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I. AZ ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR,
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
2018. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK
BEMUTATÁSA
1. BEVEZETÉS
Az OPSKMM munkatársai a kisközösségek, az amatőr művészeti csoportok folyamatos
működtetésére, színvonalas tevékenységére, hagyományok gondozására, a helyi,
művészeti értékek bemutatására, új kezdeményezések megvalósítására kiemelt
figyelmet fordítanak minden szakmai területen. Az elmúlt évtizedekben jól működő
szakmai partnerség alakult ki a kulturális intézmény és a város civil szervezetei,
nemzetiségi önkormányzatai, intézményei, vállalkozásai, turisztikai szolgáltatói
között. A közös gondolkodás, az együtt végzett munka eredményeképpen
Mezőberényben színes, széleskörű közösségi, kulturális programkínálat bontakozik ki
évről-évre. Különösen igaz ez a kijelentés az elmúlt évre, amikor is nyertes, nagy,
városi EU-s projektek megvalósítása során színvonalas események jöttek létre a
városban
intézmények,
civil
szervezetek,
vállalkozások
bevonásával,
együttműködésével, amelyek a lakosság széleskörű érdeklődése mellett nagy sikerrel
zajlottak le.
Az OPSKMM munkatársai öt épületben, az intézményegységek szakmai sajátosságaik
megtartása, a tárgyi, személyi feltételek lehető legjobb kihasználására törekedve, a
tevékenységeiket a lehető legjobban összehangolva - a szakmai jogszabályi előírások,
az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint -,az éves munkaterv és
rendezvényterv alapján - végzik munkájukat.
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ önállóan
működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény.
A gazdálkodási és a személyügyi feladatokat Feladat-ellátási/együttműködési
megállapodás szerint a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal szakemberei végzik,
folyamatosan egyeztetve, együttműködve az intézménnyel.
Az elmúlt év kiemelkedő eredményei:
-A nagy múltú, ám létszámában fogyatkozó csoportjainkat meg tudtuk erősíteni,
-és a Mezőberényi Népdalkör országos minősítőn (KÓTA Népzenei Együttesek Országos
Minősítő verseny) arany fokozatot,
-a Díszítőművészeti Kör országos szakmai konferencián (békéscsabai XVI. Országos Textiles
Konferencia) különdíjat kapott.
-A Mezőberényi Mazsorett Együttes csoportjai, formációi országos és európai versenyeken
sikeresen szerepeltek.
-Létrejöttek új felnőtt csoportok, akik rendszeresen megtartják a foglalkozásaikat, és a
tagságuk növekszik.
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-A hagyományos rendezvényeket új, népszerű elemekkel tudjuk bővíteni, amivel az
együttműködésbe, szervezésbe újabb érdeklődőket, önkénteseket, közösségeket tudunk
bevonni.
-A korábbi évekhez képest szorosabb kapcsolatot ápolunk a város oktatási intézményeivel.
-Közösségi tereink folyamatosan megújulnak (pályázati, önkormányzati forrásokból).
-Évek óta megfizethető áron tudunk színházi előadásokat biztosítani a helyi, térségi lakosság
számára.
-Számos helyi, megyei, országos civil eseménynek lehetünk szakmai partnere.
-Honlapunkon, közösségi oldalunkon, a városi honlapon friss, aktuális információval vagyunk
jelen.
-Munkatársaink működő, hatékony kapcsolatot ápolnak a helyi szervezetekkel.
-Minősített Közművelődési Intézmény Cím tulajdonosai lehettünk, és ezt a munkát folytatva
ismét benyújtottuk további tevékenységi formákkal kibővített pályázatunkat. (A Szakmai
Minősítő Testület munkatársának szóbeli értesítése szerint a címet 2019. január 22-én
délután vehetjük át a Hagyományok Házában).
-Intézményünk munkatársai a város kimagaslóan gazdag Települési Értéktárával
kapcsolatos feladatokat, az értékek a városi honlapon történő bemutatását,
rendezvényeken való népszerűsítését, az érték birtokosaival történő kapcsolattartást,
információszolgáltatást, értékek bemutatását folyamatosan végzik, ezzel támogatva az
értékgyűjtő, értékfeltáró munkát. (www.mezobereny.hu/s/hir/972/Telepulesi-Ertektar).
A HUNG-2018 pályázaton sikeresen pályáztunk, a rendezvényt 2019-ben
tartjuk meg.
Rendezvényeinket széleskörű partnerségben valósítjuk meg.
A legtöbb rendezvény a három szakmaterület összehangolt munkájának eredménye.

2. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
2.1 Személyi feltételek
A szakterületeken dolgozó szakemberek teljes szakmai felelősséggel, önállósággal, az
Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak
szerint, az éves munkaterv, rendezvényterv alapján végzik a feladataikat az öt
intézményegységben (Művelődési Központ, Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény, Madarak
Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központ, Civil Fejlesztő Központ
(Kábeltévé épülete).
2018. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 13,5 fő, (14,5 álláshelyen)
1 fő közművelődési szakember, igazgató
1 fő közművelődési szakember, általános igazgatóhelyettes
2,5 fő közművelődési szakember
3 fő könyvtáros
1 fő etnográfus, szakmai vezető
1 fő informatikus
1 fő portás, recepciós,
0,5 közművelődési, igazgatási ügyintéző
2 fő fizikai közalkalmazott
0,5 fő fizikai közalkalmazott
1 zárolt könyvtáros álláshely
A feladatok elvégzését segítők 2018. december 31-én:
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2 fő közfoglalkoztatott,
2 fő kulturális közfoglalkoztatott,
szakkörvezetők:
3 fő megbízási szerződéssel,
3 fő vállalkozói szerződéssel,
12 fő önkéntesként látja el a feladatát.
Folyamatosan a humán erőforrás problémáink voltak 2018-ban.
Tartósan beteg munkatársunk helyettesítése plusz feladat.
Üres álláshelyünket csak az év végére sikerült betölteni.
Megszűnt a közművelődési kulturális közfoglalkoztatás.
Nem kaptunk státuszt a múzeumi területre,
a könyvtári területen is csak egy fő foglalkoztatható.
Nincsenek betöltve a közfoglalkoztatott álláshelyeink.
2.2 Tárgyi feltételek
Az intézmény működési feltételei folyamatosan javulnak jellemzően önkormányzati
forrásból, érdekeltségnövelő támogatásokból, egyéb pályázati forrásból.
2.2.1 Megoldandó feladatok a tárgyi feltételek javítására:
Könyvtárban
- az épület udvari homlokzata felújításra szorul, ezen az oldalon a nyílászárók
javítására/cseréjére is szükség van;
- az épület utcafrontja ismét erősen vizesedik, és egyre jobban omladozik
- alulról vizesednek, nyirkosak, salétromosak az épületen belüli földszinti közfalak;
- a polcrendszer egy része cserére szorul,
- a világítási rendszer korszerűsítése időszerű
- hiányzik egy megfelelő méretű, felszereltségű raktár
- az utcai külső burkolat nem megfelelő lerakása után a lépcsőházban nagyobb esőzés
után óriási víztócsa áll, ami az intézménybe való bejutást is ellehetetleníti;
- nincs mozgáskorlátozott bejáró
(átmeneti megoldásként a főbejárat mellett és Eötvös utca felől csengőt
szereltünk)
Muzeális Gyűjteményben
- raktár bútorzatának beszerzése
- raktárak kialakítása az oldalszárnyban.
- az udvar megvilágítása,
- mozgáskorlátozott bejáró, illemhely építése,
- látogatói illemhely kialakítása,
- az épület vízvezetékrendszerének cseréje
Művelődési Központban
- függönymozgató szerkezet beszerzése.
- világítási rendszer folyamatos korszerűsítése (érintésvédelmi felülvizsgálat szerint),
- mozgatható hangtechnikai eszközeink elavuló részei folyamatos cserére szorulnak;
- megoldandó az épület és az emelet mozgáskorlátozottak részére való
megközelíthetősége, számukra illemhely kialakítása;
- emeleti illemhelyek cseréje, korszerűsítése szükséges;
Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központ
- a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek;
- a régi falak vakolata az épületen belül omladozik
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3. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 2018-BAN:
-

VII. Amatőr Művésztelep
Csoóri Sándor program
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás
Ezt jól kifőztük Hung-2018
EFOP
Összesen
Ft

