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B E V E Z E T Ő

2010-ben intézményünk - az előző évekhez hasonlóan - folytatta szakmai munkáját. Továbbra is 
helyet  adtunk  civil  szerveződések,  csoportok  foglalkozásainak,  rendezvényeinek,  részt  vettünk 
városi és kistérségi szintű programok lebonyolításában. Elmondhatjuk, hogy  az elmúlt évben  az 
intézményben folyó civil élet a legaktívabb volt.

Az előző évektől eltérően szakmai beszámolónkat a jövő évi munkatervvel együtt készítettük el,  
mivel  2012.  márciusában  ünnepli  intézményünk  fennállásának  50.  évfordulóját, melyre  a 
felkészülést már az elkövetkező évben el kell  kezdenünk, hogy valóban egy nagy volumenű és 
igényes programsorozattal, és a művelődési ház kívül-belül való megújulásával ünnepelhessük. 
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A művelődési ház 50. évfordulójára már a következő évben szeretnénk alaposan felkészülni. 
A  jubileumi  ünnepség  előkészületi  munkái  mellett  tovább  folytatjuk  szakmai  működésünket,  
szervezzük programjainkat. Továbbra is kihasználunk minden pályázati lehetőséget programjaink 
megvalósításához, termeink és eszközparkunk felújításához, fejlesztéséhez.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY, MUNKAIDŐK

Ebben az évben is jómagam láttam el az intézmény vezetési feladatait. Emellett egy 8 órás főállású 
- a Tourinform irodához - rendelt  személy és egy 6 órás takarítási feladatokat ellátó munkatárs, 
alkotta  a művelődési  ház személyi  állományát.  (Takarító  munkatársunk a  polgármesteri  hivatal 
takarítójának helyettesítője)

Ezenkívül  április  1-től  augusztus  31-ig  egy  6  órában  foglalkoztatott  kisegítő  irodai  alkalmazott 
segítette  munkánkat,  megkönnyítve  a  Tourinform  iroda  nyári,  hétvégékkel  meghosszabbított 
nyitva tartását.

Sajnos ennek ellenére is továbbra is gondot jelentett szabadságaink teljes kihasználása, és a 
hétvégére eső rendezvények kapcsán keletkező túlóráink lecsúsztatása szabad- ill. pihenőnapok 
formájában. 

Az  elmúlt  évben  takarítónk állandó  és  folyamatos  munkavégzése az  intézményben  több 
alkalommal  is  megszakításra  került,  mivel  több  héten  keresztül  kellett  helyettesítenie  a 
polgármesteri  hivatal  takarítóját  betegsége  idején  vagy  szabadságolás  alkalmával.  Így  egy 
harmadik személy látta el ez idő alatt kollégánk munkáját.
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A  közeljövőben  továbbra  is  nagy  szükség  van rajtam  kívül egy  állandó,  közalkalmazotti 
státuszban, határozatlan időre alkalmazott szakmai munkatársra. Jelenleg munkatársam egy 
éves  kinevezéssel,  betanított  munkás  besorolásban  végzi  munkáját  a  Tourinform  irodához 
kapcsolva.  Holott  munkája  legfőképp  a  művelődési  házi  feladatokkal  kapcsolatos.  Viszont  a  6 
órában alkalmazott takarítót közalkalmazotti státuszban foglalkoztatjuk. 

Ezért szeretném ha 2011-ben a fent említett  két munkakört, és a hozzá kapcsolódó státuszokat 
újraértelmeznénk a tényleges munkavégzés és az ellátott feladatok alapján átsorolnánk.

Az év végén  a fel nem használt szabadságokat szeretnénk, ha  kifizetnék, vagy a jövő évre 
átvihetnénk.  A  hétvégére  eső  munkaóráink pedig  pótlék  formájában  jelentkeznének 
munkabérünkben.



Ezenkívül  2011-ben  is  fontos  alkalmazni  (főleg  a  nyári  időszak  tekintetétben) egy  6  órás, 
kisegítő- és ügyeleti feladatokat ellátó munkatársat, hogy biztosítani tudjuk a művelődési ház 
zavartalan működését, a Tourinform iroda nyári nyitva tartását, ill. szabadságaink, pihenőnapjaink 
normális ütemezését és felhasználását.

Fontosnak  tartom  azt  is,  hogy  egy  jól  működő  helyettesítési  rendszert  alakítson  ki  a 
polgármesteri hivatal a takarítást illetően, és ne kelljen munkatársunknak több héten keresztül a 
megszokottól eltérő időben és helyen végezni munkáját.

A  művelődési  ház  kisebb  karbantartási  feladatait  jómagam  látom  el,  noha  ez  nem  tartozik 
munkakörömbe. A nagyobb javításokat  esetenként  a polgármesteri  hivatal  karbantartó részlege 
végzi,  ha  ideje  engedi.  Ezért  sokszor  több  hetes  várakozás  után  sikerül  az  adott  javítást  
elvégezniük.  Ezért  fontosnak  tartom  azt  is,  hogy  a  jövő  évben  a  polgármesteri  hivatal  által 
alkalmazott közcélú munkások közül 1 fő, az intézmény karbantartási feladatit láthassa el.

TOVÁBBKÉPZÉSEK

Az 1/2000. (I.14.)  NKÖM rendelet szerint az intézménynek 7 éves továbbképzési tervet kell 
készítenie, melynek alapján központi normatív képzési támogatást lehet kérni. Sajnos az elmúlt 8 
évben (mióta vezetem a művelődési házat) 1 alkalommal vettem részt egy 1 hónapos német nyelvi  
továbbképzésen. Ezért  fontosnak tartom, hogy a közeljövőben jómagam és munkatársam részt 
vehessünk szakmai- ill. nyelvi továbbképzéseken.

KLUBOK, CSOPORTOK, CIVIL ÉLET

2010. novemberében 22! (2009-ben 17) csoportnak, szervezetnek adtunk helyet intézményünkben, 
összejöveteleik,  próbáik  megtartására.  Az elmúlt  évben is  folyamatosan segítettük  a  csoportok 
szakmai munkáját, programjainak megvalósítását. 
A csoportok és az általuk szervezett programok, foglalkozások száma egyik évben sem volt 
még  ilyen  magas  mint  2010-ben. A  csoportok  számának  évről-évre  való  növekedése  azt 
bizonyítja,  hogy aktív  civil  élet  folyik  városunkban.  Ezáltal  növekedett  termeink  kihasználtsága, 
olykor problémát jelentett minden csoport teremigényének egy időben való kiszolgálása is.

Ahhoz, hogy a csoportok által kért időben tudjuk biztosítani a termet, hogy ne legyenek átfedések,  
hogy  hosszabb  távra  tervezhessük  a  művelődési  ház  programjait,  év  végén  minden  csoport 
számára  egy  teremigénylő  lapot küldtünk  ki.  Ezen  adatlapon  a  csoportok  megjelölték  a 
foglalkozásaik  időpontjait,  az  igényelt  termet/termeket,  és  egyéb  technikai  igényüket. 
A visszaküldött  adatlapok  segítségével  összeállíthattuk  nagyjából  az  intézmény  havi  és  éves 
programját. Az előtérbe kihelyezett terembeosztási tábla pedig segítette a csoportok tájékozódását 
a részükre biztosított terem megtalálásban.

A termeket 2010-ben is ingyen használhatták azon szervezetek, melyek foglalkozásain való 
részvétel ingyenes. Ennek ellenében 2-3 alkalommal ingyenes bemutatót ill. fellépést vállaltak az 
intézmény ill. a város által szervezett rendezvényeken. Azon heti rendszerességű csoportoknak, 
ahol  a  foglalkozásokon  való  részvétel  térítésköteles,  a  terembérleti  díjat  illetően  kedvezményt 
adtunk. 2010. decemberig ezen csoportok által befizetett bérleti díj 209.500 Ft volt. 

A KAZINCZY FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 2010-BEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK

SZERVEZET, CSOPORT FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJAI LÉTSZÁM

Aerobic (február 26-tól április 23-ig) Minden pénteken 18-19 óra 10-15 fő

Angel Dance Hip-Hop Csoport Minden szombat 9-11.30 óra 15-20 fő

Baba-Mama Klub Minden csütörtök 9.30-11 óra 10-15 fő



Balance TSE Minden szombat 9-13 óra

Minden szerda 18-20 óra ill. 

