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Intézményi adatok: 

Név:   Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 

Cím:   9756 Ikervár, József Attila u. 85. 

Igazgató: Pásti József 

Tel:   06-30/3485286 

E-mail:  igazgato.kultura@gmail.com   

Honlap: www.ikervarkultura.hu  

Facebook:  Művelődési Ház Ikervár 

Adószám: 15817417-1-18 

Számlaszám: 72700112-30220885 (Takarékbank) 

 

Nyitva tartás: 

Hétfőtől péntekig: 07:30 – 12:00 ; 15:30 – 19:30 ( csoport foglalkozásoktól, programoktól  

függő) 

Szombaton: 09:00 -11:00 ;   14:00 – 18:00 (csoport foglalkozásoktól, programoktól  

függő) 

Vasárnap:   Zárva ( rendezvényektől függő) 
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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. 

 

Beszámolási ciklus egy év 

Célunk volt: 

- a sokszínű, tucatnál több művelődő közösség működési feltételeinek biztosítása, a sokszínű 

lakossági igények - lehetőségeinkhez mért - kielégítése  

- 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. 

- 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 2020. évi  innovációk!!! 

 

2020- március hónapjától kezdődően a Covid 19 vírus minden ágazat, szolgáltatási 

szektor, továbbá az oktatás, a közművelődés és a kultúra szegmenseit is eddig soha nem 

látott helyzetbe hozta. Programjaink jelentős része, csoportjaink foglalkozásának 

szintén meghatározó része sérült, ill. ELMARADT!  

 Születtek azonban új innovációk is! 

Közönségkapcsolataink megtartása céljából az online térbe helyeztünk néhány virtuális 

produktumot, pl. 

- Kulthírek I. c. film, (áprilisban), amely közművelődési információkat, interaktív 

feladatokkal szólította meg a lakosságot. Ennek folytatása volt: 

- Kulthírek II. c film is (májusban) hasonló témával. 

Mindkét alkotás közzétételre került a művelődési ház közösségi oldalain (Facebook, honlap) 

ill. a Youtube csatornán is. 

A nyári időszak némi lazítást engedélyezett számunkra is . A beszámoló jól mutatja az 

aktivátást. 

November 11-től ismét szigorítások állították le az életet országszerte., így ismét új 

lehetőséggel próbálkoztam. 

Két 3D-s virtuális kiállítást készítettem a Kunstmatrix c. nemzetközi portálon. Ezen 

kiállítások elkészítése sokkal időigényesebb, mint egy jelenléti kiállítás és anyagi vonata 

is van (minek nincs?) . Mivel a kiállított anyag nemzetközi portálra való felkerülését 

dollárban és a PayPal rendszeren lehetett, ill. lehet feltölteni, így a 3800 Ft-os havi díjat 

saját zsebből finanszíroztam, ill. jelenleg is finanszírozom. 
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Virtuális kiállításaink: 

 

ÜDVÖZLET IKERVÁRRÓL 

Az 1900-as évek elejéről származó és napjaink képeslapjainak válogatását szerkesztettük 

virtuális kiállítótérbe. 

 

…ÉS FÖLÖTTÜK ÉVEK, ÉVEK 

Az ikervári temető évszázados síremlékeiből készített fotókiállításunkat szintén sokan 

tekintették meg. 

 

Mindkét kiállítási anyag jelenleg is látható intézményünk közösségi oldalain (Facebook, 

honlap), illetve a Kunstmatrix virtuális portálon. 

 

 

 

Tervezett tevékenységeink megvalósulása 2020-ban 
 

Alapfeladatainkat már az 1997. évi CXL törvény kiegészítését biztosító  2018.évi LXVII 

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. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj198id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj199id8778
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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, infrastrukturális 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.  

- Az erős igénybevétel, a mindennapi használat miatt nagyon megkopott a nagyterem 

parkettája.  

- A külső mozgáskorlátozott feljáró betonozott burkolata feltöredezett, levált, így 

kerekesszékkel nehezen járható, balesetveszélyes. 

Mindkét problémát jeleztem már az elmúlt évben is, sőt pályázatot is nyújtott be 

intézményünk. Mindezekről a beszámoló végén részletezőbben fogok írni. 

3.Személyi feltételek: 

Főállású alkalmazottak: 

1 fő igazgató – szakirányú egyetemi végzettség (Master of Arts) közművelődési 

szakfelügyelő) 

1 fő könyvtáros – alapfokú könyvtárosi végzettség, érettségi 

1 fő takarító/technikai alkalmazott – 4 órás részmunkaidős  

 

Tiszteletdíjas és önkéntes csoportvezetők: 

- 13 fő  (részletes bemutatás a 4.1. pontban) 

4.  A 2020. évi szakmai munka tevékenységi területek szerint: 

4.1. Közösségi kultúra 

Alapvetés 

„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 
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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 két csoporttal, az Akrobatikus Rock and roll,  és a „Szólj be!”  ifjúsági klub 

– (Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat). Felnőtt előadóművészeti csoport 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 és a Szenior Örömtánc Klub.  A művelődési ház 

Net-kuckójában a lakosság részére térítésmentesen hozzáférhető az internet , valamint 

fénymásolás, 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) 

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. Tucatnál 

is több országos minősítéssel rendelkező csoport az egyetemes és magyar drámairodalom 

közvetítésén túl érték – és hagyományőrző tevékenységet is végez.  

2012-től IKSZT-t is működtetett. 2017. február 1-én  sikerrel ért véget a fenntartási időszak. A 

társulat a helyi rendezvények és a megye településein rendezett falunapok szereplője is. A 

társulat 2018-ban Jack london: Osztozkodás c. drámájával a csoport meghívást kapott a 

KASZT-ra Közép-európa egyik legjelentősebb amatőr fesztiváljára, ahol egyetlen falusi 

színjátszócsoportként vettünk részt. 2019-ben a Heves Megyei Kárpát-medencei Színjátszó 

Találkozón S. Mrozek: Szerenád c. abszurd drámájával ( megerősítve korábbi díjazását) ismét 

arany minősítésben részesült.  

2020-ban a járvány miatt a minősítőfesztiválok és a rendezvények elmaradtak. Október 23-án 

a Hősi emlékműnél szerkesztett műsorral színesítettük a helyi rendezvényt.  

Foglalkozások száma: a szokásos 60 helyett 2020-ban 37 alkalom. 

