakat. 2018-ban egy

alkalommal mutatták be alkotásaikat: helyben a művelődési
Csoportvezető: Kondorné Bujtor Bernadett
Csoportlétszám: 9 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten hétfőn 17:00-19:00

házban.

4.1.12. Hímző varró szakkör
2018-ban egészségügyi problémák miatt hosszabb, rövidebb kihagyásokkal
műkődött a csoport. Előszeretettel cserélik egymás közt a már begyakorolt
technikákat, módszereket, eljárásokat, sőt a kész termékeiket is.
Csoportvezető: Szovák Ferencné, Markó Jánosné
Csoportlétszám: 8 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten szerdán 16:00-tól
4.1.13. Nyugdíjas Klub
A művelődési ház legrégibb rendszeres művelődő közössége a nyugdíjas klub.
2018-ban ünnepelték megalakulásuk 35. évfordulóját. A rendezvényen jelen volt
Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Fehér Ferenc polgármester,
Tóth András plébános, a Zichy A. Ált. Iskola ig. helyettese, Vép Város Nyugdíjas
Klubjának képviselői (8 fő) és Vép Város alpolgármestere. Önként vállalt
feladatuk a Péterfa - majori leventesírok gondozása. Senior Színjátszó
csoportjukkal a nyugdíjasok országos ki mit tud- ján több alkalommal is
eredményesen szerepeltek. Minden községi rendezvényen és koszorúzási
ünnepségeken szervezetten képviselik korosztályukat. Felvállalták a Batthyány
Emlékházban kialakítandó helytörténeti gyűjtemény összeállítását is. Több
tapasztalatszerző kirándulást is szerveztek. 2018-ban is az előző évek jó
gyakorlatának megfelelően Szentendrére utaztak. A kétnapos kirándulás során a
Pap-szigeti Kempingből indultak felfedező útjaikra: Visegrádra, Nagymarosra,
Csoportvezető: Szabó Ferencné, - Pásti József igazgató
Csoportlétszám: 18 fő
Foglalkozásaikat minden második hét hétfőjén 17:00-tól tarják
4.1.14. Baba-mama Klub
Az immár négy éves klub elsődleges célja, hogy találkozzanak, megosszák
egymással örömeiket, gondjaikat, tapasztalataikat a kisgyermekes szülök.
Gyakorta szerveznek maguknak programokat, közös ünnepségeket (farsang,
Mikulás-váró), rekreációs, életvezetési, egészségügyi előadások. A Babatorna és a
Ringató foglalkozásoknak a törzslátogatóit jelentik.
Csoportvezető: Jóna Bíró Viktória
Csoportlétszám: 16fő
Foglalkozások időpontja: minden héten kedden 10:00-tól
4.1.15. Gyermek –és Ifjúsági Önkormányzat
2018-ban csoportkohéziós nyári továbbképzésen a Szentendrei Pap- szigeti
Kempingben töltöttek két napot a fiatalok.
A heti rendszerességű

összejöveteleiken a kötetlen társasélet (ping-pong, társasjátékok, biliárd,
filmvetítés) tölti ki a foglalkozásaikat. Évente egy nyári tábor szervezését is
felvállalják. A művelődési ház alkalmazottainak közreműködésével pályázatot
írnak és segítenek a 3 -4 napos napközis jellegű tábor megszervezésében,
lebonyolításában.
Csoportvezető: Szőke Szeverina
Csoportlétszám 14 fő
Foglalkozások időpontja: minden héten szombaton 15:00-tól
4.1.16. Net-kuckó és Kondicionáló terem
Közösségi ingyenes interhasználat a hét 6 napján ( az intézmény nyitva tartási
idejében) biztosított a látogatók részére. Az intézményben wifi is működik,
amelyet képzések, előadások során is használunk. A kondicionálóterem hétfőn,
szerdán
és pénteken délután 16:00 -18:00 óráig várja látogatóit.
4.2. Műsoros előadások, rendezvények
Intézményünk szakmai programját tervezetének megfelelően teljesítette, az elmúlt
esztendőben. Az intézmény munkáját egy jól működő hagyományos programsorozat, és
művészeti csoportjainak munkája alapozza meg. Minden évben kiegészül a hagyományos
rendezvénysorozat új elemekkel, helyszínekkel
Megvalósított nagyrendezvényeinkről címszavakban.
- Január 19. Magyar Kultúra Napja – Bp. Pásti József igazgató a Magyar Kultúra
Lovagjaként 14 éve műsorvezetője a Magyar Kultúra Napja által rendezett
gálaműsornak Budapesten a Stefánia Palotában.
- Február 3-án kapcsolódva a Kultúrházak éjjel-nappal c. országos programsorozathoz.
Immár 11 éve a Maszkabál c. programunkkal az intézmény csoportjainak és
látogatóinak részére szervezünk tréfás műsorblokkokkal, maszkos játékokkal vidám
farsangi estet. A rendezvény családias, baráti hangulatú, résztvevőinek száma 38-40
fő közötti.
- Március 3-án a Sárvári Oratórikus Kórus által létrehozott „Az élet kenyere” c.
musicallel szerepeltünk Celldömölkön. (Pástiné B. Gabriella – Gabriella nővér, Pásti
József – József testvér.)
- Március 8-án Nőnapi megemlékezés volt a Nyugdíjas Klub szervezésében
- Március 8-án Nagygeresden szerepelt a Rába(p)ART Társulat Kéry F: Beteg a disznó
és a Konyhatündér c. vidám előadásokkal.
- Március 14-én a koszorúzási rendezvényen ünnepi műsort adott a Zichy Antónia Ált.
Iskola 7. osztálya Pástiné B. Gabriella tanárnő vezetésével. Minden évben az ünnepi
köszöntőt középiskolai diák mondja. Ebben az évben Gyürü Benedek a kőszegi
Jurisics Miklós Gimnázium diákja a művelődési ház Gyermek –és Ifjúsági
Önkormányzatának tagja szónokolt.
- Március 18-án a szentpéterfai Talentumok Együttes Rockpassió c. darabját láthatták az
érdeklődők.