15 fő

Minden hétfő 9-12 óra – egyéni órák ill. 2-4 fő

Bestflair Együttes Alkalmanként vasárnap 16 órától 4 fő

Daimond Dance Jazzbalett Csoport Minden pénteken 16-20 óra

Minden vasárnap 10-13 óra

25-30 fő

Diamond Majorette Csoport (PSME) Minden kedd 17.30 -19.30 óra 8 fő

Diabetesz Klub Minden hónap első kedd 17-19 óra 40-50 fő

Engeni Baráti Kör Változó időpontban 15-20 fő

Idősek tornája Minden kedd 16-17 óra 15 fő

Jóga Minden kedd 18-19.30 óra 10 fő

Kézimunka Varázs Kör Minden hétfő 17-19 óra 10-15 fő

Kézműves Kör Minden péntek 18-20 óra 8-10 fő

Madarász Klub Minden hónap első szombat 18 óra 10-15 fő

Mozdulat Színház Minden szombat 17-22 óra 10-15 fő

Változó időpontokban – egyéni órák 2-4 fő

Női kondicionáló torna Minden hétfő 18.30-19.30 óra 10-15 fő

Nyugdíjas Klub Minden páros hét szerda 17 óra 40-50 fő

Nyugdíjas Dalkör November 11-től alkalmanként 15-20 fő

Pannonhalmi Sport- és Majorette 
Egyesület

Minden hétfő és csütörtök 16.30-19.30 óra

Minden szerda 16.30-17.30 óra

25-30 fő

Szent Márton Borrend Minden hónap első péntek 17-21 óra 30-40 fő

Tai-chi tanfolyam Minden csütörtök 18-20 óra 10-15 fő

Zenebölcsi Minden kedd 9.30-10.30 óra 10-15 fő
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Civilek összefogása és támogatása
A következő évben is helyet biztosítunk a csoportok, szervezetek programjainak, rendezvényeinek, 
segítjük szakmai munkájukat. Ösztönözni kívánjuk újabb csoportok létrejöttét.  Ezenkívül számítunk 
aktív  részvételükre az általunk szervezett  rendezvények kapcsán is.  Jövő év januárjában  -  a 
Humánpolitikai  Bizottság  kezdeményezésére  -  egy  ötletbörzét  tartunk,  melyre  az  összes 
csoportot  és  szervezetet  meghívjuk.  A  találkozón  minden  szervezet  ismertetheti  2011-re 
vonatkozó terveit, továbbá tájékoztatjuk őket az önkormányzati civil pályázat feltételeiről is.

Munkaügyi kirendeltség áthelyezése
A következő évben fontos, hogy a munkaügyi kirendeltség mielőbb áthelyezésre kerüljön, így 
végre sok év után minden termünket közművelődési célokra használhassuk, nyitva tartásunkat 
és  programjainkat  így  nem kell  igazítani  a  kirendeltség  ügyfélfogadási  rendjéhez,  ill.  így  több 
csoportnak tudunk egy időben helyet biztosítani.

Csoportok részvétele a felújítási munkákban
Az 50. évfordulóhoz kapcsolódó felújítási munkákban számítunk a klubok és csoportok aktív 
munkájára, ötleteire  is,  (az  általuk  rendszeresen  használt  termek  tekintetében)  így  újítva  fel 
helyiségeinket és egyben csökkentve az ezen munkálatokat terhelő kiadásokat.



Energiatakarékossági akció
Nyitva  tartási  időnk túlnyomó részét  a  csoportok  foglalkozásai,  összejövetelei  teszik  ki,  így  az 
intézmény rezsiköltségének nagy része is ezen programokhoz kapcsolható. A következő évben egy 
újszerű  kezdeményezésbe  szeretnénk  csoportjainkat  bevonni,  hogy  csökkenthessük 
rezsiköltségeinket. Minden  csoportot  megkérünk  arra,  hogy  takarékoskodjanak  a  fűtéssel, 
világítással, vízzel. Év végén összesítjük az éves számlákat, és ha az kevesebb mint az előző 
évben,  a  különbözetből  tárgyi  eszközöket  (CD-s  magnó,  tároló  szekrények,  papír  terítő  stb.) 
vásárolunk részükre, melyeket egyformán használhat minden csoport és szervezet.

TANFOLYAMOK

2010-ben a Koczka Autósiskola KRESZ tanfolyamának adtunk helyet 4-5 alkalommal az emeleti 
teremben. A Bilux Autósiskola is próbálkozott több alkalommal tanfolyam elindításában, de sajnos 
sikertelenül. 

2 0 1 1 .
A  jövő  évben  szeretnénk  a  tanfolyamok  körét  bővíteni különböző  nyelvi  képzésekkel, 
amennyiben  erre  igény  mutatkozik.  Ezenkívül  a  Koczka  Autósiskola  több  éve  kötött, 
intézményünkre és más csoportokra nézve anyagilag előnytelen szerződését is újra kell kötni.

EGYÉB, ALKALMI PROGRAMOK, ÜLÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK

A Művelődési Ház alkalmi jelleggel különféle rendezvényeknek és összejöveteleknek is helyt adott  
2010-ben.  A  teljesség  igénye  nélkül  ezek  a  következők  voltak:  civil  csoportok  tájékoztatója, 
közmeghallgatás, véradás, kulturális bizottsági ülés, tüdőszűrés, szervezetek évzáró összejövetele 
(Mentőállomás,  Sportkör,  Polgárőrség  stb.)  Sajnos  sok  esetben  az  utolsó  pillanatban  jelezték 
felénk teremigényüket, ezzel felborítva az adott nap normál terembeosztását. 
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A jövő évben is  helyet  adunk (és támogatjuk)  a város,  annak intézményei  és szervezetei  által  
szervezett  programoknak,  igazítva  az  állandó  csoportok  foglalkozásaihoz.  Hangsúlyozottabban 
kérjük majd őket programjaik időben való jelzésére.

GYERMEKPROGRAMOK

JÁTSZÓHÁZAK

Egyes ünnepek alkalmával és nagyobb rendezvények keretén belül (Húsvét,  Halloween, Márton-
nap) ingyenes játszóházakkal vártuk a gyerekeket, ahol különböző technikák elsajátítása mellett az  
adott  ünnephez kötődő ajándékokat,  dísztárgyakat készíthettek. A játszóházak lebonyolításában 
ebben az  évben a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársai  voltak  segítségünkre. 
A játszóházakon való részvétel ingyenes volt, költségvonzata esetenként 20.000 Ft volt, átlagban 
20-30 fő vett részt rajtuk.

MESEELŐADÁSOK
Ebben az évben  növekedett ezen jellegű  előadásaink száma,  és egyben az azokra látogató 
gyermekek létszáma is,  ami annak is köszönhető, hogy ezen előadások ingyenesek így  egyre 
népszerűbbek. 2010-ben a következő gyermekprogramoknak adtunk helyet, ill. szerveztünk:

IDŐPONT ELŐADÁS LÁTOGATÓ

március 31. Róka  Rudi  kalandjai  (a  Kisebbségi  Önkormányzattal  közös  
szervezésben)

100 fő

május 7. Pap Rita zenés műsora (Radnóti-napok keretén belül) 120 fő



augusztus 21. Csiribiri – a Mozdulat Színház zenés műsora 
(Szent István-napok keretén belül)

40-50 fő

november 11. A fájós fogú oroszlán – A Mozaik Színjátszó Egyesület műsora
(Márton-napi Vigasságok keretén belül)

250 fő

november 12. Cinege,  cinege  kismadár...  a  Vaskakas  Bábszínház  előadása 
(Márton-napi Vigasságok keretén belül)

60-70 fő
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A  következő  évben kistérségi  szinten,  bérletelőadás  formájában  szervezzük  majd 
meseelőadásainkat, ezzel is erősítve kistérségi szerepünket. 