350
2
766
946

000.- Ft
300 000.- Ft
185.- Ft
951.- Ft
24 890 000.- Ft
29 253 136.-

4. KÖNYVTÁRI SZAKMAI MUNKA 2018-BAN
Küldetésnyilatkozat
A mezőberényi Orlai Petrics Soma KMM Könyvtár küldetése a használói igények szerinti
dokumentumok és információk gyűjtése, feldolgozása, továbbítása úgy, hogy az
megkülönböztetés nélkül bárki számára hozzáférhető legyen.
4.1 A könyvtár működési körülménye
4.1.1 Tárgyi feltételek:
A könyvtári dokumentumok mellett egyre nagyobb szerep jut a technikai eszközöknek,
emelik a szolgáltatás minőségét. A Digitális Jólét Program keretében két új laptop
került állandó használatra a könyvtárba, melyek a kölcsönző térben várják az
internetezni vágyó könyvtártagokat.
Szerencsésnek mondhatjuk a könyvtárat, mert jelentős mennyiségű könyvet tudunk
vásárolni az olvasók nagy megelégedésére.
2018-as évben az érdekeltségnövelő támogatásból a könyvek mellett, négy új fotellel
gazdagodott a könyvtári fogadótér és 20 db irodai székkel a könyvtári közösségi tér.
A gyermek részlegbe négy darab új babzsák került.
4.1.2 A könyvtár szakmai tevékenysége
2018-ban a könyvtárban három (informatikus könyvtáros, könyvtáros asszisztens,
segéd-könyvtáros képzésben résztvevő) szakemberrel és két közfoglalkoztatottal
kezdődött a munka.
A törvény alapján a könyvtár ellátja a nyilvános könyvtár (Kult. tv. 55. §-ában
meghatározott) alapfeladatait.
Települési könyvtári feladatai keretében alapszolgáltatásként minden látogatónak
ingyenesen biztosítja intézményének látogatását, a szabadpolcos térbe kihelyezett
dokumentumok
helyben
használatát,
a
hagyományos
és
számítógépes
állományfeltáró eszközök használatát.
Terv- és szakszerűen fejlesztett állományát folyamatosan gondozza, feltárja, és
rendelkezésre bocsátja. Figyelemmel kíséri a folyamatosan változó használói
igényeket, és ezeket figyelembe véve korszerűsíti szolgáltatásait, gyarapítja
állományát.
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Biztosítja a helyismereti, helytörténeti információk gyűjtését, rendszerezését,
használatra bocsátja.
Gondoskodik a hátrányos helyzetű rétegek (látás-, hallás-, mozgássérültek, koruk,
betegségük vagy egyéb ok miatt kiszolgáltatottak) ellátásáról.
Kiállításokat, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat, vetélkedőket, irodalom-,
olvasás- és könyvtár-népszerűsítő, író-olvasó találkozó rendezvényeket szervez.
Együttműködik a szociális feladatokat ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel
(esetünkben ilyen pl. a „Könyvmadár” szolgáltatás) könyvek, hangoskönyvek
kölcsönzése formájában.
4.2 Gyűjtemény
4.2.1 Gyarapítás
2018. évben a dokumentum beszerzésre fordítható költségvetési források ésszerű
beosztásával és felhasználásával igyekeztünk biztosítani az állománynak a lehető
legnagyobb mértékben történő gyarapítását. A gyarapítást az intézmény gyűjtőköri
elvei, szakmai szempontok és az olvasói igények szerint alakítottuk.
Folyamatos feladatként végezzük a dokumentumok rendelését, feldolgozását.
Állománygyarapításunk elsősorban könyvek beszerzését jelenti. Olvasói támogatással
korszerű vetítőt szereztünk be, így diafilmeket is vásároltunk. A gyerekek örömmel
fogadták a klasszikus meséket, a különleges mesélési formát.
Beszerzésünk: 1774 db könyv, 4 db hanghordozó, 64 db diafilm.
A Márai programból 49 db könyv, 2 db hangoskönyv és az NKA támogatás által kapott
52 db folyóirat gyarapította a beszerzésünket.
A könyvtár továbbra is igyekszik az intézményi és olvasói igényeknek megfelelően
széles spektrumú (történelem, konyha, sport, barkácsolás, politika, kézimunka,
egyéb női témájú) folyóirat állományt kialakítani.
4.2.2 Állománygondozás, -feltárás:
A 2018. évben jelentősen növekedett a dokumentumok száma, melyek tartalmi és
formai feltárás során bekerültek a könyvtár integrált rendszerébe.
Folyamatban van a Mezőberényből elszármazott dr. Lendvai L. Ferenc adományának és
dr. Kugler József hagyaték könyveinek áttekintése, feldolgozása és méltó
elhelyezése.
A dr. Kugler József hagyatékának egy része az adományozóra emlékező kiállítás
keretében az olvasóteremben folyamatosan megtekinthető.
Az olvasók általában szívesen válogatnak az újonnan feldolgozott könyveinkből, számos
újdonság esetén egymás után jegyzik elő azokat.
Nagyon pozitív, hogy van könyvtári dolgozó, aki kifejezetten a feldolgozással tud
foglalkozni, így lent a kölcsönzési pultban is rugalmasan és pontosan dolgozhatunk.
Az olvasói visszajelzések alapján az átfutási idő (rendelés, szállítás, feldolgozás)
elfogadható a használók számára, rövid ideig kell várakozni egy–egy új dokumentum
elérhetőségére.
4.2.3 Olvasószolgálati munka
A könyvtár olvasószolgálatának munkatársai általános tájékoztató munkát végeznek,
melyhez segítséget nyújt az OPAC (hálózaton elérhető, mindenki által használható
számítógépes katalógus), a kézikönyvtári és helyismereti állomány, az internet és az
adatbázisok.
A könyvtár dolgozóinak legfontosabb feladata a felhasználói igények minél teljesebb
körű kiszolgálása:

8

-

dokumentumok kölcsönzése,
kölcsönzési határidő hosszabbítása,
előjegyzések, foglalások felvétele,
tájékoztatás a keresett témához tartozó irodalomról,
irodalomkutatások elkészítése,
könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása,
az olvasói igények feljegyzése telefonon és online módon (TextLib chat, e-mail,
Facebook üzenet stb.)
- könyvtári bevételek kezelése,
- statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, összegzése.
Az olvasószolgálati munka számokban:
Beiratkozott olvasó 865 fő, könyvtári látogatások száma 12.091 alkalom, könyvtári
tranzakció 23.431 alkalom,
helyben használt dokumentumok 4.768 db.
4.2.4 PR tevékenységek
A könyvtár nagy hangsúlyt helyez a programjainak ismertetésére, az állományról és a
könyvtári munkáról való tájékoztatásra - a nyomtatott sajtóban, helyi tévében és
online felületeken egyaránt megjelennek a könyvtári hírek, valamint az olvasók napi
tájékoztatását szolgálja:
- az OPSKMM honlapja,
- az intézmény Facebook oldalai,
- a város honlapja,
- a házhoz érkező meghívók,
- a közterületeken elhelyezett plakátok, könyvajánlók is.
- a helyi tv,
- a Mezőberényi Hírmondó.
Az MBER Helyismereti Adatbázisban visszakereshetők a könyvtárral kapcsolatban
megjelent cikkek.
4.2.5 Helyismereti munka:
Az MBER Helyismereti Adatbázis. A helyismereti gyűjtemény feldolgozását könyvtáros
felügyelete mellett a közfoglalkoztatott munkatársunk végezte, folyamatosan
gyűjtötte az év eseményeit, rendezvényekkel kapcsolatos cikkeket.
4.2.6 A könyvtárunk 2018-as programjai:
- január 23. Magyar Kultúra Napja: Mesélj nekem! – Hevesi Imi bácsi
- február 16. Bakelit lemez kiállítás
- április 12. magyar költészet napja – Bemutatkozik a Bárka irodalmi folyóirat
- augusztus 16. Dr. Kugler József emlékkiállítás (Berényi Napok)
az Országos Könyvtári Napok 2018 keretében
- október 2. Táncos játékok
- október 3. Mesélj nekem: Frei Zita óvónő,
- október 4. író-olvasó találkozó Bauer Barbara írónővel, év olvasója díj átadás
- október 5. A berényi nyomdák – beszélgetés Hegyi Mártonnal
- október 12. Urbancsek Márta szerzői estje
- december 1. Schäferné Gottschick Anna könyvbemutatója.
- Az év első felében a Könyvtárban került megrendezésre a Múzeumi esték
előadássorozata.
- Az EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági
kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok keretében szeptember 1-
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december 31. között három alkalommal az általános iskola egyik 4. osztályát
fogadtuk témanapokkal és az MVÓI Nefelejcs Tagóvodájának nagycsoportosai
érkeztek 5 alkalommal a Mesélj nekem! foglalkozásokra.
Könyvtárunk ezen kívül hetente kétszer helyet ad a jóga foglalkozásoknak, népszerű
a .“Könyvmadár” szolgáltatásunk, amely bővült, nem csak az idősotthonokban
jártunk havonta előre egyeztetett időpontokban, hanem egyre több – korábbi
rendszeres könyvtárlátogató - nehezen mozgó idősebb helyi lakos is egyéni
egyeztetés után házhoz kapta a kiválasztott könyveket.
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5. MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY
Küldetésnyilatkozat
A Muzeális Gyűjtemény a helyi közösségi emlékezet egyik legfontosabb színtere.
Kiemelt feladata, hogy átgondoltan gyűjtse, megőrizze, feldolgozza és bemutassa a
településen élő három nemzetiség gazdag helytörténetét és néprajzi emlékeit.
Kiállításait, szakmai és közösségi programjait a helyi igények figyelembevételével
alakítja ki. Hosszú távú célja minden olyan kulturális érték felszínre hozatala és
közkinccsé tétele, ami Mezőberényhez köthető.
2018-ban teljes zárva tartás mellett végeztük el a szakfelügyelet által kifogásolt hiányos
leltározást. Ezzel egy időben a muzeális gyűjtemény helyiségeiben tisztasági
meszelés történt az önkormányzat jóvoltából. Ezt követően került sor a Kubinyi
program – érdekeltségnövelő pályázat - által támogatott nemzetiségi szoba
korszerűsítésére. Elkészült az új, időszaki helytörténeti kiállításunk, amelyet a
nagyközönség a Berényi Napokon ismerhetett meg.
5.1 Ismeretterjesztő alkalmak: Múzeumi esték
2018-ban az épületben folyó munkák ideje alatt az előadásokat a könyvtárban tartottuk
meg.
A programhoz ismeretterjesztési terv készült, célközönségünk a elsősorban a város
lakói.
Havonta, kéthavonta helytörténeti és kulturális témák és kutatások bemutatása történt,
elsősorban Békés megyei és mezőberényi szakemberek, helytörténészek
előadásában.
A rendezvényeket városi szinten hirdettük, a részvétel minden alkalommal díjmentes
volt.
2018. január 22. Magyar Kultúra Napja
Kiegyezés dualizmus a polgárosodás kialakulás konferencia és kiállítás
Előadók: Körösi Mihály, Erdész Ádám
2018. február 22. Ifjú titánok Új-Zélandon
Képes élménybeszámoló a szenior kosárlabda VB-ről
Előadó: Winter Ilona, világbajnok szenior kosárlabdázó
2018. április 5. Időutazás
A legújabb régészeti kutatások Mezőberény környékén
Előadó: Dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum régésze
2018. május 30. Kastélyaink reneszánsza
Kastélyfelújítások Békés megyében
Előadó: Szelekovszky László, természetvédelmi szakember
Mezőberény az 1930-as, 1940-es években.
Epizódok a település korabeli történetéből
Előadó: Henger Péter, a MEHETE elnöke
5.2 Programok:
2018. június 22. Múzeumok éjszakája
Mezőberény a családokért - a családok Mezőberényért szellemében valósult meg az idei
rendezvény, sajnos az időjárás közbeszólt, de a rendezvényt meg tudtuk tartani a
szabadban.
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Családi, baráti szalonnasütés

Hungaricum: Kisfröccs - nagyfröccs - hosszúlépés, fröccs kóstoló
Berényi portékák a gyűjtemény előtt az utcán, kézműves vásár
A békéscsabai Ipartestület Veterán Motoros Klub bemutatója
2018. december 13. Luca-napi játszóház és kézműves foglalkozás a SPAR előterében
2018. október 17. 25 éves az NKA - Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
Petőfi nyomdokain Mezőberényben
5.3 Múzeumpedagógia foglalkozások
2018-ban több alkalommal rendeztünk múzeumpedagógia foglalkozásokat ovisoknak és
negyedikes iskolásoknak. Az intézmény ebben az évben is helyszíne volt az általános
iskola városismereti vetélkedőjének.
Március 12-13. Kézműves foglalkozás a szabadságharc jegyében az MVÓI
nagycsoportjainak részvételével.
Március 23. Kézműves Húsvét a SPAR előterében.
Október 10. Városismereti vetélkedő.
Október 13. Óvodapedagógusok múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és ifjúsági
kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben projekt
keretében Népi kultúra, élő néphagyomány címmel 5 délután múzeumi kulturális óra
került megtartásra.
5.4 Kiállítások
A háromnemzetiségű Mezőberény lakáskultúrája. A kiállítás célja a 19-20. század fordulóján
használt berendezéssel a Mezőberényben élő három népcsoport lakáskultúrájának
autentikus bemutatása.
Időutazás - Várkonyi János életmű kiállítása
Helytörténeti kiállítás
Értéktár bemutató
Egyéb kiállítások:
Művelődési Központ, Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központ
Épített örökségünk fotókiállítás
A mezőberényi művésztelep alkotóinak kiállítása.
5.5 Gyűjteményi tevékenység
5.5.1 Állománygyarapítás, leltározás
2018-ban folytattuk a gyűjtemény műtárgy állományának leltározást, feldolgozását és
digitalizálását. A műtárgy állomány 2017-ig bekerült a gyarapodási naplóba és a
leltárkönyvbe. Elkészültek a tárgyakról a műtárgy fotók és a számítógépes
adatrögzítés is megtörtént.
2018-ban a műtárgy állomány kis számban, de értékes helytörténeti dokumentumokkal
és tárgyakkal gyarapodott.
Régészeti jegyzet, szocialista brigádnaplók, keretes tükör /kézi/, csizmahúzó.
Hadifogság emlékei: Dózni 1947 Ural, Dombi Sándor (1926-76) hadifogoly igazolványl
Faszerkezetű kiskocsi, kukoricamorzsoló ládával. 2db iskolai értesítő, két munkahelyi
csoportkép. Két feliratos üveg kiöntő és 7db feliratos dísztányér.
Az év folyamán műtárgyakat is kölcsönöztünk a Békés Megyei Levéltár kiállításának
rendezéséhez.
5.6 Konferenciák és szakmai rendezvények.
2018-ban több alkalommal vettem részt Békéscsabán, konferencián,
műhelygyakorlaton, szakmai programokon és kiállítás megnyitókon.
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szakmai

5.7 Külsős rendezvények
A muzeális gyűjtemény udvarát 2018-ban több alkalommal biztosítottuk civil
szervezetek
részére
programjaik
helyszínéül.(Népdalkör,
BEM,
óvoda,
Nagycsaládosok, Kereki találkozó)
5.8 Sajtó, média, honlap, hírmondó.
Egy alkalommal a Békés Megyei Hírlapban jelent meg hosszabb írás a kiállításainkról.
A havonta megjelenő Mezőberényi Hírmondóban rendszeresen jelennek meg tudósítások
és híradások a gyűjteményben történt eseményekről. Emellett a hírmondóban a
hónap műtárgya rovatban az olvasók írásokat találnak gyűjteményben található
különleges műtárgyakról.
5.9 Múzeumi Juniális
Részt vettünk a Békés megyei múzeumok Juniálisán Gyomaendrődön.
5.10 Pályázatok
Az önkormányzat által 2017-ben beadott Kubinyi Ágoston Program múzeumi
érdekeltségnövelő pályázaton 500.000-Ft-ot nyert és nemzetiségi szoba német,
szlovák és a magyar nemzetiségi állandó kiállítás korszerű installációval történő
felújítására használtuk fel.
2018-ban az új állandó kiállítás megrendezésére adtunk be a Kubinyi program keretén
belül pályázatot és 1.000.000 Ft-ot nyertünk korszerű 2 db interaktív infópultra, a
beadott pályázatokban közreműködtünk a szakmai rész elkészítésében és a kiállítás
megrendezésében.
5.11 Látogatottság
2018-ban a gyűjteményben történő felújítás időszakában kiállítások zárva, illetve
rendezés alatt voltak így nem tudtunk látogatókat fogadni. A látogatói szám a
következőképpen alakult.
Múzeumi látogatottsági statisztika
Felnőtt
Diák
Nyugdíjas
június
91
95
96
július
8
44
28
augusztus
402
98
260
szeptember
40
83
62
október
37
161
23
november
25
78
24
december
29
187
összesen:
632
756
493
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6. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Küldetésnyilatkozat
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
munkatársainak szakmai tevékenysége a múzeum, a könyvtár, a közművelődés
sajátos eszközeivel hozzájárul a helyi társadalom identitásának erősítéséhez.
Munkánkkal - a hagyományok és értékek feltárásával, bemutatásával,
újragondolásával - támogatjuk a helyi gazdaság fejlődését, az önfoglalkoztatás
elősegítését, a város népességmegtartó képességének erősödését.
A szakmai tevékenység a minőségügyi szempontrendszer alapján bemutatva.
6.1 Művelődő közösségek

csoport neve

létszámavezetője

Foglalkoz
bemutatás
Foglalkozás
kozáso
alkalm óraszáma
k
a

1-4. Mazsorett Együttes
42 fő
(4 csoport)

