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1.

KULTURÁLIS HELYZETKÉP

„A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi
hasznosítása.”
/Gabriel García Márquez/

1.1 Bevezető gondolatok:
A 2019. év intézményünk életében ismét egy mozgalmas, sokrétű, szakmai kihívásokkal és új
feladatokkal teli év volt. Munkánk központi eleme ezúttal, az elmúlt évekhez képest
kiemelkedően nagyszámú intézményi rendezvények, közösségi programok tervezése, szakmai
lebonyolítása, utógondozása volt. Ez a szakmai lehetőség és kihívás nagyban meghatározta
egész éves munkánkat.
Ehhez nagy segítség volt a megújult, korszerű és szép intézményi épületünk és a körülötte
kialakított szabadtéri közösségi terek, továbbá biztos hátteret adott munkánkhoz és
gazdálkodásunkhoz egy stabil költségvetés és kiegyensúlyozott pénzügyi háttér, melyet az
Önkormányzat és szakemberei biztosítottak számunkra.
Természetesen a megnövekedett programok és szakmai feladatok nagy részét EU-s és hazai
pályázatok finanszírozásában valósítottunk meg, de jelentős volt a vállalkozói, civil közösségi,
lakossági kezdeményezés és aktivitás is, melyek szintén nagyfokú együttműködést igényeltek.
Ezzel egy időben a pályázati és költségvetési források lehetővé tették a munkatársak
többirányú szakmai továbbképzését, és jelentős volt az a szakmai anyag, készletfejlesztés
is/pld. fellépő ruhák - Martfű Néptáncegyüttes, Nőikar/, technikai fejlesztés a Média
Csoportban, amihez mérhető az elmúlt közel 20 évben nem volt. Ezek minden területen
hozzájárulnak szakmai munkánk színvonalának hosszú távú fejlesztéséhez.
Összességében, visszatekintve az elmúlt szakmai évre, az a jó érzés tölthet el bennünket, hogy
sokan szeretik Intézményünket, szívesen töltik el szabadidejüket nálunk, szívesen
bekapcsolódnak képzéseinkbe, közgyűjteményi, könyvtári, ismeretterjesztő és művészeti
programjainkba. Rendszeresen figyelik tudósításainkat és sajtónkat városunk közéletéről.
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Fenntartónkkal, Martfű Város Önkormányzatával és intézményeivel kiváló és egymást segítő
a kapcsolatunk, mely a kiegyensúlyozott munkavégzésünkhöz az elmúlt évben is
elengedhetetlen volt. Az oktatási intézményekkel, egyházi és civil szervezetekkel, martfűi
vállalkozókkal és cégekkel, külső szakmai partnereinkkel folyamatos együttműködésben
dolgoztunk.
Bízunk abban, hogy kulturális munkánkkal a 2019-es évben is sikerült hozzájárulni városunk
kulturális fejlesztéséhez, a lakosság jó közérzetéhez, tehetségeink fejlesztéséhez, a városlakók
tájékoztatásához, a helyi identitástudat és városunk közösségeinek fejlesztéséhez.

1.2 Jogszabályok
Működésünk során a következő (többször módosított) magasabb szintű szabályok
előírásait kell szem előtt tartani:
1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról.
1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
2017. évi LXVII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
20/2018.(VII.9) EMMI a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló rendelet.
2011.évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi Önkormányzatairól
3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az
állományból történő törlésről szóló szabályzat.
Martfű Város Önkormányzata Képviselő - Testületének 32/2006.(XII.15.) sz. rendelete

Martfű Város Önkormányzatának a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2019. (IV.26.)
sz. rendelete
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

1.3 Az intézmény tárgyi és személyi feltételei
Tárgyi feltételek:
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Intézményünket 1961-ben adták át, 4262 m2 alapterületű komplex kulturális intézményként.
Az intézmény az alábbi területekkel rendelkezik:
Alagsor: Pécskői család kerámia gyűjteménye, Karate Klub termei, könyvtári raktár, múzeumi
raktár, kazánház
összesen: 700 m2
Az épület „hátsó” része: a földszinten három színházi öltöző, néptánc ruharaktár, mosdók, az
emeleten: (kerámia és rajzstúdió) kézműves terem, tükrös táncpróbaterem, mosdók,
zuhanyzó
Földszint: pénztári iroda, információs iroda, aula, kávéház, színház- és mozi terem (410 fős),
pódiumterem, terasz (250 fős), 2 raktárhelyiség, kamaraterem (30 fős), tanácskozóterem (50
fős), Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény - Várostörténeti kiállítás, raktár, mosdók
összesen: 2.160 m2
Emelet: Városi Könyvtár (3 terem, 1 kutatószoba, 1 raktár, 1 iroda, előtér)
Irodahelyiségek: közművelődési irodák (3), gazdasági iroda, kábel TV fejállomás, városi tv
stúdió, városi tv szerkesztőség, városi újság szerkesztősége, klubterem (2), kiállító terem,
oktató terem, galéria, raktárak (4 ), internetes központ, vetítőterem, fény- és hangtechnikai
vezérlő, mosdók
összesen: 1.402 m2
Hasznos terület összesen: 3.200 m2

59 éves intézményünk egy funkcionálisan jól tervezett, minden kulturális területen jól
használható, gondosan kialakított terekkel ellátott épület. A mindenkori fenntartók /Bőripari
Szakszervezet, Tisza Cipőgyár, Martfű Város Önkormányzata/ költségvetési kereteihez mérten
működtették, karbantartották és fejlesztették.
A kiváló adottságok mellett érezzük a kisebb termek és a mozgásfoglalkozásnak megfelelő
terek hiányát. Főleg a délutáni és esti órákban előforduló „csúcsforgalmat” próbáljuk
szervezéssel, átcsoportosítással megoldani. Előnyünk, hogy a városban egyedülállóan nagy és
kulturált közösségi tereket tudunk biztosítani a lakosság, a művészeti és civil közösségek,
iskolák és társintézmények, cégek részére.
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A megújuló energetikai pályázat megvalósításával 2012-ben 32 napcella került felszerelésre
az intézmény tetejére. A 2018 évi beruházással további 36 napcella termeli az áramot a tető
déli oldalán, mely folyamatosan jelentős villamos energia megtakarítást eredményez.
Az újonnan kiépített hő-légtechnikai rendszer hatékony beüzemelése megtörtént, fűti a
színháztermet, aulát, bár az épület szigetelésével és új vészkijárati ajtók beépítésével a
színházterem nagyon jól tartja a meleget, sok levegő befújásra nincs szükség, amennyiben
rendkívüli hideg időszak nincs.
Továbbá a nyári hónapokban hideglevegő befújással hűtjük a fent említett tereket és a
pódiumtermet. Az elmúlt évben a rendszer használatának tapasztalatait összegeztük, és
kezdeményeztük egy karbantartói- távfelügyeleti szerződés létrejöttét külsős szakmai céggel,
mely még nagyobb biztonságot ad e komoly rendszer hosszú távú tökéletes működtetésére és
fenntartására.
A hatékony energiatakarékos intézményi működéshez társul még a termálvizes fűtési
rendszerünk is, mely pillanatnyilag finanszírozás szempontjából kedvezőbb a gázfűtésnél.
A 2018 októberében befejeződött TOP-os pályázatból sikerült tovább növeli az épületünk
energetikai hatékonyságát a hőszigetelés kiépítése az épület falain, a hőszigetelt ablakok és
ajtók beépítése, a tetőszigetelés, csapadékvíz elvezetés korszerűsítésének kialakítása.
Ezek a felújítások, beruházások már a jelenlegi igényeknek megfelelően korszerűsítették az
intézményt, melyek már 2019-ben költségmegtakarítást eredményeztek a működésünkben.
A korszerűsítés jelentős eleme még az épület világítótesteinek led-es kialakítása/ajtók feletti
lámpák, ostorlámpák/, továbbá egy mozis pályázatból és Önkormányzati támogatásból
sikerült elkezdenünk a beltéri lámpák led-esre történő cseréjét/pódium és színházterem/.
Mindezek következtében a vizsgált időszakban energia megtakarítást eredményezett, és
működésünk során többségében csak apróbb karbantartási munkákra volt szükség.
Eszközrendszerünkben több fejlesztés történt költségvetési támogatásból:
-

a Média Csoport részére új számítógépek, új digitális kamera és vaku beszerzése,

-

művészeti közösségeink /Martfű Néptáncegyüttes, Martfű Városi Nőikar/ fellépő
ruháinak fejlesztése - pályázatból és költségvetési támogatásból,

-

új színpadi burkolat beszerzése a színházteremben,

-

a pódiumtermi zongora felújítása,

-

1 db irodai forgószék beszerzése,

-

a titkársági új padlóburkolat anyagainak beszerzése,
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-

30 db 50X70-es üveglap, 120 db grafikai csipesz, 30 db vastag karton beszerzése
kiállítások rendezéshez.

Nagyon örülünk ezeknek a jelentős fejlesztéseknek, melyek nagyban hozzájárultak szakmai
munkánk színvonalának növeléséhez.

Személyi feltételek:
Intézményünk

munkatársaira

jellemző,

hogy

maximális

szakmai

elhivatottsággal,

felkészülten, szakszerűen látják el feladataikat.
Egyénileg is - nagyfokú önállósággal - és csapatmunkában is együttműködve dolgoznak,
rugalmasan alkalmazkodva a sokszor előre nem kiszámítható feladatokhoz.
Emberszeretet, segítőkészség jellemzi mindennapi munkájukat, feladatuk színvonalas
ellátásához, munkaidejükön túl is, sokat áldoznak szabadidejükből, minden ellenszolgáltatás
nélkül.

Munkaügyi létszámunk 12 fő, a vizsgált időszakban összességében nem változott, csak
területi elosztásban. Két meghatározó kollégánk a Média csoportból sajnos az első félévben
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távozott intézményünkből, a megüresedett státuszokból 1 főt a Könyvtári terület kapott, ahol
már évek óta csak 1 főállású kolléga látta el a feladatokat. A másik szabad státuszt a Média
Csoport, televíziós szerkesztő-vágó feladatra, sikeresen betöltötte.
„Összetett” foglalkoztatási időszak volt ez az év is. Sok rugalmasságot, alkalmazkodást,
megértést, türelmet, egymásra figyelést igényelt.
2019-ben folytatódott a közfoglalkoztatási rendszer, ez nagy segítség volt a feladatellátásban.
Mind a tartalmi, mind a technikai területen foglalkoztattunk az Önkormányzat által biztosított
közhasznú munkaerőt, továbbá az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum
keretein belül is. Az év folyamán 19 fő segítette munkánkat hosszabb-rövidebb időszakokban.
A Középiskolák közösségi munkavégzése is folyamatosan jelen van a foglalkoztatási
rendszerben, mely sokszor hozzájárult a kisegítő feladatok elvégzéséhez. Nagyon jó az
együttműködésünk a helyi és a térségbeli középiskolákkal, szeretjük a tanulókat fogadni,
hiszen lelkesen végzik munkájukat. Több közösségi rendezvény előkészítésében segédkeztek
az év folyamán. A nyári szünetben pedig 5 tanulót tudtunk fogadni, 3 főt gyakornoki munkára,
kettőt pedig közösségi munkára. Nagyon örülünk, hogy sokszor a közösségi munka után is
bekapcsolódnak az intézmény programjaiba.

Állományi létszámunk: 12 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma/cserélődésekkel/ összesen: 19 fő

Az elmúlt években a munka mennyisége és a munkavállalók felelőssége folyamatosan nőtt.
Látható, hogy munkánkban egyre bővül a hétvégi feladatellátás, ugyanakkor a létszámhelyzet
és a megnövekedett feladatmennyiség megnehezíti a pihenőnapok és a szabadságok
hétköznapi kiadását. Így nagy szükség van legalább a vasárnapi és ünnepnapi munkavégzés
díjazására. Ez a mozi rendszeres hétvégi működésénél már megnyugtatóan kialakításra került,
a többi területen is ígéretet kaptunk ennek bevezetésére. Az már látható, hogy egyre
nehezebb betölteni olyan álláshelyeket, ahol hétvégi munkavégzés van.
Ma már elengedhetetlen és a legsürgősebb feladat a Kormányzat részéről, a szakmai
munkatársak közalkalmazotti bérének rendezése, mivel 2008 óta nem történt az ágazatban
bérfejlesztés. 2019-ben is a kulturális pótlék biztosítása egységesen megtörtént, de ezzel még
messze nem éri el a megfelelő bérszintet az ágazat, és a minimálbér emelésével, torzultak és
aránytalanul alakultak a bérek /bérkülönbség végzettség, munkaviszony hossza szerinti
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bérnövekmény eltűnt, a bérek összeértek/, a bérekben a társadalmi megbecsülés nem
érezhető.
Bízunk abban, hogy a kulturális ágazat életpálya modellje most már tényleg hamarosan
elfogadásra kerül, és egy ütemezett, kiszámítható jövőképet ad az ágazatban dolgozóknak.
Mindenképpen jelentősen növelte a munkatársak elégedettségét az elmúlt évben a
fenntartótól kapott jutalom és erkölcsi elismerés is.
Összességében a szűkülő lehetőségek közepette sokkal nehezebb az alkalmazotti állomány
munkájának szervezése. Nagyon feszes munkatempót, jelentős túlmunkát igényel, és mivel a
helyettesítések megoldatlanok, sokszor napi munkaszervezés kell a feladatok ellátásához.
Ez a rendszer nagyfokú szakma szeretetet, szakmai önállóságot, kreativitást, jó állóképességet
és pozitív életszemléletet kíván.
Munkánk során fontos a látogatók visszajelzése, a munkánk és a közösségünk elismerése, a
fenntartó anyagi és erkölcsi támogatása.