-

-

-

-
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Március 19-én a Batthyány József gróf 1807-es adományára emlékeztünk és a József
pohár hagyományőrző eseményre gyűltünk össze a Zsidahó-dűlőben. Közreműködött
Dr. Komáromi Tibor és a Castrum gemini Énekegyüttes.
Március 24-én a Sárvári Oratórikus Kórus „Az élet kenyere” c. musicalében
szerepeltünk ismét. Ezúttal Szombathelyen a Bartók teremben két előadással. (Pástiné
B. Gabriella – Gabriella nővér, Pásti József – József testvér.) Ikervár nevét, hírét
öregbítve.
Április 10-én immár 12. alkalommal rendeztük meg az Ikervári Versünnepet, amely a
Regösök húrján országos vers-és prózamondó verseny regionális döntője is egyben. A
tehetségkutató rendezvényről 7 fő került a novemberi országos döntőbe Budapestre. A
zsűri elnöke, mint minden évben Kiss László a Versmondók Egyesületének elnöke.
Április 14-én a Kárpát-medencei Sanctus Stephanus vers – és prózamondó verseny
döntőjére került sor Budapesten a Szent Margit Gimnáziumban. A nagyszabású
versenyt Pásti József az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója szervezte és látta el az instruktori feladatokat. A zsűri elnöke Tóth
Auguszta a Nemzeti Színház művésze.
Május 10-én a „Közösségek hete” c. országos programsorozathoz kapcsolódva
rendeztünk közösségeink számára nyílt napot, és egymás előtti bemutatkozási
lehetőséget. A résztvevő 12 művelődő közösség tagjai, ill. vagy vezetői hasznosnak,
tartalmasnak és szórakoztatónak ítélték meg a délutánt.
Május 31-től június 03-ig Pataky Andrásnak a Soproni Petőfi Színház igazgatójának
meghívására az egyik legjelentősebb amatőr színjátszó találkozón (84 jelentkező
csoport közül bekerülve a 11-be) a KASZT-on vett részt a Rába(p)ART Társulat Jack
London: Osztozkodás c. darabjával.
Május 30-án a csempeszkopácsi középkori vásáron Hans Sachs: A szatócs batyuja és
Kéry Ferenc: Beteg a disznó c. komédiáit adta elő a Rába(p)ART Társulat.
Június 30-án és július 1-én az Ölelkező Rába-völgye programsorozat első napján
újraavattuk a Hősi emlékművet majd ezt követően a Szélünnepen játékos
sorversenyek, vetélkedők, virágosítás,főzőverseny zajlott a Mesevár Óvoda udvarán.
A délután során fellépett Richy King bűvész, ill. sétakocsival elérhetővé váltak a
település határában működő szélerőművek. Este a művelődési ház színpadán a
Hídvégi Band, majd Meggie és a Hangcsapda zenekar szórakoztatta a vendégeket. A
második napon a XXVIII. alkalommal megrendezett Ikervári Napokon
hagyományosan gazdag, igényes programsorozat várta a látogatókat. Délután kettő
órakor Helyi értékeink címmel ikervári alkotók, gyűjtők munkáiból nyílt kiállítás,
amelyet Pásti József igazgató ajánlott a jelenlévők figyelmébe,közreműködött a
Castrum Gemini Énekegyüttes. A délutáni kulturális műsorban közreműködött. a
Gyermekszínjátszó csoport, a Csurgóforrás Alapítvány dalköre és néptánc-csoportja,
Kántor László rock and roll tánckara, a szentpéterfai Tímár trió, az Akrobatikus rock,
and roll csoportunk, Tóth Éva és Leblanc Győző operett énekesek, majd Takács
Nikolas, ill. Edo Denova DJ zárta a kétnapos rendezvény. Természetesen sor került
Ikervár legifjabb polgárainak köszöntésére, a testvértelepülési megállapodás aláírására
ízletes vacsorával, ingyenes sörcsapolással.
Augusztus 4-én Porpácon szerepelt a Rába(p)ART Társulat.

