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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. évi tevékenységének bemutatása

Intézményünk közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. (módosítva: 2012. évi CLII. törvény) a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján látja
el.
Intézményegységeink együttműködve, a tevékenységeket összehangolva végzik munkájukat az
Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az éves munkaterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ öt intézményegységben működik:
• OPSKK Művelődési Központja
• OPSKK Könyvtára
• OPSKK Muzeális Gyűjteménye
• „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ szabadtéri színpaddal
• Civil Fejlesztő Központ
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1.

Működési feltételek

1.1.

Személyi feltételek alakulása

2012. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 20 fő:
5 fő a közművelődési szakember,
1 fő Gyed-en van, a helye – testületi döntés alapján - nincs betöltve
2 fő a gyűjteményi munkaterületen,
1 fő etnográfus
1 fő közművelődési szakember
4 fő a könyvtári munkaterületen,
2 fő könyvtáros
1 fő könyvtáros asszisztens
1 fő kisegítő, adminisztrációs munkakörben
2 fő információs,
1 fő közművelődési szakember III. képesítéssel,
1 fő technikus feladatokat lát el
2 fő gazdasági munkaterületen,
5 fő az üzemviteli munkaterületen
Közfoglalkoztatás:
információs, adminisztrarív, üzemviteli munkaterület
2 fő hosszú távú
8 fő rövid távú foglalkoztatott
Önkéntes tevékenység (dokumentált): 3 fő
1.2. Tárgyi feltételek alakulása
- Több épületegységben szükséges villamos biztonságtechnikai szabványossági felülvizsgálat
1.2.1. OPSKK Művelődési Központ:
- Az épület, a bútorzat elhasznált, elavult, folyamatos karbantartást igényel, hogy egyáltalán használható
legyen. Keressük a pályázati lehetőséget a megújításra.
- A nyílászárók cseréje megtörtént, a külső meszelés nem.
- A napelemek beruházással körülbelül 30%-kal csökkent a Művelődési Központ áramszámlája.
- Érdekeltségnövelő pályázatból fénytechnika részbeni felújítása megtörtént.
Probléma: (a megoldása nagyobb pályázatot igényel)
• Az 1978-ban átadott, vasbeton szerkezetű, lapos tetős épület ma már nem felel meg sem az
energiatakarékosságnak, sem a szakmai elvárásoknak.
• A lapos tető legkritikusabb részen felújításra került.
o A színházterem fölötti rész beázik.
• A központi fűtés kazánja rossz helyen van, az elektromos-, a fűtés- és a vízrendszer elavult.
• Megoldandó az épület és az emelet mozgáskorlátozottak részére való megközelíthetősége,
számukra illemhely kialakítása.
• Illemhelyek korszerűsítése szükséges.
• Lépcső csorba, balesetveszélyes a főbejáratnál és a hátsó terasznál is.
o csak teljes felújítást vállalnak a vállalkozók
• A beépített rendszerek, a hang- és világításrendszer elavultak.
• A világítás rendszer: reflektorok cseréje történt
• A színházterem világítása gazdaságtalan működtetésű.
• Mozgatható hangtechnikánk elavult. Nagyobb beruházást igényel.
• Az e-Magyarország Pont szolgáltatást a könyvtár leselejtezett gépeivel tudjuk biztosítani.
• Az épület vészvilágítás rendszer (derítő világítás, kijáratjelző lámpatestek) nem felel meg a
hatályos előírásoknak.
• Intézményi szinten nem megoldható a karbantartása.
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1.2.2. OPSKK Könyvtára
- Dokumentum beszerzés:
Egyedülállóan jó garanciát ad a dokumentum beszerzési keret évenkénti inflációkövető emelkedését
biztosító fenntartói határozat. Ez a 2012-es évben 430E Ft érdekeltségnövelő támogatással egészült
ki.
- Számítástechnikai eszközállomány:
2012 végére számítástechnikai eszközeink szinte teljes mértékben elavultak, többségükben
használhatatlanná vagy alig használhatóvá váltak.
Óriási előrelépést hozott az év végén a 2012-ben beadott és nyertes TIOP pályázat, melynek
jóvoltából a könyvtár teljes számítástechnikai háttere megújulhatott (8M Ft értékben).
• Új szerver, 8 olvasói gép, 6 munkagép, hordozható számítógép, 3 nyomtató, projektor,
wifi, könyvtári rendszerünk egy kiegészítő modulja került beszerzésre, ezen kívül
fogyatékkal élők számára felolvasógépet és felolvasó programot is vásárolhattunk. Ezáltal
– 5-10 évre előretekintve – megnyugtatóan rendeződtek a könyvtár számítástechnikai
problémái. Ilyen egységes, átfogó informatikai fejlesztés a könyvtár életében nem volt.
- Az épület külső és belső állapota, tereinek igénybevehetősége és a könyvtár bútorzata.
A 2011-ben elvégzett szakértői vizsgálat ezekben a kérdésekben állást foglalt, ami a fenntartó előtt
ismeretes. Beszámolóinkban az elmúlt években folyamatosan felhívtuk a figyelmet az épület műszaki
állapotából eredő és elavult bútorzatát érintő hiányosságokra.
Probléma:
• az utcai külső burkolat nem megfelelő lerakása után a lépcsőházban nagyobb esőzés után
óriási tócsában áll a víz, ami az intézménybe való bejutást is ellehetetleníti;
• az épület udvari homlokzata teljesen lerobbant, szükséges lenne erről az oldalról is a teljes
felújítás, a nyílászárók cseréje;
• több évtizede nem volt az épületben mázolás, a legutóbbi festés is több mint 10 éve volt,
• alulról vizesednek, nyirkosak az épületen belüli földszinti közfalak,
• a bútorzat az elrendezésnek köszönhetően még megfelelőnek látszik, de a több évtizedes
polcok elnyűttek, instabilak,
• hófogó tetőcserepek beillesztése szükséges a járókelők biztonsága miatt.
• az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott.
• Intézményi szinten nem megoldható a karbantartása.
- Raktározás
A Berényi Bútor KTSz volt épületében lévő raktárunk bizonytalan időre használatba adva nem tudja
helyettesíteni a jelenleg 4264 dokumentum tárolására szolgáló ún. múzeumi raktárt, ahol
továbbra is mostoha körülmények között (nyirkos, fűtetlen helyiség, fényforrás nélküli)
raktározódnak a könyvtár ismeretterjesztő könyvei.
Megoldást egy hosszú távon használható száraz, fűthető raktárhelyiség jelentene a könyvtár
épületének közelében.
1.2.3. OPSKK Muzeális Gyűjteménye
- Az épület Fő utca felőli része felújított, a javítása civil összefogással történt meg.
- A fűtéskorszerűsítés sokat javított a gyűjtemény komfort fokozatán ugyanakkor komoly anyagi
terhet is rótt az intézményre.
Probléma:
• A munkaszoba kérdése továbbra sem megoldott.
• Az épület déli szárnyának tetőzetét továbbra sem került felújításra. Az utca felől elkerítettük,
mert balesetveszélyes, ezért indokolt az ott található raktárak teljes kiürítése.
• Intézményi szinten nem megoldható a karbantartása.
• Az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott.
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1.2.4. „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ:
- Az épületnek az évek alatt megfelelő funkciót találtak a munkatársak. Rendszeres programok
helyszíne, a bútorzata, eszközei korszerűek, a különböző tereket szívesen használják a csoportok.
- Télre a fűtést szüneteltetjük gazdasági megfontolásból, a foglalkozások más épületeinkben kerülnek
megtartásra.
Probléma:
• Gondot jelent, hogy a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek, a régi
falak vakolata leválik. A javítást mielőbb meg kell oldanunk.
• Padlólapok a földszinten felváltak (nyári szárazság, esetleg ragasztóhiba miatt) újra kell
burkoltatni.
• Szennyvízelvezető rendszer javításra szorul.
• Intézményi szinten nem megoldható a karbantartása.
1.2.5. Civil Fejlesztő Központ:
- Szépen felújított, korszerűen, gazdagon bútorozott, technikai eszközökkel jól felszerelt épület,
ugyanakkor vannak megszüntetésre váró hiányosság.
- Bár van a bérlő között mozgás, pillanatnyilag minden iroda használatban van.
- A bejárat burkolata balesetveszélyes volt. Újraburkolása megtörtént.
- A tetőtér ablakainak árnyékolása megtörtént.
Probléma:
• Tűzjelző rendszer felújítása folyamatban.
• Az épületbe sokan, sokféle időben járnak be, a biztonság érdekében kaputelefonos – vagy
hasonló – beléptető rendszert kell felszerelni.
2. Gazdálkodás
2.1. Bevételek alakulása 2012. évben
Megnevezés
Eredeti
előirányzat /éves/
Működési költségvetési támogatás 70792
(önkormányzati finanszírozás)
Támogatás értékű működési bevétel 1251
(átvett pénzeszközök)
Intézményi működési bevétel
12356
(saját)
Jóváhagyott pénzmaradvány
Összesen:

84399

Módosított
előirányzat /éves/
71950

Teljesítés Teljesítés
%
71705
99,7%

25103

25102

100,0%

12280

8779

71,5%

1514

1514

100,0%

110847

107100

96,6%

1. Az intézményi működési bevételek (saját) teljesítésének alakulását a tagdíjak, részvételi díjak,
valamint a vásározók és egyéb rendezvények által befolyt bérleti díjakból származó bevételek
alakulása befolyásolta.
Az intézményi (saját) működési bevételek alulteljesítését a szolgáltatások (tagdíjak, részvételi díjak)
alulteljesítése, a tervezett szint alatt maradása befolyásolta ( könyvtári szolgáltatások, múzeumi
belépő), amelynek oka a résztvevők létszámának csökkenése.
2. A támogatás értékű működési célú teljesített bevételek a közfoglalkoztatottak támogatásából
származó bevételeket, a 2010. évben TÁMOP pályázat során elnyert támogatás 2012. évben lehívott
támogatást, valamint az NKA-tól nyert támogatásokat tartalmazza. Ezen bevételek az előirányzatnak
megfelelően teljesültek.
3. A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2012. évben.
2.2. Kiadások alakulása 2012. évben
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Megnevezés
Személyi juttatások
Foglalkoztatót terhelő adók,
egyéb járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Összesen:

Eredeti előirányzat
/éves/
46511
11893

Módosított
előirányzat /éves/
47683
12332

Teljesítés Teljesítés
%
44488
93.3%
11429
92,7%

25995

48832
2000
110847

41411
999
98327

84399

84,8%
50,0 %
88,7%

2.3. Bérgazdálkodás
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az év folyamán az alábbi okok
miatt változott:
- A 2011. évi adótörvények változása miatt bérkompenzációra került sor a közszférában dolgozók
körében, ezen összeg pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- A Támop keretében a projekt megvalósításában résztvevő intézményi dolgozók megbízási díjban
részesültek a támogatás összegéből a pályázatban előírtaknak megfelelően. A lehívott támogatást
figyelembe véve a kapcsolódó kiemelt előirányzatok megemelésre kerültek saját hatáskörben.
- Az intézmény működési kiadásai szükségessé tették, hogy az év közben megtakarított bérmaradvány
egy részét az intézmény saját hatáskörben a dologi kiadások fedezetére átcsoportosítsa.
Az intézmény 2012. évi bérgazdálkodása során megtakarítás keletkezett az alábbi tényezők miatt:
- Egyes dolgozók tartós távolléte (betegszabadság, táppénz),
- 1 fő dolgozó tartós fizetés nélküli szabadsága miatt.
- A fizetés nélküli szabadságon lévő kismama bére is az előirányzat szerint a megtakarítást növeli,
mivel a kiadási előirányzat ezen összeggel nem került csökkentésre, hanem a bér fedezete került
átcsoportosításra a bevételi oldalon a saját intézményi működési bevételt emelve.
- A 2012. évben a létszám 1 fővel csökkent, a könyvtárból távozott egy szakalkalmazott. Ezzel
létszámcsökkenéssel teljesítette az intézmény az új intézményvezető miatti létszámemelkedés okán
2011-ben elrendelt létszámcsökkentést.
2.4. Dologi kiadások:
Az intézmény dologi kiadásai jóval magasabb szinten teljesültek, mint az eredeti költségvetésben
elfogadott keret.
A többletkiadást az alábbi tényezők okozták:
- TÁMOP, TIOP pályázatokban vállalt feladatok megvalósításához tervezett kiadások a lehívott
támogatásnak megfelelően.
- A Berényi Napok többletkiadásai a tervezethez képest.
- Az év közben egyéb elnyert támogatásokban vállalt feladatok megvalósításához tervezett kiadások.
A dologi kiadások alulteljesítését a lehívott támogatási előlegek el nem költött maradványa
nagymértékben befolyásolta, mivel előirányzatként a lehívott támogatásnak megfelelően a megfelelő
kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek, ám teljesítés nem történt, ami az intézmény 2012. évi
pénzmaradványát növelte.
2.5. Felhalmozási kiadások
Az intézmény 2012. évben a TIOP pályázat keretében teljesített felhalmozási kiadásokat, de a lehívott
előleg nem került elköltésre 100%-ban, mivel a számlák egy része csak 2013. évben kerültek
kiállításra.
3. 2012. évben benyújtott pályázatok
pályázat
szakterület
városi pályázatok

közművelődés
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elnyert összeg önerő

Civil konferencia
Testvérvárosi küldöttek….
Városi ünnepségek
Gyermeknap
100 éves ….
Dalostalálkozó
Szépíró verseny
könyvtári programokra

122.300.293.400.50.000.75.000.200.000.20.000.10.000.Könyvtárpártoló alapítvánnyal együtt

Kor-Társ Idősügyi program
NEFMI
Színjátszó tábor
NKA
A másság napja
Tánc: a szem muzsikája
alkotó táborok
Érdekeltségnövelő pályázat
Mesélj nekem! program
(Könyvtárpárt. Alap.)
Még 1 könyv c. ism. terj. sor.
Helyismereti tartalmak digitalizálása
Mesélj nekem c. módszert. kiadv.
Köztéri alkotások Mb.-ben c. kiadv.
Mesetarisznya c. program
Érdekeltségnövelő pályázat
Kult. támogatás
Márai-program II.

52.415.126.600.22.000.35.000.86.000.10.000.5.000.-

100.000.-

közművelődés

elutasítva

közművelődés

elutasítva

közművelődés
közművelődés
közművelődés
közművelődés
könyvtári

300.000.--elutasítva
300.000.--110.000.- 250.000.300.000.-

könyvtári
könyvtári
könyvtári
könyvtári
könyvtári
könyvtári

elutasítva
elutasítva
elutasítva
elutasítva
250.000.430.000

könyvtári

650.000.-

EU-s projektek
TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0022
Informális tanulási programok….
közművelődési
zárás – fenntartási időszak
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003
könyvtári
27.000.000
''Tudásdepó-Expressz''- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton „A mezőberényi városi könyvtár
nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251
könyvtári
8.000.000
Tudásdepó Expressz Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése”
(„Korszerű könyvtár = tudásbázis — közösségi tér — hozzáférés — egyenlő esélyek” c.
projekt)
A dőlt betűs projektek 2013-ban valósulnak meg/fejeződik be.
4. Szakmai tevékenység
4.1.
Kiemelt feladataink 2012-ben:
- 100 éves Mezőberény sportja: 2012. május 12-én közel 200 sportolóval ünnepeltünk együtt a 100
éves mezőberényi sport emlékére rendezett emlékülésen, és előadásokat hallgatva, fotókat, képeket
nézegetve emlékeztünk a sportágakra, kiváló sportolókra, sporteseményekre. Emlékeket felidéző
tárgyaknak, apró rég múlt időket idéző ereklyéknek örülhettünk a kiállításon és a város sport
egyesületeinek visszaemlékezéseit összefoglaló kiadványt tarthattunk a kezünkben.
- Berényi Napok: az évtizedes hagyományokat megtartva, igényes szórakozást, kikapcsolódást
kínálva, a helyi értékek bemutatására különös hangsúlyt helyezve, széleskörű összefogással és
együttműködéssel valósult meg.
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- Csabai Kolbászfesztivál – vendégváros Mezőberény: Mezőberény bemutatkozása (a város értékeit
bemutató stand, origami és kézműves kiállítás és foglalkozás, hagyományos nemzetiségi disznótorok)
jól illeszkedett az ország egyik jelentős, rangos gasztronómiai fesztiváljába.
OPSKK Kulturális Központ és „Madarak Háza” Látogató - és Foglalkoztató Központ:

4.2.