KIÁLLÍTÁSOK, TÁRLATOK

2010-ben  számos  helyi-  ill.  kívülről  jövő  kezdeményezésen  nyugvó  kiállításnak  adott  helyet 
művelődési  házunk.  Ezek  a  kiállítások  főleg  nagyobb  rendezvényekhez,  fesztiválokhoz 
kötődtek. A megnyitókon átlagban 30-40 fő vett részt, alkalmanként reprezentációs keretünkből 
5-10.000 Ft-ot költöttünk a látogatók vendéglátására. A 2010-ben megvalósított kiállítások :

IDŐPONT KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÓ

március 21. Csizmadia István fotókiállítása – A madarak és Fák Napja  
alkalmából

20-30 fő

május 15. Borbély  Márk,  Juhász  Dávid  és  Siska  Dávid  közös 
fotókiállítása

40-50 fő

augusztus 13. a IV. Pannonhalmi Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása 40-50 fő

augusztus 20-21. VII. Díszmadár kiállítás – a Madarász Klub szervezésében
(A Szent István Napok keretén belül)

100-120 fő

szeptember 24. Szülőföldem  Pannonhalma  –  helyi  művészek  közös 
kiállítása

30-40 fő

november 10. Gobelin kiállítás Nagy Jenőné, Crovato Éva munkáiból
(A Márton-napi Vigasságok keretén belül)

20-30 fő
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A következő  évben  is  szervezünk  és  helyt  adunk  majd  különböző  témájú  kiállításoknak.  Az 
intézmény felújítási terveiben szerepel az is, hogy a kiállításoknak helyet adó 1. terembe korszerű 
installációs világítást ill. képtartó sínrendszert szereljünk, így a helyiség falát megkíméljük a 
képek felrakásakor a bevert szegektől, továbbá megfelelően megvilágíthatóak lesznek a kiállított 
alkotások.

NYÁRI TÁBOROK, INTENZÍV TRÉNINGEK

Minden  év  június  elejétől  szeptemberig,  nyári  szünetet  tartanak  csoportjaink,  klubjaink.  Így 
intézményünk termeinek kihasználtsága minimális.  Az  elmúlt  években viszont  egyre  több nyári 
tábornak ill. intenzív tréningnek adtunk helyet, így növelve a nyári teremkihasználtságot.

A táborban résztvevők egy héten keresztül  reggeltől  késő délutánig fejleszthették tudásukat,  ill. 
sajátíthattak el  új  ismereteket.  A táborok közül  kiemelném a nemzetközileg is elismert  színházi  
szakember,  PETER  SCHUMANN  által  vezetett  színházi  alkotótábort,  melynek  szervezője  a 
Karzat Alapítvány volt.  A tábor ideje alatt  elkészült  előadást Győrben az Öt Templom Fesztivál  
keretében mutatták be. A nyári táboroknak minden esetben ingyenesen adtunk helyet, kiadásunk 
ezen a téren nem keletkezett.



IDŐPONT TÁBOR LÁTOGATÓ

július 5-9. Majorette tábor (a PSME szervezésében) 25 fő

július 19-23. Jazzbalett  tábor  (a  Diamond  Dance  Jazzbalett  csoport  
szervezésben)

30 fő

augusztus 9-13. Hip-hop  tábor  (az  Angel  Dance  Hip-Hop  csoport  
szervezésében)

20 fő

szeptember 11-17. Peter  Schumann  színházi  tábora  (a  Karzat  Kultúrközpont  
Alapítvány szervezésben)

15 fő
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A jövő évben is lehetőségeinkhez mérten helyt kívánunk adni táboroknak és intenzív tréningeknek,  
és szeretnénk azok számát növelni is. A jövő évi intézményfelújítási terv keretén belül szeretnénk 
az öltözőket zuhannyal is ellátni, mivel ezen táborok alkalmával is igény van a tisztálkodási 
lehetőségre, ami mindeddig hiányzott a művelődési ház alapvető infrastruktúrájából.

NEMZETI ÜNNEPEK

A hagyományoknak  megfelelően  2010-ben  a  március  15-én  és  az  október  23-án  a  nemzeti  
ünnepek  alkalmából  rendezett  megemlékezések  előkészületi  és  lebonyolítási  munkálataiban 
vettünk részt.

2010. március 15-én adtunk helyet a városi ünnepi megemlékezésének. A művelődési házban 
tartott ünnepi műsort követően fáklyás menet indult az országzászlóhoz koszorúzni, ahol a város 
szervezetei, csoportjai helyezték koszorúikat. A megemlékezésen közel 100 fő vett részt, kiadásunk 
a programmal kapcsolatosan kb. 5.000 Ft volt. (koszorú, fáklyák)

2010.  október  23-án  a  Szabadság  téren  található  kopjafáknál  emlékeztünk  meg  az  1956-os 
forradalom és szabadságharc hőseire. A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI diákjainak műsorát 
követően – a hagyományoknak megfelelően – a város civil szervezeti és intézményei koszorúkat  
helyeztek el a kopjafáknál. A megemlékezésen közel 80-100 fő vett részt, kiadásunk kb. 5.000 Ft 
volt.

A rendezvények zavartalan  lebonyolításában aktívan  részt  vett  a  helyi  Rendőrörs,  és  a  Szent 
Márton Polgárőr Egyesület is. Nekik ezúton is szeretnék köszönetet mondani segítségükért.

2 0 1 1 .
A következő évben szeretnénk, ha minél többen vennének részt a fenti rendezvényeken, ezért az 
ünnepségekre  készített  meghívókat  postai  úton  minden  családnak  el  kívánjuk  juttatni. 
Ezenkívül szeretnénk az apátságot is bevonni ünnepségeink szervezésébe. Hogy - sok év után 
ismét -  közös megemlékezést szervezhessünk velük.

NAGYRENDEZVÉNYEINK 

SZENT ISTVÁN NAPOK - augusztus 20-21.
A Pro Patria Napok utódrendezvényeként 2010-ben negyedik alkalommal a „Szent István Napok” 
keretén belül emlékeztünk meg Szent István királyunkról és az államalapításról. Ebben az évben az 
újonnan  alakult  Szent  Márton  Borrend  is  csatlakozott  programjainkhoz.  Kiállítás-megnyitó, 
szabadtéri szentmise, tűzijáték, gyerekműsor, madárkiállítás és zenei est szerepelt többek között a 
programkínálatban. 
A kétnapos rendezvényen közel 1300 látogató vett részt, kiadásunk 790 ezer Ft volt. 400 ezer Ft 
önerőt az önkormányzat biztosított, a fennmaradó kiadások egy részét a befolyt jegybevételekből,  
nagyobbik részét pedig a NKA-tól nyert 400 ezer forint támogatás egy részéből fedeztük. 
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A következő évben is igyekszünk majd színes és tartalmas programokat megvalósítani a Szent 
István Napok keretén belül. A költségek fedezésére szeretnénk ismét igénybe venni a búcsúi 
helypénzekből befolyó bevételt, mely a Pro Patria Napok megrendezésekor is felhasználhattunk 
az  egyes programokhoz.  Szeretnénk azt  is,  hogy  az apátsági  programokkal  együtt,  és  egy 
műsorfüzetben  népszerűsíthessük  a  két  rendezvényt,  így  építve  az  apátsággal  való 
kapcsolatunkat. Ezenkívül a városba érkező francia testvérvárosi csoport részére is szeretnénk egy 
programmal kedveskedni majd.

IDŐSEK NAPJA – október 1.  
Immár  hetedik  alkalommal  rendeztük  meg október  elején  az  Idősek  Napját,  melyen  az  ötszáz 
meghívottból több mint 200 időskorú vett részt. Az est folyamán egy kulturális programmal és egy 
vacsorával  kedveskedtünk számukra.  Az esten sztárvendége Kadlott  Károly  volt.  A rendezvény 
lebonyolításában aktívan részt vettek a polgármesteri hivatal munkatársai ill.  a művelődési házban 
működő művészeti csoportok is. A rendezvény összkiadása kb. 350.000 Ft volt.
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A következő  évben  is  megrendezzük  a  városban  élő  időskorúak  tiszteletére  rendezvényünket. 
Igyekszünk minél  több városi  szervezetet  és intézményt  bevonni  a  szervezési  és  lebonyolítási  
feladatokba.