Mezeiné Szegedi
122
Erzsébet

390

5-7. Balett tanfolyam
mazsoretteknek (3 30 fő
csoport)

Novák Éva

69

72

8-12. Tánciskola
(5 csoport)

Hajas Tibor

100

108

13-14. Felnőtt társastánc
17
klub (2 csoport)

Gulyás Miklós

66

198

15. Versenytánc

12 fő

Meszlényi Viktória
71

241

16. Zumba

20 fő

Csuta Éva

25

14

79 fő

25

20

23

Kner-Táncsport
Egyesület

2018 júniustól

17. Berényi Népdalkör 22 fő

Kmetykó Istvánné
27

66

18. Irodalmi műhely

Molnár Lajos

12

4 fő

19. Berény Táncegyüttes
23 fő

Szabóné Kukla
Ágnes, Balogh
Dávid Attila, 74
Borgula
Benedetta

20. Kis-Berényke
táncegyüttes

17 fő

Balogh Dávid
Attila,
Borgula
Benedetta

74

222

21. Ovis néptánc csoport
10 fő

Borgula
Benedetta

10

12

22. Ős-Berény
táncegyüttes

Nehéz Attila

29

82

12 fő

222

23. Népi Díszítőművészeti
17 fő
Kör

Bogárné Szőke
29
Erika

101

24. Vászon- és
15
gyapjúszövő szakkör

Debreczeni János
32

96

25. Foltvarró szakkör

13 fő

Fehér Károlyné 35

80

26. Csipkekészítő szakkör
14 fő

Hernádi Mihályné
26

52

27. Városi Nyugdíjas Klub
205 fő

Borgula Györgyné
32

98

28. Patex Nyugdíjas Klub
17 fő

Nagy Piroska

18

15

12

22

közös
fenntartású
(Leg a Láb
AMI);

18

közös
fenntartású
(Leg a láb
AMI);

2018
októbertől

29-30. Jóga klub

14 fő

Schäffer László 55

110

31. Nefelejcs klub

20 fő

Vrbovszki
Mártonné

20

32. Kertbarát kör

10 fő

Ifj. Csávás István

21

Leczkésiné Hőgye
108
Katalin

208

33-37. Gerinctorna,
Meridián, kondicionáló
38 fő
torna
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A kulturális, művelődő közösségek tevékenységének optimális feltételeinek biztosítása
az egyik legfontosabb alapfeladatunk. A csoportok számára igényeik szerint
biztosítunk helyszínt, és szakmai szolgáltatást. A foglalkozások új évada októberben
indul, de év közben is bármikor lehet hozzá csatlakozni.
Kiemelkedő eredmények
- Mezőberényi Mazsorett Együttes
Az együttes az év során több országos versenyen, fesztiválon vett részt, melyeken szép
eredménnyel szerepeltek. Talán a legkiemelkedőbb a IV. Országos Majorette
Bajnokság és „Kunszentmárton Open” Majorett verseny, melyről 6 arany, 1 ezüst és
2 bronz éremmel térhettek haza. Júliusban részt vettek Prágában a Mazsorett Európa
Bajnokságon.
- A Népi Díszítőművészeti körünk és a Vászon- és gyapjúszövő szakkörünk munkáit a
XVI. Országos Textiles konferencia zsűrije különdíjban részesítette.
- A Leg a Láb Alapfokú Művészeti Iskolával közös fenntartású néptánc csoportjaink a KisBerényke és a Berény Néptánccsoport.
Kiemelkedő eredményeik 2018-ban:
II. Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Szólótáncfesztivál - Békéscsaba
Farkas Vanda-Budai Anna (Kis B.) - Kiemelt Arany minősítés
Machó Flóra - Kocsor Kata (Kis B.) - Ezüst
Tímár Gerda - Verasztó Júlia (Kis B.) - Bronz
Szabó Dorka (Berény Táncegyüttes) - Kiemelt Arany
hónap cím

01.

alkotó

szakterülethelyszín

egyéb

költség

konferenciá
Kiegyezés,
A Megyei Levéltár
val
dualizmus,
történelem OPSKMM MK
vándorkiállítása
egybeköt
polgárosodás
ve
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Petőfi Irodalmi
irodalom
Piactéren
Múzeum
történeti
Vándorkiállítása

04.

ARANY-BUSZ

05.

Régen és ma Virág Mihály
Mezőberény

fotóművészetOPSKMM MK

05.

Mezőberényi
építészet

Csete Gyula

fotóművészetOPSKMM MK

04.

Bemutatkozó
kiállítás

Vaszon- és
gyapjúszövő
szakkör

népművészetOPSKMM MK

05.

Évzáró kiállítás

Művészeti Iskola
diákjai

képzőművész
OPSKMM MKÁlt. Isk.
et

5.

Művészeti
csoportjainkművészeti
évadzáró
csoportjaink
kiállítása

VII. Mezőberényi
Művésztelep
alkotói

vegyes

OPSKMM MK

képzőművész
Berényi
OPSKMM MK
et
Napok

08.

Elrejtett idő

08.

Dr. Kugler József
emlékkiállítá
s

08.

Az origami
PSG
Magyar Origami Körképzőművész
Berényi
csodálatos
kollégiu
vándorkiállítása
et
Napok
világa
m

08.

125 év emlékei 125 éves a
Mb-i Önk.
Tüo. Egy.
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történeti

történet

OPSKMM Berényi
Könyvtár Napok

Berényi
OPSKMM MK
Napok

NKA
pályáza
t;

08.

Bácsfalvi Zoltán
Bácsfalvi Zoltán
tárlata

Berényi
képzőművész
OPSKMM MK
Napok
et

08.

Egyenruha
bemutató

történeti

08.

50 év - 50 kép Virág Mihály

09.

Kakemono

09.

Terror Háza
Rabszolgasorsra
Múzeum
történelem OPSKMM MK
ítélve
vándorkiállítása

10.

"Kávé,
szabadidő
könyv"

fotópályázat OPSKMM Kö

11.