4.2.1. Rendezvények:
• OPSKK Kulturális Központ szervezésében
• Esélyegyenlőségi fórum
• Baba börze – bolhapiac: 5 alkalommal, alkalmanként 300-350 fő érdeklődővel
• Színházi estek:
▪ 2011-12 évadban 3 előadásra
142 bérlet196 jegy kelt el
▪ 2012-13 évadban az 1. előadás után
230 bérlet és 30 jegy kelt el
• Színházbusz:
▪ 2011-12 évadban
43 fő bérletes
▪ 2012-13 évadban
21 fő bérletes
• Tánciskola
• Civil majális – Kistérségi bor-, kolbász-, pogácsa-, lekvár-, és savanyúságverseny
• Nemzeti ünnepeink
• Művészeti csoportjaink évadzáró műsora
• Kulturális turizmus – kirándulás Szelekovszky Lászlóval
• Táborok (1 fizetős, 3 TÁMOP-ból finanszírozott)
• Az év természetfotósa 2011. vándorkiállítás
• Körös-körül Kistérségi Fesztivál
• Adventi karácsonyi vásár és játszóház sorozat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Partnerrel szervezett események (ezek lebonyolításában aktívan részt vettünk):
rendezvény
társrendező
20 éves a Mezőberényi Erdélyi Kör
Mezőberényi Erdélyi Kör
Nagycsaládosok vezető képző tanfolyama
Nagycsaládosok Egy-e
Városi nevelési és oktatási fórum
Kistérségi Általános Iskola
Antigoné – Jókai Színház előadása gimnazisták részére PS Gimnázium
Drogprevenciós színdarab
PS Gimnázium
VI. Regionális monda- és mesemondó találkozó BM-i Ibsen Nonprofit Kft.
Békés Megyei Németek XXI. Anyanyelvi Kulturális Napja
NHE
Weöres S. megyei színjátszó és bábos találkozó BM-i Ibsen Nonprofit Kft.
Emlékműavatás - Megemlékezés
Mezőberényi KDNP
Kacagó liget
Nagycsaládosok Egy-e
Kapaszkodó tábor
Kistérségi Általános Iskola
II. Töltöttkáposzta Fesztivál
BEM
Idősek napja
Humánsegítő és Sz. Sz.
Idősek karácsonya
Humánsegítő és Sz. Sz.
Mellrák elleni előadás, séta
Rákliga
Oktatási konferencia
Kistérségi Általános Iskola
Mb-i Szlovákok Szervezetének 20 éves jubileumi rendezvénye
Márton-napi lampionos felvonulás
sokan
Tudatszint váltás előadás
Torony Rádió
Télapó ünnepségek
Leg a láb AMI

Külső szervezésű rendezvények:
(feladataink: rend, tisztaság, eszközök, felügyelet, ruhatár biztosítása)
• Véradások
• Junior Cirkusz, Dínó kiállítás
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pályázati forrásból megvalósított rendezvények:
• NKA közművelődési kollégiuma támogatásával megvalósított:
o Mezőberényi egészségnapok (2011-es pályázat)
o Másság napja
• Városi pályázat segítségével megvalósított:
o Testvérvárosi küldöttek fogadása a Békéscsabai kolbászfesztiválon
o Városi ünnepségek: Pedagógus nap, Idősek napja, Magyar Kultúra Napja 2013
o Gyermeknap – Pünkösdi királyválasztás
o 100 éves Mezőberény sportja
o Dalostalálkozó Szabó Antal és Antalné emlékére
o Szépíró verseny

-

-

Iskolai ünnepségek (Sándorbál, Gombavató, Tapsolj nekünk, évzárók, ovis mesedélelőtt, stb.)
Civil szervezetek rendezvényei
Közgyűlések (Takarékszövetkezet, KTV, Garázsszövetkezet …)
Képzések (Kresz, Dada képző, Mezőgazdász képzés, ….)
Vásárok, termékbemutatók …
Politikai fórumok, céges konferenciák,
Napközis tábor (Humánsegítő és Sz. Sz.)
Esküvők
Ezoterikus egészségnap

•

•

Eu-s pályázat:
TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0022-es kódszámú„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási
programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”
o Megvalósulási időszak: 2011. 01. 25-2012. 07. 31.
o Zárás: 2012. 07. 31. – következik fenntartási időszak
A pályázat keretében:
o 285 foglalkozáson 4058 fő vett részt;
o 6 ingyenes tábort szervezetünk;
o 2 kolléga középfokú közművelődési szakemberképzésen,
o 2 kolléga népi játszóház vezetői képzésen vett részt

4.2.2. Táborok:
Tábor neve
Gyermek napközis

Szervező
Humánsegító és Szociális Szolgálat

Résztvevő
26

Népi kismesterség

OPSKK, TÁMOP- ingyenes

45

Alkotó

OPSKK, TÁMOP- ingyenes

26

Történelmi időutazás – OPSKK, TÁMOP- ingyenes
régészeti tábor
Környezetvédelmi
- OPSKK
napközis
Kapaszkodó tábor
Ált. Isk., OPSKK

45
15
15

Helyszín
„Madarak
Háza”
„Madarak
Háza”
„Madarak
Háza”
„Madarak
Háza”
„Madarak
Háza”
Pedagógiai
Szakszolgálat

4.2.3. Csoportjaink:
Csoport neve
Mazsorett Együttes
(5 csop.)

létszáma
80

vezetője
foglalkozás
Megjegyzés
Mezeiné Szegedi kedd – csütörtök Erzsébet
péntek
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Balett tanf.
77
(mazsoretteseknek, 3,
gimiseknek 1 csop.)
Társastánc tanf. (7 csop.) 149
Versenytánc klub (2
42
csop.)
Orlai színpad (gyermek
és felnőtt)
Color Fotóklub
Népdalkör
Berény táncegyüttes és
utánpótlás csoportjai
Agyagos kör
Népi díszítőművészeti
kör
Recehorgoló kör
Kézműves kör
Városi nyugdíjas klub
Patex nyugdíjas klub

Novák Éva

hétfő és csütörtök

Hajas Tibor
Bögre János

hétfő, szombat
kedd, szerda

Szabóné Gecse
Éva
18
Vágvölgyi
Mihály
17
Kmetykó
Istvánnéné
25
Szabóné Kukla
Ágnes, Nedró
János
17
Kovácsné Osán
Ágnes
18
Balogné Takács
Katalin
12
Hernádi
Mihályné
8 állandó + Fábián Zsolt és
alkalmanként Onody Gyuláné
8-10 fő
152
Borgula
Györgyné
25
Nagy Piroska
17