A csoport vezetője: Pásti József  (önkéntes) 

Csoportlétszám: 7 fő  (az egyesület létszáma 32 fő (dalosokkal, táncosokkal együtt)  

Foglalkozások: minden héten csütörtökön 17:30 – 19:30 

 

4.1.2. Geminum Castellum Énekegyüttes: 

A csoport 2019. januárjában tartotta első próbáját. A megszűnt Castrum Gemini 

Énekegyüttes helyett létrejött együtteshez sok új, fiatal dalos is csatlakozott. Repertoárjuk 

kibővült,  vasi és dunántúli népdalkincs összegyűjtése, bemutatása mellett, megzenésített 

versekkel, népszerű slágerekkel egyházi énekekkel is színesedett palettájuk. Rövid 



 
6 

fennálásuk ellenére 2019-ben szinte valamennyi helyi ünnepségen, ill. adventi 

rendezvényen közreműködtek (József pohár, augusztus 20, szüreti piknik, Batthyány 

emléknap, Márton napi vigasságok, adventi hangverseny a helyi templomban, 

karácsonyváró a Parkinn Hotelben.)   

2020-ban az augusztus 20-i megemlékezésen és október 6-i koszorúzási ünnepségen 

szerepeltünk. 

Foglalkozások száma: a szokásos 40 helyett 2020-ban 25 alkalom. 

Csoportvezető: Vörös Krisztina – (tiszteletdíjas) 

Csoportlétszám: 15 fő 

Foglalkozások: minden héten szerdán 17:30 – 18:30 

 

4.1.3. Gyermek színjátszók 

Repertoárjukban szerkesztett ünnepi - és vidám produkciók, rövidebb mesék is 

megtalálhatók. Évtizedek óta helyi rendezvények fellépői, pl. Ölelkező Rába-

völgye, Márton napi vigasságok, adventi műsor a helyi templomban, ill meghívásra 

a sárvári adventi hétvégén is. A gyermek- és ifjúsági színjátszók Szabó Károlyné 

vezetésével két korosztályban: óvodás, alsó tagozatos, ill. ifjúsági korcsoportban 

alkotják a teljességet.  

2020-ban csupán a felkészülésre, próbákra kerülhetett sor. Fellépésük nem volt. 

Foglalkozások száma: a szokásos 84 helyett (két csoport) 2020-ban 28 alkalom. 

Csoportvezető: Szabó Károlyné (tiszteletdíjas) 

Csoportlétszám 12 + 8 fő 

Foglalkozások: minden héten csütörtökön 16:15 – 17:15, ill. pénteken 17:00 – 18:00 

 

4.1.4. Akrobatikus rock and’ roll 

A rockisok 2019-ben több területi és országos verseny mellett a Prágában 

megrendezett Európa bajnokságon is sikerrel szerepeltek. Páros formációban több 

bronz, ezüst minősítést is szereztek. Természetesen a helyi rendezvényeinken is 

gazdagítják a programkínálatot, így pl. a falunapok és az ikertalálkozók, szüreti 

vigasságok állandó fellépői. 

2020-ban két területi versenyen öt páros versenyzővel kiválóan szerepeltek.  

Foglalkozások száma: a szokásos 44 helyett 2020-ban 27 alkalom. 

Csoportvezető: Koszogovits Norbert (önköltséges) 

Csoportlétszám: 20 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten pénteken 17:30 – 19:00 
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4.1.5. 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.  

Foglalkozások száma: a szokásos 48 helyett 2020-ban 31 alkalom. 

Csoportvezető: Dr. Mecseki Ferenc (önkéntes) 

Csoportlétszám: 10 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten kedden 17:30-tól – 18:30-ig 

 

4.1.6. Kangoo 

Dinamikus mozgásra épülő zsírégető, alakformáló torna.  

Az edző Ausztriában vállalt munkát, így az ikervári edzések megszűntek. 

Foglalkozások száma: a szokásos 42 helyett 2020-ban 8 alkalom. 

Csoportvezető: Kiss Király Diána (önköltséges) 

Csoportlétszám: 8-10 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten hétfőn 19:00-tól -  

 

4.1.7. Csuhajja Aerobic 

Az aerobic zenei alapját népszerű dalok és mulatós blokkok adják Közel három éve 

működik a csoport, amelynek tagjait lányok és fiatal anyukák alkotják.. 

Bemutatkozó fellépésük az Ölelkező Rába-völgy rendezvényen volt. 

Foglalkozások száma: a szokásos 82 helyett 2020-ban 37 alkalom. 

Csoportvezető:  Palkó Diána (önköltséges) 

Csoportlétszám: változó, alkalmanként 14 – 16 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten kedden 18:30 – 19:30, ill pénteken 19:00—

20:00 

 

4.1.8. Asztalitenisz Klub 

A csoport 2020-ban nyáron is fogadta  a szomszédos Ausztriában lévő heiligengratzi 

asztaliteniszesek tagjait.  A klub a megyei bajnokság tagja, de a pandémia miatt a 

versenyek is – néhány kivételtől eltekintve – elmaradtak.  

Foglalkozások száma: a szokásos 50 helyett 2020-ban 37  alkalom. 

 

Csoportvezető: Szenteleki Tamás (önköltséges) 

Csoportlétszám: 10 fő 

Foglalkozások időpontja: Minden héten szerdán 18:00-tól 
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4.1.9. Kreatív, vagy Fonó 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.  

Foglalkozások száma: a szokásos 44 helyett 2020-ban 29 alkalom. 

Csoportvezető: Kondorné Bujtor Bernadett (tiszteletdíjas) 

Csoportlétszám: 9 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten hétfőn 17:00-19:00 

 

4.1.10. Szenior Örömtánc Klub 

A nyugdíjas korúaknak kínál mozgásos szórakozást, kikapcsolódást gyógyítást a 

klub. Ebben az évben az Alzheimer – kór világnapján demonstratív 

megemlékezéssel, három klub összefogásával hívták fel a figyelmet az Alzheimer 

kór veszélyeire. 

Foglalkozások száma: a szokásos 48 helyett 2020-ban 37 alkalom. 

Csoportvezető: Horváth Lászlóné (önköltséges) 

Csoportlétszám: 14 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten hétfő 17:00 – 18:30 

 

4.1.11. Nyugdíjas Klub 

A művelődési ház legrégibb rendszeres művelődő közössége a nyugdíjas klub.  

Minden községi rendezvényen és koszorúzási ünnepségeken szervezetten képviselik 

korosztályukat. Felvállalták a Batthyány Emlékházban kialakítandó helytörténeti 

gyűjtemény összeállítását is. 37 éves folyamatos jelenlétük a település életében is 

jelentős. 2020-ban Keszthelyen a Festetics kastélyt, a Nosztalgia múzeumot 

tekintették meg. Ez utóbbi jó gyakorlatot nyújtott számukra egy itthoni „retro” 

kiállítás létrehozására is.  