Méhek és
virágok

Berényi
rajzpályázat OPSKMM MK Méhésze
k

Túri János
gyűjteménye

Berényi
OPSKMM MK
Napok

Berényi
fotóművészetOPSKMM MK
Napok

képzőművész
japán tekercsképek
OPSKMM MK
et

II. Békés Megyei Kisegyüttesek Találkozója - Békés
Kis-Berényke – Arany minősítés
XVII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó - Pápa
Berény Táncegyüttes - javaslat az Ifjúsági Antológiára
Gyermek Néptáncosok 13. Országos Szólótánc Fesztivál döntő - Szarvas
Szabó Dorka (Berény Táncegyüttes), kísérő Hajzer Sándor – Különdíj, Pántlikás cím
6.2 Kiállítások a Művelődési Központ által szervezve
A kiállítások látogathatósága változó. Vannak egy alkalomra szóló, 1-3 napos tárlatok,
arra törekszünk, hogy legalább 3-6 hétig megtekinthetők legyenek az anyagok.
6.3 Tábor
Három tábort szerveztünk 2018 évben.
8-14 éves gyerekek részére július hónapban 2 x 1 hetes napközis jellegű kézműves
tábort rendeztünk. A tábor elsődleges célja megismertetni a gyerekeket különböző
népi kismesterségekkel, kézműves technikákkal, és az origamival. A napi 2x3 órás
szakmai foglalkozások mellett alternatív lehetőségeket is kínáltunk (társas játék,
rajzolás, sportjátékok). A táborok az EFOP pályázatoknak köszönhetően ingyenes
volt.
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Ebben az évben is megrendeztük – már 7. alkalommal - neves képzőművészek
részvételével a Mezőberényi Művésztelepet. A tábor célja: értékteremtés, rekreáció,
tapasztalatcsere, ismerkedés Mezőberény természeti értékeivel, épített örökségével,
tárgyi- és szellemi hagyományaival, közös alkotás, a helyben készült munkákból
kiállítás rendezése, a helyi, kortárs képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása. A
programon részt vevő alkotók az elmúlt évekhez hasonlóan egy-egy munkát
ajánlanak fel a gyűjtemény számára. Ezt a tábort a NKA támogatásával valósulhatott
meg
6.4 Ismeretterjesztés
Az ismeretterjesztő előadások mindhárom szakterület fontos művelődési formája. A
rendezvényeket városi szinten hirdetjük, a részvétel díjmentes
1-2. március/április
Rendőrségi és katasztrófavédelmi tájékoztató
Helyszín: művelődési központ (Fő út 6.)
3-4. október-november
Rendőrségi és katasztrófavédelmi tájékoztató
Helyszín: művelődési központ (Fő út 6.)
6.5 Rendezvények
Művészeti és szórakoztató események
Legtöbb rendezvényünk komplex, minden szakmaterület bekapcsolódik. Magyar Kultúra
Napja; Kultúrházak éjjel-nappal; Gasztronómiai verseny; Majális; Közösségek Hete;
Városi Gyermeknap és Évadzáró; Városi Pedagógusnap; Múzeumok Éjszakája; XXII.
Berényi Napok; VIII. Töltött Káposzta Fesztivál; Idősek Világnapja; Idősek karácsonya;
3 bérletes színházi előadás mellett csoportos színházlátogatást szerveztünk a Jókai
Színház előadásaira, A miniszter félrelép című darab bemutatása a Bánfalvy
Stúdióval.
Közösségi rendezvények
Városi ünnepségeket rendeztünk: március 15., augusztus 20., október 23.
Játszóházak, kézműves foglalkozások a közösségi, kulturális rendezvények állandó kísérő
programjai, és önálló események, mint a húsvéti és Luca-napi játszóház, a TáncFény-Játék.
Kulturális célú kirándulásokat a Városi Nyugdíjas Klubbal szervezzük, amihez bárki
csatlakozhat.
Kézműves és egyéb vásárokat, bemutatókat saját szervezésű programok kísérő
eseményeiként szervezünk.
Civil szervezetek, lakosság részére nyújtott információ és szolgáltatások
A civilek számára segítséget nyújtunk statisztikai adatlapok kitöltésében, plakátok,
szórólapok elkészítésében, továbbításában, honlapokon, közösségi oldalakon való
megjelenésben, igény szerint tanácsadással, személyes közreműködéssel segítjük a
civil szervezetek által megrendezésre kerülő programokat, rendszeresen
szolgáltatunk információkat, felhívásokat a tevékenységük sikeres megvalósításához.
Lakossági szolgáltatásaink közül a legnagyobb számú az Erzsébet-pályázatok interneten
történő benyújtása.
január
12. Tánciskola
17. Színházlátogatás
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19. Ki a hunyó? színházi előadás
február
02. Kultúrházak éjjel-nappal (Nagycsaládos vetélkedő; Családi farsangi futás; Xbox játék;
Fotózás; Játszóház; Táncház)
07. Színházlátogatás
21. Nyugdíjas farsang
március
03. Télkergetés
07. Nyugdíjas nőnap
15. Ünnepi megemlékezés
21. Vedd észre, ha baj van – előadás
23. Mária főhadnagy – színházi előadás
29. Kézműves húsvét
április
04. Rendőrségi fórum
14. II. Gasztronómiai verseny
20. A miniszter félrelép - színházi előadás
20. Zöldágjárás
26. Arany-busz kiállítása
27. táncvizsga
május
01. Majális
04. Táncdal est – Johnny Moonlighttal
12. VII. Dalostalálkozó a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat keretében
27. Városi Gyermeknap és művészeti csoportok évadzárója
június
04. Városi Pedagógusnap
22. Múzeumok éjszakája
július
09. Kézműves tábor – 5 nap
10. Gépírás tanfolyam
23. Kézműves tábor – 5 nap
28. Tánc-Fény-Játék
augusztus
09. VII. Művésztelep -10 nap
16-20. Berényi Napok
szeptember
15. VII. Töltött Káposzta Fesztivál
17. Kakemono - japán festmények és kalligráfiák kiállítás
20. Rabszolgasorsra ítélve - kiállítás
október
08. Városi Idősek Napja
23. Ünnepi megemlékezés
29. „Kávé-szabadidő-könyv” fotópályázat kiállítása
november
09. Márton-napi lampionos felvonulás
29. Csókos asszony - színházi előadás
december
13. Luca-napi játszóház
16. Karácsonyi vásár
18. Idősek karácsonya
Két EFOP pályázatnak köszönhetően több csoport, tevékenység is beindult a 2018-as
évben.
Az EFOP-1.5.3 keretében:
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- vidékre jellemző kézműves szakmák visszatanítását szolgáló tanfolyamok:
- mézeskalács készítő és nemezelő képzés,
- Burnout tréning,
- Szervezetfejlesztő tréning,
- Együttműködési kompetencia fejlesztő tréning,
- Kézműves tábor – 8-14 éves gyereke részére,
- Jövőműhely,
- Gépíró, szövegszerkesztő tanfolyam,
- Gyermek és ifjúsági játszó kialakítása,
- Kulturális élményeket az utcára programsorozat.
Az EFOP-3.3.2 keretében 2018-ban megvalósult programok:
- Mesélj nekem! – kulturális óra a könyvtárban óvodások részére,
- Origami, papírkézműves - foglalkozássorozat muronyi felsős korosztály részére,
- Origami, papírkézműves - foglalkozássorozat bélmegyeri alsós korosztály részére,
- Felvidéki szlovák táncok megismertetése - témanap a Lega Láb AMI táncosai részére,
- Ifjúsági vállalkozó kompetencia fejlesztési tréning – műhelyfoglalkozás gimnazista
fiatalok részére,
- Együttműködési kézségeket fejlesztő tréning – műhelyfoglalkozás gimnazista fiatalok
részére,
- Sajtóműhely - foglalkozássorozat gimnazista fiatalok részére,
- Ifjúsági vállalkozó kompetencia fejlesztési tréning – műhelyfoglalkozás felső
tagozatosok részére,
- Együttműködési kézségeket fejlesztő tréning – műhelyfoglalkozás felső tagozatosok
részére,
- Népi kultúra, élő néphagyomány – kulturális óra a muzeális gyűjteményben alsós
gyerekek részére,
- Kézműves tábor – 8-14 éves gyereke részére,
- Évszakok – témanap alsós gyerekek részére,
- Foltvarrás - foglalkozássorozat felsős korosztály részére,
- Papírkézművesség - foglalkozássorozat felsős korosztály részére.
6.6 Közösségi szolgáltatás
Ezen a területen információs, telekommunikációs és informatikai szolgáltatást
biztosítunk. Munkatársunk képes az érdeklődőknek segítséget nyújtani bármilyen a
várossal kapcsolatos témáról vagy eseményről. Ehhez gyűjtötték össze a
munkatársaink pl. a településen található létesítmények címét, elérhetőségét, nyitva
tartását.
A hatékony munkavégzés érdekében évek óta közös DRIVE felületet működtetünk, mely
felületen minden információs kolléga dolgozik.
Táblázatokat hoztunk létre a különböző nyilvántartások vezetéséhez, a gyorsabb és
gördülékenyebb munkavégzés érdekében.
Itt tartjuk nyilván az intézménybe beérkező, bármilyen segítséget vagy információt kérő
látogatókat, a látogatások időtartamát, a létszámokat, ezáltal pontosan látjuk,
mennyien fordulnak meg napi/havi/éves szintén intézményünkben.
Dicséret illeti az információban dolgozó/helyttesítő, és a feladatok elvégzését kontrolláló
munkatársakat.
6.7 Származtatott szolgáltatások
A származtatott szolgáltatások biztosítása a szabad kapacitás terhére történnek, (pl.:
terem bérbeadása, rendezvényszervezés). Termeket, eszközöket biztosítunk
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intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek, csoportok, vállalkozások közösségi
alkalmainak
megrendezéséhez.
Intézményünk
ingyenes,
nyilvános
WiFi
elérhetőséget biztosít az érdeklődők számára. Másolási, nyomtatási, szkennelési,
spirálozási, laminálási szolgáltatásokat biztosítunk mindig az aktuális és érvényes
szolgáltatási díjaink alapján.
Installációs elemek, asztalok, székek kölcsönzését is tudjuk biztosítani az érvényes
megállapított díjak szerint. Hangtechnikai szolgáltatás, projektor, laptop,
vetítővászon (kizárólag az eszközöket biztonsággal kezelni tudó kollégával együtt)
bizonyos, házon belül megrendezett események számára rendelkezésre áll.
A jelzett eszközök, szolgáltatások bérbeadása külső helyszíneken nem áll módunkban,
erre nincs elég eszközünk és elegendő felkészült munkatársunk. Természetesen
alkalmanként ellátjuk jelentős városi, közösségi események technikai hátterének
biztosítását.
Minden, ebbe a körbe tartozó tevékenység dokumentált, folyamatosan megismerjük a
partneri igényeket, hisz a használók azonnal jelzik az elégedettségüket, vagy a
további igényeket.
6.8 Mezőberényi Hírmondó
Terjedelem
A Mezőberényi Hírmondó 2018-ben a rendelkezésre álló anyagnak megfelelően 10-14
oldalon jelent meg.
10 oldalon: február, október,
12 oldalon: január, március, április, május, június, július, szeptember, december
14 oldalon: november,
16 oldalon: augusztus
Tartalom
A Mezőberényi Hírmondó közéleti információs lap. Az önkormányzat és a város egyéb
híreit juttatja el a lakosokhoz. Az újság szerkesztésében állandó rovatokat
alkalmazunk. Ezek:
Városházi hírek: az önkormányzat híreit tartalmazza, ebben a rovatban jelenik meg a
testületi ülés anyaga, ez mindig a 2. oldalon kezdődik, így az olvasó azonnal tudja,
hol keresse. Itt kap helyet a rendszeresen jelentkező idősek köszöntése, anyakönyvi
hírek, illetve Érték a Települési Értéktárból. E rovaton belül olvasható a Békés Megyei
Önkormányzat híre is.
Intézményi hírek: az önkormányzat intézményeinek, illetve a városban működő egyéb
intézmények híreit közli. Mezőberény Város Óvodai Intézménye havonta
rendszeresen jelentkezik híreivel, a másik két oktatási intézmény: az általános iskola
és a gimnázium ritkábban.
Civil hírek: a városban több civil szervezet aktívan dolgozik, ez a rovat az ő híreiket
tartalmazza.
Hitélet: ide a város történelmi egyházainak lelkészei felváltva írnak.
Az újság utolsó lapjain kapnak helyet a hirdetések. Törekszünk arra, hogy hirdetőink
rendszeresen, folyamatosan hirdessenek nálunk.