Kner-sport
Egyesület
szervezése

szombat
hó első szerdája
hétfő
péntek
péntek

közös fenntartású
(Leg a láb AMI);
18 fellépés 2011-ben
„Kovács”
műhelyben

péntek
péntek
szombat

Családi
foglalkozások

szerda, páros hét

hó utolsó
csütörtök
Bélyeg kör
10
Csengeri József negyedévente
Jóga klub
18
Schäffer László hétfő
Gerinctorna (2 csop)
16
Leczkésiné
hétfő, csütörtök,
Hőgye Katalin
„MH”
TÁMOP pályázat keretében megvalósult csoportfoglalkozások 2011-ben
Fotó szakkör
8
Bánfi Barnabás 4 alkalom
Madách .kör
8
Szabóné Gecse
20 alkalom
Éva
Kreatív kézműves kör
8
Bíró-Oláh Ágnes 20 alkalom
Népzene szakkör
8
Barbócz Sándor 10 alkalom
Zöld kör
8
Falatyné Berkesi 11 alkalom
Mária
Állampolgári ismeretek 7
Fekete Gabriella 1. alkalom
4.3. OPSKK Könyvtára
2012-ben végzett munkáink, programjaink megvalósítása a 2012 elején elfogadott, az OPSKK
Könyvtára stratégiai tervével és intézkedési tervével összhangban kerültek megvalósításra.
4.3.1. Selejtezés
2012 nyarán egyhónapos bezárás során leselejteztünk 5925 db dokumentumot 462.562 Ft
értékben. E munkafolyamat nemcsak a selejtezendő könyvek kivonásával járt, hanem a teljes
könyvtári állomány jelentős hányadának megmozgatásával, átrendezésével is.
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4.3.2. Belső tereink átrendezése
Átrendeződtek belső tereink, raktáraink, új helyre kerültek bizonyos olvasószolgálati
részlegeink: a földszintről az emeletre kerültek a németnyelvű dokumentumok, a külön
helyiségben elhelyezett gyerekkönyvtári állomány az ifjúsági részlegbe zsúfolódott. Az emeleti
lépcsőházi helyről a földszinti térbe került a folyóirat-olvasó, a bejárathoz közeli elhelyezés
reményeink szerint még több felhasználót vonz majd. A Berényi Bútor KTSz épületéből, melyet
2011-től raktározásra használunk, bekerültek helyismereti dokumentumaink és a bakelitlemezek.
(A raktárrendezés több mint 20.000 dokumentum megmozgatásával járt.)
4.3.3. Gyarapítás
2012-ben összesen 2928E Ft (érdekeltségnövelő támogatással együtt) dokumentum beszerzési keret
állt rendelkezésünkre.
Az érdekeltségnövelő támogatásból a megengedett 30%-os mértékében a játéktárunkat
újítottuk fel a kisebbek számára is vonzó, készségfejlesztést is szolgáló 28 játékkal. A beszerzési
keretből vásárolt dokumentumokon felül a Márai-program II. részének köszönhetően 263
dokumentummal gyarapodott könyvtárunk, kerekítve 650e Ft értékben.
• A fenntartói ráfordítás megtérülése
A könyvtári könyvvagyon Mezőberény város olvasóközönsége számára hasznosul. A könyvtár 17155
dokumentumkölcsönzést bonyolított le 2012-ben. Ezeket az olvasmányokat a mezőberényieknek nem
kellett megvásárolniuk. Ha az ezekhez tartozó minimális piaci könyvárakat összeadjuk (2011-ben
2800,- Ft/db), azt kapjuk, hogy csupán a dokumentumkölcsönzéssel:
az OPSKK Könyvtára 2012-ben több, mint 48M Ft értéket termelt
Ráfordítás-megtérülési szempontból ide kívánkozik az internethasználat is. 2012-ben 2386 alkalommal használt internetet a könyvtár közönsége, ezek jellemzően félórás internetezések voltak. Ha
az általunk most alkalmazott árat (145 Ft / 30 perc) vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy
az OPSKK Könyvtára 2012-ben 346 000 Ft értékű internethasználatot
nyújtott Mezőberény lakosságának
(még meglehetősen elavult számítógépes eszközeivel is).
- 2012 nyarán egyhónapos bezárás során, a tervszerű, évközi selejtezéssel együtt, leselejteztünk 5925
db dokumentumot 462.562 Ft értékben.
• A kiselejtezett könyveket heteken keresztül árusítottuk az intézmény nyilvános tereiben
50 Ft/db egységáron. A befolyt összegből sikerült a könyvtár földszinti tereiben néhány
ülőbútort újrakárpitoztatni, kicsit megújítani.
- Negyedévente továbbra is kivonjuk az állományból az elhasználódott dokumentumokat.
4.3.4. Feltárás
A beszerzett dokumentumok teljes egészében leltározásra és feldolgozásra kerülnek: a
bibliográfiai leírások elkészültek, azok számítógépre kerültek, mind a könyvtári, mind az internetes
katalógusban kereshetővé váltak. Továbbra sem tudtuk pótolni azonban azt az elmaradást, hogy az
állomány tanulmányköteteit részleteiben is (analitikusan) feltárjuk, kereshetővé tegyük. Tájékoztatási
szempontból igen fontos lenne.
A helyismereti munka területén is sikeresen haladtunk. A helyismereti adatbázis 2012-es
fejlesztésével és szerzői jogi engedélyeknek köszönhetően az adatbázisból a Békés megyei sajtóban
Mezőberénnyel kapcsolatosan megjelent cikkek közül több, mint 2000 cikk feltöltése és megjelenítése
történhetett meg.
4.3.5. Olvasószolgálati munka
- 2011-ben a könyvtár 20%-kal megnövelte nyitvatartási idejét, ami meghatározó olvasószolgálati
többletkínálatot teremtett. Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy olvasószolgálati forgalmunk
szignifikánsan nem emelkedett.
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- Könyvtárunknak 2012-ben közel 1000 aktív olvasója volt. Kb. egyharmaduk gyerek (14 éven
aluli). Míg olvasóink száma hosszú évek óta stabilan 1000–1200 között mozog, s csak természetes
ingadozást mutat, azonban gyerekolvasóink száma az elmúlt évtizedben folyamatosan csökken.
- 2012-ben 12 232 könyvtárlátogatást regisztráltunk, ebből 3609 [29%] a gyerek, ami napi átlagban 44
látogatást jelent.
2386 internethasználatot regisztráltunk az év során. A korszerűsítéstől növekvő érdeklődést várunk.
- A klasszikus könyvtárhasználat mindemellett azonban hosszú évek óta stabil, sőt, egyes területeken
(így pl. a folyóiratok kölcsönzése terén) növekszik.
- Jelentősen növekedett az elmúlt évihez képest a könyvtárat távhasználat útján igénybe vevők
száma: telefonos távhasználatot 809 alkalommal vették igénybe.
könyvtári honlap 4979 látogatója 2012-ben
- Internetes katalógusunkat 611-en vették
- Könyvtárközi kölcsönzés csökken. 2012-ben megállapított 675 Ft-os térítési díj mellett 30 olvasónk
kérését teljesítettük.
- Gyermekkönyvtári részleg megtartotta az ide látogató gyerekek számát.
4.3.6. Informatikai munka
- Az üzemeltetési feladatokat elláttuk, a könyvtár honlapján naprakész tájékoztatást nyújtottunk
a könyvtár szolgáltatásairól.
- Legnagyobb kihívást TIOP pályázat elkészítése során a könyvtár számítástechnikai igényeinek
újratervezése jelentette, majd a nyertes pályázat lebonyolítása, a megrendelt eszközök installálása,
üzembe helyezése.
- A Helyismereti adatbázis képi feltölthetőségének 2012. évi fejlesztése lehetőséget nyújt az egyes
szöveges szócikkekhez kapcsolódó képadatok bevitelére és megjelenítésére. Így vált elérhetővé az
adatbázisból több mint 2000, Mezőberénnyel kapcsolatos újságcikk a megyei sajtóból, valamint
köztéri alkotásaink, épületeink.
4.4.