1.4. Intézményi gazdálkodás:
Az intézmény gazdálkodása az elmúlt évben is kiegyensúlyozott és biztonságos volt,
köszönhetően az Önkormányzat Képviselőtestületének, hiszen 2019-ben is az állami
támogatás többszörösét fordította a kultúra finanszírozására, felismerve annak társadalmi
jelentőségét.
Az Önkormányzat és intézményeinek munkatársai kiválóan segítették munkánkat, a gazdasági
feladatok ellátásában, szakmai pályázatok megvalósítása során és a kulturális rendezvények
technikai lebonyolításában, munkánkra folyamatosan a jó együttműködés volt a jellemző.
Gazdálkodásunk mindig a költségvetési elveknek megfelelő volt, a takarékosságot figyelembe
véve végeztük munkánkat.

Pénzügyi adatok e Ft-ban:
2018. év:
Bevételek
Működési bevételek
- ebből: jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel
Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
- ebből: felügyeleti szervtől kapott támogatás
- ebből: pályázati támogatás
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2018
17 836
6 522
0
113 537
84 944
7 285

- ebből: EU támogatás
Egyéb bevételek:
Bevételek összesen:

Kiadások
Személyi kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb kiadások

21 227
0
131 373

2018

Kiadások összesen:

41 929
9 186
51 548
0
3 777
0
106 440

2019. év
Bevételek
Működési bevételek
- ebből: jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel
Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
- ebből: felügyeleti szervtől kapott támogatás
- ebből: pályázati támogatás
- ebből: EU támogatás
Egyéb bevételek: előző évről áthozott pályázati bev.
Bevételek összesen:

Kiadások

2019
20 647
8 795
0
96 975
85 749
6 687
0
19 756
137 378

2019

Személyi kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb kiadások
Kiadások összesen:
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50 934
10 806
52 159
400
6 072
0
120 371

Gazdálkodási mutatóink javultak az előző évhez képest, nőtt a működési bevételünk, ez főleg
a mozi jegybevétel, terembérletek és a Kávéházi bérleti díj növekedésének köszönhető.
Továbbá a pályázati bevételek is hozzájárultak a forrásnövekedéshez.
A személyi kiadások növekedése a minimálbérváltozásból következett, a dologi kiadásaink is
összességében nőttek a pályázati feladatok megvalósítása miatt.
A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak csökkentek /ez már a felújított intézményünk
energiatakarékos működésének eredménye: közel 2 M Ft a közüzemi díjak megtakarítása.
A felhalmozási kiadások a beruházásokat, fejlesztéseket tartalmazzák, melyek szintén nőttek
a 2019-es évben , nyertes pályázatokból és az Önkormányzati finanszírozásból.
Emellett továbbra is próbálunk intenzív forrásteremtő munkával pénzügyi eszközöket,
szakmai és partneri együttműködéseket kialakítva, segítőket, vállalkozókat, cégeket bevonni
tartalmi programjaink finanszírozásába. 2019-ben már jellemzően elindult egy folyamat, ahol
egyre több kulturális vállalkozás, cég veszi bérbe műsorszolgáltatás céljából termeinket.

1.5. Továbbképzések:
Fontosnak tartom munkatársaim továbbképzésének biztosítását, amely egyben szakmai
kitekintés, feltöltődés új információkkal, új képességekkel. A munkánkban új lehetőségeket,
új kapcsolatokat teremt, és új célokat indukál.

A 2017 évi. CXL. kulturális törvény előírja az öt éves szakképzési terv készítését, melyet minden
évben, egy éves képzési tervre lebontva kell meghatározni. Folyamatosan jelennek meg
szakmánk továbbképzési lehetőségei: szaktanfolyamok, középfokú és felsőfokú képzések.
Ezeket figyelembe véve állítottuk össze képzési tervünket és kezdték meg a kollégák a
képzéseket.

Nagyon örülünk, hogy vannak támogatott képzések, próbáljuk ezeket igénybe venni, továbbá
2019-ben pályázati támogatással is tudtuk tovább képezni kollégáinkat főleg a népművészet
területén.
Ugyanakkor tudom, hogy a jelentős leterheltséget jelent, és a helyettesítési rendszer hiánya
miatt munkatársaimtól ezek a képzések olykor sokkal nagyobb áldozatot igényelnek, mint a
korábbi években.
12

A közművelődésben 3 kolléga vett részt a Békéscsabai Kézműves Iskola tanfolyamain /Csoóri
Pályázat támogatásával/, a könyvtári területen 1 fő részesül az E-Magyarország program számítógép használók szakmai segítője – képzésében /2018- 2019 években/
Továbbá a közművelődés területén 2 fő vett részt országos és megyei szakmai konferencián
és három megyei módszertani szakmai napon.
A múzeumi és könyvtári területen 2 kollégánk vett rész múzeumpedagógiai képzésen, mely
jelentősen segíti a közös szakmai foglalkozások kialakítását a könyvtári és múzeumi területen.
A Média csoportban jelenleg 1 fő vesz részt grafikai képzésen.
Az elmúlt években az anyagi források jelentősen csökkentek a képzések biztosításához, de
pályázatból és költségvetési támogatásból tudtuk biztosítani a részvételt, és szeretnénk a
jövőben is, mert ez nagyon fontos a szakmai fejlődésünkhöz.
Ezért is érezzük jelentős eredménynek, hogy /egy ERASMUS + tanulási pályázat, mely
tapasztalatcsere programon alapul/ 2019-ben, 2 magyar és 4 külföldi partnerrel közösen
elkészített szakmai pályázatunk támogatást nyert.
Pályázatunk célja olyan jó gyakorlatok, módszerek, kompetenciák megismerése,
elsajátítása, ahol az idősebb korosztályt /55-100 év/ segítjük abban, hogy értékként kezelje
múltját, fontosnak érezze magát jelen társadalmunkban. Mindez a pályázati munka a
közművelődés, a múzeum és könyvtár szakmai „eszköztárát” fejleszti az adott témában.

Jelentős előrelépés a közművelődési képzések területén, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit Kft. szervezésében 2017-től újra beindultak a támogatott képzések több szakmai
területen, szeretnénk ezeket igénybe venni kollégáink képzésére.

1.6. Pályázati eredményesség:
Nagyon sok munkát fektettünk be az elmúlt évben is a forrásteremtésbe, a szükség és a
lehetőségek is indukálták ezt. Kollégáim nagyon ötletesek, kitartóak és kellően
eredményorientáltak ezen a területen. Mindent megtettek partneri összefogással
/önkormányzat, városi intézmények, szakmai szervezetek/ azért, hogy sikeresek legyenek ezek
a kezdeményezések.
A 2019-es év főleg a már megnyert EFOP-os pályázatok /intézményi és Önkormányzati/
folytatásáról, lebonyolításáról szóltak, de közben sikerrel pályáztunk több szakmai területen
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is /kiállítás rendezés - szakmai nap, múzeumi állományvédelem, stb. lásd a mellékelt
táblázatot/. Jelentősek voltak számunkra a mozi működését és fejlesztését támogató
pályázatok is.
Összességében nagyon örülünk a pályázati forrásoknak, amik összesen 14.765.762 Ft-ot
jelentettek. Köszönjük Martfű Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak az együttműködést.

PÁLYÁZATOK 2019.
Pályázat helye

Nemzeti
Kulturális Alap

Téma

Pályázó

MVMKK
Megyei képző- és
iparművészeti tárlat Partner: Szolnoki

Támogatá Elszámolá
s Ft-ban
si
határidő

Megjegyzés

450.000

elszámolva

100.000

elszámolva

500.000

folyamatban

1.800.000

folyamatban

Művésztelep

Nemzeti
Kulturális Alap

MVMKK
Megyei felnőtt
kórusok találkozója Megyei KÓTA

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Art mozik
támogatása

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Néptáncegyüttesek MVMKK
támogatása
Partner: Martfű
EMMI

MVMKK

Néptáncegyüttes

Csoóri Sándor Alap
Nemzeti
Kulturális Alap

Restaurálás

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Népi
kismesterségek
népszerűsítése

MVMKK

180.000

2020.11.3
0.

folyamatban

2.000.000

2020.11.3
0.

folyamatban

Partner: Skanzen
MVMKK
Partner:
Kézműves Ház

EMMI Csoóri
Sándor Alap
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Tempus
Közalapítvány

ERASMUS+ KA2, jó Kunszentmártoni /18.984 €/
ÁMK
gyakorlatok cseréje,
6.264.720
koordinátorpartneri szerep

2021.09.

folyamatban

2020.

folyamatban

MVMKK partner

A felnőtt szolgáltató
NKA
Közgyűjtemények tér szakmai
eszközfejlesztése és
Kollégiuma

MVMKK

3.471.042

korszerűsítés a
Martfű Városi
Könyvtárban

14.765762

ÖSSZESEN:

1.7. Partnerkapcsolatok:
Munkánk eredményessége elképzelhetetlen lenne a kiváló partneri együttműködések nélkül,
ezért nagy hangsúlyt fektetünk kapcsolataink megőrzésére és folyamatos fejlesztésére.
Elsők és legfontosabbak a helyi kapcsolatok, hogy fenntartónkkal, Martfű Város
Önkormányzatával, a Képviselő-testülettel és bizottságaival, kiemelten a Művelődési,
Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottságával, a Polgármesteri Hivatallal, a város
intézményeivel, a városban működő oktatási intézményekkel, egyházközösségekkel,
vezetőikkel kiváló együttműködésben tudjunk dolgozni, ez az alapja a mindennapi
munkánknak.
Fontos az együttműködésünk a város civil szervezeteivel, közösségeivel, művészeti
csoportjainkkal, azok szakmai vezetőivel, az intézményhez kötődő fiatalokkal és szüleikkel, a
városban működő vállalkozásokkal, cégekkel.
Országos és megyei szakmai szervezetekkel /néhány kiemelt partner/: NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Kft., Nemzeti Kulturális Alap, Országos Széchenyi Könyvtár, Szabó Ervin
Könyvtár, Könyvtári Informatikai Szövetség, Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, KÓTA Táncpedagógusok Országos Szövetsége, SKANZEN Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés, Jász –
Nagykun - Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, NMI Művelődési Intézet
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Nonprofit Kft. JNKSZM Irodája, Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, JNKSZM Népművészeti
Egyesület, JNKSZM Europa Direct Információs Iroda, Agraria Apure Egyesület, Jászkun Picard
Francia - Magyar Baráti Társaság, Lengyel Kissebségi Önkormányzat, Szolnoki Szimfonikus
Zenekar, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, Szolnoki Művésztelep, Damjanich János Múzeum,
Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum, Mezőtúri Fazekas Múzeum, Tisza Mozi Kft. Suszter
Kávézó, Kyokushin Karate Klub

Nemzetközi kapcsolataink:
Tuchów Város Önkormányzata, Misztótfalu Önkormányzata, Perecsény Önkormányzata,
Martonos Önkormányzata, Partizanske Önkormányzata, Francia Faluszövetség Cluny Irodája,
Ukmerge Városi Művelődési Központ /Litvánia/, Gate Ball Világszövetség - Japán, Boune Gate
Ball Klub, Active Citizens Partnership Görögország, Athén, Euridea Olaszország, Firenze
Universidade Sénior de Oeiras Portugália, Oeiras Asociacion De Innovacion Formaciony
Empleo Para El Desarrollo Sostenible Spanyolország, Granada

1.8. Csatlakozás országos és megyei szakmai programokhoz:
Évek óta figyelemmel kísérjük és 2019-ben is bekapcsolódunk szakmailag több országos és
megyei rendezvénysorozatba, amely a szakmai összetartozást, kapcsolatrendszert és jelentős
városmarketinget is jelent számunkra:
„Kultúrházak Éjjel – Nappal” rendezvénysorozat, Kulturális Örökségvédelmi Napok, Zenei
Világnap JNKSZ Megyei Felnőtt Énekkari Találkozó, JNKSZ Megyei Képző- és Iparművészeti
Tárlat, Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok, Ars Sacra Fesztivál, Múzeumok Őszi
Fesztiválja, Múzeumok Éjszakája, Országos Rajzfilmünnep.