 

Csoportvezető: Szabó Ferencné, - Pásti József igazgató (önkéntes) 

Csoportlétszám: 18 fő 

Foglalkozásaik minden második hét hétfő 17:00- 19:00 

 

4.1.12. Gyermek –és Ifjúsági Önkormányzat 

A heti, kétheti 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. 2020-ban a korlátozások miatti rendszertelen találkozások 

meggyengítették a csoportot.  

 

Csoportvezető: Szőke Szeverina (önkéntes) 
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Foglalkozások száma: a szokásos 48 helyett 2020-ban 20 alkalom. 

Csoportlétszám 12 fő 

Foglalkozások időpontja: minden héten szombaton 15:00-tól 

 

4.1.13. Net-kuckó és Kondicionáló terem 

Közösségi ingyenes internethasználat 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 a Covid 19 járvány miatt, sajnos nem az éves tervnek megfelelően teljesítette 

szakmai programját 2020-ban.   Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 

munkáját a jól működő, hagyományos, állandó rendezvények és művészeti csoportjainak 

tevékenysége alapozza meg. Természetesen az állandó rendezvények mellett új elemek és 

helyszínek gazdagítják a kínálatot. 

Hagyományos rendezvényeink között sincs két egyforma felépítésű, tartalmú, az innováció 

jellemez bennünket, amelynek a pénzügyi lehetőségek, korlátok képeznek határt.  

 

 Megvalósított nagyrendezvényeinkről címszavakban. 

 

- Január 18. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett gálaműsornak Budapesten a 

Stefánia Palotában Pásti József igazgató a Magyar Kultúra Lovagjaként 16 éve 

műsorvezetője  

- Január 22. Magyar Kultúra Napja – a Mesebolt Bábszínház előadásában Pettson és 

Findusz c. nagysikerű színházi előadásra került sor intézményünkben. 

- Február 15-én a „Kultúrházak éjjel-nappal” című országos rendezvénysorozat részeként 

a hagyományos farsangi Maszkabálra gyűltünk össze több mint félszáz jelmezes 

felnőttel.  

- Február 21-én a City Star civil egyesület az ÉV EMBERE díjat adta át Pásti Józsefnek 

az intézmény igazgatójának a szombathelyi Tó Vendéglőben rendezett gálaműsoron. 

- Március 9-én Nőnapi megemlékezés volt a Nyugdíjas Klub szervezésében 

       Március 12-től a COVID járvány miatt korlátozások és teljes zárlat lépett érvénybe 

- Március 15-i nemzeti ünnepünk koszorúzási ünnepe ELMARADT. 

- Március 19-i hagyományos József-pohár rendezvényünk ELMARADT. 

- Április 7-re tervezett Ikervári Versünnep, a Regösök húrján orsuzágos vers – és 

prózamondó verseny ikervári regionális döntője ELMARADT!  

- Május 11-16 közötti „Közösségek hete” c. országos programsorozatunk ELMARADT! 

- Május 31-n a Hősök Napját szűk körű emlékezés keretében megtartottuk az emlékműnél. 

Május 18-tól művelődő közösségeink ismét birtokukba vették a művelődési házat, 

de rendezvényeket továbbra sem tarthattunk! 
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- Július 15-én  a Tarkabarka vándor színtársulat akrobatikus, játékos, zenés szabadtéri, 

családi műsorának örülhettek a résztvevők. 

- Augusztus 19-én  - emlékeztünk  Szent István királyunk államalapító nagyságára. Ezen 

az ünnepségen köszöntöttük az „Ikervár község Szolgálatáért” elismerés 2020. évi 

díjazottját posztumusz Szabó Árpádné (Baba néni) Ünnepi köszöntőt Fehér Ferenc 

polgármester mondott, közreműködött a Geminum Castellum Énekegyüttes. 20:00 tól 

JAMBO – bál! 

- Szeptember 9-én rendeztük meg a XIV. Ikervári Versünnepet, a Regösök húrján 

országos vers – és prózamondó verseny regionális döntőjét. A Zsűri Wiegmann Alfréd 

az első magyar versszínház művészeti vezetőjének elnökletével 8 versmondót juttatott a 

szeptember végi bp —i országos döntőbe. A zsűri tagjai: Horvát Róbert előadóművész, 

Horváth Imréné tanár, Merklin Tímea újságíró, Dr. Szalai Ferencné tanár, rendező.   

- - Szeptember 28-án az Alzheimer kór világnapján a Szenior Örömtánc Klub 

szervezésében a góri és sárvári örömtáncosokkal utcai demonstráción emlékeztünk az 

időseket fenyegető betegség elleni védekezésre. 

- Szeptember 30-án a „Hozz egy mesét” c. rendezvényünk a járványügyi korlátozások 

miatt ELMARADT!  

- Az október 3-ra meghirdetett Ikervári Ikertalálkozó szüreti vigadalommal elnevezésű 

rendezvényünk szintén ELMARADT! A hónapokkal korábban felkért közreműködők, 

előadók (pl. Dr. Tárnoki Ádám, Dr. Tárnoki Dávid ikerkutató genetikusok és a Medicina 

Könyvkiadó megértették a rendezvény lemondását, sőt kérték is) Az estére tervezett „ 

sztárvendég” A Jó LaciBetyár azonban polgári peres eljárást indított szerződésszegés 

jogcímén intézményünk ellen. Az ügyet részünkről az Önkormányzat szerződéses 

ügyvédje képviselte. Az eredményről még nem kaptam tájékoztatást.  

- Október 6-án a Batthyány Emléknapon a Kerekasztal konferenciát, amelynek témája: 

„Miért nincs kultusza Batthyánynak Ikerváron?”, előadója Prof. Dr. Gerő András 

történész, a Habsburg Intézet igazgatója lett volna – kölcsönös egyeztetésekkel 

lemondtuk. A koszorúzást szűk körben, az intézmények, civil szervezetek és az 

önkormányzat képviselőinek jelenlétében megtartottuk. Emlékező beszédet tartott Pásti 

József igazgató, közreműködött a Geminum Castellum Énekegyüttes Vörös Krisztina 

karnagy vezetésével. 

- Október 23-án az 1956-os forradalom – és szabadságharc évfordulóján a Hősi 

emlékműnél a Rába(p)Art Társulat versmondói (Pástiné Berzlánovich Gabriella, Szőke 

Szeverina és Pásti József) szerkesztett műsorral emlékeztek. 