-
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Augusztus 11-én Káldon szerepelt a Rába(p)ART Társulat vidám darabjaival.
Augusztus 18-án Répceszentgyörgyre kapott meghívást a Rába(p)ART Társulat.
Augusztus 19-én 08:30 órakor kezdődő szentmise keretén belül került sor az új kenyér
megáldására a rk. Szent György templomban
Augusztus 20-án Szent István király ünnepén a Szent István Bazilikánál tartott
ünnepi megemlékezés szervezői és a rendezvény kulturális programjainak szervezését
és műsorvezetői feladatait – az Esztergom-budapesti Főegyházmegye és a Mária
Rádió felkérésére – Pásti József az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója látta el.
Szeptember 21-én Gércére kapott meghívást és szerepelt a Rába(p)ART Társulat.
Szeptember 29-én rendeztük meg a hagyományos Ikervári Ikertalálkozót szüreti
vigadalommal. Hagyománnyá vált a több mint tízéves múltra visszatekintő szüreti
vigadalom és a hozzá kapcsolódó ikertalálkozó. „Jól kitaláltátok magatokat” írta a
facebookon egyik korábbi pedagógus kollégám Kiss János, az Apáczai Kiadó egykori
szakmai vezetője. Valóban egyre többen érdeklődnek a rendezvény iránt úgy is mint
érintett ikerpárok, és úgy is mint látogatók. Ebben az évben több médiának is
felkeltette a figyelmét az ikervári rendezvény. A Bécsben megjelenő Magyarul
Tanulo(ó)k című színes magazin például 3 oldalon csak Ikervárról és az ikervári
ikertalálkozóról írt. Hasonlóképpen sok fotót és érdeklődést kiváltó hírt közült
rendezvényünkről a Sokszínű Vidék c. internetes portál. Megjelentette honlapján az
ikervári eseményt partnerünk, a Magyar Ikerregiszter elnevezésű tudományos
egyesület, amelynek vezetői az ikervári ikertalálkozón is előadást tartó Dr. Tárnoki
Ádám és Dr. Tárnoki Dávid ikerkutató iker-orvosok. Summa summárum az ikervári
ikertalálkozónak, így Ikervárnak is - bátran mondhatjuk – országos és nemzetközi
figyelmet, ismertséget szereztünk. Ezen a napon bemutatkoztak az erdélyi
testvértelepülésünk, Lozsád táncosai is. Második alkalommal ehhez a naphoz
kapcsoljuk a Hozz egy mesét programot is, így a Népmese Napjára és Benedek
Elekre. A sok-sok résztvevő ebben az évben is kipróbálhatta a szőlőpréselést,
megkóstolhatta az igazi mustot és bejárhatta falut kisvonattal. Az öt órakor kezdődő
szüreti felvonulásra több száz érdeklődő gyűlik össze, és évről – évre egyre többen
öltenek jelmezt. A délutáni műsorban közreműködött a Rózsabors Együttes, a Kanona
Band és a Music Sellection zenés, táncos trió. Este a Legényanya c. magyar film
vetítésével zártuk a rendezvényt.
Október 6-án a Batthyány Emléknapon – immár évtizedek óta – Párhuzamok címmel
kerekasztal beszélgetést szerveztünk. Ez alkalommal Kovács Ferenc ny. konzul a
reformkor étkezési kultúrájáról a főúri konyha jellemzőiről tartott ínycsiklandozó
előadást. A koszorúzási ünnepségen Kovács Ferenc mondott emlékező beszédet. A
műsorban közreműködött Kekeri Énekegyüttes.
Október 13-án Idősek Napja rendezvény. A jelenlévőket a Mesevár Óvoda szerkesztett
műsora szórakoztatta. A zenét Bakos Roli szolgáltatta.
Október 19-én Vátra kapott meghívást a Rába(p)ART Társulat
Október 20 -án délután kettő órakor Dukán szerepelt a Rába(p)ART Társulat
Október 20 -án este hat órakor Bögötön mutatta be komédiáit a Rába(p)ART Társulat
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November 10-i a Márton-napi gasztrokulturális családi nap középpontjában a
liba(s)ül! A közel húsz éves múltra visszatekintő rendezvény a lakosság egyik
legkedvesebb programja. a délután kettőkor kezdődő programkavalkád, ezúttal A
Vasvári Réteskirálynő és leánya Sejber Alinka helyszínen készített rétessütésével vette
kezdetét. A nap során 700 db túrós, meggyes, almás-mákos rétest fogyasztottak el a
résztvevő hagyományőrzők. Közben az intézmény galériáján a Boglya népzenei
együttes vidám bordalai hangulatilag készítették elő a további programokat. A Márton
vesszeje vetélkedője ebben az évben Szép Bence humorista megvalósításával
internetes kvízműsorral gazdagodott. A vetélkedőn mint minden évben a „Ludas
tanárok”, a Márton Ifjai”, az „Őszikék”, a „Gyerekszáj” csapatok mérték össze
ügyességüket, elmésségüket és jókedvüket. A Márton nap az újbor bírája, így ebben
az évben is sor került az újboros hordó csapraverésére. A bort Jóna János szőlősgazda
ajánlotta fel. A zenei aláfestést a Sitkei Citerazenekar szolgáltatta. A lányok,
asszonyok ebben az évben is többféle ételt hoztak bírálatra a szigorú zsűrinek. (
Séfelné Horváth Ilona, Jóna Tamás, Fehér Ferenc). Természetesen volt libazsíros
kenyér lilahagymával, libapörcös törtburgonya pároltkáposztával és többféle rétesből
is válogathattak az ünnep résztvevői. Az esti órákban ismét Meggie és a Hangcsapda
zenekar szórakoztatta a jelenlévőket.
November 17-én a Nagysimonyiban adta elő Jack L. Osztozkodás c. egyfelvonásos
drámáját és a Beteg a disznó komédiát a Rába(p)ART Társulat.
November 23-án 35 éves jubileumi ünnepségét tartotta a művelődési ház Nyugdíjas
Klubja.
November 24-én Bejcgyertyánoson szerepelt a Rába(p)ART Társulat. Jack L.
Osztozkodás c. egyfelvonásos drámáját és a Beteg a disznó c. komédiát mutatták be.
December 1-én Budapesten a TEMI Fővárosi Művelődési Házban került
megrendezésre a Regösök húrján országos vers – és prózamondó verseny. Az
áprilisban a Batthyány Lajos Művelődési Házban rendezett regionális elődöntőből hét
fő jutott tovább és mutatkozott be az országos gálán.
December 2-án Oszkón az idősek napi rendezvényen szerepelt a Rába(p)ART
Társulat.
December 22-én a Gyermekszínjátszó szakkörünk adott ünnepi műsort a templomban.

Kirándulás, tábor
Szinte minden évben leírom , hogy néhány évvel ezelőtt tartalmas programokat hozott,
elsősorban a családok életébe a Kockásliliom Természetbarát Klub. Tevékenysége
lassan - lassan a családok felnövekvő, „kirepülő” tagjai miatt nem vált igazán
„kifizetődővé”.
5.1. Július 4-én 5-én a Nyugdíjas Klub tagjaival - immár hagyományként - két napos
kirándulást szerveztünk a Duna-kanyarba. Szállásunk ismét a Pap-sziget Kempingben
volt. E kirándulások egyik fő célja, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk a Batthyány
Emlékházban tervezendő helytörténeti kiállítás megvalósításához. Ebben az évben
Szentendre mellett Nagymarosra és Zebegénybe látogattunk el, megtekintve a két
település nevezetességeit.

5.

5.2. Július 10-én a Castrum Gemini Énekegyüttes részére egy napos autóbuszos
kirándulást szerveztünk Tihanyba. Balatonfüredről sétahajóval utaztunk a Tihanyba,
ahol rögtönzött kórusmuzsikával kedveskedtünk az Apátság látogatóinak.
Megtekintettük a Levendula házat, majd Badacsonyba utaztunk, ahol rövid
szabadprogram adott lehetőséget a vásárlásra, étkezésre.
5.3. Augusztus 2- 3-a között a Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival csapatépítő,
továbbképző tréningre utaztunk Szentendrére. Fontos célunknak tekintettük, hogy az
ifjúsági önkormányzatból – életkoruk, elköltözésük, egyetemi tanulmányaik…stb miatt
– kimaradt aktivisták helyett új szereplőkkel erősítsük a klubot. Az összekovácsolódás a
közös strandolással, játékkal, kompozással, vonatozással sikeresnek mondható.
6.
Ünnepi megemlékezések:
- Január 20-án a Magyar Kultúra Lovagrendje szervezésében a Kultúra Lovagjainak
avatásán és gálaműsorán vettünk részt Budapesten a Stefánia Palotában. A műsor
vezetője immár 15 éve Pásti József a Magyar Kultúra Lovagja, a Lovagrend tanácsadó
testületének tagja.
- Március 12-én hölgytagjainak szervezett meglepetést a Nőnap alkalmából a Nyugdíjas
Klub.
- Március 14-én Népek tavasza címmel koszorúzási ünnepséget rendeztünk a Batthyány
emlékműnél. Hagyományosan diák szónokunk volt, ez alkalommal Szőke Szeverina
egyetemi hallgató személyében. Az ünnepi műsorban közreműködött az ikervári Zichy
Antónia Ált. Iskola 7. osztálya Pástiné Berzlánovich Gabriella tanárnő vezetésével.
Ünnepi köszöntőt mondott Gyűrű Benedek gimnáziumi tanuló.
- Március 19-én szokatlanul kemény téli napon a Képviselő-testület tagjaival
újraélesztett hagyományunkat erősítettük a Zsidahó dűlőben. Gróf Batthyány József
nemes testamentumához kapcsolódó „József pohár” ünnepet tartottunk. A koccintást
követően a művelődési házban folytattuk a megemlékezést, ünnepet, ahol Dr.
Komáromi Tibor ny. gimnáziumi tanár mondott rövid emlékeztetőt. A rendezvényen a
Castrum Gemini Énekegyüttes segítette dalaival a tavasz közeledését.
- Április 10-én a Költészet napjához kapcsolódóan rendeztük meg immár XII. Ikervári
Versünnep című rendezvényünket. Az ikervári versmondó verseny a Regösök húrján
országos vers – és prózamondó verseny regionális döntője is egyben. Ikervárról
egyenesen a budapesti országos gálára juthatnak a legjobb versenyzők. A Zsűri elnöke
Kiss László dramaturg, rendező, a Versmondók Országos Egyesületének elnöke. A
zsűriben még helyet foglalt Duszkó Klára tanár, Horváth Judit könyvtáros, versmondó,
Horváth Imréné tanár, Merklin Tímea újságíró és Horváth Róbert felnőtt versmondó.
Az országos döntőbe 7 fő jutott tovább Ikervárról.
- Augusztus 19-én az új kenyér megáldására került sor a rk. templomban. Szent István
királyról Tóth András plébános emlékezett meg.
- Október hatodika Ikervár fogadott ünnepe. A Batthyány emléknap az évtizedek alatt
kialakított rend szerint zajlott. A délután három órakor kezdődő Párhuzamok
kerekasztal előadója Kovács Ferenc ny. konzul a Főúri konyháról a reformkor
gasztronómiájáról tartott vitaindítót. A délután öt órakor kezdődő koszorúzási
ünnepségen a Keltike Énekegyüttes és a Kekery citerazenekar szerepelt.