2. KÖZMŰVELŐDÉS

Az elmúlt év is tartalmas, kulturális eredményekben és szakmai feladatokban gazdag időszak
volt.
A továbbiakban szeretném összegezni 2019 évi közművelődési feladatellátásunkat a
törvényben és helyi közművelődési rendeletünkben meghatározott alapszolgáltatások szerint:
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2.1.Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
Intézményünk nyitott és befogadó szellemiségével, széles program kínálatával mindenki
számára

hozzáférhetővé

teszi

kulturális

szolgáltatásait,

mely

Önkormányzatunk

közművelődési rendeletének legfontosabb feladata is.

Szeretnénk továbbra is igényesen fenntartani felújított tereinket, szép környezetben várni
látogatóinkat, és többféle eszközzel jelezni munkánk hitvallását és elvárásunkat is látogatóink
felé. Akadálymentes tereink nyitva állnak vendégeink előtt, lehetőséget adva az emeleti
könyvtár és közösségi terek, kiállítások eléréséhez is. Igyekeztünk folyamatosan fejleszteni
tájékoztató rendszerünket /táblák, tv, vitrinek, városi és intézményi honlap, közösségi
internetes oldalakon megjelenés/ és elérhetővé tenni programjainkat. Intézményünk minden
korosztályt 0-100 éves korig /és azon túl is…/ szeretettel vár.
Intézményünkben hagyományosan közel 20 féle kiváló művészeti, alkotó közösség, klub,
szakkör működik, tartalmas és színvonalas munkával.
Szakkörök, klubok:
A vizsgált időszakban is tovább működtek az intézmény hagyományos közösségei, a Dalma
Dance Klub továbbra is vonzó a gyermekek körében. 2019-ben már bővült a csoport, óvodások
és kisiskolások tagjai a 2 éve újra indult Klubnak. A rendszeres munka eredményeként már
versenyen is volt a kis közösség, és sikerrel szerepeltek városi és intézményi programjainkon.
Számtalan testi-lelki kikapcsolódásra és feltöltődésre volt lehetőség 2019-ben is klubjainkban
pld. Hatha Jóga, Etka Jóga, Lélektánc, Zumba, Martfűi Boldogság Klub, Gerinc torna, Városi
Sakk Szakosztály, Martfűi Önismereti Kör stb.
Ifjúsági közösségek:
Több ifjúsági közösség, klub működik városunkban, akikkel közös együttműködése is van
intézményünknek.
Ilyen közösség a „MICS”, a Martfűi Ifjúsági Csoport is, akik 2019-ben is összefogták a martfűi
zenész fiatalokat, zenekarokat, extrém sportosokat és segítették működésüket. Igazi színfoltjai
a martfűi ifjúsági életnek. Több zenei programnak szervezői, lebonyolítói és rendszeres
résztvevői voltak az elmúlt években.
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A csoport egy nagyszabású új ifjúsági zenei programot is alapított a „Magas Füves Part Rock
Fesztivált”, ami 2019-ben is egy hangulatos, sikeres rendezvény volt. Sajnos az élet úgy hozta,
hogy a csoportból többen más városokban találták meg a munkalehetőséget, életük
folytatását, így ez a közösség is csak ritkán tud együtt tevékenykedni.
A Street Feelings Break csoporttal is jó együttműködésben dolgozunk, évente több
programunkon is szerepelnek, részesei ifjúsági rendezvényeinknek.
2019-ben is fontos ifjúsági esemény volt a 12 órás Non Stop Ifjúsági Térségi Vetélkedő a
Szabadidős Kör Egyesülettel közös szervezésében. A nagysikerű, közel 300 fős ifjúsági
rendezvény értelmes, hasznos és vidám kikapcsolódást nyújtott a térség fiataljainak, ahova
városunk középiskolásait is bevonták.
Az Egyesülettel több közös programunk volt 2019-ben, ahol a gyerekekre, fiatalokra és a
családokra fókuszáltunk. Ilyenek voltak a „Húsvéti Családi Délután”, ahol az Általános Iskola,
Városi

Óvodák

munkatársai,

Környezetvédő

Egyesület

is

partnereink

voltak

a

megvalósításban. Továbbá a Gyermeknapon, a Majálison és a ”Mikulásváró Családi
Délutánon” is együttműködtünk a Szabadidős Körrel a rendezvények szervezésében,
lebonyolításában.

Jelentős eredmény volt 2019-ben is, hogy városunk általános iskolás és középiskolai osztályai
egyre több alkalommal, kihelyezett tanórán vesznek részt intézményünkben. Szakmai
kollégáink igényes és tartalmas programokat

nyújtanak számukra

könyvtári

és

múzeumpedagógiai foglalkozások keretén belül. Sikeresek a vizuális órák a kiállító galérián,
továbbá a vetélkedő programok és a filmvetítések a Martfű Moziban.
Ezen a területen is előrelépést jelentenek kézműves és honismereti foglalkozásaink, melyet
szeretnek a gyerekek és pedagógusok egyaránt, de továbbra is keressük az együttműködés
lehetőségeit és szakmai kínálatunk más irányú fejlesztését.
Az elmúlt évben igyekeztünk még több lehetőséget megadni a kötetlen szabadidő eltöltésére,
ehhez biztosítottuk intézményi tereinket, eszközeinket, az intézmény teraszát és parkját,
streetball pályát stb.
2.2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
Civil közösségek
Az együttműködés komoly stratégiai feladatunk, hiszen munkánk egyik legfontosabb eleme
a közösségfejlesztésről, a civil együttműködés fontosságáról szól. Együttműködésünk során
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segítjük civil közösségeinket abban, hogy sikerrel generálják a városlakók közéletbe történő
bekapcsolását, vagy az egyéni életvezetésében tudjanak segítséget nyújtani, hozzájárulva a
hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjához.
Fontos, hogy a mai szabadidőt nélkülöző világban ösztönözzük, segítsük az alkotás és
művelődés lehetőségét a közösség segítő erejével. A rendszeres kapcsolattartás,
infrastrukturális és szakmai támogatás, képzések erősítik a civil életet városunkban.
Több civil szervezet működött 2019-ben is intézményünkben és segítettük egymás munkáját,
rendezvényeinket. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartunk fenn a Kossuth Úti Nyugdíjas Klub
Egyesülettel, akikkel közösen működtetjük a Kossuth úti Klub Házat, mely szintén otthont ad
sok civil és családi rendezvénynek.
A Civil Kerekasztal a 2019-ben is folytatta szervező munkáját, több információ és előadás
segítette a civil vezetők és közösségeik kompetenciájának fejlesztését.
Összhangban dolgoztunk az elmúlt évben is civil szervezeteinkkel, hiszen ez lehet csak az
alapja a közösségfejlesztésnek és a városi közös kulturális munkánknak. A civil közösségek
kulturális, egészségügyi, környezetvédelmi programjait eszközeinkkel, lehetőségeinkkel
mindig segítettük.

2.3.Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

Ma már látható, hogy társadalmunk fontos tényezője a folyamatos fejlődés, tanulás, képzés.
A munka világában ma már alapvető tényező, de a megnövekedett szabadidőben is fontos az
ember teljes életéhez, akár az életesélyek növeléséhez, akár az önmegvalósításhoz is.
Reméljük, hogy társadalmunk jóléti fejlődése még inkább ösztönző lehet ezekre a
folyamatokra.
Az elmúlt évben is a praktikus, végzettséget adó vagy a munkába állás esélyeit segítő
tanfolyamok voltak sikeresek. Fontos feladatnak tartjuk a munkába állás, az öngondoskodás
képességének fejlesztését a közművelődés eszközeivel.
Intézményünk ezért képző cégekkel együttműködve több tanfolyamnak adott helyet
/számítástechnikai képzések, angol nyelvtanfolyam, kismamák képzése, munkanélküliek
képzése, nyugdíjasok digitális eszközök használatának képzése a Könyvtárban,
kommunikációs és média képzés stb/.
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Fő cél, hogy a jövőben még több akkreditált képzést tudjunk kínálni a lakosságnak és fontos,
hogy pályázati támogatással, mert csak kevesen tudják ezeket a képzéseket megfizetni.
Emellett megtalálhatóak voltak egészségügyi tanfolyamok, ismeretterjesztési és egyéb képzési
pályázatok programjai.
Kulturális területen inkább a képző- és iparművészethez kapcsolódó kurzusok, irodalmi
előadások, filmvetítések, népi mesterségek bemutatói voltak sikeresek. Igyekeztünk újszerű
képi közlési módszerrel intézményünk tereiben elhelyezni olyan kiállításokat, információkat,
amelyek szintén segítik az ismeretszerzést.
Hasznosak voltak az életvezetési, /lelki/ egészség megőrző előadássorozatok felnőtteknek és
fiataloknak egyaránt / EFOP pályázat támogatásával: Dr. Molnár Edina pszichológus, Szily
Nóra, Soma, Füves Gyuri bácsi, Hevesi Krisztina előadásai, az Önismereti csoport
foglalkozásai/, melyek népszerűek voltak a lakosság körében.
A sok „mozgásklub” munkája is segíti ezt a tanulási folyamatot, a testi-lelki egészség
megőrzését /Lélektánc, Jóga klubok stb./. Sikeresek voltak a Martfűi Egészségnap szakmai
előadásai, mely sok új ismeretszerzésre volt alkalmas.
Összességében látjuk, hogy a korábbi évekhez viszonyítva pályázati támogatásból több
érdekes „szabadegyetemi” és klasszikus ismeretszerzési előadások, képzések rendezésére volt
lehetőségünk. Talán egy társadalom jóléti fokát is jelzi az, hogy mennyire van igény, lehetőség
és látogató az általános műveltséget fejlesztő előadásokra, képzésekre.
Azt láttuk munkatársaimmal, és az elmúlt év is példázza, hogy egyre nagyobb igény van ezekre
a programjainkra, folytatjuk olyan közismert és értékes előadók meghívását, akiket szívesen
meghallgat közönségünk.
Keressük a jövőben is a pályázati lehetőségeket, mivel nagyon fontosnak tartjuk az
ismeretszerzés ezen módját, akár helyi társadalomfejlesztő aspektusból is.

2.4. Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása.
Az elmúlt év szakmai feladatainak egyik fontos eleme az ünnepi alkalmak méltó
megrendezése, az igény felkeltése a múlt kellő ismeretére, mely biztos eligazodást nyújt a
jelenben, segít meghatározni a jövő feladatait.
Ezért tartjuk talán az egyik legértékesebb közművelődési feladatunknak a hagyomány, a
magyar kultúra ápolását. Mindez fontos, hogy továbbra is folyamatosan jelen legyen városunk
életében, a lakosság identitásának kialakításában, a településünk megtartó képességének
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erősítésében. Mindezt hitelesen, sokszínűen, a mai modern közlési módokat figyelembe véve
kell megjelenítenünk.
Ezért nagy hangsúlyt fektettünk az ünnepi alkalmak szervezésére, olyan értékes és igényes
programok összeállítására, amelyek igazi lelki élményt nyújtottak minden korosztálynak
/Kovács Nóra népdalénekes, a Magyar Népmese Színház műsora, Martfű Néptáncegyüttes
fellépései, Jeles Napok kézműves játszóházai, nyári népművészeti tábor - Kézműves Ház
foglalkozásai stb./.
Rendszeresek azok a programok, ahol a fiatalok alkotóként vettek részt a műsorokba, amely
még mélyebb élményt és tapasztalást nyújtott. /Iskolai ünnepi műsorok, Gyermek néptánc
csoport fellépései, Költészet Napi műsorok, Táncház, kiállítás megnyitók műsorai stb./
A jeles napokat kézműves foglalkozással, táncházzal, hagyományőrző programokkal
ünnepeltük /farsang, húsvét stb./, melyben sok kiváló pedagógus segítette munkánkat. Több
sikeres programmal közelebb hoztuk a népművészetet mindenkihez /díszítőművészeti
kiállítás, mézeskalács készítés, népi mesterség bemutatók stb./.
Továbbá a hagyományápolás és a népi gasztronómia megismertetésében kiemelt partnerünk
volt a Gasztronómiai Egyesület - Kolbásztöltő Fesztivál, Majális.
Művészeti csoportjaink, alkotóművészeink mind segítik a hagyományok ápolását és átadását,
magas színvonalú munkájuk példát ad az új generációnak, így épül egymásra a hagyomány és
a belső identitás.
A Martfű Néptánc Együttesünk és Gyermek Néptánc csoportjaink igazi büszkeségei városunk
kulturális életének. Az elmúlt években közel 45 óvodás, 15 gyermek néptáncos és 26 felnőtt
táncos alkotta az együttest, ami természetesen folyamatosan változik. Az elmúlt évben felnőtt
együttesünk létszáma folyamatosan bővült, míg a gyermek csoport létszáma csökkent /talán
az iskolai elfoglaltságok és délutáni iskolai szakköri kínálat növekedése miatt is/.
Stonawskiné Busi Ildikó, Kecskés Gergő táncpedagógusok vezetésével 2014-től új lendületet
vett a szakmai munka. Folyamatosan bővül az együttes repertoárja, mely színesíti városi
rendezvényeinket, a megyei és térségi fellépéseket és külföldön a Testvérvárosi
Találkozókat. Nagyon mozgalmas és eredményes évet zárt Együttesünk.
A Csoóri Alaphoz közösen benyújtott pályázatunkkal 2019-ben is sikeresen tudtunk bevonni
pályázati támogatást a viseletek bővítésére és szakmai eszközök fejlesztésére és az Együttes
65 éves Jubileumi Gálaműsorának 2020. évi rendezvényére /áthúzódó pályázat/.
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A 2019-es szakmai év kiemelkedő eseménye volt, hogy első alkalommal szerepelt /hosszú
évek után/ az együttes minősítő versenyen, ahol a rangos zsűri az együttes 25 perces, kiválóan
megformált produkcióját Nívó Díjjal jutalmazta.
Augusztus 20-án, a városi ünnepen, az Együttest Martfű Város Önkormányzata Elismerő
Oklevélben részesítette kiváló munkájáért.
Ezek a szép eredmények és a sok fellépés tovább erősíti a szakmai igényességet és az
összetartozást az Együttesben.