IV. MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK – november 8-13.
Hagyományteremtő  és  ápoló  szándékkal,  2007-ben  hívtuk  életre  a  „Márton-napi  Vigasságok” 
elnevezésű rendezvényünket.  Az egyhetes fesztiválon több helyszínen számos program várta az 
érdeklődőket. Ebben az évben egy kistérségi szintű program is helyet kapott a rendezvények 
között,  melyen  a  környék  óvodásai  vettek  részt,  és  tölthettek  el  egy  felejthetetlen  délelőttöt 
városunkban. A program összköltsége közel 500 ezer Ft volt, melyből az önkormányzat 400 ezer Ft 
önerőt  biztosított,  a  fennmaradó  100  ezer  Ft-ot  a  NKA-tól  nyert   pályázati  pénzből  fedeztük.  
A Vigasságok programjain összesen 700-750 érdeklődő vett részt. 
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A jövő évben lesz a rendezvény 5 éves. Ennek alakalmából igyekszünk különleges programokkal 
várni  az  érdeklődőket  a  vigasságok hetében.  Ezenkívül  még több támogatót  és közreműködőt  
szeretnénk bevonni a megvalósításba.

KÜLSŐS, BEFOGADOTT RENDEZVÉNYEK

Ebben  az  évben  is  folyamatosan  növekedett  azon  rendezvények  száma,  melyet  a  város 
intézményei csoportjai szerveztek intézményünkben. Ennek köszönhetően havonta 2 ilyen jellegű 
rendezvénynek adtunk helyet, ill. működtünk közre annak előkészületi és lebonyolítási feladatiban. 
2010-ben a következő külsős programoknak adott otthont művelődési házunk

NAP RENDEZVÉNY SZERVEZŐ

F E B R U Á R
12. FELSŐ TAGOZATOS FARSANGI BÁL Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI

M Á J U S
6-7. RADNÓTI NAPOK Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
13. IFJÚ MUZSIKUSOK TALÁLKOZÓJA Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
21. TÁNCGÁLA BALANCE TSE
22-24. ENGENI KÜLDÖTTSÉG FOGADÁSA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
30. GYERMEKNAP Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI



J Ú N I U S
19. TÁNCDAL EST Mozdulat Színház

J Ú L I U S
24. MIKROFESZT Bestflair együttes

A U G U S Z T U S
15. BORVERSENY – a Város Bora 2010. Pannonhalmi Szent Márton Borrend

S Z E P T E M B E R
11. ORSZÁGOS KALÁSZ TALÁLKOZÓ KALÁSZ Kör
16. ANYATEJES VILÁGNAPI ÜNNEPSÉG Baba-Mama Klub

O K T Ó B E R
1.  KÉK NAPOK Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
16. EGÉSZSÉGNAP Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete

N O V E M B E R
13. SZELLEMEK SZÁRNYÁN – zenés est Mozdulat Színház
18. HUNGAROTON HANGJÁTÉK Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
20. SZÓL A NÓTA – jótékonysági koncert GY-M-S Megyei Polgárőr Egyesület
21. MÁRTON-NAPI ÚJBORVERSENY Pannonhalmi Szent Márton Borrend

D E C E M B E R
4. TÉLKÖSZÖNTŐ Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület
17. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
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Az  elkövetkező  esztendőben  is  közreműködünk  külső  kezdeményezésre  létrejövő  programok, 
rendezvények  lebonyolításában.  Intenzívebben  kívánjuk  kivenni  részünket  a  szervezési  és 
propagandafeladatokban, továbbá a tervezett programok év eleji összegyűjtésével, egyeztetésével 
készítjük majd el a jövő év elején a város rendezvénynaptárát is.

VÁSÁROK, TERMÉKBEMUTATÓK

2010-ben 37 alkalommal adtunk helyet különböző vásároknak, 25 alkalommal pedig termék- és 
árubemutatóknak. A vásárok általában szerdánként (a munkaügyi kirendeltség szünnapján) voltak 
az aulában. Sok cégnek viszont kicsinek bizonyult az aula, ezért a nagyteremben kaptak helyet.  
Ebben  az  évben  novemberig  bezáróan  a  vásárokból  és  bemutatókból  származó  bevétel 
(terembérleti díj) 313.000 Ft volt.
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A következő  évben  is  törekszünk  arra  hogy  minél  több  vásárnak,  termékbemutatónak  adjunk 
helyet, hogy növelhessük az ebből befolyó bevételünket, melyet az intézmény költségvetésében 
elkülönítve kívánunk kezelni, és felújításra és állagmegóvására fogunk fordítani. A munkaügyi 
kirendeltség esetleges átköltözésével még több délelőtt tarthatunk ill. fogadhatunk majd vásárokat,  
termékbemutatókat.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATOTTSÁGA ÉS NYITVA TARTÁSA

2010.  novemberig bezáróan  22.465 fő látogatta rendezvényeinket.  Ez a szám megegyezik a 
tavalyi év novemberi adatokkal. Ez annak köszönhető, hogy egyre több csoport és szervezet tartja 
a  művelődési  házban  összejöveteleit,  programjait.  Viszont  a  programok  száma a  tavalyihoz 
képest 10%-os növekedést mutat. 
Az  intézmény  hétköznapokon  átlagosan  10,5  óra  időtartamban van  nyitva,  hétvégente 
programoktól függően tartottunk csak nyitva. Az idei évben 15 hétvégére eső programnak adtunk 
helyet intézményünkben. 



Azon csoportok, akik már régóta tartják foglalkozásaikat művelődési házunkban, (főleg a hétvégi 
csoportok) saját kulcsot kaptak, így tudtuk némileg csökkenteni túlóráink számát. 
A munkaügyi kirendeltség miatt az intézmény reggel 8 órakor nyit, és este 20 óráig van nyitva, de  
alkalmanként a hosszabb nyitva tartás sem ritka az egyes rendezvények és programok miatt. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 2010. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGI ADATAI

AZ INTÉZMÉNY ÁLLANDÓ NYITVA TARTÁSA

MINISZTÉRIUMI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

2010.  májusában  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  kollégája  személyesen  látogatott  el 
intézményünkbe, és felmérte annak helyzetét, hiányosságait, kötelező dokumentumainak meglétét, 
azok  szabályosságait.  Továbbá  vizsgálta  azt  is,  hogy  a  2002-es  ellenőrzés  során  feltárt  
hiányosságok  pótolva  lettek-e,  ill.  azt,  hogy  az  ellenőrzés  után  mi  változott.  A  következő 
változtatásokat ill. feladatokat kell elvégeznünk a 2011-es évre vonatkozóan:

-  az  utoljára  2001-ben módosított  Közművelődési  Rendeletet  módosítani  kell, a  művelődési 
házat, a könyvtárat, a kulturális bizottságot, és a Pannonhalmi Kultúráért és Sportért Szolgáltató 
Kht. vonatkozásában.
- minden évben a képviselő testületi üléseken napirendi pontként kell kezelni az intézmény 
szakmai beszámolóját és munkatervét, és azt el kell fogadni (2008 óta ez szünetel)
- a művelődési ház munkatársaira vonatkozóan 7 éves továbbképzési tervet kell készíteni
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a testületnek jóvá kell hagynia

HÓNAP LÁTOGATÓ RENDEZVÉNY
2009 2010 2009 2010

január 1.291 1.377 78 70
február 3.178 1.578 85 75
március 2.509 2.079 99 88
április 2.300 2.250 88 95
május 1.763 2.400 83 81
június 1.899 2.323 64 84
július 770 1.078 38 42
augusztus 1.181 2.084 40 47
szeptember 1.739 1.883 76 86
október 1.740 2.575  84 100
november 1.984 2.838 89 118
december  2.406 67
Összesen: 24.859 22.465 891 886

NAP / ÉV 2 0 0 9 2010
NYITVA IDŐTARTAM NYITVA IDŐTARTAM

hétfő 9-19.30 óra 10,5 óra 9-20 óra 11 óra
kedd 9-17.30 óra 8,5 óra 9-20 óra 11 óra
szerda 9-20 óra 11 óra 8-21 óra 13 óra
csütörtök 9-20 óra 11 óra 9-20 óra 11 óra
péntek 9-21 óra 12 óra 9-21 óra 12 óra
szombat 9-22 óra 13 óra 9-22 óra 13 óra
vasárnap 10-13 óra 3 óra 10-13 óra 3 óra
Átlag napi 10 óra, hetente össz.: 70 óra Átlag napi 10,5 óra, hetente össz.: 74 óra