- November 7-re tervezett  évtizedek óta rendezett Márton-napi gasztrokulturális családi 

napunk, amelynek a  középpontjában a liba(s)ül!  a Korlátozások miatt ELMARADT!  

- December 6-ra tervezett  „Miki, Miki, Mikulás” c. műsorunk szintén a koréátozások 

miatt ELMARADT! 

- Szintén elmaradtak az adventi hétvégék kuturális műsorai. Intézményünkből a 

Gyermekszínjátszó csoport és a Geminum Castellum Énekegyüttes volt érintett.  

 

5. Ünnepi megemlékezések: 

- Január 19-én a Magyar Kultúra Lovagrendje szervezésében a Kultúra Lovagjainak 

avatásán és gálaműsorán vettünk részt Budapesten a Stefánia Palotában. A műsor 
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vezetője immár 15 éve Pásti József a Magyar Kultúra Lovagja, a Lovagrend Tanácsadó 

Testületének tagja.  

- Január 22- 

- Március 11-én a Nőnap alkalmából a Nyugdíjas Klub szervezett kedves megemlékezést. 

- Március 15-i ünnepségünk elmaradt!  

- Március 19-i Gróf Batthyány József nemes testamentumához kapcsolódó „József pohár” 

ünnep szintén elmaradt.   

- Április 7-re tervezett - a Költészet Napjához kapcsolódóan XIV. Ikervári Versünnep 

című rendezvényünk elmaradt 

- Május 30-án a Hősök napi megemlékezésünket csendes főhajtás mellett megtartottuk a 

Hősi emlékműnél 

- Augusztus 19-én Szt. István királyról és államiságunkról emlékeztünk meg a művelődési 

ház szabadtéri színpadán.  Ünnepi köszöntőt mondott Fehér Ferenc, közreműködött a 

Geminum Castellum Énekegyüttes. Az ünnepi megemlékezésen került sor Ikervár 

Község Szolgálatáért emlékérem átadására, amelyet posztumusz Horváth Árpádné 

tanítónő helyett fia Horváth Zoltán vett át.   

- Október hatodikán a járvány miatt csendes megemlékezésen koszorúztunk a Batthyány 

emlékműnél.   

- Október 23-án a Hősi emlékműnél az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztünk.  

 

6. Kirándulás, tábor 

- Május 11-től 16-ig tartott volna a Közösségek Hete országos programsorozat. Ezekre a 

napokra örökség sétákat terveztünk – Elmaradtak!   

- Július 18-án Ásvány – és fosszília gyűjtő túrát szerveztünk Sümeg, Nyirád, Úrkút 

bányáiba. A túrán elsősorban gyermekes családok vettek részt. Óriási élményt jelentett 

a sok-sok lelet, pl. tengerisün kagyló, tigriscápa fog…stb. Túravezetőnk Pődör György 

ásványgyűjtő volt. 

- Július 30-án autóbuszos kiránduláson vettünk részt a Nyugdíjas Klub tagjaival. Útvonal: 

Ikervár – Keszthely (Festetics kastély, Nosztalgia Múzeum, sétahajózás) – Badacsony 

(vigadalom) - Ikervár 

-  Az augusztus elejére terveztük a Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival a 

csapatépítő, továbbképző tréningünket, amely sajnos a járványügyi korlátozás miatt 

ELMARADT!   

- Augusztus 8-án „Barangolás a Rába forrásvidékén Ausztriában” címmel autóbuszos 

kirándulást szerveztünk. A csodálatos látvány, élmény hatására a jelen lévők fogadalmat 

tettek, hogy 2021-ben a Rába-szurdokot is meglátogatják. 

 

7. Kiállítások: 

Kiállításaink szintén elmaradtak, (pl. Kiricsi Cecília poverpol kiállítása) illetve 

kreativitásunkat kihasználva, teljesen új innovatív megoldásokat készítettem. 
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- Április 16- tól Kulthírek I. c. film, és kiállítás, amely közművelődési információkat, 

interaktív feladatokkal szólította meg a lakosságot. A virtuálisan megjelenített filmben ikervári 

középületek, archív fotográfiák is kiállításra kerültek. 

 

-Május 10- től Kulthírek II. c film is aktuális, helyi -elsősorban – kulturális információkkal 

kapcsolódott a helyi és nem helyi, de érdeklődő közönséghez. 

 Mindkét alkotás közzétételre került a művelődési ház közösségi oldalain (Facebook, honlap) 

ill. a Youtube csatornán is. 

 

-December 14-től Üdvözlet Ikervárról – 3D-s virtuális kiállítás  

Az 1900-as évek elejéről származó és napjaink képeslapjainak válogatását szerkesztettük 

virtuális kiállítótérbe. 

-December 20-tól …ÉS FÖLÖTTÜK ÉVEK, ÉVEK 

Az ikervári temető évszázados síremlékeiből készített fotókiállításunkat szintén nagyon sokan,  

- Amerikától Skóciáig - tekintették meg. 

 

Mindkét kiállítási anyag jelenleg is látható intézményünk közösségi oldalain (Facebook, 

honlap), illetve a KUNSTMATRIX nemzetközi művészeti  portálon. 

 

7.1.Állandó kiállítások: 

- Az Őrségi Nemzeti Park által  az intézményünkbe telepített információs torony az előtérben 

látható és interaktív módon használható. A videó a Rába- Csörnöc völgye Natura 2000 

területeket mutatja be. 

-  Batthyány Emlékházba berendezett két kiállításunk az épület átalakítása ill. más célú 

hasznosítása miatt (az óvoda, majd a Polgármesteri Hivatal felújítása) nem látogatható. A 

gyűjtemény a Tűzoltószerházból a volt orvosi rendelőbe került átszállításra.  

A két kiállítási anyag:  

1. Ikervár története. Bronzkori, római-kori, honfoglalás-kori régészeti leletek voltak 

láthatók a tárlókban, amelyet Tárnoki Pál Budapesten élő lokálpatrióta állított össze 

felmenője - Horváth György kántortanító hagyatékából. 

2. Juhász József egykori ikervári kosárfonó hagyatékából összeállított anyagot az 

iparos leánya Horváth Imréné adományozta a művelődési háznak. Az anyag szintén 

a Tűzoltószerházból az egykori orvosi rendelőbe lett elhelyezve. 

 

8. Zenés, táncos rendezvények 

A pandémia miatt zenés táncos rendezvényeink egy része elmaradt. 