Díszítőművészeti Kör:
Nagyon értékes alkotó közösségünk, egy lassan letűnőben lévő hagyomány és kultúra kiváló
ápolói és reprezentánsai. Gyönyörű munkáik a településünk kincsei, helyi értékei, melyeket
kiállításokon, bemutatókon népszerűsítünk a városlakók és a diákság felé.
Az éves célkitűzésünk volt, hogy sok fiatalnak mutassuk meg és tanítsuk meg a díszítőművészet
hagyományát, ezt igazán a múzeumi és könyvtári órákon tudtuk bemutatni, továbbá nyári
táborainkban. Bízunk benne, hogy a jövőben a pedagógusok, külsős szakemberek és szülők is
mellénk állnak, és még több fiatalnak felkeltjük az érdeklődését e szép népművészeti
örökségünk iránt. Hiszen már az „utolsó órákban” vagyunk, ha nem lesz aki tovább vigye a
hagyományt, végleg elvész…vagy sokkal nehezebben tanítható újra.
Nagyon örülünk, hogy 2019-ben a Díszítőművészeti Szakkörünk a Mezőtúri Hímző Körrel
rendezett nagy sikerű kiállítást, amit az iskolai osztályok is örömmel és érdeklődéssel
látogattak, de a Kör számára is jó visszajelzés volt a kiállítás sikere, az emberek figyelme, mely
ösztönzően hatott a további munkára.
Kossuth Nyugdíjasklub Népdalköre:
A több mint 20 éves klub népdalköre évek óta magas színvonalon működik, igazi büszkesége
városunknak. A kezdetben nők alkotta népdalkör már kibővült szép hangú férfiakkal. A
népdalkört Angyal Józsefné Marika néni alapította és működtette, majd Tóth-Fekete Mihályné
vette át a szakmai vezetést. Az elmúlt években Terjéki Katalin ének-zene pedagógus
foglalkozott a népdalkörrel, és szakmai irányítása alatt „Aranypáva Díjat” kaptak. Jelenleg
Balogh Imréné vezeti a népdalkört, szakmai segítője Dr. Molnár Edina /karvezető/.
Repertoárjuk mellett fellépő ruhájuk is megújult az elmúlt évben pályázati támogatással. Ma
is szívesen énekelnek a tagok, már nem versenyeznek, csak ünnepeken, találkozókon fakadnak
dalra mások és a maguk örömére.
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Települési Értéktár Bizottság:
Martfű Város Önkormányzata a 210/2013.(XII.5.) Önkormányzati határozatával elhatározta,
hogy Települési Értéktárat hoz létre, továbbá létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot
/TÉB/.
A Bizottság tagjai: Bakó László agrármérnök
Gere Péter történész,
Honti Gyula városi főépítész,
Vass Béla néprajzkutató
elnöke:

Asztalos Árpádné közművelődési szakember,
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

A TÉB a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint
a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendelet, és a Képviselő Testület által elfogadott működési szabályzat alapján végzi munkáját
/1.sz. melléklet/ .
Nagy segítség a TÉB számára jelenleg is, hogy folyamatosan együttműködik a Martfűi Hely- és
Ipartörténeti Gyűjteménnyel és annak szakmai vezetőjével Eiler Zita muzeológussal, aki
szakmai segítőként részt vesz a TÉB munkájában. Az Értéktár kialakítása és a Gyűjtemény
fejlesztése sok szállal összefügg, /hiszen fő értékeink szakmai reprezentánsa a Gyűjtemény/
ezért szinte folyamatos a közös szakmai együttműködés.
A TÉB az alábbi javaslatokat fogadta el és minősítette települési értéknek:
1. Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész munkássága és martfűi alkotásai
Épített környezet kategóriában:
2. - Szent Tamás római katolikus templom
3. - Szent Tamás római katolikus templom orgonája
4. - Bata lakótelep
5. - Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete
Természeti környezet kategóriában:
6. - Tisza virágzás
7. - Mese fa
2019-ben a Bizottság tagja és titkára két szakmai előadáson vett részt a JNKSZ Megyei
Értéktárról. A Bizottság 2018 decemberében célul tűzte ki, hogy összeállítják a helyi értékek
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közül, amiket méltónak találnak a megyei értéktárba vételezésre. Ennek az anyagnak a
feldolgozása, a kellő színvonalú összeállítása zajlott az elmúlt évben, továbbá új helyi értékek
javaslatainak kidolgozása.

KÉZMŰVES HÁZ
2012-ben alakult a városi Kézműves Ház. Igazi unikum a térségben, nem csak szakmaiságában,
hanem működtetésében is. A Ház szakmai működtetéséért felel intézményünk, a fenntartói
feladatokat az Önkormányzat látja el. A Kézműves Házban működik egy mézeskalács készítő
műhely és egy állandó kiállítás az Alföld paraszt-polgári bútoraiból. Ennek működtetője a
kiállítás tulajdonosa, Juhászné Hidvégi Edit mézeskalács készítő népművész. Jelentős az a
szakmai érték, amit az évek alatt nagyon sok munkával kialakított, és az a népművészeti
pedagógiai munka is, mellyel bemutatja hagyományainkat, gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt. A Kézműves Ház szakmai vezetői munkáját „önkéntesként” végzi, melyben
tükröződik nagyfokú elhivatottsága. Önkormányzatunk 2015-ben Martfű Város Kulturális
Díjjal ismerte el színvonalas, értékteremtő munkáját.

2019. évi szakmai munka rövid összegzése:
Január:
- Kincses Kalendárium: Cikk a Martfűi Kézműves Házról a 2019-es évkönyvben
- Az éves munkaterv összeállítása, kapcsolattartás a népművészeti egyesületekkel
- Csoóri pályázatos szakköri foglalkozásokon szakmatörténeti és elméleti ismeretek átadása a
Városi Könyvtárban
Február:
- Műhelymunka: készülődés a tavaszi programokra, fesztiválokra
- Mézesbábok sütése, díszítése a ”Csoóris” gyerekekkel a tavaszi kiállításra
Március:
- Felnőtt képzés tartása leendő játszóház vezetőknek Törökszentmiklóson a JNKSZ megyei
Népművészeti Egyesület megbízásából
- Kolbásztöltő Fesztivál: árusítás, mesterség bemutató
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- Martfűi Kézműves Házi Hétvége: Tavaszi mézeskalács kiállítás, játszóházi foglalkozások
tartása a JNKSZ Megyei NE népművészeinek, a MVMKK munkatársainak valamint a martfűi
gyermek és felnőtt néptáncosok és a Borvirág zenekar együttműködésével, a Martfűi
Kézműves Házban
Április:
- Április 5-6-án csatlakozunk a Kézműves Alkotóházak Országos Hétvégéjéhez a kihelyezett
hon- és népismeret órákkal, kézműves foglalkozásokkal, tárlatvezetéssel a MKH-ban és a
MVMKK-ban, ahol meghívott vendégeink a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Ált Isk. 5. osztályos
diákjai lesznek
- Részvétel a Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének 3 napos konferenciáján és éves
közgyűlésén a Nógrád megyei Varsányban
Május:
-

Városi Majális: kézműves foglalkozás tartása /a Csoóri alapítvány pályázati programja/,
árusítás

Június:
- Városi Gyermeknap: kézműves foglalkozás tartása /Csoóri Alapítvány programja/
- Kézműves foglalkozás tartása a Martfűi József A. Ált. Isk. 2. osztályosai részére /pályázati
napközis tábori program/ a MVMKK-ban
- Körösvölgyi Sokadalom Gyula - árusítás, JNKSZ Megyei NE képviseletében
Július:
- Július 1-5-ig kézműves tábor a MKH-ban a Csoóri Alapítvány pályázati programjában egész
évben résztvevő szakkörös diákok részére, ezzel zárjuk az egy éves pályázati programot.
- Gömöri nyári fesztivál: mesterség bemutató, árusítás, részvétel a Gömöri Kézműves Társulás
éves konferenciáján, zsűrizett alkotásokból rendezett kiállításán
Augusztus:
- Az Örökzöld Tisza Fesztiválra érkezett delegációs csoportok fogadása a kézműves házban
- Felkészülés a Szolnoki Gulyásfesztiválra
Szeptember:
- Kézműves szakköri csoportok szervezése
- Kézműves foglalkozás tartása a Szolnoki Gulyásfesztiválon, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Népművészeti Egyesület tagjaival együtt, ahol kb. 2-3000 általános iskoláskorú gyermek vett
részt
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- Ugyanitt mesterség bemutató tartása, árusítás
Október:
-

Őszi Gömöri Fesztivál: mesterség bemutató, árusítás,

November:
-

Műhelymunka: készülődés adventre, karácsonyra

December:
-

Városi Mikulás-napi játszóház, karácsonyi vásár

2.5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
Martfű Városi Nőikar:
Nőikarunk életében is sok sikert, szép eredményeket és fellépéseket hozott az elmúlt év,
hiszen fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a kórus.
Az év folyamán 14 fellépése volt az énekkarnak: Kiemelkedő programja volt az
- áprilisi jubileumi hangverseny,
- Március 15-i Kórushangverseny,
- a Júniusi Hajdúböszörményi egyházi hangverseny,
- augusztusi nyári szolnoki koncertek a Szolnoki Szimfonikus zenekarral,
- szeptemberi fellépés a 95 éves Tiszaföldvári Férfikar Jubileumi hangversenyén
- a Zenei Világnap alkalmából rendezett Megyei Felnőtt Énekkari Találkozó, ahol a kórus
szervezője, segítő házigazdája volt a martfűi rendezvénynek,
- novemberben Jászberényben egy Észak-Alföldi Kórustalálkozón a Cantate Nobis
Énekegyüttes szervezésében,
- decemberi martfűi Adventi hangversenyek,
- a decemberi Fúvós Advent műsora Szolnokon az Abanovák Agórában
Nagyon örült a kórus, hogy az augusztus 20-i városi ünnepségen Elismerő Oklevelet vehetett
át, és hogy őszre új fellépő ruhát is kapott, melynek készítését az Önkormányzat anyagilag
támogatta.
A kórus vezetője Szabó Zsolt zeneművész-karnagy, aki igényes művészi munkával fejleszti az
énekkarunkat, a szakma is elismeri sokrétű, kiváló munkáját, így több jelentős hangversenyre
is meghívást kapnak kórusai /Martfű Városi Nőikar és a Tiszaföldvári Férfikar/.
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Rövid távú terveink között szerepel a kórus őszi minősítése Egerben, hiszen ez fontos egy kórus
életében.
Folyamatosan próbáljuk növelni a kórus létszámát, sajnos ez nehéz feladat, a mai leterhelt
világban kevesen tudnak időt szakítani ilyen szabadidős tevékenységre.
Reméljük pályázatokkal, kapcsolat- és repertoárbővítéssel, új lehetőségek nyílnak meg a kórus
előtt, mely ösztönző is lehet az új tagok bevonásához, akik a város zenekultúráját méltán és
színvonalasan reprezentáló, 40 éve fennálló, értékes közösség.
Napraforgók Foltmozaik Varrókör:
Talán városunkban az egyik legismertebb alkotó közösség, sokan szeretik és csodálják
munkáikat. Czene Árpádné vezetésével ma már közel 16 fő alkotja folyamatosan a szebbnél
szebb textil kompozíciókat. A közösség 2013-ban egyesületté alakult, növelve ezzel
működésük fejlesztésének lehetőségeit. Az elmúlt években is számos kiállítás és szakmai
varrónap résztvevői, szervezői. Rendszeresen jelen vannak alkotásaikkal városunk közösségi
ünnepein /Kolbásztöltő Fesztivál, Majális, Örökzöld Tisza Fesztivál, Adventi vásár/.
A csoport tagjai eredményesen szerepeltek a Megyei Amatőr Képző- és Iparművészeti
tárlaton is és több országos kiállításon, szakmai napon. Köhler Judit különlegesen megformált
alkotásával átvehette Szekszárdon a legjobb első pályázó díját az Országos Foltvarró
Fesztiválon.
2019 novemberében volt a már hagyományos, éves szakmai napjuk, ahol a térség alkotói
örömmel nézték meg igényes kiállításukat és tanulták meg az új szakmai fogásokat.
A csoport igazi színfoltja városunknak és egy kiváló összetartó közösség.
Modern Táncműhely:
Az elmúlt évben is folytatódott az együttes munkája Tóth Nóra táncművész irányításával, aki
kiváló szakmai és közösségépítő munkával fejleszti a gyerekeket.
Közel 25 fő, 3 korcsoportban sajátítja el a klasszikus balett és modern tánctudást. Az elmúlt
évben jelentősen nőtt az óvodások létszáma, mely nagyon örvendetes a jövő építése
szempontjából. Sok ügyes, tehetséges gyermek dolgozik az együttesben, nagyon sokat jelent
az a szülői háttér, mely segíti, ösztönzi a gyermekeket a komoly szakmai munkára.
Táncműhelyünk kiváló versenyeredményeket ért el mind megyei, mind országos szinten,
melyet támogatott városunk Önkormányzata is, köszönet érte.
Nagysikerű nyári táborban mélyíthették el tudásukat a gyerekek, ahol kiváló táncművészek
/régi növendékeink/ és gyógytornász is segítette a munkát.
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A Táncműhely eredményeinek köszönhetően bekapcsolódhattunk a Táncművészeti Egyetem
tehetséggondozó programjába. Két alkalommal is betekinthettek a gyerekek, tanári és szülői
kísérettel, az egyetem tanóráiba, mely további ösztönzést adott munkájukhoz.
A Modern Táncműhely szakmai munkáját elismerve a Táncpedagógusok Országos
Szövetségének ajánlásával, meghívást kaptak a Táncművészeti Egyetem Diótörő előadására,
ingyenes utazást biztosított az egyetem, így gyerekek és szülők részt vehettek egy nagysikerű
programban, mely tovább erősítette a növendékekben a tánc szeretetét.
Intézményünk szeretné a jövőben is mind a versenyzéshez, mind a szakmai munkához
biztosítani a szükséges feltételeket, természetesen pályázatok és szponzorok bevonásával.