-

Október 23-én a Hősi emlékműnél az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztünk.
Emlékező beszédet mondott Pásti József igazgató, a műsorban közreműködött az
általános iskola 7. osztálya Pástiné Berzlánovich Gabriella tanárnő vezetésével.

Kiállítások:
- Január 18-án Dr. Kereszty Gábor „Jelenállapot” c. fotókiállítását Pásti József
igazgató nyitotta meg. A kiállítás egy hónapig volt látogatható.
- Április 9-től látható és interaktív módon használható az Őrségi Nemzeti Park által
intézményünkbe telepített információs torony, amely a Rába- Csörnöc völgye Natura
2000 területeket mutatja be.
- Június 30-tól július 30-ig volt látogatható a „Helyi értékeink” c. kiállítás, amelyet Pásti
József igazgató nyitott meg, a Castrum Gemini Énekegyüttes közreműködésével. A
kiállításon helyi amatőr képzőművészek, fotósok, tárgyalkotók, gyűjtők, sőt cukrász
mutatkozott be
- Szeptember 29-től október 30-ig látogathatták az érdeklődők Sófalvy János
„Marokkó” c. fotókiállítását, amelyet Benkő Sándor fotóriporter nyitott meg.
- November 23-án „Filléres emlékeim” címmel a jubiláló Nyugdíjas Klub tagjainak
legkedvesebb emlékeiből, használati tárgyaiból nyílt kiállítás, amelyet Pásti József
igazgató ajánlott az érdeklődők figyelmébe.
7.1. Állandó kiállítások:

7.

-

-

8.
-

Ikervár története c. állandó kiállításunk a Batthyány Emlékházban látogatható.
Bronzkori, római-kori, honfoglalás-kori régészeti leletek láthatók a tárlókban, amelyet
Tárnoki Pál Budapesten élő lokálpatrióta állított össze rokona Horváth György
kántortanító hagyatékából.
Juhász József egykori ikervári kosárfonó hagyatékából összeállított anyagot az iparos
leánya Horváth Imréné adományozta a művelődési háznak. Az anyag szintén a
Batthyány Emlékházban tekinthető meg.
Zenés, táncos rendezvények
Január 8-án Pótszilveszteri zenés, táncos összejövetelt rendezett a Nyugdíja Klub
közössége
Február 3-án Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat részeként jelmezes
Maszkabálra került sor
Február 12-én a Nyugdíjas Klub farsangi bálján mulattak az időskorúak
Február 13-án a legkisebbek bálját rendeztük meg Babafarsang címmel.
Március 8-án ismét a Nyugdíjas Klub tartott zenés nőnapi megemlékezést.
Június 30-án a Hídvégi Band, majd azt követően Meggie és a Hangcsapda adta az
alaphangulatot az esti, éjszakai szórakozáshoz.
Július 1-én Edo Denova DJ diszkója szórakoztatta az Ölelkező Rába-völgye
programsorozat résztvevőit

-

9.

10.

November 10-én a Márton napi gasztrokulturális ünnepség Meggie és a Hangcsapda
zenekar báljával ért véget
Tanfolyamok:
Három alkalommal hirdetett gépjárművezetői tanfolyamot a Ritmo Kft., ebből egy
alkalommal vették igénybe szolgáltatásunkat.

Külső szervek rendezvényei
- Külső szervek, (iskola, óvoda, Vöröskereszt, Erdőtársulások, Vasi Praxisközösség,
Önkormányzat, Sárvári Tankerület Munka- tűzvédelmi oktatása, Erdészeti, vadászati
szervek, LEADER Egyesület, Gyermekjóléti Szolgálat, Falugazdász…stb.) 80
alkalommal vették igénybe intézményünk szolgáltatásait.
-

A Batthyány Lajos Művelődési Házban bérel irodát a Sárvár és Térsége Kistérségi
Társulás Gyermekjóléti Szolgálata is.

-

Minden héten hétfőn 09:00-től 11:00-ig két csoportban gyógytorna, gerinctorna
foglalkozás van intézményünkben Az első Vasi Praxisközösség szervezésében.

-

Minden héten pénteken 15:30-tól
intézményünkben Lugosi Nikolett

17:30-ig

dietetikus

tanácsadást

tart

Árusítások, vásárok

11.
-

A többnyire vegyes cikket, értékesítő vállalkozások jelenlétére nagy az igény a
településen. 2018-ban 25 alkalommal volt árusítás, vásár intézményünkben.