6.9 INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ
Használt internetes csatornák:
 www.mezobereny.hu,
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 opskk.mezobereny.hu
 facebook.com/opskmm
A városban megtartott közösségi, társadalmi eseményekről fotók és rövid szövegek
kerülnek fel az önkormányzat honlapjára a kiemelt hírek rovatba és a galériába. Az
online kommunikáció lehetőséget ad a gyorsaságra, ezért a fotók és a szövegek a
rendezvények befejezése után általában egy, másfél órán belül már láthatók és
olvashatók az interneten.
Az OPSKMM eseményeit az intézmény honlapjára és Facebook-odalára is felkerülnek.
A város honlapján frissítjük az eseménynaptárt és a Települési Értéktár oldalát
aktualizáljuk.
A városi rendezvénytervben az év közben keletkezett változásokat jelöljük.

7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE
7.1 Városi intézmények, civil szervezetek
- A város intézményeivel, a legaktívabb civil szervezeteivel napi kapcsolatban
vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvényeik lebonyolítását helyszín, eszközök,
programok biztosításával.
- Egyesületek székhelye az OPSKMM. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik
segítése, közös rendezvények koordinálása, helyszín biztosítása összejöveteleikhez.
- A Civil Fejlesztő Központ minden helyiségét civil szervezetek használják, kedvező
feltételek mellett.
7.2 Szakmai kapcsolatok
– MKE – Magyar Könyvtárosok Egyesülete – országos szakmai szervezet, mellyel a
könyvtárosok tartanak kapcsolatot.
– Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba; Jantyik Mátyás Múzeum, Békés; Munkácsy
Emlékház, Békéscsaba;
– MNE – Magyar Népművelők Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a
DARKE-n keresztül tagjai a népművelők.
– DARKE – Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület – regionális szakmai
szervezet melynek több népművelő tagja, Smiriné Kokauszki Erika az egyesület
titkára.
- Intézményünk tagja a Kulturális Központok Országos Szövetségének, amely évente
több alkalommal tart értékes konferenciát, szakmai anyagokkal segítik az
intézményeket.
- Országos Széchenyi Könyvtár.
- Magyar Nemzeti Múzeum.
- NMI Művelődési Intézet Nkft.
– KÓTA-nak - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége –
vagyunk tagjai a Mezőberényi Népdalkörrel.
- Magyar Origami Körnek 29 éve tagja, újabban vezetőségi tagja munkatársunk.
– A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület és a Mezőberényi Orlai
Népfőiskola Egyesület szoros szakmai kapcsolatban áll intézményünkkel, több
munkatársunk tagja a szervezeteknek, amelyek az intézmény szakmai munkáját
segítik.
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ÖSSZEGZÉS
2018 nagy kihívása volt a Muzeális Gyűjteményben folyó szakmai munka feltételeinek megteremtése,
hogy a feladatokkal időre és jó minőségben el tudjunk készülni.
A Könyvtári humán erőforrás változása, a hiányzó szakmai tapasztalat, a munkatársak képzéseken való
részvétele, szabadságok, táppénzes időszakok időnként az alapfeladatok maradéktalan ellátását is
veszélyeztették. Szerencsére tudtunk átmeneti időre helyettest találni, de az év második felében hosszú
hetekig betöltetlen volt egy szakmai álláshelyünk.
A Művelődési Központban viszont az elnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY TUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok Mezőberényben
(2018. 07. 01. - 2019. 12. 31.) pályázat és az önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” ( 2018. 02. 01 - 2020. 12. 31.) pályázata,- amelynek
megírásában részt vettünk és a megvalósításban is feladatot vállaltunk-, okozott izgalmat, ugyancsak a
szakemberek munkaidejének kihasználtsága miatt. A helyzetet egy munkatársunk tartós betegsége tovább
bonyolította, a helyettesítését átmenetileg sikerült ugyan megoldani, de ez az állapot nem tartható fenn
huzamosabb ideig.
Nagyon mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Sikerült a pályázatokat elindítani, működtetni.
További nyertes pályázatok segítik három közösségünk munkáját. A Művésztelep költségeinek tetemes
részét pályázati forrásból biztosítottuk, így a város kortárs képzőművészeti gyűjteménye tovább
gyarapodott.
Folytatni tudtuk a partnerségben szervezett közösségi, kulturális eseményeket a városban, további
csoportokkal bővült a művelődő közösségek tábora.
Ismét megpályáztuk a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, amelyet elnyertünk. Sajnos a többi
kulturális területen még nem tartunk itt, de az biztonsággal kijelenthető, hogy minden szakember
elkötelezett a minőség mellett és arra törekszik, hogy a partnerei igényeket megismerjék és lehetőleg - az
intézményi feltételek függvényében - azt kiszolgálják, és a folyamatokba beavatkozzanak ott, ahol ez
szükséges.
Az intézmény minden szakmai egysége 2018-ban is megszervezett, befogadott minden eseményt, amelyek
előzetesen egyeztetésre kerültek a partnerekkel, használókkal, és helyi közösségi, kulturális igényeket
elégítettek ki.
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II. AZ ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR,
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
2019. ÉVI MUNKATERVE
1. BEVEZETÉS
A munkatervünk a három nagy szakterületet felölelő, öt egységből álló többfunkciós
kulturális intézmény pontosan meghatározott feladatait és szakmai irányát
tartalmazza,
nyitottan
hagyva
a
jelenleg
nem
tervezhető
programok
megvalósításának lehetőségét.
Célunk, hogy adott személyi és gazdasági feltételek mellett, a következő évben is a
bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk.
A feladatainkat meghatározza:
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL törvény szerinti feladatellátás.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2018. (XII.18.) MÖK. sz.
rendelete város közművelődési feladatairól.
- Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször módosított intézményi
alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.
- Önkormányzat által intézményünknek a 2019. évre biztosított költségvetése.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményre vonatkozó
határozatai, a szakbizottság állásfoglalásai.
- Az elnyert intézményi, városi EFOP, TOP pályázatok feladatai, TÁMOP pályázatok
fenntartási kötelezettségei.
- Az előző években beindított közösségi, kulturális folyamatok.
- Mezőberény várossá nyilvánításának 30. évfordulója.
- A Könyvtár 70. évfordulója.