Amatőr alkotóink: Évek óta figyelemmel kísérjük és munkájukban támogatjuk amatőr
tárgyalkotóinkat /képzőművészet, fotóművészet stb./, vers és regényírókat. Bemutatkozási
lehetőségeket nyújtunk kiállításokon, író olvasó találkozókon /Megyei Képzőművészeti Tárlat,
intézményi kiállítások, Könyvtári rendezvények, Költészet Napi programok stb./. Segítjük
bemutatkozásukat a megyében és a térségben is, Média csoportunk rendszeresen hírt ad
/tudósítás, portré film/ bemutatkozásaikról.

Összességében több nemzetközi, országos, megyei nagyrendezvényen, versenyen szerepeltek
közösségeink, amatőr alkotóink több országos és megyei kiállításon szereztek elismerő díjakat.
Külön figyelmet fordítottunk arra a tényre, hogy az amatőr művészeti közösségek alap bázisai
és értő közönsége a professzionális előadásoknak, ezért törekedtünk arra, hogy sokszínű
művészeti programhoz juttassuk őket /komolyzenei, színházi, filmklub, beavató táncszínházi
előadások, kiállítások stb./.
Fontosnak

tartjuk

csoportjaink

kapcsolatrendszerének

fejlesztését

és

társadalmi

elismertségük növelését. Ezért örülünk, ha munkájukat bemutathatjuk más településeken
/Pld. Nőikar - Szolnok, Foltvarrók - Kecskemét, Díszítőművészek - Mezőtúr, Modern
Táncműhely - Budapest - Szolnok, Felnőtt Néptáncegyüttes - Tuchów, Perecsény stb./ vagy
pedig szakmai kitüntetést, díjakat kaphatnak csoportjaink, tanáraink /Elismerő oklevelek/.

Statisztikai adatok kulturális munkánkról:
2018.év.
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Alkalmak száma

Résztvevők létszáma /fő/

Művészeti csoportok

253

126

Rendszeresen működő

428

223

Rendezvények

82

24.685

Külsős rendezvények

233

31.030

Kiállítások

8

7600

Alkalmak száma

Résztvevők létszáma /fő/

Művészeti csoportok

810

231

Rendszeresen működő

588

297

Rendezvények

156

31.475

Külsős rendezvények

187

27.689

Kiállítások

11

8.500

közösségek

2019. év

közösségek

Statisztikai adatok mutatják, hogy programjaink száma, mind a rendszeresen működő
közösségek, művészeti csoportok, mind a saját rendezvényeink száma jelentősen nőtt a 2019es évre. Ennek oka, hogy két EFOP-os pályázat megvalósítása is zajlott 2019-ben, mely sok
programelemmel színesítette éves rendezvényeinket.
A külsős rendezvények száma csökkenést mutat. A vásárok területén mutatkozott meg egy
jelentős visszalépés, ennek valószínű, hogy gazdasági okai is lehetnek, amit mi nem tudunk
befolyásolni. A jövőben nem a vásárok számát, hanem a konferenciák, céges és családi
rendezvények számát szeretnénk inkább tovább növelni.

Összességében elmondható, hogy közművelődési szakmai feladatokban és kulturális
programokban gazdag évet zártunk /2019 évi főbb programok 1.sz melléklet/, az látható, hogy
minden területre figyelünk, és a szakmai vezetőkkel kellő szakmai innovációval fejlesztjük. A
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közművelődés rendszere /úgy, mint a világ/ örök mozgásban, változásban van. A mi
feladatunk, hogy segítsük az eligazodást azzal, hogy értéket teremtünk és értéket mutatunk
be a sokszínűség igényével, a kellő arányok és hangsúlyok megtalálásával.

3. MARTFŰ MOZI

Az elmúlt évek egyik legfontosabb kulturális fejlesztése /közel 10 év után / a Martfű Mozi
újraindítása volt /2015. április 24./. Azt gondolom, minden korosztály örült a lehetőségnek, és
bebizonyosodott, hogy napjainkban újra reneszánszát éli ez a filmes közösségi élmény.
Korszerű digitális technikával, megújult hangrendszerrel, 3d-s vetítési lehetőséggel /és
szemüvegekkel/ és 410 db kényelmes, fotelszerű szék beépítésével, új mozi élményt nyújt
filmszínházunk látogatóinknak.
Hetente, csütörtöktől vasárnapig vetítünk, naponta több alakalommal is. Art moziként
működünk, negyedévente minimum 80 filmet vetítünk, melynek fele art vagy támogatott film.
Filmjeinket a szolnoki Tisza Mozival együttműködési szerződésben kölcsönözzük.
Intézményünk komplex kulturális intézmény, kollégáink többféle feladatot is ellátnak, köztük
a mozi üzemeltetést is. Két jegypénztáros, két gépész, egy gazdasági ügyintéző, egy szakmai
munkatárs és egy technikai munkatárs /külsős megbízással/ látja el a mozi feladatait, akik
közalkalmazotti, vállalkozói és közcélú foglalkoztatásban végzik munkájukat.
A szervezet jelentősen függ a közfoglalkoztatás lehetőségétől, hiszen 1fő mozigépész és 2 fő
jegypénztáros dolgozik a közfoglalkoztatásban. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk az
esetleges változások miatt, az intézmény ezen szakfeladata foglalkoztatási szempontból
bizonytalan.
Az elmúlt években pályázati támogatás segítségével sikerült több lépcsőben fejlesztenünk
mozi technikánkat, ezeket a lehetőségeket próbáljuk megragadni a jövőben is, hogy minél
komfortosabb körülményeket, minél jobb mozi élményt tudjunk biztosítani látogatóinknak.
A mozi terem színházteremként is funkcionál, helyet adva többféle kulturális rendezvénynek.
Ezért is tervezzük egy 40 fős, kisebb art mozi terem kialakítását, így tudnánk növelni a vetítések
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számát, és megfelelő, meghittebb környezetet biztosítani a művészfilmek alacsonyabb számú
látogatóinak. Sajnos az EFOP-os pályázatunk várólistára került, és 2020-ban le is jár, ezért
ennek kialakítása más erőforrásokat igényel.
Art Mozis Pályázatból sikerült továbbfejleszteni /mobil/ hangtechnikánkat, mely a
közönségtalálkozóinkat és egyéb rendezvényeinket szolgálja ki. Szeretnénk rövidtávon,
jegyeladó rendszerünket is a kártyás fizetés kialakítására alkalmassá tenni, ill. a közeljövőben
szeretnénk motoros vetítővászon beépítését a mozi teremben, amire reméljük hamarosan
lesz lehetőségünk.
A mozi működését támogatja fenntartónk, Martfű Város Önkormányzata, és biztosítja
költségvetésünkben a stabil működés lehetőségeit.
A takarékos működtetéshez járulhat hozzá a 2018-ban kialakításra került hő-légtechnikai
beruházás mely önkormányzati pályázatból valósul meg. A mozi teremben korszerű fűtési és
klimatizáló rendszer került kialakításra, a tetőn elhelyezésre kerülő 36 napcella pedig a
takarékos áramellátást biztosítja. 2019-ben az előző évhez képest már 1.900.000 Ft rezsi
megtakarításunk keletkezett. Továbbá az intézmény falainak hőszigetelése és a vészkijárati
ajtók cseréje is hozzájárul az energiatakarékos rendszerhez.
Gazdasági adatainkat az alábbi táblázatok mutatják be.

Mozi statisztika:
2018. év
2018
Bevételek
Működési bevételek
- jegybevétel
- egyéb (ÁFA visszatérítés)
Támogatások
- ebből felügyeleti szervtől kapott
- pályázati támogatás
Összesen:

Kiadások
- személyi
- járulék
- dologi

6.298
4 783
1 515
3.616
2 631
985
9 914

2018
1 069
135
6 904
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-

felhalmozási
egyéb

1 806
0
9 914

Összesen:
2019. év
2019
Bevételek
Működési bevételek
- jegybevétel
- egyéb (ÁFA visszatérítés)
Támogatások
- ebből felügyeleti szervtől kapott
- pályázati támogatás
Összesen:

Kiadások
- személyi
- járulék
- dologi
- felhalmozási
- egyéb (ÁFA)

7 138
5 772
1 366
3.616
2 631
1 161
10 854

2019

Összesen:

782
128
6 781
1 000
270
8 961

Gazdálkodásunk adataiból jól látható, hogy a mozi bevételeink nőttek, amik sokszor
filmfüggőek. Tehát fontos a filmválasztás, a reklám-marketing munka /amelyik filmnek jó Tv
reklámja van, több látogatót vonz/. Nyertes pályázatunkkal tudtuk támogatni működésünket
/filmszállítás díja, filmvetítés díja/ továbbá technikai fejlesztésünket /1db mobil mikrofon és
100 db 3D-s szemüveg vásárlása/.
Szeretnénk filmkínálatunkat még tudatosabban, változatosan, előzetes információgyűjtéssel
összeállítani.
Fontos a folyamatos tájékoztatás, jelenlét a fiatalok és a családok ”életében” mindenféle sajtó
és internetes oldalakon, rádióreklámokban. Az elmúlt évek alatt sikerült a térség lakóit is
megszólítani, ma már a látogatóink 50 %-a a környező térségből jön hozzánk /Szolnoktól Cibakházáig/.
Összességében fontos és egyre népszerűbb a Martfűi Mozi a város és a térség látogatóinak
körében. Ma már egy szeretett színfolt a város kulturális palettáján, mely bizonyára hozzájárul
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a fiatalok és a családok szórakozási lehetőségeihez. Sikerrel működik a hétvégi nyitva tartás,
mely bővítette intézményünk működési tereit /több hétvégi rendezvény, múzeumi nyitva
tartás stb./.
Azt hiszem a jó működés alapja az a kiváló munkatársi közösség, mely a Mozit hétről-hétre
viszi, nagy odafigyeléssel, kedves, közvetlen családi hangulatban, mindenkor szem előtt tartva
a látogatók igényeit és nem utolsósorban vállalva a hétvégi munkavégzést, melyet ma már
nem sokan vállalnak szívesen.
Szeretnénk, ha hosszútávon, folyamatosan tudnánk működésünket biztosítani és fejleszteni,
mindehhez nagyon fontos a forgalomfejlesztés és a pályázati források bevonása.