OPSKK Muzeális Gyűjtemény

- 2012-ben sikerült előre lépni az elmaradt leltározás adminisztrációjában. A megkezdett munka
eredménye hogy, a 2008 és 2011 közötti időszak anyaga bekerült a gyarapodási naplóba.
Megkezdődött a számítógépes feldolgozás sikerült 2009 és 2011 közötti állomány rögzítésre került.
- Megtörtént Mezőberény épített örökségének számbavétele, az épületekről rövid leírások készültek. A
meglévő fotókból épületlistát tartalmazó album készült.
- Elkészült a mezőberényi szlovák, német és a magyar tisztaszobák berendezésének, kiállítási
forgatókönyve.
4.4.1. Műtárgy gyarapodás
2012-ben a gyűjtemény műtárgy állománya jelentősen gyarapodott.
• 200db érdemrend Vágvölgyi Mihály gyűjtő adománya
• 50db tárgy, vegyes
• 30db textília, viselet
• 93db dokumentum és archív fotó
További dokumentumok még feldolgozásra várnak
4.4.2. Kiállítások
A gyűjteményben öt, a művelődési házban hét kisebb-nagyobb, a városházán pedig egy kiállítást
rendeztünk vagy rendezésében működtünk közre. A város kolbászfesztivál - standjának rendezésében
részt vettünk.
1.
Váradi Zoltán fotográfus kiállítása
2.
Makettek és modellek a közlekedés világából
3.
Hinta palinta címmel gyermekjáték kiállítást
4.
100 éves a mezőberényi sport
5.
Emlékoszlopok és népi ihletésű kisplasztikák
6.
Patonay Sándor mezőberényi fényképészmester emlékkiállítása
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kedvenceink
Berényi amatőr képzőművészek tárlata
Kézimunka kiállítás
Régi hagyomány új köntösben
Nagyanyám öröksége
Keresztanyám keresztszemesei
A tájak és virágok szerelmese
Közös pontok
Orlai Petrics Soma születésének 190. évfordulója
Kitüntetések történelmünk néma tanúi