PROPAGANDA, MARKETING

Az egyes rendezvényekhez, városi ünnepekhez 20-30 db plakátot készítettünk, melyet a város 
hirdetőtábláira  helyeztünk  ki.  A  plakátok  és  szórólapok terjesztését  részben  mi,  részben a 
polgármesteri  hivatal  kézbesítője  végezte.  A  helyi  kábel  tv-ben megújult,  szebb  formában 
rendszeresen közzé tettük havi-programunkat, fontosabb rendezvényeinket. 
Minden  hónap  elején  megküldtük  elektronikus  formában  a  képviselő  testületi  tagoknak  havi 
programunkat is. Ezenkívül eljuttatjuk azokat a regionális és országos médiáknak is.  Mindezeken 
kívül  a  város internetes  oldalán is  rendszeresen  közzé  tettük  fontosabb  programjainkat  a 
programajánlóban.
A rendezvényekhez  készített  plakátokat  és  műsorfüzeteket  minden  esetben  saját  magunk 
terveztük, így azok tervezési költségei nem terhelték az adott rendezvény kiadásait. Ezenkívül év 
közben egy dekoratív intézményi logót is terveztünk a művelődési ház számára.
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A  következő  évben  is  folytatjuk  programjainkhoz  kapcsolódó  propagandatevékenységet. 
Folyamatosan bővítjük és keressük azon lehetőségeket, melyek segítségével még több emberhez 
juthat el  rendezvényeink híre. A jövő évben (anyagi lehetőségeinktől és különböző pályázatoktól 
függően)  szeretnénk egy saját honlapot is  elindítani,  melynek segítségével  naprakészebben 
juthatnak el az érdeklődőkhöz művelődési házzal kapcsolatos információk, programok.

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, ESZKÖZBESZERZÉSEK

2010-ben  sajnos  anyagi  lehetőségeink  nem  tették  lehetővé  nagyobb  volumenű  felújítások, 
eszközbeszerzések elvégzését, habár sok, halasztást nem tűrő felújítási munka vár elvégzésre. 
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A következő  évben  szeretnénk  megvalósítani  az  alábbiakban  ismertetett  felújítási  munkákat, 
melyek egyre sürgetőbbé váltak. Egyrészt mivel egyes munkák már halaszthatatlanok, másrészt 
szeretnénk, hogy egy megújult, szép, és méltó állapotú művelődési házban ünnepelhessük majd 
2012  elején  az  intézmény  50.  évfordulóját.  Mindezen  munkálatokat  2011.  júniusában  kívánjuk 
elkezdeni, mikor a művelődési házban a programokat tekintve nyári szünet van.

A felújítással elérni kívánt fő céljaink:
- az alapvető hiányosságok megszüntetése
- az funkciót vesztett ill. elavult helyiségek, terek átalakítása a jelenlegi igényeknek
- az épület belső ill. külső megjelenésének javítása

A felújítási munkák során figyelembe vett fő kritériumok:
- támogatók, szponzorok bevonása, ezzel csökkentve a kiadásokat
- előnybe részesíteni a helyi vállalkozásokat, ezzel is támogatva őket
- az egyes – szakértelmet nem igénylő – munkákba az intézményben működő csoportok bevonása, 
ezzel csökkentve a munkadíjakat (kisebb festési munkák, takarítások, kisjavítások)
Az alábbiakban fontossági sorrendben ismertetem az általunk tervezett felújítási munkákat:

KÜLSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁK – összesen: 6.100.000 Ft értékben

Az épület tetőszerkezetének javítása
Az évek során meglehetősen lepusztult  az  intézmény  tetőszerkezete. Számos helyen töröttek 
vagy hiányoznak a cserepek,  az ereszek is sok helyen  javításra szorulnak, ezért több helyen 
beázik a művelődési ház. Ezenkívül a már  nem használt kéményeket is ideje volna  lebontani, 
mielőtt  azok  életveszélyessé  válnak,  továbbá  a  villámhárítókat  is  ki  kell  cserélni.  Mindezen 
hibákat kívánjuk kijavítani a jövő nyáron.
A javítás tervezett költsége: kb. 700.000 Ft



Külső homlokzat javítása
Az intézmény külső megjelenését illetően annak homlokzata van jelenleg a legrosszabb állapotban. 
A tetőzet hibáinak köszönhetően majdnem minden helyen mállik, omladozik a vakolat, a lábazatok 
több  helyen  elmozdultak,  így  meglehetősen  elcsúfítva  a  ház  külső  megjelenését.  Ezért 
elengedhetetlen  a  külső  burkolat  felújítása.  Mivel  ezen  felújítási  munka  költségvonzata  a 
legnagyobb,  ezért  két  ütemben kívánjuk azt  elvégezni:  az  utcafronti  falakat  2011-ben,  a  hátsó  
udvart határoló falakat pedig 2012-ben.
A felújítás tervezett költsége: kb. 2.000.000 Ft (2011 és 2012-ben: 1-1 millió)

Főbejárat cseréje 
2004-ben  sikeres  pályázatnak  köszönhetően  az  intézmény  külső  nyílászáróit  részben  új, 
modernebb műanyag ablakokra, ajtókra cseréltük, azonban eme pályázatba már nem fért bele a  
főbejárat  cseréje.  Művelődési  házunk  vasszerkezetű  főbejárata  meglehetősen  elhasználódott, 
üvegei töredezettek, hőszigetelésre alkalmatlan, nagyobb eső esetén a víz befolyik az előtérbe. 

Terveink szerint  esztétikus, minden követelménynek megfelelő  műanyag nyílászárókra cseréljük 
intézményünk főbejáratát. Ezenkívül  a meglévő 3 bejárat helyett (melyből jelenleg 2 használaton 
kívül  van)  1  nagyobb  központi  bejáratot létesítünk,  a  fennmaradó  felülteken  pedig  plakátok, 
hirdetmények  kihelyezésére  alkalmas  kivilágított  vitrineket  helyezünk  el. A főbejárat  teljes 
cseréjével  növelhetjük  az  intézmény  fűtésének  gazdaságosságát,  komfortfokozatát,  javítjuk  az 
épület külső képét, megnöveljük az aula alapterületét is. 
A beruházás tervezett költsége: kb. 1.200.000 Ft

Első udvar felújítása
Az évtizedek alatt a művelődési ház első udvarának szintje jelentősen megsüllyedt, az ott lévő 
betonlapok  elmozdultak,  nagyobb  esőzések  során  hatalmas  pocsolya  keletkezik  rajta.  Az  első 
kertben található fák és bokrok már egymásra lógnak.
A művelődési házat határoló meglehetősen alacsony kerítés is elavult, sok helyen töredezett, s 
nem látja el eredeti funkcióját (jelenleg a fiatalok előszeretettel ücsörögnek rajta). Az intézmény 
parkolójából nincs közvetlen bejáró a gyalogosok számára, az út és az udvar szintkülönbsége miatt 
az udvarra való bejárás eléggé nehézkes. 
Ezért  az  egyik  sürgető  és  mielőbb  megoldásra  váró  feladat  az  első  udvar  felújítása  és 
korszerűsítése. A szintkiegyenlítést követően a felszedett betonlapok ill. murvával felszórt  terület  
helyett egységesen, térkövekkel kívánjuk lefedni ezt az udvarrészt, a meglévő kerítést fel kívánjuk 
újítani,  élősövénnyel  egészítjük  ki  (így  növelve  magasságát  és  a  zöld  felületet).  A  meglévő 
kocsibejáró  és  utcaajtó  helyett  egy  nagyobb  bejáratot  kívánunk  létesíteni  mely  egyaránt  lesz 
alkalmas  gépjárművek  behajtására  és  gyalogosforgalomra  is.  A  meglévő  fákat,  bokrokat 
megnyírjuk, a mozgáskorlátozott feljáró korlátaira futónövényekkel teli balkonládákat helyezünk el. 
A felújítás tervezett költsége: kb. 1.000.000 Ft

Első terasz javítása
A művelődési ház főbejárata előtt található terasz burkolata ill.  a lépcsők egyes fokai – a nagy 
forgalom miatt – meglehetősen elhasználódtak, többször fellazultak, megáll rajta az esővíz. Ezért 
egy  tartósabb,  a  nagyobb  igénybevételnek  is  ellenálló  járólappal  kell  burkolni,  ill.  a  törött  
lépcsőfokokat kijavítani. 
A felújítás tervezett költsége: kb. 500.000 Ft

Hátsó terasz átalakítás
A jelenleg  alig  használt,  az  idők  során  lepusztult  hátsó  terasz  is  felújításra  szorul,  ill.  új 
funkcióval kívánjuk ellátni. A meglévő, meglehetősen elkopott és hiányos felületét új, időjárás álló 
kövezetre cseréljük. A nagyobb rendezvények alkalmával, mikor az 1. és 2. terem is öltözőként 
funkcionál,  a fellépők a szabad ég alatt,  a hátsó teraszon keresztül  a hátsó öltözőbejáraton át  
juthatnak csak el a színpadra. Eme probléma megoldására a következő elképzelésünk van:
- a teraszt és a hátsó lépcső között egy szintkiegyenlítő hidat építünk 
- a terasz fedetté alakításához határoló redőnyöket szerelünk fel, melyek három oldalról határolva a 
teraszt, annak többcélú kihasználását is lehetővé teszik. (A rolók nyitásának függvényében.) 