4. VÁROSI KÖNYVTÁR

„A könyvek nem ritkán a könyvekről szólnak: olyan, mintha egymás között beszélgetnének.
Ennek fényében a könyvtár számomra mindennél izgatóbb volt. A hosszú, évszázados
mormogás színhelye, egy felfoghatatlan dialógus az írótáblák között, egy élő dolog, az erő
tartálya, amit nem uralhat emberi ész, a titkoknak számtalan elme által épített kincstára, mely
túléli alkotóit és közvetítőit.”
Umberto Eco

1. BEVEZETŐ
A Martfű Városi Könyvtár Martfű Városi összevont kulturális intézménye részeként 358 m2-en
3 szolgáltatási térben működik, a művelődés, a tanulás, a szabadidő igényes eltöltésének
helye, települési feladatokat ellátó, információs esélyegyenlőséget biztosító nyilvános
könyvtár. Városunk életében fontos kulturális és társadalmi szerepet tölt be.
2019-ben a nyitvatartási napok száma egy átlagos héten 4, a nyitvatartási órák száma egy
átlagos héten 25, a nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben 213 volt.

2. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 2019-BEN
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helyben

olvasás

(ingyenes,

beiratkozáshoz

nem

kötött

szolgáltatás)

olvasótermeinkben és a Dr. Bakonyi Péter Kutatószobában


folyóirat olvasás



helyben olvasás a Dr. Bakonyi Péter Kutatószobában



kölcsönzés (könyv, újság, folyóirat, elektronikus dokumentum)



könyvtárközi kölcsönzés



számítógép-használat, internethasználat



DJP-pont – tanácsadás elektronikus ügyintézésben, okos eszközök használatában,
elektronikus szolgáltatások és tartalmak használatában



előadások, könyvtári órák, pályázatos foglalkozások gyerekeknek, nyári napközis tábor,
kulturális

és

közösségi

rendezvények,

használóképzést

szolgáló

alkalmak,

olvasókultúra-fejlesztő programok, digitális kompetenciafejlesztő programok

3. INFORMATIKAI ELLÁTOTTSÁG
Könyvtárunk rendelkezik internetkapcsolattal, vezeték nélküli hálózattal. Intézményünknek
van saját, összetett struktúrájú, rendszeresen frissülő honlapja. A könyvtárban 9 nyilvános,
internetet elérni képes gép áll a használók rendelkezésére, a dolgozók munkáját pedig 4
hálózatba kötött munkaállomás segíti.
Számítógépes termünk alkalmas informatikai tanfolyamok befogadására. 2019-ben két
oktatási cég is használta termünket ilyen célra, több alkalommal is szerveztek hozzánk
ingyenes tanfolyamokat elsősorban 65 évnél fiatalabb martfűi lakosok számára.
Emellett számítógépes termünkben látogatóink saját célra is használják a gépeket, az
internetet. Az elmúlt évek során az ő számuk jelentősen lecsökkent, mivel egyre többen
rendelkeznek otthon saját géppel, internet hozzáféréssel.
Az elmúlt évben a számítógép használók száma összesen 910 volt.

4. AZ ÁLLOMÁNY
2019-ben 806 db új dokumentumot (801 db könyv, 5 db elektronikus dokumentum)
szereztünk be. Így állományunk tárgyév december 31-én 47.965 db dokumentumot
tartalmazott, ebből közel 42.000 kölcsönözhető. Állománygyarapításra 1.928.000 Ft-t
költöttünk (ebből 1.786.000 Ft-t könyvvásárlásra, 141.000 Ft-t folyóirat vásárlásra). Az
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Önkormányzat 1.150.000 Ft-t támogatást biztosított erre a célra, az Érdekeltségnövelő
pályázaton nyert támogatás összege pedig 757.000 Ft volt (a korábbi évekhez képest jelentős
összeg, komoly támogatás). Elmondható tehát, hogy állományunk jelentős mértékben,
értékes dokumentumokkal gyarapodott. Olvasóink nagy örömére egész évben elérhetőek
voltak könyvtárunkban a frissen megjelent könyvek is. Az elmúlt évben öt alkalommal
vásároltunk nagyobb mennyiségben könyveket, új kiadványokat. Így tudjuk követni a friss
megjelenéseket, így tudjuk az olvasóknak a legújabb könyveket is kínálni. Beszerzéseinket
minden esetben olvasóink igényei, kívánságai szerint tervezzük. Fontos, hogy minden
korosztály, mindenféle érdeklődésű olvasó igényeit figyelembe vegyük az állomány
gyarapításakor. A beszerzés meghatározó része a Bookline webáruházból történik, ahol
könyvtárunk minden esetben 33% kedvezményre jogosult.
A folyóirat-beszerzés is az olvasók igényeinek megfelelően történt. Az NKA támogatásával és
saját beszerzésből 85 féle folyóiratot kínáltunk egész évben olvasóinknak. Egy napilap (Új
Néplap), hetilapok és különböző témájú, értékes tartalmú magazinok (gasztronómia,
lakberendezés, kertészet, irodalom, fotózás, népművészet, női magazin stb.) állt a látogatók
rendelkezésére rendszeresen.
Az állomány kezelésének fontos eleme az apasztás is. Ahhoz, hogy könyvtárunk állománya
állandóan frissülő, átlátható és könnyen kezelhető legyen, elengedhetetlen a selejtezés. A
tartalmilag

elavult

vagy

elhasználódott,

megrongálódott,

rég

nem

kölcsönzött

dokumentumokat ki kell vonni az állományból. 2019-ben 195 db könyvet selejteztünk. Ez a
szám elmarad az előző évekétől. Szervezett, nagymértékű selejtezésre nem volt lehetőségünk,
mivel ez a művelet sok időt, gondos előkészítést igényel. Ez azonban problémát nem jelent,
hiszen az idei felújítást mindenképpen megelőzi egy nagymértékű, indokolt állományapasztás.
5. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
Rendszeres könyvtárhasználóink (beiratkozott olvasók) száma 2019-ben 782 (ebből 14 év
alatti 425, 14-17 éves 76, 18-29 éves 45, 34-54 éves 113, 55-65 éves 59, 65 év feletti 64). Ez a
szám az országos adatokat tekintve átlagosnak mondható. A 14 év alattiak nagy száma főként
annak köszönhető, hogy a legtöbb alsó tagozatos osztályt a pedagógusok rendszeresen hozzák
a gyermekkönyvtárba. Jellemzően az első osztályosok a tanév elején ellátogatnak hozzánk egy
könyvtárismereti órára, ahol megismerkednek az intézménnyel, a könyvtárhasználat
szabályaival játékos formában, ezután pedig havonta visszatérnek könyvet kölcsönözni.
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Emellett vannak szülők, akik fontosnak tartják a rendszeres könyvtárlátogatást. Számukra a
könyvkölcsönzés családi program.
Sokatmondó adat a kölcsönzött dokumentumok száma, 2019-ben 8357 db. Ez a szám is
mutatja, hogy a könyvtáraknak még mindig van létjogosultsága, hogy olvasóink igénylik az
irodalmat, szolgáltatásainkat.
A könyvtárközi kölcsönzés lehetősége sok olvasónk, főként felsőoktatásban tanuló felnőttek
számára nyújt kényelmes megoldást. Ilyen módon bármely az országban fellelhető könyvhöz
hozzájuthatnak a városi könyvtáron keresztül. Tárgyévben 49 dokumentumot kértünk meg
más könyvtáraktól olvasóink számára.

6. RENDEZVÉNYEK
Rendezvényeink száma 2019-ben 159, az azokon résztvevők száma 3785. Ezek az adatok
kiemelkedőnek számítanak nem csak a város lakosainak számát tekintve. Programjaink között
voltak olvasáskultúra-fejlesztő programok, digitális kompetenciafejlesztő programok,
kulturális,