- Január 13-án Pótszilveszteri zenés, táncos összejövetelt rendezett a Nyugdíjas Klub 

közössége 

- Február 15-án Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat részeként jelmezes 

Maszkabálra és Valentin Partyra került sor  

- Február 22-én a Mesevár Óvoda Szülői Munkaközössége szervezett bált az 

intézményünkben. 

- Február 24-én a Nyugdíjas Klub farsangi bálján mulattak az időskorúak 
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- Március 19-én Nőnapi mulatság várta az érdeklődőket a nyugdíjasok szervezésében. 

- Augusztus 19-én  a „ járvány lélegzetvételi szünetében”az ünnepi megemlékezést 

követően végre egy „igazi” bált is szervezhettünk. Partnerünk volt  Forrai Team. 

 

9. Tanfolyamok, képzések: 

- Az elmúlt évhez hasonlóan májusban, ill. októberben a Ritmo Kft.  hirdetett 

gépjárművezetői tanfolyamot a tanfolyamok online módon kerültek megtartásra.  

- Három alkalommal  volt intézményünkben egészségmegőrző előadás. 

 

10. Esküvők, Lakodalmak: 

2020-ban viszonylag nagy volt a házasodási kedv. négy alkalommal vették igénybe 

szolgáltatásainkat az ifjú párok. Ebben az évben lakodalomra nem kérték intézméyünket. 

 

11. Pályázatok: 

Pályázatokban bővelkedett az év,  

1. bár a Testvértelepülési pályázatot benyújtottuk, a járvány miatt az elbírálására 

sem került sor 

2. a Magyar Falu Program keretén belül Ikervár Község Önkormányzata nevében 

világításkorszerűsítésre, felújításra (külső mozgáskorlátozott feljáró), 

bértámogatásra nyújtottam be pályázatot. Tájékoztattak, hogy pályázatunk 

tartalmilag és formailag is megfelelt, de forráshiány miatt tartaléklistára került. 

3. szintén a Magyar Falu Program Civil kategóriájában a Rába(p)ART Társulat 

részéről nyújtottam be pályázatot, az Ikervári Ikertalálkozó szüreti 

hagyományőrzéssel c. rendezvényünkre. A pályázat természetesen érvényes 

volt, tartalmilag és szakmailag megfelelt, de forráshiány miatt tartaléklistára 

került.  

4. a Déryné Program által meghirdetett színházpályázaton azonban Háy András: 

Nehéz c. színházi előadást nyertünk, cca. 500 000.- Ft értékben. A darab 

főszereplői Mucsi Zoltán, és Lázár Kati. A 2020-ra tervezett ikervári bemutató a 

Covid 19 járvány miatt elmaradt. Remélhetően ebben az évben sikerül fogadnunk a 

nagysikerű előadást. 

5. a Nemzeti Együttműködési Alap eszközbeszerzési pályázatára a Rába(p)ART 

Társulat részéről nyújtottam be pályázatot. Az anyagot befogadták a 

pályázatunk érvényes, döntés még nem született. 

 

6. 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.) a 2019. 

évi 70 eseménnyel szemben 2020-ban 38 vették igénybe intézményünk 

szolgáltatásait. 

    

A Batthyány Lajos Művelődési Házban bérel irodát a Sárvár és Térsége Kistérségi 

Társulás Gyermekjóléti Szolgálata is.  
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Minden héten szerdán 08:30-kor a nyugdíjas korúak, és délután 17:00-kor az aktív 

korúak részére kezdődik gerinctorna foglalkozás intézményünkben az első Vasi 

Praxisközösség szervezésében. 

 

 

12. Árusítások, vásárok 

A többnyire vegyes cikket, értékesítő vállalkozások jelenlétére nagy az igény a településen. 

2020-ban 24 alkalommal volt árusítás, vásár intézményünkben. A jáki Ráczmajor őstermelői 

árusítását szintén kedveli a lakosság. Ők 20 alkalommal árusítottak a művelődési házban.  

 

Beszámoló a könyvtár 2020 évi működéséről 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi 

CXL törvény 64&(1) bekezdése alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési 

önkormányzatok kötelező feladata. A törvény által kínált lehetőségek alapján Ikervár Község 

Önkormányzata kötelezettségének a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével tesz 

eleget [64§(2)b)] és a szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári információs és közösségi 

helyet tart fenn. Az így működtetett települési információs és közösségi hely folyamatos ellátási 

és szakmai kapcsolatot tart fenn a Berzsenyi Dániel könyvtárral és a Vas Megyei 

Könyvtárellátási szolgáltató rendszer szolgáltatásközvetítésbe bevont Nádasdi –vár 

Művelődési Központ és könyvtárral. 

A könyvtár szerdán 15:00-18:00-ig, valamint szombaton 9:00-11:00-ig tart nyitva. 

A könyvtár saját állománya 8710 kötet. További 1026 kötet állrendelkezésre, amely a 

mozgókönyvtári ellátó központ tulajdonát képezi. 

2020.-ban 112 olvasó iratkozott be,ők és a további látogatók 726 alkalommal keresték fel a 

könyvtárat. A beiratkozott olvasók 2043 dokumentumot kölcsönöztek, helyben használtak 4754 

dokumentumot. Tagjai vagyunk a Vas megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 

(KSZR). A KSZR finanszíroz 10 folyóiratot az olvasók számára. 

A könyvtárközi kölcsönzést több alkalommal igénybe vettük. 

Az Együttműködési megállapodás a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására című 

dokumentumban foglaltak alapján a szolgáltató helyen (könyvtár) ellátandó feladatok körébe a 

könyvtári gyűjtemény fejlesztése, könyvek vásárlása nem tartozik bele. 2020-ban két 

alkalommal, összesen 61 dokumentumot (könyvet) kaptunk a KSZR től.  Ez a mennyiség nem 

elégíti ki az olvasók igényeit. (Az elmúlt években a KSZR szolgáltatásán kívül saját beszerzésre 

is volt lehetőség. Pl.:2018-ban 120 könyvet vásárolt a könyvtáros.) Ideális lenne, ha az 

Önkormányzat olyan megállapodást kötne a  KSZR-rel, amely újra lehetővé tenné a beszerzést, 

mivel az olvasók érdeklődése általában az újonnan megjelent szórakoztató irodalom felé 

irányul. A 2020-as tevékenységeinkre a koronavírus miatti intézkedések sajnos rányomták a 
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bélyegüket. Márc.16.- máj 17.-ig, valamint November 11.-től ismét nem fogadhatott 

látogatókat a könyvtár. A tervezett kézműves foglalkozások, valamint a programok nagy része 

elmaradt.  Augusztus 27.-én tartottunk kézműves foglalkozást az Erzsébet tábor 17 résztvevője 

számára. A rendkívüli zárás ideje alatt sem állt meg az élet. A kölcsönözni kívánt könyveket 

előzetes megbeszélés alapján a könyvár ajtajánál adtam át, maximálisan betartva a higiéniai 

előírásokat. Ez idő alatt is tevékenykedtünk.  Ez az időszak kedvezett a rendrakásnak. A 

könyveket portalanítottam, fertőtlenítettem a polcokat, bútorokat. Megragasztottuk a könyvek 

gerincén lévő sérült jelzeteket, pótoljuk hiányukat, valamint visszaállítottuk a sorrendet.                                                         

Ikervár, 2021. február 8.                                                              Gecse Miklósné  

                                                                                                       könyvtáros 
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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 (is) történik. Belső partnereink továbbá a művelődési 

ház művelődő közösségeinek (14 csoport) vezetői, a Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzat 

vezetője. 