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár

Munkaterv –
rendezvénynaptár
2019-es évre
Ikervár, 2019.02.15.
Készítette:
Pásti József
igazgató
okl. tanügyigazgatási szakértő és közművelődési szakfelügyelő

A munkaterv elkészítési folyamata intézményünkben
Az éves munkaterv elkészítése belső és külső partnereink egyeztetésén alapul.
Belső partnerek:
Az intézmény munkatársaival, kis szervezet lévén (3 fő) napi szintű, személyes a
kapcsolattartás, de a konkrét feladatmeghatározás és visszacsatolás - a félreértések
kiküszöbölésére - e-mailes megerősítéssel történik.
Külső partnerek:
Minden év decemberében a partnerek bevonásával tervezik meg a következő év un.
nagyrendezvényeinek számát, időpontját. Az egyeztetésben résztvevő aktorok: a fenntartó
önkormányzat, a társintézmények (óvoda, általános iskola) vezetői, a település civil
szervezeteinek képviselői, (kiemelten a Polgárőr Egyesület a művelődési ház művelődő
közösségeinek (14 csoport) vezetői, a Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzat vezetője, az
egyházközség részéről a helyi plébános. Az éves rendezvényterv meghatározásánál nem
csupán a művelődési intézmény rendezvényeit, de valamennyi résztvevő saját programjait is
egyeztetik, rendszerezik. Az egyeztető értekezlet dokumentumai: meghívó, jegyzőkönyv,
rendezvénynaptár.
Az intézmény művelődő közösségeivel külön-külön, évente két alkalommal, (első és második
félév) személyes találkozón egyeztet az intézmény igazgatója., amely szóbeli közvetlen
kapcsolattartás. Az év végén valamennyi művelődő közösséggel évzáró összejövetelt
szerveznek a „Régi szelíd esték” c. rendezvényen, amelyet fotókkal dokumentálnak.
A látogatókkal, a helyi társadalom tagjaival napi szintű és ad hoc (akár az utcán, üzletben,
postán…stb) a kapcsolattartás. Települési fórumok, ismeretterjesztő előadások adnak további
alkalmat a véleménycserére,
Az önkormányzattal (az intézmény igazgatója 28 éve települési képviselő) rendszeres a
kapcsolat a havi képviselő-testületi ülések és a hivatalban végzett pénzügyi nyilvántartások,
feladatellátások következtében.
Fejlesztési célkitűzés: a partneri kapcsolattartás rendje írásban is dokumentált legyen.
FENNTARTÓI MEGFELELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
2019-re tervezett célunk a legfontosabb szakmai elvárásoknak való megfelelés:
a 1997. évi CXL törvény kiegészítését biztosító LXVII. évi törvénynek (Kultv), illetve
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények, közösségi színterek követelményeiről - fenntartói megfelelés
előkészítése

Részletek a Kultv-ből:
A helyi közművelődés
A települési önkormányzatok közművelődési feladatai
76. § * (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
(2) * A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés
szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira
figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás
biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági
képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása ,(IBLMHK)
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, (IBLMHK)
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,(IBLMHK)
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(4) * Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal
bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(5) * Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben
foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti
közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást
szervez meg.

A közművelődési intézmények jellemzői, meghatározottságai:
77. § * (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
(2) A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam,
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint
közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.
(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér
a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a
társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a
közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe,
értékelésébe a közösségeket bevonja,
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más
szakterületekhez tartozó intézményekkel,
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.
(4) Az állam, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy az
önkormányzati társulás által fenntartott közművelődési intézmény költségvetési
szervként működik.
(5) A közművelődési intézmény típusa - jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és
infrastrukturális feltételek megléte esetén - lehet:
a) művelődési ház,
b) művelődési központ,
c) kulturális központ,
d) többfunkciós közművelődési intézmény,
e) népfőiskola,
f) népi kézműves alkotóház,
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint
h) szabadidőközpont.

78/C. § * (1) A többfunkciós közművelődési intézmény olyan közös igazgatású
művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, amely a közművelődési
alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén médiaszolgáltatási,
sajtótermék-kiadási, turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát.
(2) A többfunkciós közművelődési intézmény elnevezésében működési formájától függően
szerepelnie kell a „művelődési ház”, a „művelődési központ” vagy a „kulturális központ”
kifejezés valamelyikének.
81. § *
A közművelődés helyi lakossági képviselete
82. § * A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi
kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal
alakítható. A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének,
a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes
összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.
83. § (1) * A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják
létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve
írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.
(2) * A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település
jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A közzétételtől
számított 30 napon belül az (1) bekezdésben foglaltak szerint további szervezetek nyújthatják
be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.
(3) * A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel a (2) bekezdés szerinti
határozatot benyújtó szervezeteket a Közművelődési Kerekasztal megalakítására.
(4) * A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító
tagok kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a
Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket. Az
erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott határozatot
benyújtják a jegyzőnek.
(5) * A jegyző a Közművelődési Kerekasztal működési idejének lejártát 30 nappal korábban,
a helyben szokásos módon közzéteszi.
(6) * A Közművelődési Kerekasztal tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező,
helyben működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató
gazdasági vállalkozás képviselője.
(7) * Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szervezetek csatlakozása a Közművelődési
Kerekasztalhoz nem utasítható el. Az alapító és csatlakozó tagok jogai egyenlők.
(8) * A Közművelődési Kerekasztal

a) véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével
kapcsolatos valamennyi kérdésben,
b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását
és a vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves
önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján figyelemmel kíséri,
véleményezi,
c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.
(9) * A Közművelődési Kerekasztal ülései nyilvánosak és a működése során keletkezett
dokumentumokba bárki betekinthet és azokról - másolási díj ellenében - másolatot kaphat.
(10) * A Közművelődési Kerekasztal működési feltételeit tagjai biztosítják.
(11) * A jegyző a Közművelődési Kerekasztal tagjaira, szervezeti és működési rendjére,
illetve megszűnésére vonatkozó dokumentumokat
a) a változás bejelentését követő 15 napon belül a helyben szokásos módon közzéteszi,
b) hivatali időn belül a település lakossága számára betekintésre, rendelkezésre bocsátja.
A közművelődési rendelet *
83/A. § * (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok
alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való
egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal
és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente
felülvizsgálja.
(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben vagy a
közművelődési intézményben közzéteszi.

Az emberi erőforrások minisztere 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények
és a közösségi színterek követelményeiről
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
II. FEJEZET
A KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

3. Általános szabályok
3. § (1) A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez
éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
(2) Az éves szolgáltatási terv tartalmazza
a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok,
tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását
azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett
számát, valamint
e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és
értékelésében való részvételének módjait.
(3) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei
érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak
önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési
Kerekasztal bevonásával készíti elő.
(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az
adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és
mértékben látja el.
(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a
közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon
közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.
(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény
éves munkatervének részét képezi.
Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtárnak, mint többfunkciós
közművelődési intézménynek a kötelező és vállalt alapszolgáltatásai szerint az alábbi
feltéteket kell biztosítani:
4. § A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a közművelődési
intézményben és közösségi színtérben biztosítani kell – (KÖTELEZŐ!)
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt
és széket,
c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.)
elhelyezését,
d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
f ) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet
kapcsolatot.

4. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása
5. § A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a
feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő
szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
5. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
6. § (1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közművelődési
alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el:
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szolgáltatásokat szervez,
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez,
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét
fejlesztő, a megértést,
a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
f ) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi egyeztetési,
együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési
folyamatok
szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú
közművelődési szakképzettséggel, közösségi és civil fejlesztőszakember, ifjúságsegítő,
mentálhigiénés, szociális munkás vagy pedagógus szakképzettséggel, képesítéssel vagy
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a
4. §-ban foglaltakon túl
biztosítani kell:
a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására,
ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget,

c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és
széket,
d) fény- és hangtechnikai eszközöket.
8. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
9. § (1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés e) pontja szerinti közművelődési
alapszolgáltatás biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el:
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok
működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó
a) felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel
rendelkező,
b) alkotó-, illetve előadó-művészeti tevékenységet folytató,
c) a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel, elismeréssel rendelkező
vagy
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység területén tapasztalattal rendelkező
személy bevonásával valósítja meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén a
4. §-ban foglaltakon túl biztosítani kell:
a) legalább egy, az (1) bekezdés a) pontja szerinti művészeti tevékenységek oktatására,
végzésére alkalmas alkotóműhelyt,
b) legalább egy kiállítóteret,
c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
d) a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket,
e) az a)–c) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő számú
asztalt és széket,
f ) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket,
paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is
biztosítható.
III. FEJEZET
A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS INTÉZMÉNYEINEK SZEMÉLYI, TÁRGYI, MŰKÖDÉSI
FELTÉTELEI
12. Művelődési ház
13. § (1) A művelődési ház a 4. §-ban foglaltakon túl rendelkezik legalább egy, legalább 100
fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező
többfunkciós helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel.

(2) A művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan
biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben
szakembert foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési
szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat.
(3) A művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni. A
művelődési ház – illeszkedve
a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában
nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell
esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra
közötti időszakot.
(4) A kifüggesztett nyitva tartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy,
hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a művelődési házban
közzéteszi.
17. A közművelődési intézmények speciális formáira vonatkozó külön szabályok
18. § (1) A többfunkciós közművelődési intézmény, a gyermek- és ifjúsági ház, a
szabadidőközpont, valamint az integrált
kulturális intézmény esetében e rendelet szabályait az adott közművelődési intézmény
intézményi formájának,valamint az általa megszervezett közművelődési alapszolgáltatásnak
megfelelően kell alkalmazni.
(2) Amennyiben az intézmény a közművelődési alapszolgáltatáson kívül az alapító okirata
szerint egyéb közfeladatot is ellát, e rendelet szabályait csak a közművelődési
alapszolgáltatást biztosító szervezeti egysége vonatkozásában kell megfelelően alkalmazni.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
20. § (1) Ha a feladatellátó e rendelet hatálybalépésekor a 4. §-ban, a 6. § (3) bekezdésében, a
7. § (3) bekezdésében, a 8. § (3) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (3)
bekezdésében, a 11. § (3) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében, a
15. § (1) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, valamint a 17. § (1) bekezdésében
meghatározott valamennyi követelményt nem tudja biztosítani, akkor a hiányzó
követelményeket legkésőbb 2020. január 1-jéig kell teljesíteni.
(2) Ha a feladatellátó e rendelet hatálybalépésekor a 12. § (1) bekezdésében, a 13. § (2)
bekezdésében, a 14. § (2) bekezdésében, a 15. § (2) bekezdésében, a 16. § (2) bekezdésében,
valamint a 17. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi követelményt nem tudja
biztosítani, akkor a hiányzó követelményeket legkésőbb 2021. január 1-jéig kell teljesíteni.
Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve a
2019-es évre
Alapvetések:
Cél: Továbbra is a közösségi kultúra fellegváraként ismerjék a látogatók a fenntartó és
szakma is intézményünket
A közösségfejlesztés településfejlesztés és a településfejlesztés közösségfejlesztés is. E jelmondat
köré építkezik, teremt közösségi kultúrát évtizedek óta az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési
Ház és Könyvtár. A művelődési ház a kulturális csoportokat a helyben élők közösségi, alkotói,
szórakozási, képzési, szabadidős igényeinek kielégítésére szervezi. Természetes, hogy a
művelődési intézmény sokrétű feladatkörében ők foglalják el a legfőbb, centrális helyet. A
tucatnál több kulturális csoport - a hét hat napján nyitva tartó intézményt - az esti órákban
nyüzsgő színtérré változtatja.

1. Közösségi kultúra:
Legfontosabb feladatunknak tartjuk a közművelődési csoportjaink megtartását, úgy, hogy
biztosítjuk számukra azokat a feltételeket (tárgyi, személyi, ) amelyek működésük alapjai. Az
ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár mintaképe a közművelődési
intézményeknek gazdag művelődő, alkotó közösségeivel. Az intézményben olyan szakmailag
elismert művészeti tevékenységek, országosan jegyzett eredmények születnek, amelyek szinte
csupán a nagyvárosok közművelődési tevékenységeire, folyamataira jellemzők. Támogatásuk
a Kultv. szerint is kötelező feladat! A sok-sok országos minősítéssel rendelkező Rába(p)ART
Társulat ebben az évben ünneplő 20. évfordulóját, amelyet rangjához illően szeretnénk
megünnepelni.
2. Műsoros rendezvények:
Míg a folyamatosságot, a rendszeres jelenlétet a művelődő közösségek aktív tagjai biztosítják,
úgy feltétlenül szükség van a kulturális értékeket hordozó rendezvényekre, amelyek a
településen élük életminőségének, azonosságtudatának, összetartozásának megvalósítói,
hordozói. A 2019-es évben szeretnénk a már hagyományos, a lakosság által kedvelt, igényelt
programjainkat megtartani. Fontosnak tartjuk azt is művészeti csoportjaink bemutatkozzanak
ne csupán Ikerváron, hanem megyei, országos eseményeken is, hiszen a település jó hírét
presztízsét, ismertségét és elismertségét valósítják meg szerepléseikkel, nevükkel.
3. Ünnepi megemlékezések:
A település ünnepi kultúrájának kialakítója és gondozója a művelődési ház. E törekvéseiben
állandó partnere a község önkormányzata és a Zichy Antónia Általános Iskola. A 2019-es
évben két jelentős évforduló is lesz Ikervár történetében. Fennállásának, működésének 40.
évfordulóját ünnepli az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár. A jubileumi
eseményt a falunapra június 30-ra tervezzük. Október 6-án pedig Batthyány Lajos gróf mártír
miniszterelnök halálának 170. évfordulójára kerül sor, amelyet méltó módon kívánunk
megtartani, számítva ismét jelentős, országosan ismert történészekre és közreműködőkre. Az
évforduló alkalmából rendhagyó módon a kerekasztal konferencia és koszorúzási ünnepség
mellett ünnepi hangversenyt is tervezünk a Simándy Alapítvány közreműködésével.
4. Kiállítások:
Állandó kiállításaink gondozása mellett ebben az évben is fotó és képzőművészeti
kiállításokat tervezünk. Feladatunk, hogy lehetőséget biztosítsunk, felkutassuk a helyi amtőr
alkotókat is. Ennek jó alapja volt az elmúlt évben rendezett „Helyi értékeink” c. kiállítás. Ilon
Gábor régésszel egyeztetve a Batthyány Emlékházban lévő helytörténeti anyagot feltétlenül