A így nyert zárt tér egyaránt alkalmas a rendezvényeken fellépők számára a  színpad egyszerűbb 
megközelítésére,  ill.  nagyobb  közönséget  vonzó  programok  alkalmával  is  használható  plusz 
helyiségként vagy a nagyterem fedett kibővítéseként, stb. (Pl. fedett, külső szabadtéri színpadként 
is funkcionálhatna a belső udvar felől.)
A felújítás tervezett költsége: 500.000 Ft

Az intézmény feliratának cseréje
A főbejárat  felett  lévő,  a  művelődési  házzal  egyidős  hegesztett  feliratot  egy  modernebb,  este 
megvilágítható  feliratra  szeretnénk  cserélni,  ezzel  is  növelve  az  épület  könnyebb 
felismerhetőségét, esztétikai megjelenését. 
A felújítás tervezett költsége: kb. 200.000 Ft

BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁK – összesen: 3.450.000 Ft értékben

Fűtési rendszer szabályozhatóvá alakítása
Minden évben  jelentős költséget  jelent  az  épület  fűtésére  fordított  összeg.  Jelenleg  az  1. 
teremben található termosztát szabályozza az egész intézmény fűtését, a radiátorok egyenként, ill.  
az egyes termek fűtése sem szabályozható külön. 
Ezért mielőbb szükséges egy olyan fűtési szabályzó rendszer létesítése, mely a kinti időjárás 
alapján és/vagy részlegesen (a használt  termek, helyiségek alapján) is szabályozható. Ezzel  a  
fejlesztéssel évente jelentős összeget takaríthatunk majd meg.
A felújítás tervezett költsége: 1.000.000 forint

Világítás korszerűsítése
Az elmúlt években sikerült teljesen felújítani a meglévő biztosítószekrényeket és a fő áramelosztó  
berendezést is. Ennek ellenére az intézmény világítótesteinek csak csekély részét sikerült modern, 
energiatakarékos fényforrásokra cserélni. Az elavult világítótestek javítása nehézkes, sokhoz már 
nem  lehet  kapni  alkatrészt  sem  hozzájuk.  Nem  felelnek  meg  az  energiatakarékossági 
irányelveknek, sok terem megfelelő mértékű megvilágításához már alkalmatlanok. Az új, takarékos 
világítótestekkel évente várhatóan 20 %-os energiamegtakarítás érhető majd el.
A beruházás tervezett költsége: 2.000.000 forint

Riasztó rendszer fejlesztése
Intézményünk  riasztórendszere  meglehetősen  elavult,  sok  teremben  az  érzékelők  már  nem 
működnek, és nincs biztonsági központra sem kapcsolva. Így a hatékony vagyonvédelem nincs 
biztosítva művelődési házunkban. Ezért a jövő évben szeretnénk bővíteni és modernizálni azt. 
A felújítás tervezett költsége: 200.000 forint

Szelektív hulladékgyűjtők
Több  éve  folytatjuk  már  a  környezettudatos  életmóddal  kapcsolatos  tevékenységeket  úgymint 
irodai  szelektív  hulladékgyűjtés,  használt  elem-  és  fényforrások  gyűjtése.  Mivel  a  művelődési 
házban felhalmozódott  hulladék nagysága egyre  csak nő,  és  folyamatosan gondot  jelent  azok 
tárolása  és  elszállítása,  a  jövő  évben  minden  termünkben  szelektív  hulladékgyűjtőket 
helyezünk ki. Ezen kívül a nagyobb rendezvényeket követően – lehetőség szerint - szelektíven 
fogjuk  összegyűjteni  a  hulladékot.  Ennek  érdekében  minden  csoportunkat  személyesen 
tájékoztatjuk  majd  a  bevezetni  kívánt  rendszerről,  hogy  valóban  hatékony  legyen  ez  irányú 
erőfeszítésünk.
A beruházás tervezett költsége: 200.000 Ft

Wifi hálózat kialakítása
Az elmúlt évben egyre többször mutatkozott igény ingyenes internethasználatra, (a könyvtár zárva 
tartása alatt)   ill.  számos turista  is  érdeklődött  ezen szolgáltatás  iránt.  Ezért  a  jövő  évben az  
intézmény területére egy wifi hálózatot szeretnénk kiépíteni, hogy laptoppal érkező látogatóink 
számára elérhető legyen a világháló, és mindez klubjaink, csoportjaink rendelkezésre állhat majd.
A beruházás tervezett költsége: 50.000 Ft



TERMEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FELÚJÍTÁSA – összesen: 3.450.000 Ft értékben

Aula és folyosó 
a 2 éve részben felújított aulában is jelentős változásokat kívánunk megvalósítani. Legfontosabb a 
helyiség új járólappal való ellátása, a főbejárat cseréjével szabaddá váló terek hasznosítása úgy 
mint:
- A Kazinczy mellszobor méltó helyre való áthelyezése
- Dicsőségfal kialakítása: az év embere, díszpolgárok és egyéb kitüntető címek birtokosai fotójának 
kihelyezésével
- a művelődési házban működő csoportokat bemutató tablók kihelyezése
- Csoportok részére információs tábla kihelyezése
A felújítás tervezett költsége: 500.000 forint

Munkaügyi kirendeltség
Amennyiben  a  munkaügyi  kirendeltség  elköltözik,  az  általa  használt  termet  is  közművelődési 
célokra  kívánjuk  használni.  Jelentősebb  felújítást  (a  festésen  kívül)  nem  igényel,  csak  a 
használaton kívüli külső bejáratát szüntetjük meg. 
A felújítás tervezett költsége: 50.000 forint

Raktár
A raktár  helyiségbe  új,  jó  teherbíró  fém  polcrendszert  szeretnék  beépíteni,  mivel  a  meglévő 
meglehetősen rossz állapotban van, és nem elegendő a tisztítószerek és szerszámok tárolására.
A felújítás tervezett költsége: 50.000 forint

Konyha/büfé
Az  egyik  legtöbbet  használt  helyiségünk,  mely  szintén  felújításra  szorul,  elavult  elektromos 
berendezéseit cserélnünk kell. A meglévő lambéria borítású ablakos falat elbontjuk, és egységes – 
az aula falaival harmonizáló – felülettel és ablakkal látjuk el. Továbbá a szintmagasítást szolgáló fa 
dobogót is megszüntetjük, és újra járólappal borítjuk az alatta lévő padozatot. 
Ezenkívül  nagyobb  méretű  hűtőszekrényt,  egy  gáztűzhelyt,  és  egy  olcsóbb  mosógépet  is 
szeretnénk beszerezni, főleg támogatók, szponzorok bevonásával. 
A felújítás és az eszközök beszerzésének tervezett költsége: 300.000 forint

Padlásfeljáró
Nagyobb felújítást nem igényel, csupán a falakat ill. a fából készült feljárót kell lefesteni, melyet  
csoportjaink bevonásával magunk is meg tudunk valósítani. 
A felújítás tervezett költsége: 20.000 forint