2. HELYZETELEMZÉS
2.1 Működési feltételek
A szakterületeken dolgozó szakemberek teljes szakmai felelősséggel, önállósággal, az
Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak
szerint, az éves munkaterv, rendezvényterv alapján végzik a feladataikat az öt
intézményegységben:
Könyvtárban,
Muzeális
Gyűjteményben,
Művelődési
Központban, Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központ, Civil
Fejlesztő Központban (plusz a Kábeltévé stúdió épülete üzemeltetése).
2.2 Személyi feltételek
2018. január 1-jén a közalkalmazotti létszám 13,5 fő, 14,5 álláshelyen:
- 1 fő közművelődési szakember, igazgató
- 1 fő közművelődési szakember, általános igazgatóhelyettes
- 2,5 fő közművelődési szakember
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- 3 fő könyvtáros
- 1 fő informatikus
- 1 fő etnográfus, szakmai vezető
- 1 fő portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
- 0,5 közművelődési, igazgatási ügyintéző
- 2 fő fizikai közalkalmazott
- 0,5 fő fizikai közalkalmazott
- egy zárolt álláshely
A feladatok elvégzését segítők 2019. január 1-jén:
- 2 fő teljes munkaidőben alkalmazott közfoglalkoztatott
- 2 fő kulturális közfoglalkoztatott
- 3 fő megbízási díjas
- 3 fő vállalkozási szerződéssel
- 15 fő közösségi szolgálatban résztvevő
- 12 fő pedig önkéntesként látja el a feladatát.
2.3 Tárgyi feltételek
A beszámoló 1.2 fejezetében részletesen megtalálható az épületek, eszközrendszer
állapota.

3. 2019. ÉVI FELADATOK
3.1 Közművelődési alapszolgáltatások
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnak minden
szakterületen kötelező közművelődési tevékenységet folytatni.
A intézmény – Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2018.(XII. 18.)
MÖK. sz. rendelete város közművelődési feladatairól szóló dokumentuma szerint – a
felsorolt alapfeladatok területén a következő közművelődési alapszolgáltatásokat
biztosítja
3.1.1 A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása.
3.1.2 A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
A különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon
történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett
műsorok, szórakozató rendezvények, időszaki kiállítások szervezése. Az önkéntes
tevékenység támogatása. A gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő,
családbarát, generációk közötti kapcsolatokat elősegítő programok szervezése.
A városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, civil
szervezetek,
vállalkozók
és
vállakozások
közművelődési
tevékenységének
partnerként történő segítése.
3.1.3 Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok tevékenységének
támogatása, rendszeresen ismeretterjesztő alkalmak szervezése.
3.1.4 A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása.
A helytörténettel, népművészettel és Mezőberény szellemi kulturális örökségével
kapcsolatos közösségek munkájának támogatása.
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A Települési Értéktár gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása, az értékeket
bemutató és népszerűsítő programok szervezése.
3.1.5 Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása.
A képzőművészet, a tárgyalkotó kézművesség, a népművészet, a táncművészet, stb.
területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok működtetése.
3.1.6 A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása.
Az intézményben folyó művészeti tevékenységeket kiemelkedő módon folytató egyének,
csoportok számára a versenyekre való felkészülés helyszínének folyamatos
biztosítása.
3.1.7 Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Olyan események szervezése, amely lehetővé teszi, hogy a kulturális tevékenység
eredményeképpen előállított termék, szolgáltatás eljusson a fogyasztóhoz. (részletek
a Szolgáltatási tervben 1. sz. melléklet)
3.2 Intézményünk küldetéses feladata
Segítjük azokat a közösségeket és egyéneket, akik a rendelkezésre álló közösségi
tereinkben találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi
szerveződésekre. Munkánkat szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk
munkánkat végezni, és fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést.
A kulturális törvény változása további nyomatékot ad az intézmény 2018. évi
tevékenységének tervezéséhez.
Nyertes EFOP, TOP projektekben való részvételünk több évre meghatározzák az
intézmény programjainak minőségét, mennyiségét, együttműködő partnerek körét.
Célunk, hogy megmutassuk
- a kulturális intézményben dolgozó szakemberek tevékenységének sokszínűségét,
- az OPSKMM munkatársainak a helyi társadalomban betöltött közösségépítő, fejlesztő
munkáját, amely folyamatosan támogatja a közösségeket, újak létrejöttét generálja,
ezáltal a kultúra sajátos eszközrendszerével hozzájárul városunk népességmegtartó
erejének növekedéséhez.
Minden szakterület kiemelt feladata, hogy
- kapcsolódjék az országos szakmai programsorozatokhoz,
- megvalósítsa az OPSKMM EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS
Gyermek és ifjúsági kulturális. nem formális, informális fejlesztő programok
Mezőberényben (2018. 07. 01. - 2019. 12. 31.) 2018-ra tervezett projektjeit,
- megvalósítsa a város EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben” (2018.02.01-2020.12.31.) - projekt intézményi feladatait,
- pályázzon a TOP-7.1.1-2016-00043–6.1.7 „Nyitott Terek” Helyi Akciócsoport kiírt
pályázatain
- a 2019. évi városi nagyrendezvények megrendezése.
- a várossá nyilvánításának 30. évfordulóról megemlékezzen.
- a könyvtár 70. évfordulóról megemlékezzen.
További feladatok:
A közművelődésben a Minősített Közművelődési Intézmény Cím birtokában, annak
szakmai elvárásai szerint végezni a munkát.
A könyvtári, múzeumi szakterületen lehetőség szerint az adott szakma
minőségirányítási módszereit alkalmazva végezni a szakmai tevékenységünket.
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A Települési Értéktár értékeinek gondozása, helyi értékek felkutatása, feltárása,
bemutatása a városi rendezvényeken.
Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése; mesemondó alkalmak
megrendezése, író-olvasó típusú és közösségi események megrendezése.
A Muzeális Gyűjteményben folyó kiemelt szakmai munka mellett múzeumpedagógiai,
közművelődési
programok
megvalósítása;
Múzeumi
Esték
előadássorozat
megrendezése; állandó és időszaki kiállítások rendezése.
Közösségek folyamatos magas színvonalú működtetése; partnerekkel tervezett
hagyományos és új rendezvények megtartása; minél több programot a lakosság által
látogatott köztereken megrendezni; forrásteremtés; a kulturális szakemberek szakmai
továbbképzéseken való részvételének biztosítása; az elektronikus és nyomtatott sajtó
folyamatos színvonalas megjelenése; együttműködés a Közművelődési Kerekasztallal.