szükséges lenne „kormeghatároztatni” és látogatóbaráttá varázsolni, interaktív kellékekkel
kiegészíteni.
5. Táncos rendezvények:
Csoportjaink rendhagyó zenés, táncos alkalmai, illetve az intézmény által szervezett
rendezvényeken kívűl nem kívánjuk bérbe adni külső szervek részére termeinket,
eszközeinket. 2019-ben az eddigi évek gyakorlatának megfelelően tervezzük a zenés
eseményeket, tehát ez általában 7-8 alkalom.
6. Táborok, kirándulások:
A csoportjaink részére szervezett autóbuszos kirándulásokon, vagy kétnapos utazásokon kívűl
2019ben ismét szeretnék újraindítani a lakosság részére szervezendő egy-egy napos
autóbuszos kirándulásokat. Az úti célok között olyan élményekben, látnivalókban bővelkedő
helyszínek szerepelnek mint pl. a Balaton, Budapest, Duna-kanyar.
7. Tanfolyamok:
Évekkel ezelőtt a felnőttképzés területén is nagyobb volt az aktivitás. A számítógépes, nyelv
vagy pl. motorfűrészkezelői képzésekre mindig akadt kellő számú jelentkező. Úgy gondolom,
hogy azok a helyben lakó felnőtt személyek, akiknek munkájukhoz szükséges volt a
számítógépkezelői, vagy valamilyen szintű nyelvtudás ők már megszerezték ismereteiket. A
fiatalok pedig iskolai éveik alatt részesülnek képzésben. A gépjárművezetői tanfolyamok kis
létszámban még prosperálnak intézményünkben is.
8. Külső szervezetek eseményei:
Fontosnak tartjuk, hogy partnerintézményeink, helyi vállalkozások, társulások, civil
szervezetek, egészségügyi programok a jövőben is lehetőséget kapjanak az intézményünkben
tartott rendezvényeik, előadásaik, programjaik megvalósításához. Természetesen nem csupán
bútorozott termeket, de igény szerint eszközöket, szolgáltatásokat is nyújtunk részükre.
9. Árusítások, vásárok:
Igényli a település lakossága az intézményben tartott árusításokat, vásárokat. Annál is inkább,
ti. sok olyan termék, árú elérhetővé válik helyben, amelyekért egyébként a környező
városokba kellene utazni. A jáki Rácz – farm termékeiből (füstölt termékek, sajtok) kéthetente
rendezett árusítások szintén kedveltek a lakosság körében. Továbbra is szeretnénk az
árusításoknak helyet biztosítani és ezzel is segíteni a településen élők életminőségét.
Ikervár, 2019.02.10.
Pásti József
igazgató
tanügyigazgatási és kulturális szakértő
A Munkaterv mellékletei:
1. sz. melléklet: 2019. évi nagyrendezvények (becsült költségtervvel)
2. sz. melléklet: Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár művelődő
közösségei
3. Szolgáltatási terv

1. sz. melléklet

Ikervári BATTHYÁNY LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nagyrendezvényeink
2018.
A település nagyrendezvényeit igényességük, változatosságuk miatt a település
térségében élők is figyelemmel kísérik, látogatják. Egy-egy év közművelődési, kulturális
tevékenysége állandó rendezvényeinkre (is) épül: Hatása nem csupán térségi, - Kárpátmedencei
2019. 01.23.

18:00 Magyar Kultúra Napja - megemlékezés
Joós Tamás „Kamaszságok:”
75 000-Ft

2019.02.07.

17:00 Horváth Nikoletta: Léleköltő - könyvbemutató
Tiszteletdíj: (Óvoda, önkormányzat) ?
Meghívó, szórólap:
5 000-Ft
Kínáló:
3 000-Ft

2019. 02. 15.

10:00 HOLLE Anyó – Mesebolt Bábszínház
Önköltséges

2019. 02.16.

20:00 Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat
MASZKABÁL – farsangi, jelmezes télbúcsúztató
-Tiszteletdíj:
30 000-Ft
Plakát, szórólap-(saját készítés)
5 000-Ft

2019. 02.22.

17:00 „Tükörreflexiók” – Dr Kereszty Gábor fotókiállítása
- kínáló:
5 000.-Ft
- meghívó, plakát: (Dr. Kereszty)
0 -Ft

2019.03.14.

15:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Batthyány
emlékműnél
- ünnepi műsor fellépti díj
cca. 30 000
- hangtechnika:
25 000-.Ft
- Zichy A. Ált. Iskola:
2 000-Ft
- Plakát, szórólap-(saját készítés)
5 000-Ft

2019. 03.19.

15:00 JÓZSEF POHÁR – főhajtás, koccintás Batthyány József
gróf hagyatéka szerint –
megemlékezés a Zsidahó - dűlőben cca:
10 000-Ft
Meghívók, plakátok, postaköltség
6 000-Ft
Vendéglátás:
6 000-Ft

2019. 04. 10.

14:00 XIII. Ikervári Versünnep – Regösök Húrján Országos versés prózamondó verseny regionális döntője.
Vers- és prózamondó verseny a régió általános

iskolás tanulói részére – tehetségkutató rendezvény
Zsűri elnöke: Kiss László a Magyar Versmondók Egyesületének
elnöke
Zsűri tiszteletdíjak:
Cca: 100 000-Ft 70 000-Ft
Verseny -díjak:
35 000-Ft
Vendéglátás:
10 000-Ft

2019. 05. 27. (?)