1. terem
Ez a termünk az egyik legtöbbet használt  helyiségünk. Sajnos az elmúlt  években nem sikerült  
felújítani  még egyszer  sem.  A terem toldozott-foltozott  parkettája helyett járólapot  vagy új 
parkettát kívánunk lehelyezni,  mely kopásállóbb és könnyebben tisztítható. Ezenkívül a teljes 
termet ki kívánjuk festeni. Mivel itt tartjuk kiállítás megnyitóinkat is, ezért egy modern képfüggesztő 
rendszert és hozzá megfelelő világítás kívánunk létesíteni. 
A felújítás tervezett költsége: 200.000 forint

nagyterem
Intézményünk  másik  legtöbbet  használt  helyisége.  A  tervezett  felújítással  szeretnénk  egy 
valóban  dekoratív  és  minden  igényt  kielégítő  teremmé átalakítani.  Az  itt  tartott  táncpróbák  és 
nagyobb  rendezvények  miatt  szükséges  a  megkopott  parketta  javítása,  ezenkívül  dekoratív 
függönyöket  és  karnisokat  szeretnénk  felszerelni  a  terem 8  ablakára  is.  A helyiség hátsó  fala 
jelenleg teljesen üres, kihasználtsága nem megoldott. Ezért a hátsó fal elé egy dekoratív, variálható 
elválasztó paravánrendszert építenénk, mely mögött tárolhatjuk majd a fogasokat, a székeket és 
asztalokat is.  
A felújítás tervezett költsége: 800.000 forint



színpad
Az elmúlt években a színpad tekintetében nagyobb felújítás nem történt, csupán a burkolata lett  
felújítva. A meglévő színpadi függönyök meglehetősen elhasználódtak, szakadtak, felfüggesztésük 
nem  megfelelő.  Az  első  függöny  mozgatása  meglehetősen  nehézkes.  A  színpad  megfelelő 
megvilágítása sem megoldott.  Ezért  a  következő beruházásokat  és felújításokat  kívánjuk ezzel 
kapcsolatosan megvalósítani:

elektromos függönyhúzó berendezés létesítése
A színpadi  függönyt  jelenleg  egy  több  mint  harminc  éves  kézi  erővel  mozgatható  csigasor 
mozgatja. Az évek során többször javítanunk kellett, működtetése rendkívül nehézkes és nagy 
zajjal  jár.  E  problémák  megoldására  egy  elektromos  függönyhúzórendszert  kívánunk 
felszereltetni a színpadra. Ezenkívül a hátsó fekete függönyöket is újakra cserélnénk.
A beruházás tervezett költsége: 800.000 Ft

mobil hang- és fénytechnika beszerelése
Az elmúlt években intézményünkben folyamatosan növekedett a régiós, kistérségi, testvérvárosi 
programok  száma.  Ezek  lebonyolításához,  a  színpadi  produkciók  fogadásához  nem  áll 
rendelkezésünkre korszerű színpadtechnikai berendezés, ezért minden alkalommal bérelnünk kell 
azokat. Ennek megszüntetése érdekében szeretnénk korszerű,  mobil, és a jövőben bővíthető 
hang-  és  fénytechnikát  létesíteni. A megvásárolt  fénytechnika  mobil  jellege  miatt  alkalmas 
szabadtéri rendezvények kiszolgálására is, azt a térségi  települések is kölcsönözhetik majd 
programjaikhoz. 
A beruházás tervezett költsége: 1.500.000 Ft

Ezenkívül  –  amennyiben  anyagi  lehetőségeink  engedik  –  a  színpadra  vezető  lépcsőt  is 
átalakítanánk, ill. szükséges a színpad borításának tisztítása is. 
A felújítások tervezett költsége: 200.000 forint

színpadi öltözők felújítása, vizesblokk létesítése
A színpadhoz  egy  14  m2-es  és  két  8  m2 alapterületű  öltöző  tartozik.  Az  évtizedek  során 
semmilyen nagyobb korszerűsítés ill. felújítás nem történt bennük. A három öltöző közül csak 
az  egyikben  található  toalett  és  egy  kisebb  mosdó.  Berendezésük  néhány  elhasznált  szék  és 
szekrény. Jelentősebb rendezvényeknél, próbák után  nincs lehetőség tisztálkodásra.       Az 
intézményünkben 5 éve működő amatőr színházi társulat nem tudja megfelelően tárolni kellékeit,  
jelmezeit,  a  sminkelés,  a  jelmezváltás  stb.  is  problémákkal  teli.  Ez minden fellépő csoportnak, 
meghívott vendégművésznek is folyamatos kényelmetlenséget okoz.

Terveink  szerint  a  három  öltözőben egy-egy  -  zuhanyzóból-mosdóból  és  wc-ből  álló  - 
vizesblokkot  alakítunk  ki,  ezenkívül  új  öltözőszekrényekkel  és  padokkal  kívánjuk  berendezni 
azokat.  Így  korszerű  és  igényes  körülmények  között  fogadhatjuk  az  intézményünkben  fellépő 
előadókat és csoportokat. A hátsó öltözőkhöz vezető külső lépcső is nagyon rossz állapotban van, 
balesetveszélyes, nem alkalmas a színpadi öltözők megközelítésére sem, ezért időszerű annak 
felújítása is. A hátsó öltöző világítása is lassan tűzveszélyessé válik. Cserélni kell.
A felújítás költsége: 2.000.000 Ft

ESZKÖZBESZERZÉSEK
Néhány fontos eszközt is be kívánunk szerezni, melyek fontosak a rendezvények kiszolgálásához, 
ill.  irodánk  zavartalan  működéséhez.  Mindezek  beszerzését  főleg  támogatók  és  szponzorok 
felajánlásaiból várjuk:

A  legfontosabb  egy  új,  korszerű  fénymásológép  és/vagy  nyomtató  beszerzése,  mivel  a 
városban csak a művelődési házban tudnak nyomtatni és fénymásolni a lakosok. Sajnos az eddigi 
években mindig a polgármesteri hivatal elhasznált gépeit kaptuk meg. A jelenlegi már javíthatatlan,  
ráadásul  a  nyomtatónk is  nemrégiben elromlott.  Ezenkívül  szeretnénk 3 db kottaállványt,  1 db 
projektort, 1 db nyomtató, 1 db Flip chart táblát és 3 db új irodai forgószéket is vásárolni.
A beruházás tervezett költsége: 1.000.000 Ft



AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

Ebben az évben is folyamatosan ügyeltem arra, hogy a valós kiadások ne lépjék túl a tervezettet,  
továbbá igyekeztünk különböző módokon növelni a művelődési ház bevételeit is.

KIADÁSOK

2010-ben az intézmény eredeti tervezett költségvetése 10.849.000 Ft volt, (2009-ben 12.709.000 
Ft) mely év közben 11.082.000 Ft-ra módosult. Tényleges kiadási október 31-ei kimutatás szerint 
4.420.208 Ft volt ami 40 %-os forgalmat jelent. Kiadásaink nagy részét az alkalmazottak bére és 
hozzá tartozó járulékai, a fenntartási és üzemeltetési  költségek,  fennmaradó részt a programok és 
rendezvények költségei képezik.
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A következő  évben  is  folyamatosan  törekszünk  a  takarékos  intézményműködtetésre.  A  fűtési 
rendszer  szabályozhatóvá  tételével,  a  főbejárat  cseréjével,  ill.  a  csoportjaink  számára 
meghirdetett  energiatakarékossági  akcióval  nagy  mértékben  csökkenthetjük 
rezsiköltségeinket,  mely  a  teljes  kiadásunk  negyedét  teszi  ki.  A  nagyobb  rendezvényeink 
megvalósításához ill.  az intézmény felújításához  minden pályázati  lehetőséget kihasználunk, 
továbbá  szponzorok  támogatók  bevonását  is  tervezzük.  Ezenkívül  az  aulában  egy 
adománygyűjtő  dobozt  helyezünk  ki,  így  a  város  lakói  is  támogathatják  az  50.  jubileumi 
rendezvény költségeit. 

BEVÉTELEK

a 2010-es évre 1.300.000 Ft bevételt terveztünk. Ezen összeg az október végi kimutatás szerint  
522.300 Ft volt, ami 40 %-os teljesítést jelent. 