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, 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.  

A Covid 19 járvány miatt 2020-ban a külső partnerekkel történő egyeztetés elmaradt, így 

a belső partnerekkel, ill. Polgármester - és Aljegyző úrral történt egyeztetés a 

nagyrendezvényeket illetően. 

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 dokumentálunk.  

A látogatókkal, a helyi társadalom tagjaival napi szintű és ad hoc (rendezvényeken, v. akár az 

utcán, üzletben, postán…stb) a kapcsolattartás. Települési fórumok, ismeretterjesztő előadások 

adnak további alkalmat a véleménycserére, 

 

FENNTARTÓI MEGFELELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

2021-ben is folytatódik a Kulturális törvény előírásainak való megfelelés 

Fontosnak tartom, hogy minden évben a munkatervben szerepeljen a törvény idevágó 

része. 

A helyi közművelődés 

76. § *  (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj198id8778
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(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. 

2021-ben jegyzi igényét a Rába(p)ART Társulat Közművelődési Kerekasztal 

kezdeményezésére. 

 

A közművelődés helyi lakossági képviselete 

82. § *  A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi 

kerületenként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj199id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj200id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj201id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj228id8778
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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. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj229id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj230id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj231id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj232id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj233id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj234id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj235id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj236id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj237id8778
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj238id8778
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(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. 

2020-ban elkészült és hatályossá vált Ikervár község Közművelődési rendelete  

A rendelet kihirdetésétől minden év március 1-ig elkészítjük a szolgáltatási 

tervet 
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!) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.TV#lbj239id8778
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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, 
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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. 
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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. 

 

 
Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár személyi és tárgyi feltételei a 

rendeletben előírtaknak megfelelnek! 

Az Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve a 

2021-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 
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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. Az épület és helyiségeinek állagmegóvása: 

Az intézmény 2011-ben az IKSZT pályázat keretén belül került felújításra. Tucatnál több 

művészeti csoport a hét napján folyamatosan használja az intézmény termeit.  

7. A legnagyobb igénybevétel a színházterem első részét terheli. A parketta 

megkopott, helyenként meglazult, nagyon időszerű a felújítása. (2020-ra is 

terveztük) 

8. Balesetveszélyes az utcai mozgáskorlátozott bejáró! A feljáró betonburkolata 

darabosra tört, kerekesszékkel nehéz a közlekedés így céljának nehezen felel 

meg. 2020-ra is terveztük) 

9. Az emeleti konferencia – és kiállítóterem falfelülete újrafestést igényel, de a 

frissítő, fertőtlenítő meszelést a mosdókban is el kell végezni. (2020-ra is 

terveztük) 

2. Közösségi kultúra: 

Az ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár mintaképe a közművelődési 

intézményeknek gazdag művelődő, alkotó közösségeivel Legfontosabb feladatunknak tartjuk a 

közművelődési csoportjaink megtartását, úgy, hogy biztosítjuk számukra azokat a feltételeket 

(tárgyi, személyi,) amelyek működésük alapjai. 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!  

3. Műsoros rendezvények: 

Fontosnak tartjuk, hogy művészeti csoportjaink bemutatkozzanak -  ne csupán Ikerváron, 

hanem megyei, országos eseményeken is, hiszen a település jó hírét, ismertségét és 

elismertségét testesítik meg szerepléseikkel, nevükkel. .A 2021-es évben is szeretnénk a már 

hagyományos, a lakosság által kedvelt, igényelt programjainkat megtartani 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 2021-es év egyik legjelentősebb kezdeményezése lesz – amennyiben a 

járványhelyzet megengedi – őszi BATTHYÁNY BÉRLET indítása a művelődési 

házban. A színházi előadássorozatot – viszonylag kis kockázattal – a nyertes  

Déryné pályázatunk teszi lehetővé! 

Tervezett előadások: 

1. Háy J: Nehéz c nagyszínházi produkciója – Mucsi Zoltán és Lázár Kati 

főszereplésével 
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2.  Petőfi S: A helység kalapácsa – Hevesi Sándor Színáz kamaraelőadása  Besenczi 

Árpád előadásában. 

3. Földes László HOBO – A föltámadás szomorúsága – előadóest 

4. „ Azért a kis bolondozásért” – pajzán népi játék – 16 éven felülieknek! – Fabók 

Marcsi Bábszínháza 

Nyertes pályázatunk:  négy előadás összköltsége: 1 620 000-Ft  

Önrész: cca. 45 000-Ft 

 

4. 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 2020-as évben 

két jelentős évforduló is lesz Ikervár történetében. Ikervár község a „falunap” mint közösségi 

ünnep elindítója, akár országos viszonylatban is. 30 éve folyamatosan, megszakítás nélkül 

rendez falunapot a művelődési ház az önkormányzat támogatásával, közreműködésével.  

A járványügyi korlátozások miatt 2020-ban a falunap is elmaradt, így 2021-ben 

szeretnénk ünnepelni a népünnepély 30. évfordulóját! 

Kiállítások: 

Állandó kiállításaink jelenleg - különböző helyekre kerülve - rendezetlen állapotban vannak. 

Ennek oka az, hogy a Batthyány Emlékház az állandó kiállításaink helyszíne – ideiglenes 

otthonául szolgált 2019/2020-ban az Ikervári Mesevár Óvodának (felújítás miatt), ill. szolgál 

jelenleg a Polgármesteri Hivatalnak (felújítás miatt). A pandémia idején létrehozott 

innovációinkat pl. 3D-s virtuális kiállítás – szeretnénk 2021-ben is tovább éltetni. A januárban 

meghirdetett „Télen , levetkőzve” c. virtuális fotókiállításunk lesz az első „valódi, jelenlévős” 

kiállítás, amelyet a a korlátozások után szeretnénk bemutatni. Ezt követi Kiricsi Cecília 

paverpol kiállítása, majd Fűzy Molnár Balázs Vas megyét, ill. Ikervárt bemutató fotókiállítása. 