4. AZ OPSKMM PROGRAMTERVE 2019 ÉVRE
4.1 Rendszeres programok, foglalkozások, képzések:
Hétfő: Berény Népdalkör; Nefelejcs Kör; Idősek tornája; Meridián torna; Kondicionáló
torna; Jóga haladó; Zumba; Felnőtt társastánc kezdő/haladó;
havonta egy alkalom: Nefelejcs kör;
Kedd: Mazsorett Együttes; Kis-Berényke és Berény Táncegyüttes; Népi Díszítőművészeti
Kör; DAREH (TAPE);
kéthetente: Irodalmi kör;
havonta egy alkalom: BEM;
Szerda: Ovis Néptánc; Versenytánc; Jóga kezdő;
kéthetente: Városi Nyugdíjas Klub;
havonta egy alkalom: Kertbarátok köre; Berényi méhészek
Csütörtök: Mazsorett Együttes; Idősek tornája; Meridián torna; Kondicionáló torna;
Balett tanfolyam; Versenytánc; Foltvarró szakkör; Vászon- és gyapjúszövő szakkör
Havonta egy alkalom: Patex Nyugdíjas Klub; Mezőberényi Városszépítő és Városvédő
Egyesület
Péntek: Mazsorett Együttes; Kis-Berényke és Berény Táncegyüttes; Tánciskola;
Csipkekészítő szakkör;
kéthetente Ős-Berény táncegyüttes
Folyamatos: Gyermek és ifjúsági játszóhely üzemeltetése (EFOP-1.5.3)
4.2 Szervezett programok havi lebontásban:
Január
MAGYAR KULTÚRA NAPJA - rendezvénysorozat:
1. Színházi előadás: Csárdáskirálynő
2. Múzeumi esték: Mit üzen a Himnusz a 21. század emberének? – Bagita Attila
előadása
3. Mesélj nekem!: Mesét mond Siklósi István polgármester
4. Csoportos színházlátogatás a Jókai Színházba
5. Jeles napok, ünnepi szokások – kulturális óra a Muzeális Gyűjteményben (EFOP3.3.2)
6. Népi ének oktatás néptánccsoportnak (EFOP-3.3.2)
7. Gyöngyékszer készítő – havi szakkör gimnazistáknak (EFOP-3.3.2)
8. Selyemfestés – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
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9. A csipkekészítés alapjai – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2
Február
10.Múzeumpedagógiai foglalkozás az MVÓI csoportjainak
11.Kultúrházak éjjel-nappal – Hagyomány – Gasztronómia – Cselekvés – Érték „Ezt jól
kifőztük!”
12.Múzeumi esték
13.Jeles napok, ünnepi szokások – kul turális óra a Muzeális Gyűjteményben (EFOP3.3.2)
14.Népi ének oktatás néptánccsoportnak (EFOP-3.3.2)
15.Gyöngyékszer készítő – havi szakkör gimnazistáknak (EFOP-3.3.2)
16.Selyemfestés – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
17.A csipkekészítés alapjai – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
18.Kreatív kézműves - havi szakkör muronyi felsősöknek (EFOP-3.3.2)
19.Kreatív kézműves - havi szakkör bélmegyeri alsósoknak (EFOP-3.3.2)
20.Mesekosár – kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
21.Meskete – mesés vetélkedő a könyvtárban (EFOP-3.3.2)
22.Évszakok – témanap a könyvtárban (EFOP-3.3.2)
Március
23.Március 15. – ünnepi megemlékezés, városi elismerések átadása
24.Kaviár és lencse
25.Télkergető
26.Múzeumi esték: Szendrey Júlia est
27.Mesélj nekem
28.Jeles napok, ünnepi szokások – kulturális óra a Muzeális Gyűjteményben (EFOP3.3.2)
29.Népi ének oktatás néptánccsoportnak (EFOP-3.3.2)
30.Gyöngyékszer készítő – havi szakkör gimnazistáknak (EFOP-3.3.2)
31.Selyemfestés – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
32.A csipkekészítés alapjai – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
33.Kreatív kézműves - havi szakkör muronyi felsősöknek (EFOP-3.3.2)
34.Kreatív kézműves - havi szakkör bélmegyeri alsósoknak (EFOP-3.3.2)
35.Mesekosár – kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
36.Évszakok – témanap a könyvtárban (EFOP-3.3.2)
Április
37.Bánfalvy Stúdió előadása
38.Musical Show
39.Ludas Matyi - Klasszikus zenei gyermek előadás
40.Húsvéti finomságok
41.Húsvéti játszó
42.Múzeumi esték
43.Jeles napok, ünnepi szokások – kulturális óra a Muzeális Gyűjteményben (EFOP3.3.2)
44.Népi ének oktatás néptánccsoportnak (EFOP-3.3.2)
45.Gyöngyékszer készítő – havi szakkör gimnazistáknak (EFOP-3.3.2)
46.Selyemfestés – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
47.A csipkekészítés alapjai – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
48.Kreatív kézműves - havi szakkör muronyi felsősöknek (EFOP-3.3.2)
49.Kreatív kézműves - havi szakkör bélmegyeri alsósoknak (EFOP-3.3.2)
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50.Mesekosár – kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
51.Meskete – mesés vetélkedő a könyvtárban (EFOP-3.3.2)
52.Évszakok – témanap a könyvtárban (EFOP-3.3.2)
Május
53.Majális, Íjász verseny
54.Közösségek hete – csoportjaink nyílt napja
55.Táncvizsga
56.Dalostalálkozó
57.Városi Gyermeknap
58.Művészeti csoportok évadzárója
59.Múzeumi esték: 75 éve történt – megemlékezés a holokauszt mezőberényi
áldozataira
60.Mesélj nekem
61.Jeles napok, ünnepi szokások – kulturális óra a Muzeális Gyűjteményben (EFOP3.3.2)
62.Népi ének oktatás néptánccsoportnak (EFOP-3.3.2)
63.Gyöngyékszer készítő – havi szakkör gimnazistáknak (EFOP-3.3.2)
64.Selyemfestés – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
65.A csipkekészítés alapjai – havi szakkör felsősöknek (EFOP-3.3.2)
66.Kreatív kézműves - havi szakkör muronyi felsősöknek (EFOP-3.3.2)
67.Kreatív kézműves - havi szakkör bélmegyeri alsósoknak (EFOP-3.3.2)
68.Mesekosár – kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
Június
69.Múzeumok éjszakája - pásztorhagyományok
70.Városi pedagógus nap
71.Jeles napok, ünnepi szokások – kulturális óra a Muzeális Gyűjteményben (EFOP3.3.2)
72.Népi ének oktatás néptánccsoportnak (EFOP-3.3.2)
73.Gyöngyékszer készítő – havi szakkör gimnazistáknak (EFOP-3.3.2)
74.Kreatív kézműves - havi szakkör muronyi felsősöknek (EFOP-3.3.2)
75.Kreatív kézműves - havi szakkör bélmegyeri alsósoknak (EFOP-3.3.2)
76.Mesekosár – kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
Július
77.Kézműves napközis tábor (EFOP-3.3.2)
78.Kézműves napközis tábor (EFOP-1.5.3)
79.Mezőberényi szlovák folklór megismerése – tábor (EFOP-3.3.2)
80.Kulturális élményeket az utcára (EFOP-1.5.3)
Augusztus
81.VIII. Amatőr Művésztelep (NKA)
82.XXIII. Berényi Napok
83.Kulturális élményeket az utcára (EFOP-1.5.3)
Szeptember
84.IX. Töltött káposzta Fesztivál
85.Múzeumi esték
86.Papírkézművesség, évszaknapok – témanapok óvodásoknak (EFOP-3.3.2)
87.Népi kézműves foglalkozássorozat murinyi felsősök részére (EFOP-3.3.2)
88.Népi kézműves foglalkozássorozat bélmegyeri alsósok részére (EFOP-3.3.2)
89.Papírkézművesség, évszaknapok – témanap gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
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90.Film és történelem – témanap gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
91.Család és helytörténet - tehetséggondozó műhely gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
92.Képzőművészeti tehetségfejlesztő - szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
93.Agyagozás – heti szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
94.Agyagos kör - heti szakkör felsősök részére (EFOP-3.3.2)
95.Mese habbal - kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
96.Korhatártalanul – egészségfejlesztő programsorozat (EFOP-1.5.3)
Október
97.Városi idősek napja
98.Október 23-i ünnepi testületi ülés, koszorúzás
99.Papírkézművesség, évszaknapok – témanapok óvodásoknak (EFOP-3.3.2)
100.
Népi kézműves foglalkozássorozat murinyi felsősök részére (EFOP-3.3.2)
101.
Népi kézműves foglalkozássorozat bélmegyeri alsósok részére (EFOP-3.3.2)
102.
Papírkézművesség, évszaknapok – témanap gimnazisták részére (EFOP3.3.2)
103.
Film és történelem - – témanap gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
104.
Család és helytörténet - tehetséggondozó műhely gimnazisták részére
(EFOP-3.3.2)
105.
Képzőművészeti tehetségfejlesztő - szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
106.
Agyagozás – heti szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
107.
Agyagos kör - heti szakkör felsősök részére (EFOP-3.3.2)
108.
Mese habbal - kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
109.
Korhatártalanul – egészségfejlesztő programsorozat (EFOP-1.5.3)
November
110.
Halottak napi megemlékezés
111.
Márton-napi lampionos felvonulás
112.
Múzeumi esték
113.
2019-20-as színházi évad első előadása
114.
Papírkézművesség, évszaknapok – témanapok óvodásoknak (EFOP-3.3.2)
115.
Népi kézműves foglalkozássorozat murinyi felsősök részére (EFOP-3.3.2)
116.
Népi kézműves foglalkozássorozat bélmegyeri alsósok részére (EFOP-3.3.2)
117.
Papírkézművesség, évszaknapok – témanap gimnazisták részére (EFOP3.3.2)
118.
Film és történelem - – témanap gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
119.
Család és helytörténet - tehetséggondozó műhely gimnazisták részére
(EFOP-3.3.2)
120.
Képzőművészeti tehetségfejlesztő - szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
121.
Agyagozás – heti szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
122.
Agyagos kör - heti szakkör felsősök részére (EFOP-3.3.2)
123.
Mese habbal - kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
124.
Korhatártalanul – egészségfejlesztő programsorozat (EFOP-1.5.3)
December
125.
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
126.
Luca-napi játszó
127.
Idősek karácsonya
128.
Népi kézműves foglalkozássorozat murinyi felsősök részére (EFOP-3.3.2)
129.
Népi kézműves foglalkozássorozat bélmegyeri alsósok részére (EFOP-3.3.2)
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130.
131.
132.
133.
134.
135.

Család és helytörténet - tehetséggondozó műhely gimnazisták részére
(EFOP-3.3.2)
Képzőművészeti tehetségfejlesztő - szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
Agyagozás – heti szakkör gimnazisták részére (EFOP-3.3.2)
Agyagos kör - heti szakkör felsősök részére (EFOP-3.3.2)
Mese habbal - kulturális óra a Könyvtárban (EFOP-3.3.2)
Korhatártalanul – egészségfejlesztő programsorozat (EFOP-1.5.3)

MELLÉKLETEK:
1.
2.
3.
4.

Közművelődési szolgáltatási terv
OPSKMM funkcióterve
Terembeosztás a Művelődési Központban
Városi rendezvényterv
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