4.4.3. Rendezvények
Múzeumi esték előadássorozat
• Kitüntetések és érdemrendek
• Magyarország az 1848-as forradalom előtt.
• „Ez volt március 15-e”
• Mezőberény jövőbeni városközpontja
• Kastélyaink híres, neves személyei
• Nyelvünk és népünk eredete
• Emlékezés Orlai Petrics Somára
Múzeumok Éjszakája
A rendezvényt a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesülettel közösen szerveztük meg.
4.4.4. Látogatottság
A havi összesítések alapján, összesen 2371 fő látogatót regisztráltunk.
4.4.5. Közművelődési tevékenység, civil együttműködés, média
- A Mezőberényi Hírmondóban rendszeresen jelentek meg cikkek a város építészeti értékeiről és a
Gyűjtemény rendezvényeiről.
- A Megyei Hírlapban is jelentek meg tudósítások kiállításinkról
- Sikeresnek mondható az együttműködés több civil szervezettel, de különösen a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesülettel.
- Nagyon jó szakmai kapcsolatot alakítottunk a mezőberényi kistérségi általános iskola alsó
tagozatával. Az őszi jeles-napok alkalmából előadást tartottam a kukorica felhasználásáról, a Luther
téri tagozati iskolában.
- Második alkalommal töltötte kéthetes szakmai gyakorlatát 2012 márciusában Hőgyes Zsuzsanna, a
Szent István Egyetem andragógia szakos hallgatója.
4.4.6. Szakmai kapcsolatok, továbbképzések konferenciák
- Jó szakmai kapcsolatot ápolunk a megyében található múzeumokkal, különösen a békési, szarvasi és
békéscsabai intézményekkel.
- Népi építészeti konferencián képviseltette magát a Muzeális Gyűjtemény
4.5. Civil Fejlesztő Központ
- Az épület irodái csaknem teljesen kihasználtak. 3 szervezetnek tudunk még helyet biztosítani.
- A törvényi változásokkal kapcsolatosan helyi Civil Fórumot tartottunk.
- A tartalmi munkával két munkatárs foglalkozik. Az irodában napi ügyeletet tartunk.
- Napi eseményekhez, rendezvényekhez, adminisztrációhoz, pályázatokon való részvételhez adunk
tanácsot, szervezési ötleteket, például:
• Ügyfélkapun való bejutása, bejelentési kötelezettsége.
• Az egyesületek, módosítása, megszűnése.
• Hivatalos levelek, meghívók, plakátok készítése nyomtatása, továbbítása elektronikus úton
stb.
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- Koordináló, közvetítő szerepet töltünk be nemcsak a civil szervezetek felé, hanem a vállalkozások és
az önkormányzatok felé is.
- Létrehoztuk a civil adatbázisunkat, amelyen keresztül elérhetjük bármely civil szervezeteinket, akár
helyi vagy térségi legyen az.
- E-mailben, személyesen, telefonon, mezobereny.hu honlapunkon, valamint közösségi oldalakon
keresztül is történik az információ áramoltatása.
- Tavasszal a civil szervezetek részére alapfokú számítógépes tanfolyamokat tartottunk. A 20+10 órás
tanfolyam, 3 turnusban indult és összesen 38 fő vett részt.
- Rendszeresen részt veszünk a megyei civil rendezvényeken. Az ősszel megrendezett Civil Börzéken
bemutatkozásra is lehetőséget kaptunk.
4.6.
Mezőberényi Hírmondó, www.mezobereny.hu
Felelősségteljes napi feladatunk a helyi médiák működtetése.
2011-ben a szakemberrel együtt kaptuk a feladatot. 2012-ben a kolléga hosszabb időt töltött távol, ez
okozott házon belül átmeneti fennakadást. A honlap aktualizálásában a Polgármesteri Hivatal
informatikusai nagyon sokat segítettek, így aztán időközben kialakult egy rugalmas, jól működő
munkamegosztás.
Az év utolsó hónapjaiban a korábbinál nagyobb odafigyeléssel végeztük a feladatot, több munkatárs
képes a hírek, cikkek, eseménynaptár, események képekben menüpontokat kezelni, folyamatosan
frissíteni. A szakemberek szervezési munkája során az esemény hírként való megfogalmazása,
fotózása is feladat.
A honlap látogatottsága folyamatosan növekszik.
Áttekinthető, jól használható városi honlap birtokában vagyunk.
A Mezőberényi Hírmondó egyik legfontosabb feladata, hogy a Képviselő-testület munkájáról, a
döntésekről, az aktuális városi információkról tájékoztassa a lakosságot.
Ezen a területen is személyi váltás történt. Két intézményi munkatárs rendelkezik szerkesztői
tapasztalatokkal. Reményeim szerint az olvasók nem érzékelték – negatívan - a személyi változást.
Rendszeresen megjelenik a városban, intézményben szervezett programok kínálata, bemutatjuk az
előző hónap eseményeit – lehetőleg – képes tudósítások keretében. Közöljük a városi közérdekű
információkat önkormányzati, intézményi, civil szervezetek csoportosításban. Olvasói körben
kedveltek az interjúk, az olvasói levelek. Pontos megjelenésre törekszünk a testületi ülést követő hét
péntekén jelenik meg a lap. A terjesztést az információs munkatársak végzik az intézményi dolgozók
és önkéntesek segítségével.
5.
Kapcsolataink
- Az elmúlt években kialakított kapcsolatrendszerünket eredményesen működtetjük.
5.1.
Városi intézmények
- A város intézményeivel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvények
lebonyolítását helyszín, eszközök, programok biztosításával.
5.2.
Civil szervezetek
- 12 egyesület telephelye az OPSKK. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik segítése, közös
rendezvények koordinálása, helyszín biztosítása összejöveteleikhez. A Civil Fejlesztő Központ
tevékenysége alapvetően a kapcsolattartás.
5.3.

•
•
•
•
•

Szakmai kapcsolatok
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest;
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba;
Jantyik Mátyás Múzeum, Békés;
Munkácsy Emlékház, Békéscsaba;
MKE – Magyar Könyvtárosok Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a
könyvtárosok tagjai, 2011-től Csabay Károly a megyei tagszervezet elnöke
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•
•
•
•
•
•

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, Fábián Zsolt és Smiriné Kokauszki Erika vezetőségi tag
Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodával konzorciumi partnerek vagyunk
KÓTA-nak - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - 2009-től újra
tagja a Népdalkörünk
Magyar Majorette Szövetségnek a Mazsorett Együttesünk évek óta tagja
Magyar Origami Kör-nek 24 éve tagja egy munkatársunk, sok közös kiállítás, a kézműves kör
foglalkozásai, alkalmi origami foglalkozások, kiállítások jelzik a kapcsolat hasznosságát.