közösségi

rendezvények,

használóképzést

szolgáló

alkalmak

és

egyéb

rendezvények.
Rendszeres közösségteremtő, olvasást népszerűsítő programjainkkal havonta adunk alkalmat
a szabadidő kulturált eltöltésére.
Minden hónap első hétfőjén találkoztak a LAPOZÓ OLVASÓKÖR tagjai a Városi Könyvtárban.
2019-ben előadásokkal, felolvasásokkal emlékeztünk Déry Tiborra, Kányádi Sándorra, Márai
Sándorra, Örkény Istvánra, Beszélgettünk kedvenc, meghatározó olvasmányélményekről. A
Lapozó Olvasókör összejövetelei alkalmat adnak a találkozásra, elsősorban nyugdíjas korú
olvasóink számára a hétköznapokból kiszakadva közösségben szellemi táplálékhoz jutni.
Értékes délutánok ezek számomra, a könyvtáros számára is. A 15-20 fős közösség hálásan
távozik minden alkalommal megerősítve, hogy fontos feladatunk ez is, sokat jelent
látogatóinknak.
A REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA évek óta megszokott módon, a hónap második hétfőjén tartotta
összejövetelét. Ezeken a délutánokon a klub tagjai egyeztetik az aktuális feladatokat, szervezik
a versenyeken való részvételt, megbeszélik eredményeiket. Az év legfontosabb eseménye a
klub számára az intézményünkben minden év augusztusában megrendezésre kerülő Országos
Rejtvényfejtő Verseny. Az elmúlt évben is sikeres rendezvény volt az országos verseny.
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Minden hónap végén tartottunk MESÉLDE elnevezéssel családi mesedélutánt a
gyermekkönyvtárban. Ezzel a foglalkozással a legkisebbeket szólítjuk meg, bevonzva az egész
családot így a könyvtárba. Kengyel Éva kolléganőmmel közösen tervezzük, tartjuk a játékos,
mesés programot. Célunk az olvasóvá nevelés már egész kicsi korban, a mesék csodálatos
erejével élményt nyújtani. Ezt a feladatot küldetésszerűen végezzük. Nagyon fontos
számunkra, hogy már az egészen kicsi gyermekekkel megszerettessük a könyvtárat, hogy
később is rendszeres látogatónk legyen, hogy átadjunk egy valamit abból az értékből, amit
hatalmas népmese kincsünk, hagyományos játékaink, mondókáink, találós kérdéseink
rejtenek magukban.
Az elmúlt évben újabb rendszeres foglalkozással bővült kínálatunk, egy újabb réteget
megszólítva így. Kolléganőnk, Bihari Erzsébet, aki egy tanfolyam elvégzése után a DIGITÁLIS
JÓLÉT PROGRAM mentora lett, kétheti rendszerességgel ingyenes házi tanfolyamot hirdetett
azok számára, akik nehezebben boldogulnak okos eszközeikkel, nehezebben igazodnak el a
digitális világban. A tanfolyam rendkívül sikeres, hiánypótló program. A különböző képzőcégek
által szervezett tanfolyamokról ugyanis egy jelentős réteg kiszorul. Ezekre a foglalkozásokra
elsősorban őket invitáltuk. Nagyszerű lehetőség számukra, hogy a rendszeres foglalkozások
mellett, kolléganőnk egyénileg is foglalkozik látogatóinkkal, mint DJP mentorhoz, bármikor
fordulhatnak hozzá kérdéseikkel a városlakók.
2019-ben két céggel is együttműködve szerveztünk ingyenes SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉSt.
Az ENDOMA Hungary Kft. és a EUROTEAM Stúdió vette bérbe tőlünk az év során több ízben is
informatikai termünket.
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00297 számú pályázat keretein belül rendszeresen tartottunk
foglalkozásokat óvodás, martfűi, tiszaföldvári és kengyeli általános iskolás, valamint helyi
középiskolás csoportok számára. A foglalkozásokat Kengyel Éva és Eiler Zita kolléganőimmel
közösen különféle témákban (jeles napok, különböző művészeti ágak, környezetvédelem,
hagyományok stb.) tartottuk.
Ugyanez a pályázat tette lehetővé, hogy NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORt szervezzünk. A tábor
témája a népi kismesterségek voltak. A munkában, a már említett két kolléganőn kívül, a
közművelődési és könyvtári munkatársak szinte mind részt vettek. Az érdeklődés nagy volt, öt
napon keresztül nagy létszámú gyermekcsoporttal foglalkoztunk. A Kengyel Éva által írt
„kézműves mese” segítségével ismertettük meg a gyerekeket a népi kismesterségekkel,
hagyományokkal. Minden napra jutott drámajáték, mese és kézműves foglalkozás. A tábort
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egy nagy vásárral zártuk, ahol megelevenítettük a hét folyamán különböző eszközökkel
feldolgozott mesét is. Sikeres foglalkozás sorozat volt, gyermekek, felnőttek egyaránt sokat
táplálkozhattak belőle.
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
A márciusi író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal egy elmaradt őszi találkozás várva várt
pótlása volt, az elmúlt év legkiemelkedőbb, szépszámú közönséget vonzó könyvtári eseménye.
Az író legújabb, Vera című regényét mutatta be a martfűi olvasó közönségnek. Régi vágyunk
vált így valóra. Grecsó Krisztiánnal ezúttal is Kengyel Éva kolléganőnk beszélgetett a lelkes
közönség előtt. Felemelő este volt, hisszük, mert az író is utalt rá, nem ez volt az egyetlen
alkalom, hogy nálunk járt.
SZAVALÓVERSENY
A Városi Könyvtár minden évben a Költészet Napja alkalmából szavalóversenyt hirdet a város
diákjai számára. S bár versenynek nevezzük ezeket az alkalmakat, arra bíztattuk a gyerekeket,
hogy inkább ünnepnek éljék meg a délutánt, gyönyörködjenek saját szavalataikban, a mások
által választott versekben, a magyar nyelvben, a költészetben. A két délutánra hívtunk 3-3
versszerető vendéget, hogy segítsenek kiválasztani a jók közül a legjobbakat, akiket egy-egy
szép könyvvel jutalmazhattunk. Az alsó tagozatos gyermekeket Pápai Jánosné Zsuzsika néni, a
Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa, Tarjányiné Tasnádi Edit tanító néni és Szabófi
Ilona, a középiskola könyvtárosa értékelte. A felső tagozat és a középiskola versenyzőit pedig
Drávai Mária, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő és drámapedagógus, Asztalos
Árpádné, intézményünk igazgatója és Lefor Petra, irodalomban jártas középiskolás diák,
szavalóversenyeink állandó résztvevője.
A szavalók mind a két délutánon csodálatos élményekkel ajándékoztak meg bennünket.
Mindkét zsűri elismerően, elégedetten, jó érzésekkel telve értékelte a gyerekek szavalatait.
Dicsérték őket bátorságukért, kitartásukért, az átélésért, a versválasztásért.
Az alsó tagozatos kisdiákok minden évben nagy számban jelentkeznek a megmérettetésre.
Lelkesedésük szívet melengető, bíztató a jövőre tekintve. A felsőbb osztályba járóknál pedig
nagyra értékelendő, hogy még szakítanak időt a költészetre, arra, hogy kiválasszanak,
megtanuljanak egy verset, és kiálljanak vele a zsűri, a közönség elé.
Köszönet illeti a Martfűi József Attila Általános Iskola és a Damjanich János Szakképző Iskola
minden versmondóját a szavalatokért, a pedagógusokat és a szülőket a támogatásért, a
felkészítésért. Jövőre is nagy szeretettel várunk mindenkit!
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KÖLTÉSZET NAPJA
„Virágba borult hajnali mise, ahogy szavaid kitárod” – így hangzott az idei martfűi
költészetnapi ünnepség első versének első sora. A költő felelősségvállalásáról is szólt a
2019.04.11-én megtartott sokszínű műsor.
A Venczelné Polgár Anna, Nagy Eszter, Sipos Viktória és Kapin Tibor tolmácsolásában
elhangzott versek, a táncok, a népdal mind hatással volt a megjelentekre. Mert a művészet
elsődleges célja ez: hatással lenni, felemelni.
Ebben az évben a martfűi alkotók mellett, tiszaföldvári versírók lírája is hallható volt. A
költészetről, tavaszról, szerelemről, az élet nehézségeiről, körforgásáról szóló versek
randevúra hívták a balett, a társastánc, a néptánc, a kortárs tánc lépéseit.
Közreműködött a tiszaföldvári Tiszazugi Szivárvány néptánc csoport, rövid táncházzal zárva a
programot. Új színfolt volt a tiszaföldvári balettosok fellépése is. A Tiszaföldvárról érkező
társastáncosok, Bárándi János és Tóth Fruzsina Gabriella bemutatói jól példázták, e
mozgásforma nem „csak” versenyszám, hanem művészet is egyben. Tóth Adél és Fodor Panna
színpadi jelenléte a gyermekkorba repítette vissza a nézőket. A két lány a martfűi Modern
Táncműhely tagja. A mozgásművészeti stúdió kiscsoportosai tavaszi koreográfiát hoztak
közénk, a két nagycsoportos pedig az életkereket forgatta meg.
A műsor megálmodója, szerkesztője ezúttal is Kengyel Éva volt.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal került megrendezésre az Ünnepi Könyvhét, a
kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe. Ehhez az egyedülálló magyar
kulturális rendezvénysorozathoz évről évre változatos programokkal csatlakozik könyvtárunk
is. Ez évben az Ünnepi Könyvhét idejére ingyenes beiratkozást hirdettünk, zsákbamacskaként
kínáltunk kölcsönözhető könyveket, és vásárt rendeztünk az állományból kivont könyveinkből.
Június 12-én teadélutánra hívtuk versíró barátainkat. Kengyel Éva versíró kolléganőnk
különféle feladatok segítségével azt mutatta be, hogy a líra nem csak komoly, hanem játékos
is lehet, és hogy összecsenghet más művészeti ágakkal is. A délután remek, családias
hangulatban telt. Reméljük, rendszeressé tudjuk tenni az ilyen összejöveteleket, amelyek
alkalmat adnak a helyi alkotóknak a találkozásra, az eszmecserére, a közös alkotásra.
Június 13-án egy másik korosztályt vártunk a könyvtárba, a legkisebbeket kínáltuk mesével,
zenével, játékkal. Mesélde nevű programunkat keltettük újra életre a Könyvhéten. Nagy
örömünkre sok kisgyermek „elhozta” anyukáját, apukáját egy pihentető órára. Június 14.
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estéjén pedig filmvetítésre invitáltuk olvasóinkat. A könyvhét ihlette választásunkat. Egy örök
nagy kedvenc, a Micimackó című könyv írójáról és fiáról szóló életrajzi drámát vetítettük.
Célunk könyvheti programjainkkal is az volt, hogy a könyv nagyszerűségét hirdessük, az
olvasást népszerűsítsük.
ORSZÁGOS REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY
A Országos Rejtvényfejtő Verseny minden évben várt, nagy esemény intézményünkben.
Büszkék vagyunk arra, hogy évről évre helyet adhatunk ennek a rangos, nagy érdeklődésre
számot tartó rendezvénynek. A Martfűi Ünnepi Napok keretein belül immár 22. alkalommal
hirdetett egyéni versenyt városunkban a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete 4 kategóriában,
kezdők, haladók, mesterjelöltek és mesterek részére. A Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár ezúttal is kellemes, megfelelő helyszín volt az elmélyült gondolkodásra. Ezen a
délutánon közel 150 gondolkodó kereste ezt a varázslatos élményt az ország sok, egészen
távoli településéről is nevezve. Büszkék vagyunk könyvtárunk rejtvényfejtő klubjára. A tagok
a martfűi és a másnap megrendezett szolnoki versenyen is szép eredményekkel álltak helyt. A
martfűi rejtvényfejtő verseny résztvevői ez évben is vitték városunk jó hírét szerte az
országban.
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Az október számunkra azt jelenti: Országos Könyvtári Napok. Könyvtárak az emberért,
felelősség a Földért – ez volt 2019-ben a könyvtári napok jelmondata. A cél az volt, hogy
könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel körbejárjunk néhány fontos témát, és így, az
információ átadásával, cseréjével, mi is tegyünk egy apró lépést egy tökéletesebb, élhetőbb,
fenntartható világ megteremtéséért.
Programsorozatunkat ezúttal is minden korosztályra gondolva terveztük. Olyan témákat
választottunk, amelyek aktuálisak, sokunkat érintenek.
Az első esemény a NÉPMESE NAPJA volt. 2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek
Elek születésnapján a magyar népmeséket. Ezen a napon különös tisztelettel tekintünk
népmeséinkre, más népek meséire. Gondoskodnunk kell arról, hogy a népmesék
fennmaradjanak, a bennük rejlő bölcsességek tovább adódjanak. Ezért a Népmese Napján
feladatunk minden felnőtt figyelmét felhívni a mesék, a mesehallgatás varázslatos erejére,
rendkívüli fontosságára. A Martfű Városi Könyvtárban Soós Emőke bábszínész, énekes,
mesemondóval ünnepeltük a Népmese Napját. Emőke csodálatos tájszólással előadott
népmesékkel varázsolt el közel 80 gyermeket. Együtt velük megfogalmazta, mennyire fontos
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a mese az életünkben, hogy lelkünket kell táplálni vele. Bíztatta őket, kérjék szüleiktől,
nagyszüleiktől minden nap a mesét. Emőke énekszóval, közös énekléssel búcsúztatta kis
közönségét, akik mesekekszet majszolva, mesével telve, mosolyogva indultak vissza az
óvodába, iskolába.
Második programunk még mindig a mesékről szólt. Szeptember 30-án MESÉLDÉT, családi
mesedélutánt tartottunk a gyermekkönyvtárban.
GONDOLKODJUK ÖKOSAN! címmel kisiskolások és felső tagozatos diákok számára tartottunk
játékos környezetvédelmi foglalkozásokat október 2-án. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben a
témában is jártasak már a gyerekek, lelkesen beszélnek arról, hogyan tudnak ők maguk is
hozzájárulni környezetünk védelméhez. Bízhatunk benne, hogy nekik köszönhetően szebb lesz
a jövő.
Az Országos Könyvtári Napok egy hete alatt a programok sorába minden évben igyekszünk
belefűzni egy irodalmilag, kulturálisan különösen értékes eseményt, egy ÍRÓ-OLVASÓ
találkozót, ahol lehetőségünk adódik testközelbe kerülni a kortárs magyar irodalommal.
Ajándéknak szánjuk, és mi magunk is úgy éljük meg ezeket a találkozókat, találkozásokat. Egy
kisváros életében különösen jelentős, nem magától értetődő pillanatok ezek. Az Országos
Könyvtári Napok martfűi eseménysorozatában kiemelt programunk vendége TÓTH KRISZTINA
költő, író, műfordító volt. Kengyel Éva beszélgetett vele lelkes közönség előtt. Tóth Krisztina,
a magyar kortársirodalom egyik meghatározó egyénisége gyermekeknek és felnőtteknek szánt
műveit sok martfűi olvasó kedveli. Az író-olvasó találkozóra is szép számmal érkeztek
érdeklődők, nagy meglepetésünkre és örömünkre gyermekek is. Megismerhették vendégünk
életútját, köteteit és különleges személyiségét, mely egyszerre érzékeny és nyitott.
ÜLTESS FÁT, OLVASS ALATTA KÖNYVET! – Ez volt a mottója annak az országos
kezdeményezésnek, amelynek kitalálója a mezőkovácsházi Városi Könyvtár. Közel 200
könyvtár, köztük mi is, csatlakoztunk a programhoz. A cél kettős volt: felhívni a figyelmet a
környezettudatosságra, a környezetvédelemre, és népszerűsíteni az olvasást. A faültetés
életadás. Akár meghatónak is érezhetjük, hogy október 4-én délután új élet született a
Művelődési Központ parkjában, éppen a könyvtár ablakai alatt. Hiszünk benne, hogy a
Könyvtár Fája hosszú életű lesz - ha nem is örök, mint a könyvek - és még mi is megérhetjük,
hogy nagyra nő, árnyat ad, és olvashatunk is alatta. Boldogság volt tapasztalni, hogy sokan
érezték szívügyüknek a kezdeményezést. A könyvtár minden kiscsoportja képviseltette
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magát, jöttek kisgyermekes családok is, így együtt kötözhettük fel a könyvtárunkra utaló
feliratos szalagokat a platánfánkra.
Irodalmi program volt a folytatás, péntek este tartottuk a már hagyományosnak mondható
FELOLVASÓ ESTet. Az idén is hallgattuk egymást szeretettel, kóstolgattunk finom irodalmi
falatokat, és nem maradt el a jól megszokott „öszöm-iszom” sem.
A KÖNYVES VASÁRNAPon a könyvtár, a Martfűi Hely- és Ipartörténeti gyűjtemény és a Pécskői
Gyűjtemény rendkívüli nyitvatartásával, ingyenes beiratkozási lehetőséggel vártuk az
olvasókat. Kínáltuk szeretettel a helytörténeti gyűjteményhez készült A cipőkirály birodalma
című mesét és a Pécskői család néprajzi gyűjteményéhez íródott Házi áldás, avagy derűs mese
Miki bácsi gyűjtéséből című történetet nem csak gyerekeknek.
Minden évben lelkesen készülünk erre az ünnepi hétre. Elégedetten zártuk az
eseménysorozatot, reméljük így éreztek látogatóink is.