Természetesen további kiállításokat is tervezünk fogadni, amelyeket az aktuális helyzet kínál 

számunkra.  

Táncos rendezvények: 

Csoportjaink rendhagyó zenés, táncos alkalmai, illetve az intézmény által szervezett 

rendezvényeken kívül továbbra sem kívánjuk bérbe adni külső szervek részére termeinket, 

eszközeinket. 2021-ban az eddigi évek gyakorlatának megfelelően – leszámítva az év elejei 

korlátozásokat – áprilistól tervezzük a zenés eseményeket, 2021-ben ez kb. 5-6 alkalom.  

Táborok, kirándulások: 

Örömmel tölt el, hogy a 2020-ra tervezett egynapos autóbuszos kirándulásaink sikerrel 

megvalósultak, így 2021-ben szeretnénk folytatni a felújított korábbi gyakorlatunkat. 

Tervezzük az ausztriai Rába -kanyonmeglátogatását, továbbá balatoni, Duna kanyari utakat is. 

Tanfolyamok: 

A gépjárművezetői tanfolyamok kis létszámban még évente két – három alkalommal 

lehetőséget biztosítanak a helyiek részére intézményünkben a felnőttképzésre, de minden más 

képzés előtt is nyitottak vagyunk, leszünk. Továbbra is örömmel fogadjuk a térségi  

munkavédelmi - és tűzvédelmi tanfolyamok képzőit hallgatót.  
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5. Pályázatok:  

Pályázati tevékenységünket az igények, lehetőségek (pályázati téma, időtényező, befektetett 

erőforrások, ill. az eredmények, a megtérülés aránya…stb határozzák meg. Az elmúlt évi közel 

féltucat pályázat, amelyet magam készítettem nagyon sok időt, energiát kívánt. A 

rendezvényekre, csoportfoglalkozásokra kiírt korlátozások lehetővé tették, hogy az átlagosnál 

több időt tudjak fordítani pályázatok megírására. 2021-ben szeretnénk a testvértelepülési,, 

illetve más szakmai pályázatok lehetőségeit kiaknázni. 

6. 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 (pl. 

esküvő, lakodalom, tanfolyam) 

7. Árusítások, vásárok: 

Továbbra is szeretnénk az árusításoknak helyet biztosítani és ezzel is segíteni a településen élők 

életminőségét. Igényli községünk lakossága az intézményben tartott árusításokat, vásárokat. 

Annál is inkább, mert sok olyan termék, árú elérhetővé válik helyben, amelyekért egyébként a 

környező városokba kellene utazni. A jáki Rácz – major őstermelői termékeiből (füstölt 

termékek, sajtok) kéthetente rendezett árusítások szintén kedveltek a lakosság körében.  

Ikervár, 2021.02.23.  

Pásti József  

  igazgató 

                                                                                tanügyigazgatási és kulturális szakértő 

A Munkaterv mellékletei: 

1. sz. melléklet: 2021. évi nagyrendezvények (becsült költségterv) 

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

közösségei 

3. Szolgáltatási terv 
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1. sz. melléklet:  

 

IKERVÁRI BATTHYÁNY LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 

KÖNYVTÁR 

 

Állandó/vagy nagyrendezvényeink és közösségi kultúra 
2021. 

 

A település nagyrendezvényeit igényességük, változatosságuk miatt a település 

térségében élők is figyelemmel kísérik, látogatják. Egy-egy év közművelődési, kulturális 

tevékenysége állandó rendezvényeinkre (is) épül: 

 

2021.01.23. 11:00   Magyar Kultúra Napja Gála– Magyar Kultúra   

                                                Lovagrendje - Budapest, Stefánia Palota – Ikervári részvétel 

     Műsorvezető:  Pásti József igazgató- Ikervár 

     Elmarad: új időpont 2021. május 29. 

 

2021.01. 22.   Magyar Kultúra Napjához - Ikervár Művelődési Ház 

    Virtuális - „Himnusz film - innováció 

 

2021. 02.13.   Kultúrházak éjjel-nappal – országos programsorozat  

20:00 MASZKABÁL- VALENTIN PARTY – farsangi, jelmezes 

télbúcsúztató 

    Elmarad??? – amennyiben nem : dekoráció, zene: 25 000-Ft 

 

2021.03.15.    15:00  Népek tavasza - Koszorúzási ünnepség  

               Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Batthyány emlékműnél  

    Hangtechnika: 25 000-Ft 

    Szereplők vendéglátása:  3 000-Ft  

    Plakát, szórólap, meghívók  (2 000-Ft)  cca. 30 000-Ft 

   

 

2021. 03.19.  15:00 JÓZSEF POHÁR – főhajtás, koccintás Batthyány József  

                                               gróf hagyatéka szerint - megemlékezés a Zsidahó- dűlőben  

cca:        10 000-Ft 

Meghívók, plakátok, postaköltség                    4 000-Ft 

Vendéglátás:                                         6 000-Ft  

        

 

2021. 04. 08.   14:00 XV. Ikervári Versünnep – Regösök Húrján Országos vers-      

és prózamondó verseny regionális döntője.  

Vers- és prózamondó verseny a térség  általános  

iskolás  tanulói részére – tehetségkutató rendezvény 

Zsűri elnöke: Wiegmann Alfréd, az Első Magyar Versszínház    

                      művészeti igazgatója 

Zsűri tiszteletdíjak:                                     60 000-Ft 
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Verseny -díjak:     30 000-Ft 

Vendéglátás:     10 000-Ft 

Cca:    100 000-Ft 

 

2021. 05. ???    Nyuszimotor – Bödöcs Tibor  

    cca. 550 000-Ft – belépős  - rizikófaktor!!! 