09:30 Hősök napi megemlékezés
Közreműködő: Geminum Castellum Énekegyüttes –Új-(saját) -

0-Ft

2019. 06. 29-30.
.

Ölelkező Rába- völgye - XXIX. Ikervári Napok –
Szélnap - népünnepély
40 éves a Batthyány Lajos Művelődési Ház!
részletezés külön dokumentumban

2019. 08. 01-2-3.

Múlt-kor – a Batthyány Lajos Művelődési Ház nyári tábora
az Ifjúsági Önkormányzat tagjai részére - képzés
Szentendre – Pap-sziget
Táborozás költsége szentendrei szállással, úttal, reggeli/ebéd
étkezéssel 18 fő részére 150 000-Ft – átcsoportosítva civil
támogatásokhoz

2019.08.18.

18:00

Szent korona ünnepkör - Folklórünnep
„Dicső István, nagy királyunk…”
Folklórünnep:
- egy külföldi néptánccsoport fogadása: 70 000-Ft
- étkeztetés pl. 30fő/1000-ft =30 000-Ft
- hangtechnika: 25 000-Ft
Ikervár község szolgálatáért emlékérem: ??
- ünnepi műsor: Geminum Castellum (saját) 0 – Ft
- új kenyér+fogadás: 25 000-Ft
- plakát, meghívó, szórólap (saját készítés) - 5 000-Ft

2019.09.28.

14:00

Ikervári Ikertalálkozó- szüreti vigadalommal
Előző évek bázisadatai alapján cca: 600 – 650 000-Ft
(plakát 50 db 60 000-Ft, meghívó saját készítés -5000-Ft
Dottó: 55 000-Ft, díjak, érmek az ikreknek 50 000-Ft, szőlő,
must, bor 0-FT saját felajánlás) kulturális programok, esti bál: szervezés alatt
cca: 450 000-Ft, rendezvénysátor,
sörpadgarnitúra (saját), mobil WC- 2 db - 30 000-Ft

2019. 09-30.

15:00

HOZZ EGY MESÉT! - Magyar Népmese napja
Díjak, oklevelek, promóciós anyagok 30 000-Ft

2019.10. 06.

14:00

BATTHYÁNY EMLÉKNAP
Gróf Batthyány Lajos halálának 170 évfordulója

2019.10.23.

17:00

1956-Forradalom és szabadságharc - megemlékezés
Koszorúzás a Hősi emlékműnél – 0-Ft
- saját közreműködő, saját hangtechnika
Márton - Napi Vigasságok
Gasztrokulturális családi nap, amelynek középpontjában a
liba (s) ül. cca: 400 000-Ft
Plakátok, meghívók, gasztronómia (zsíros kenyér, rétes,
libaságok – 40 000-Ft, vetélkedő, Márton –napi főzőverseny
díjak, oklevelek, kötények…stb -60 000-Ft, kulturális műsorok
+ esti záróbál 300 000-Ft

2019.11. 10.

2019.11.

Kerekasztal konferencia és koszorúzási ünnepség
Ünnepi hangverseny - vendégünk a Simándy Alapítvány
Konferencia előadójának tiszteletdíja: cca:30 000-Ft
Meghívó, plakát (saját: 5 000-Ft)
Fogadás 100 000-Ft
Közreműködő fellépti díj cca: 100 000-Ft, + saját csoport 0-Ft
hangtechnika: 25 000-Ft

15:00

2019. 12.14.

20 éves a Rába(p)ART Társulat cca: 60 000-Ft
„Régi szelíd esték…” a kulturális igényesség jegyében
(képzőművészeti, zeneművészeti és előadóművészeti
találkozások)
- előadói díj:: 50 000-Ft – 25 000-Ft
- saját csoport
- vendéglátás: 10 000-Ft

2019. évi jubileumok:
Október 6.
(Ölelkező Rába-v)
2019. november ?

- Gróf Batthyány Lajos halálának 170. évfordulója
- 40 éves az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár
- 20 éves az ikervári Rába(p)ART Társulat

Ikervár, 2019.01.28.
Pásti József
igazgató
tanügyigazgatási –és kulturális szakértő

2. sz. melléklet: Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár művelődő
közösségei

3. Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház
művelődő közösségei
Közösségi kultúra
Rendszeres, v. művelődő közösségek

Nap

Hétfő

Kedd:

Szerda

Csütörtök

16:00
16:00
09:00
10:00
16:00
17:00
17:30

Net-kuckó
Konditerem
Gyógytorna
I.
Gyógytorna
II.
Nyugdíjas Klub
Kreatív szakkör
Szenior Táncklub

10:15
16:00
17:00
18:30

Ringató
Net-kuckó
Jóga
Aerobic

változó - eseti
változó - eseti
10 fő
8 fő
16 fő
9 fő
14 fő
14 fő
változó - eseti
12 fő
22 fő
14 fő

09:30 Babatorna
16:00 Net-kuckó
változó - eseti
16:00 Konditerem
változó - eseti
16:30 Taekwondo
17:00 Geminum Castellum Énekegyüttes
18:00 Asztalitenisz Klub

12 fő
14 fő
10 fő

Net-kuckó
változó - eseti
Gyermekszínjátszó I.
Rába(p)ART Társulat –próba

11 fő
6 fő

16:00
16:30
18:00

4.

5. Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház
6. Közösségi kultúra
Nap

Péntek

Szombat

Rendszeres, v. művelődő közösségek
16:00 Net-kuckó
változó - eseti
16:00 Konditerem
változó - eseti
16:00 Diatetikus tanácsadás
8 fő (átlag)
16:30 Gyermekszínjátszó II.
8 fő
16:30 Taekwondo
12 fő
17:30 Akrobatikus rock and roll
20 fő
19:00 Aerobic
24 fő
07:30 – 11:00 Falugazdász
14:00 Net-kuckó
változó - eseti
14:00 Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzat

változó

10 fő

Vasárnap

szünnap

Heti bontásban rendszeresen 29 alkalommal (netkuckó, konditerem, falugazdász
nélkül) 224 -252 fő - átlagban 238 fő látogatja az Ikervári Batthyány Lajos
Művelődési Házat
Ikervár, 2019. január 04.

Pásti József igazgató
Módosítva: 2019.01.07.
tanügyigazgatási szakértő, kulturális szakfelügyelő

Záradék:
Ikervár Község Képviselőtestülete elfogadta:
Ikervár, 2019. 03.13. határozatszám: ………………………..

3.sz. melléklet: Szolgáltatási terv

Elektronikus dokumentumban, ill. külön dokumentumban nyomtatva.