6.
Nyilvánosság biztosítása
- Folyamatos jelenlét: a mezőberényi KTV-ben, a Berényi Hírmondóban, városi és saját honlapon.
- Programjaink, rendezvénytervünk a következő honlapokon is láthatók:
• Békési Közkincs Kerekasztal (https://sites.google.com/site/kozkincskerekasztal/home),
• Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Iroda - Békés megye közművelődési
eseménynaptára
(http://kultura.ibsen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=120)
• Mezőberény város honlapja (http://www.mezobereny.hu/)
• OPSKK (http://opskk.mezobereny.hu/)
• A Könyvtár honlapja (http://konyvtar.mezobereny.hu)
- Rendezvényeinkről meghívókkal, plakátokkal, szórólapokkal tájékoztatjuk a közönséget.

II.

2013. évi munkaterv

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ küldetéses feladata: a múzeum, a könyvtár,
közművelődés sajátos eszközeivel segíteni a lakosságot problémáik megoldásában, az
ismeretszerzés, a kulturált szabadidő eltöltés színes, változatos lehetőségét kínálni, támogatni
ünnepek örömteli megélésében, feltárni, megőrizni és továbbvinni a városi értékeket,
hagyományokat.
Tárgyévi, aktuális tevékenységünket a Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott éves munkaterv határozza meg, a hozzárendelt költségvetés pedig az ehhez szükséges
forrásokat, támogatási és saját bevétel előirányzatait veszi számba.
Jelen munkatervünk előzménye az OPSKK 2012. évi szakmai beszámolója, a dokumentum az elmúlt
év tapasztalatait összesíti.
2013. évi munkatervünk a három nagy szakterületet felölelő, öt egységből álló integrált rendszerű
kulturális intézmény feladatait tartalmazza.
Munkatervünk keretjellegű, szöveges és táblázat formátumban készült, tekintettel arra, hogy év
közben rugalmasan alkalmazkodunk az újonnan adódó, nem tervezett feladatokhoz és lehetőségekhez.
1.
Helyzetelemzés
Intézményünk közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. (módosítva: 2012. évi CLII. tv.) törvény alapján látja el.
Intézményegységeink lehetőség szerint együttműködve, a tevékenységeket összehangolva végzik
munkájukat az OPSKK Alapító Okirata, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az éves
munkaterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ öt intézményegységben működik:
• OPSKK Művelődési Központja
• OPSKK Könyvtára
• OPSKK Muzeális Gyűjteménye
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•
•
2.

„Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ szabadtéri színpaddal
Civil Fejlesztő Központ
Működési feltételek

2.1.
Személyi feltételek alakulása
2013. január 1-jén a közalkalmazotti létszám: 21 fő:
5 fő a közművelődési szakember,
1 fő Gyed-en van, a helye – testületi döntés alapján - nincs betöltve
2 fő a gyűjteményi munkaterületen,
1 fő etnográfus
1 fő közművelődési szakember
4 fő a könyvtári munkaterületen,
2 fő könyvtáros
1 fő könyvtáros asszisztens
1 fő kisegítő, adminisztrációs munkakörben
2 fő információs,
1 fő közművelődési szakember III. képesítéssel,
1 fő technikus feladatokat lát el
2 fő gazdasági munkaterületen,
1 fő informatikus
5 fő az üzemviteli munkaterületen
- Jelen állás szerint a könyvtár szakmai munkájában okoz nehézséget, hogy csak ketten felsőfokú
végzettségűek és egy – jelenleg – szakképzetlen munkatárssal kell a feladatokat egy ideig ellátni. Az
informatikus szakember elsődlegesen a könyvtárban dolgozik, tehermentesítve a könyvtárosokat a
számítástechnikai eszközök használatában elakadó felhasználók segítésében.
- Önkéntes tevékenység: 3 fő
- Közfoglalkoztatás:
- Lehetőség szerint információs, adminisztratív,
közfoglalkoztatás keretében munkatársat foglalkoztatni.

üzemviteli

munkaterületen

tervezünk

2.2.
Tárgyi feltételek
A 2012. év tevékenységéről szóló beszámoló szerint biztosítottak.
A szükséges nagy felújítások, javítások a képviselő-testület döntése szerint ütemezhetők és
finanszírozhatók.
3.
Intézményünk 2013. évi feladatai:
- Szakmai garanciákkal rendelkező közszolgáltató tevékenységünk fenntartása, bevételi előirányzatunk
teljesítésével.
- Minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálat biztosítása, életminőséget javító rendezvények,
események szervezése, a helyi közösség elvárásainak, igényeinek megvalósítása.
- Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék a Mezőberény újratelepítése 1723-2013
290 év „elődeink hagyatékában” című programsorozathoz, amelyek a következő céllal
szerveződnek:
• A rendezvénysorozat erősítse a városban élők lokálpatriotizmusát és felhívja a figyelmet
Mezőberény történelmi, kulturális, közösségi értékeire.
• Lehetőséget teremtsünk a lakosság számára az együttlétre, kulturált szórakozásra, felidézve
városunk múltját, megőrizve, továbbéltetve hagyományainkat.
• Az emlékévet a lakosság széles rétegeinek bevonásával valódi közösségi élménnyé tegyük.
- Berényi Napok megszervezése
- Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése
„Olvasóvá nevelés” országos hatókörű szakmai konferencia 2013. március 22-23.
- Az EU-s projektek sikeres megvalósítása, fenntartása.
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• „Korszerű könyvtár = tudásbázis -- közösségi tér -- hozzáférés -- egyenlő esélyek” TIOP 1.2.311/1-2012-0251
• „A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében” TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003
• „Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében" TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019
• „Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek
számára Mezőberényben”TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
• Egészségfejlesztés… TÁMOP 6.1.2-11/1
elbírálás alatt
• Óvodától a …. TÁMOP 3.2.13-12/1
elbírálás alatt
Mellékletek:
1. OPSKK 2013. évi rendezvényterv
2. Terembeosztás 2012-13.
3. OPSKK Könyvtára feladatterve
4. OPSKK Muzeális Gyűjtemény feladatterve
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