 

2021. 05. 12 – 15  Közösségek hete 

    saját közösségeink innovációja  

    cca. vendéglátáshoz: 5 000-Ft 

 

2021. 05. 30.  10:00 Hősök napi megemlékezés - (Hősi Emlékmű)  

    (Saját csoport: önköltséges) 

 

2021. 06. 26.             Ölelkező Rába- völgye - XXX. Ikervári Nap 

    Szélünnep  

 30 . jubileumi falunap ! (Külön költségvetésben)  

     

2021. 07. 24.    Túrázás, barangolás a Rába szurdokban- Ausztria 

    autóbuszos- önköltséges 

 

2021. 08. 04-06.  Múlt-kor – a Batthyány Lajos Művelődési Ház nyári tábora  

    az Ifjúsági Önkormányzat tagjai részére                                              

    (Helyi civil pályázat + 40 000-Ft) cca. 120 000-Ft 

 

2021.08.19.      18:00 „Dicső István, nagy királyunk…” 

Szent korona ünnepkör - Folklórünnep 

Ikervár Község Szolgálatáért emlékérmek átadása 

Folklórünnep:  

- egy külföldi néptánccsoport fogadása:  cca: 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 

- fogadás: 20 000-Ft 

- plakát, meghívó, szórólap (saját készítés) - 5 000-Ft 

ccca. 150 000-Ft 

 

2021.09.25.            14:00 Ikervári Ikertalálkozó- szüreti vigadalommal 

    Előző évek bázisadatai alapján cca: 550 000-Ft 

(plakát 30 db 30 000-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, előadói díjak, (Dr. 

Tárnoki Ádám, Dr. Tárnoki Dávid) esti bál:  - szervezés alatt      

cca: 450 000-Ft, 420 000-Ft, sörpadgarnitúra (saját), mobil  WC-   

2 db - 30 000-Ft  

 

2021. 09.30.   14:00 „Hozz egy mesét!” Magyar Népmese Napja 

    Díjak, oklevelek, promóciós anyagok 25 000-Ft   
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2021.10. 06.         15:00 BATTHYÁNY EMLÉKNAP  

Kerekasztal konferencia és koszorúzási ünnepség  

    Előadó: Prof Gerő András történész    

- Konferencia előadójának tiszteletdíja: cca:45 000-Ft 

- Meghívó, plakát (saját: 5 000-Ft) 

- Fogadás 50 000-Ft 

- Közreműködők fellépti díj cca: 30 000-Ft, + saját csoport 0-Ft 

- hangtechnika: 25 000-Ft 

- cca: 155 000-Ft 

 

 

2021.10.23.             16:30 1956-Forradalom és szabadságharc - megemlékezés 

  Koszorúzás a Hősi emlékműnél 

Koszorúk 5 000-Ft 

  - saját közreműködő, saját hangtechnika – 0 Ft 

 

2021.11. 06.             14:00 Márton - Napi Vigasságok   

Gasztrokulturális családi nap, amelynek középpontjában a 

liba (s) ül.  

cca: 400 000-Ft – 300 000-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 200 000-Ft 

  

2021. 11. 27 – 12. 19-ig  Adventi hétvégék 

 - saját csoportok – 0-Ft 

 

2021. 12.13. „Régi szelíd esték…” a hagyományőrzés, kulturális igényesség 

jegyében (képzőművészeti, zeneművészeti és előadóművészeti 

találkozások)      

cca: 60 000-Ft 

- előadói díj: 50 000-Ft 

- saját csoport   

- vendéglátás:  10 000-Ft 

Intézményünk a Déryné pályázaton SZÍNHÁZI ELŐADÁSOKAT 

nyert 1 620 000-Ft értékben.  

A 2021-es év egyik legjelentősebb kezdeményezése lesz – amennyiben a 

járványhelyzet megengedi – őszi BATTHYÁNY BÉRLET indítása a művelődési 

házban. A színházi előadássorozatot – viszonylag kis kockázattal – a nyertes  

Déryné pályázatunk teszi lehetővé! 

Tervezett előadások: 

1. Háy J: Nehéz c nagyszínházi produkciója – Mucsi Zoltán és Lázár Kati 

főszereplésével 
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2.  Petőfi S: A helység kalapácsa – Hevesi Sándor Színáz kamaraelőadása  Besenczi 

Árpád előadásában. 

3. Földes László HOBO – A föltámadás szomorúsága – előadóest 

4. „ Azért a kis bolondozásért” – pajzán népi játék – 16 éven felülieknek! – Fabók 

Marcsi Bábszínháza 

Nyertes pályázatunk:  négy előadás összköltsége: 1 620 000-Ft  

Önrész: cca. 45 000-Ft 

 

A 2021. évi 19 nagyrendezvény költségterve (a falunap kivételével) 1 465 000-Ft 

 

 

A 2021. évi 19 nagyrendezvény költségterve (a falunap kivételével) 1 465 000-Ft 

 

Ikervár, 2021.01.22. Módosítva: 2021. 02.16. 

                                                                             Pásti József 

 igazgató 

                                                                               tanügyigazgatási –és  kulturális szakértő 
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1. sz melléklet  

 

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 

Közösségi kultúra 

Nap     Rendszeres, v. művelődő közösségek 

 

 

Hétfő 

16:00    Net-kuckó 

16:00    Konditerem 

16:00    Nyugdíjas Klub 

17:00    Kreatív szakkör 

17:30     Szenior Táncklub 

 

 

Kedd: 

16:00    Termelői árusítás 

16:00    Net-kuckó 

17:00    Jóga 

19:00    Aerobic 

 

 

Szerda 

16:00    Net-kuckó 

16:00    Konditerem 

17:30    Geminum Castellum Énekegyüttes -      

próba 

18:00   Asztalitenisz Klub 

08:30 ill. 17:00   Gerinctorna (Vasi Praxisközösség) 

 

Csütörtök 

16:00    Net-kuckó 

16:30    Gyermekszínjátszó I. - próba 

18:00    Rába(p)ART Társulat - próba 
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Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház 

Közösségi kultúra 

Nap  Rendszeres, v. művelődő közösségek 

 

 

Péntek 

08:00   Falugazdász fogadóóra 

16:00    Net-kuckó 

16:00    Konditerem 

16:30    Gyermekszínjátszó II. - próba 

17:30    Akrobatikus rock and roll - próba 

19:00   Aerobic 

 

Szombat 

14:00   Net-kuckó 

14:30   Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzat 

Vasárnap szünnap 

 
2. Könyvtári nyitva tartás 

 

Szerda:  15:00 - 18:00 

Szombat: 09:00 - 11:00   ill. 14:00 – 16:00 

 

Ikervár, 2021. január 21.        

                 Pásti József igazgató  

  történelem, népművelés sz. tanár  

(Master of Arts) kulturális menedzser                                                                                                                                                                   

                                     tanügyigazgatási szakértő, kulturális szakfelügyelő 
3.sz. melléklet:  Szolgáltatási terv -2021. 

               Elektronikus dokumentumban, ill. külön dokumentumban nyomtatva. 

 

Záradék: 

Ikervár Község  Képviselő-testülete elfogadta: 

 

 

Ikervár, 2021. 03….  határozatszám: ……………………….. 