Terembérleti díjak
Minden évben jelentős bevételi forrást jelent a vásárokból és árubemutatókból származó bevétel 
mely ez év október 31-ig  313.000  Ft volt, a csoportok, klubok által befizetett bérleti  díjak pedig 
209.500 Ft összeget jelentett bevételeink között.  Ebben az évben is sok vásárnak nem tudtunk 
helyet adni a munkaügyi kirendeltség nyitva tartása miatt. (az aulában várakoznak az ügyfelek).
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A  jövő  évben  terembérleti  díjainkat  nem  kívánjuk  emelni.  A  munkaügyi  kirendeltség 
elköltözésével nemcsak  szerdánként,  hanem a  hét  bármely  napjának  délelőttjén  fogadhatunk 
vásárosokat, így növelhetjük ezen bevételi forrásunkat.

Pályázatok, támogatók
Mivel  az  intézmény költségvetése nem fedezi  a  kiadások teljes egészét,  egyéb külső források 
bevonására is szükség van. Ezért  minden évben, így 2010 első negyedévében is pályázatokat 
készítettünk és  adtunk  be.  Sajnos a  válság  miatt  meglehetősen kevés  pályázatot  írtak  ki,  így 
csupán 2 pályázatot adtunk be  melyekkel 2.300.000 Ft-ra pályáztunk. A 2 pályázatból  csak 1 
járt sikerrel, mellyel 400.000 Ft-nyi támogatást szereztünk.  (Szent István-napok és a Márton-
napi Vigasságok megvalósításához)
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A  jövő  évben  minden  pályázati  lehetőséget  kihasználunk,  főleg  az  intézmény  felújítási 
költségeinek fedezésére, továbbá minden potenciálisnak mondható  szponzort és támogatót is 
meg kívánunk nyerni művelődési házunk támogatásához.



TOURINFORM IRODA 

2010-ben immár 12. éve várta irodánk a városba érkező ill. az az iránt érdeklődő turistákat. 
Évről-évre  azt  tapasztaljuk,  hogy  a  helyiek  és  környékbeliek  is  egyre  többször  keresik  fel 
irodánkat különböző  információkért,  kiadványokért  ill.  egyéb  szolgáltatásaink  igénybe  vétele 
céljából.  Főleg a tavasztól-őszig  terjedő időszakban nagy a forgalmunk,  mely ebben az évben 
növekedést mutatott. Az alábbi táblázatban látható irodánk 2010. évi látogatottsági adatai: 

A TOURINFORM IRODA 2010. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGA
HÓNAP SZEMÉLYES TELEFONOS ÍRÁSOS ÖSSZESEN

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
január 57 39 36 33 45 37 138 109
február 46 40 49 33 37 37 132 110
március 78 56 89 54 53 33 220 143
április 100 82 73 58 52 37 225 177
május 76 73 56 41 48 38 180 152
június 138 219 88 77 51 71 277 350
július 111 387 80 116 49 81 240 584
augusztus 182 374 121 118 59 61 349 553
szeptember 135 67 102 70 57 52 294 189
október 74 48 54 51 33 35 161 134
november 45 67 57 75 33 36 135 178
december 36 28 27 91
összesen 1.078 1.452 833 726 544 518 2.455 2.696
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A jövő évben is továbbra is várjuk majd az irodába betérő turistákat.  A nyári meghosszabbított 
nyitva tartáshoz viszont ismét szükségünk lesz egy 6 órában foglalkoztatott  munkatársra. 

AZ IRODA KÖLTSÉGVETÉSE
2010-ben  irodánk  eredeti  költségvetése  1.965.000  Ft  volt  mely  év  közben  2.099.000  Ft-ra 
módosult.  A kiadások nagy részét  munkatársam alkalmazásából  származó  bérjellegű kiadások 
tették ki. Rezsi- és egyéb szakmai jellegű kiadások csekély mértékűek voltak.
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A jövő évben szeretnénk  részt venni az UTAZÁS kiállításon is, melyhez önerőként  50.000 Ft 
összeget kívánok elkülöníteni költségvetésünkben. Ezenkívül szükségessé vált a „Pannonhalma 
és  térsége”  című  információs  kiadvány  újbóli  megjelentetése is,  mivel  jelenleg  nincs  a 
városnak ilyen jellegű kiadványa (utoljára 2006-ban adtuk ki 1000 példányban). A kiadvány újbóli  
kiadásához 150.000 Ft-nyi (ami pályázati önerő is egyben) önerőt tervezünk.
SZAKMAI TALÁLKOZÓK, KIÁLLÍTÁSOK
2010-ben  jómagam  csak  egy,  a  tavaszi  Országos  Tourinform  Találkozón,  vettem  részt,  ahol 
tapasztalatot  cserélhettünk más irodák vezetőivel,  érdekes és hasznos előadásokat  hallgattunk 
meg. Sajnos ebben az évben sem vehettünk részt az UTAZÁS kiállításon, mivel nem állt megfelelő 
anyagi háttér rendelkezésünkre a részvétel költségeinek fedezésére.
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A jövő  évben  is  részt  kívánok  venni –  lehetőség  szerint  –  minden  szakmai  találkozón, 
tanácskozáson, hogy az ott hallottakat és tapasztaltakat felhasználhassam az iroda hatékonyabb 
működéséhez. Ezenkívül a város és térségében lévő turisztikai vállalkozások összefogásával 
szeretnék  megteremteni a lehetőséget,  hogy részt vehessünk az  UTAZÁS 2011 kiállításon. 
Ehhez viszont szükséges az önkormányzat jóváhagyása is.



PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK
2010-ben sajnos a meglévő önkormányzati támogatáson kívül nem részesültünk támogatásban, ill. 
nem nyújtottunk be  - önrész hiányában – pályázatokat.
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A jövő évben főleg az újból kiadásra szánt „Pannonhalma és térsége” kiadvány megjelentetési 
költségeire  kívánunk  pályázni.  Ezenkívül  szeretnénk  más,  az  iroda  fejlesztését  érintő 
pályázatokon is részt venni. 

TOURINFORM PONT
Az új városközpont tervei közt szerepel a Tourinform Iroda áthelyezése is. Tapasztalataink szerint 
irodánk  rossz  elhelyezkedése  miatt  sok  turistát  és  érdeklődőt  veszítünk .   Véleményünk 
szerint elegendő lenne, ha csak a nyári főszezonban lenne nyitva irodánk, mivel a téli ill. őszi 
időszakban szinte alig van érdeklődő. 
Ezért  szeretnénk,  hogy  a  városközpont  felújítása  során  áthelyezhessük  irodánkat,  melynek 
feladatait egy külön, erre a célra alkalmazott munkatárs látná el.  Így jómagam és munkatársam 
valóban  csak  a  művelődési  házhoz  kapcsolódó  feladatokkal  foglalkozhatnánk,  továbbá 
jelentősen csökkenne túlóráink száma is. (a nyári hosszabított nyitva tartás miatt)

ÖSSZEGZÉS

Úgy gondolom,  hogy  a  2010-es  évet  talán  eddig  a  legsikeresebbnek  mondhatjuk  szakmai  és 
költségvetési  szempontból.  A 2010.  évi  munkatervben  szereplő  feladatok  nagy  részét  sikerült  
megvalósítani,  tovább  növekedett  a  művelődési  ház  szerepe  és  ismertsége  városi  és  térségi 
szinten is. 

Terveink szerint a jövő év az 50. éves jubileumra való felkészülés jegyében fog eltelni, mindamellett 
ügyelünk arra is, hogy alaptevékenységeinket is megfelelően és szakszerűen végezzük. Továbbra 
is segítséget nyújtuk a civil csoportok és klubok működésében, ösztönzöm és lehetővé teszem újak 
alakulását. Új programok megvalósításával, a városban működő civil szervezetek közti kapcsolat 
ápolásával tovább fejleszthetjük és sikeresebbé tehetjük az intézmény és településünk kulturális 
életét.

Mindezek  figyelembevételével  kérem,  a  Tisztelt  Képviselő  Testület  tagjait  beszámolóm 
elfogadására ill. jóváhagyására, és arra, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a jövőben is 
munkámat.

Köszönettel és tisztelettel:

Pannonhalma, 2010. december 10.

 Horváth Roland
intézményvezető



F O T Ó M E L L É K L E T



Az intézmény utcafronti homlokzata



Az intzémény hátsó homlokzata



Az intézmény főbejárata

Az intzémény kerítése



Az első udvar

A színpadra vezető hátsó lépcső



A hátsó terasz

A nagyterem parkettája



a színpadi öltözők

a színpad „fénytechnikája”
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