7. LÉTSZÁMADATOK
2019-ben hosszú, kitartó küzdelem után jelentős változás történt a könyvtár dolgozói
létszámában. Egy sokéves áldatlan állapot ért véget. Az egy fő főállású könyvtáros mellé egy,
a teljes intézmény összlétszámát érintő átszervezés után került még egy főállású kolléga.
Bihari Erzsébet 4 éven keresztül dolgozott a könyvtárban közcélú foglalkoztatottként. Ez idő
alatt mindvégig tapasztalhattuk, hogy mennyire megbízható, pontos, munkájában precíz,
szorgalmas, lelkiismeretes, kreatív, hasznos munkaerő, remek kolléga. Az olvasók
megszerették kedves, segítőkész személyiségét. Informatikai tájékozottsága az egész
intézmény számára hasznos. Nem csak a könyvtári területen, hanem az intézmény egyéb
területein is helyt áll: plakátokat készít, valamint ő a Martfű Mozi egyik vetítője, s mint ilyen is
nélkülözhetetlen a Ház számára.
Számomra nagyon megnyugtató a jövőt tekintve is, hogy őt magam mellett tudhatom, mint
állandó kollégát. Az idei év feladata lesz, hogy elkezdje a segédkönyvtáros képzést, és legyen
ennek köszönhetően szakmailag még felkészültebb.
Ez a személyi változás biztonságosabbá tette a könyvtár helyzetét, tervezhetőbbé tette a
munkát. Jelentős, nagy változás ez, hálásak vagyunk érte.
A könyvtári munka minden területén jelentős szerepet vállal Kengyel Éva, az információs
szolgálat főmunkatársa. Éva, bár hivatalosan nem könyvtáros, nélkülözhetetlen. Fontos
munkát végez a kölcsönzés területén, az olvasók kedvelik, gyakran kérik segítségét
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olvasmányválasztáshoz. Kiemelkedő szerepe van a gyerekfoglalkozások megtervezésében,
megtartásában. Ötletelésben minden esetben lehet rá számítani. Ő irodalmi programjaink,
kiemelt rendezvényeink, az író-olvasó találkozók rendszeres moderátora, a Költészet Napi
műsor megálmodója, rendezője. Munkája nélkülözhetetlen a könyvtárban.
Az elmúlt évben néhány hónapig még segítette munkánkat egy közcélú foglalkoztatásban
dolgozó kolléganő is. Kása Krisztina rendkívül jó hozzáállású, szorgalmas, kreatív
munkatársunk volt. Sajnáltuk, amikor el kellett köszönnünk tőle.
Munkánkat az elmúlt évben is segítették IKSZ-es diákok. Főként martfűi diákok, a megye több
középiskolájából is választották a könyvtárat a kötelező óraszám letöltésére. Elsősorban a
selejtezési, könyvfelszerelési, könyvrendezési munkákban tudtak részt venni.

8. PÁLYÁZATOK
2019-ben részt vállaltunk az EFOP pályázatból. Szinte erőn felül vállaltuk foglalkozások
megtartását. Így is sikerült azonban szakmailag értékes munkát végeznünk, a gyerekek
számára értékes programokat kínálnunk.
2019-ben az érdekeltség növelő pályázaton kivételesen nagy összeget nyertünk (757.000 Ft).
A támogatást teljes egészében könyvvásárlásra fordítottuk.
Az elmúlt év augusztusában adtuk be pályázatunkat az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához
a felnőtt olvasótért felújítására, korszerűsítésére. Novemberben értesültünk a pályázat
sikeréről. Ez a lehetőség a 2019. év egyik legnagyobb termése. A felújításnak köszönhetően
teljesen megújul majd ez a tér, korszerűbb, kényelmesebb környezetet biztosítva így
olvasóinknak, látogatóinknak.

9. ÖSSZEGZÉS
Az Önkormányzat támogatásának és az érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően 2019ben sok értékes könyvvel gyarapodott könyvtárunk állománya. Olvasóink, látogatóink száma
nem csökkent, programjaink iránt minden esetben nagy volt az érdeklődés. A
létszámgyarapodás rendkívüli változás volt az elmúlt évben.
A statisztikai adatok évek óta kiegyensúlyozottságot mutatnak. Hálás feladat ilyen feltételek
mellett dolgozni a kultúráért, a város lakosságáért.
Legfontosabb feladatunk az elmúlt évben is a közösségteremtés, az olvasóvá nevelés (egészen
kicsi kortól kezdve), az értékadás, mértékadás, lehetőség biztosítása a szabadidő kulturált
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eltöltésre. Kiemelt jelentősége van a kisgyermekek, a családok és az idősebb korosztály
(támogatásuk az elmagányosodással szemben, a demencia megelőzése érdekében) számára
nyújtott szolgáltatásainknak.
Köszönettel tartozunk Martfű Város Önkormányzatának az egész éves támogatásért
(állománygyarapítás, rendezvények, ajándékok, tiszteletdíjak, a Könyvtár Fája).
Az egész év során folyamatosan kaptunk pozitív visszajelzéseket látogatóinktól, ez erősít
bennünket abban, hogy érdemes ilyen lelkesedéssel folytatni munkánkat.

5. MARTFŰI HELY- ÉS IPARTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Jeles év volt a 2019-es a Gyűjtemény életében, hiszen 5 éve, 2014. szeptember 25-én írta alá
Cseri Miklós, Kultúráért felelős helyettes államtitkár, - jelenleg a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum igazgatója - működési engedélyünket. Ezzel megkezdődött a hivatalos
működésünk közérdekű muzeális gyűjteményként, közel egy éves előkészítő munka után.
Az 5 éves évforduló átgondolásra és az új tervek letisztázására késztetett.
Az 1997. évi kulturális törvény 2017. évi módosításai még nagyobb szerepet adnak a
múzeumoknak a köznevelésben és a kultúra terjesztésében, illeszkedve az EU által
megfogalmazott élethosszig tartó (LLL) és az élet teljes területére kiterjedő (LWL) tanulás
elveihez.
Az alapvető törvényi előírások nem változnak, munkánk legfontosabb célja továbbra is
biztosítani a kulturális javakhoz való hozzáférést, hiszen ez minden ember egyetemes joga.
A törvényben megfogalmazottak szerint a muzeális intézmények feladata:
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a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja
b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét
c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás
folyamatához
d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez
e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival
segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését
f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít.
Gyűjteményünk a hivatalos működés kezdetétől végzi ezeket a feladatait, folyamatosan
bővítve minden téren az általa kínált lehetőségeket, tanulási-szórakozási alkalmakat. A
küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint feladatunk: Martfű helytörténeti és a közigazgatási
határain belül működő ipari létesítmények, iparágak történeti, illetve azon belül, a gyártási
folyamatokhoz kapcsolódó technikatörténeti tárgyak, visszaemlékezések, tudományos
forrásértékkel bíró dokumentumok, fényképek gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése,
archiválása, és kiállítások, pedagógiai programok, rendezvények formájában mindenki
számára elérhetővé tétele; a martfűi identitás erősítése.
A tavalyi év egyik fontos eredménye, hogy a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum felkért
minket partnernek Erasmus+ KA2-es pályázatához, melynek alapja a jó gyakorlatok cseréje,
célja a pályázatban résztvevő szakemberek kompetenciájának, emellett saját részről a
múzeumandragógiai eszköztár fejlesztése. Másodlagos célcsoport az 55 évnél idősebbek, akik
a múzeumi gyűjtéseknél a legfontosabb adatközlők, célunk, hogy ők át tudják adni értékeiket
és az életük során felhalmozott tapasztalataikat a fiatalabb generációknak a kölcsönös
egymástól tanulás jegyében.
A kunszentmártoni mellett együtt dolgozhatunk a mezőtúri Fazekas Múzeummal és a szolnoki
Damjanich János Múzeum egy-egy munkatársával, ez a jövőben is aktív szakmai
együttműködést segít elő. Külföldi partnereink dél-európai városok, ahol az idős korosztállyal
való aktív és rendhagyó programok megismerése mellett a múzeumok működésébe, kiállítási
trendjeibe is betekintést nyerhetünk. A pályázat megvalósítási ideje 20 hónap, projektzárás
2021. szeptember.
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A Gyűjtemény szempontjából pozitív, hogy folytatódott Partizanske és Martfű kapcsolatának
erősödése. A szlovákiai város múltja, felépülése - Martfűhöz hasonlóan - Jan Antonin Batához
köthető. Polgármesterük egyfajta V4-es együttműködés kialakításán dolgozik közép-keleteurópai Bata városokkal, köztük Svit, Otrokovice, Zlin, Vukovar-Borovo. Az első, 2018
szeptemberi látogatásunk után tavaly augusztusban, az Örökzöld Tisza Fesztivál idején tartott
testvérvárosi találkozónkra kaptak meghívást az Önkormányzattól, ahol alpolgármesterük
képviselte a szlovákiai várost. Én szeptemberben újra kilátogathattam, ezúttal Rágyanszky
István alpolgármester úrral együtt. A két város újból megerősítette azon szándékát, hogy
testvérvárosi megállapodást kössenek.

Személyi Feltételek
A hivatalos működési engedély feltétele 1 fő 8 órás szakalkalmazott foglalkoztatása. A
gyűjtemény jellege miatt a muzeológia mellett a történem diploma kritérium, ezt pozitívan
egészíti ki az etnográfus végzettség, mely nem csak a Pécskői Család Alföldi
Gyűjteményével/ben való munkát segíti, de a jeles napokhoz kapcsolódó és kézműves
foglalkozásoknak is jó alapot ad.
A muzeológusi feladatok ellátása mellett feladataim közé tartozik a múzeumpedagógia és a
gyűjteménykezelés is. Ezeken túl hozzám tartozik az intézmény időszaki kiállításainak teljes
lebonyolítása, de besegítek a közművelődési feladatokba, városi rendezvényekbe stb. is.
A múzeumi munkához és a népművészethez kötődő pályázatok megírása, lebonyolítása és
elszámolása is része munkámnak. A Nemzeti Kulturális Alaphoz minden évben pályázunk
restaurálásra, itt korábbi években állományvédelmi fejlesztésekre is nyertünk támogatást,
tavalyi évben ilyen irányú pályázatot nem hirdettek ki. Már másodjára vehettünk részt a Csoóri
Sándor Alap által kiírt pályázaton, ahol a népművészetet és a népi kismesterségeket tudjuk
széles körben népszerűsíteni.
Az elmúlt években a múzeumi közfoglalkoztatási program jóvoltából több fiatal dolgozott
velem, hogy a digitalizálásban, múzeumi rendezvényeken segítse munkámat. Ők, a
közművelődési eseményeken is besegítettek. 2017-18-ban még három fő dolgozott
folyamatosan. 2019-ben 1 fő dolgozott áprilistól júliusig, 1 fő októbertől, 1 fő decembertől a
közművelődési és múzeumi területen, de az önkormányzati közfoglalkoztatási programból.
2020-ban a program folytatása kétséges.
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A tavalyi évben a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum felkért minket partnernek
Erasmus+ KA2-es pályázatához, melynek alapja a jó gyakorlatok cseréje, célja a pályázatban
résztvevő szakemberek kompetenciájának, emellett saját részről a múzeumandragógiai
eszköztár fejlesztése. Másodlagos célcsoport az 55 évnél idősebbek, akik a múzeumi
gyűjtéseknél a legfontosabb adatközlők, célunk, hogy ők át tudják adni értékeiket és az életük
során felhalmozott tapasztalataikat a fiatalabb generációknak a kölcsönös egymástól tanulás
jegyében.
A kunszentmártoni mellett együtt dolgozhatunk a mezőtúri Fazekas Múzeummal és a szolnoki
Damjanich János Múzeum egy-egy munkatársával, ez a jövőben is aktív szakmai
együttműködést segít elő. Külföldi partnereink dél-európai városok, ahol az idős korosztállyal
való aktív és rendhagyó programok megismerése mellett a múzeumok működésébe, kiállítási
trendjeibe is betekintést nyerhetünk. A pályázat megvalósítási ideje 20 hónap, projektzárás
2021. szeptember.

Képzés
1. Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő OKJ-s képzés 2018-2019.
– 10 hónap
2. Népi Játszóház foglalkozásvezetői képzés – Békés Megyei Népművészeti Egyesület 2019.
120 óra
3. Korszerű múzeumi tudásátadás az élethosszig tartó tanulás érdekében – 60 órás
múzeumpedagógiai képzés a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban
Állományvédelem
Önkormányzati támogatással - a gyűjtemény muzeológusaként - elvégeztem a Magyar
Nemzeti Múzeum múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő OKJ-s képzését, mely 2018
februárban kezdődött és 2019 januárban ért véget.
A képzés során elsajátított ismeretekkel a megelőző műtárgyvédelem feltételeinek
biztosítására tehetünk fontos lépéseket. Már a 2018. évi, majd a tavalyi szakmai anyag
beszerzésénél is arra törekedtem, hogy a legfontosabb műtárgybarát csomagolóanyagok a
Gyűjtemény rendelkezésére álljanak. A fotó- és dokumentumanyagok tárolása nagyrészt
megoldott, ám a tárgyraktárban további, főként savmentes dobozok, Salgó polcok
beszerzésére lenne szükség.
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1. NKA pályázata műtárgyak restaurálására
a) 2018-ban megnyert pályázat megvalósítása 2019 első harmadában
A Nemzeti Kulturális Alap 400.000 Ft-tal támogatta a cipőgyűjtemény legfontosabb, a Tisza
Cipőgyár által, 1950-1991 között gyártott cipők, leginkább károsodott, a szakember által
javasolt darabjainak restaurálását.
Hugyecsek Balázs tárgyrestaurátor végezte a 47 darab cipő restaurálását, preventív
megóvásuk érdekében minden darabhoz, egyedi méretre betétet is készített. Munkája
jóvoltából a cipők megtekinthetőek a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény „Város
születik” című állandó kiállítás negyedik termében, a Tisza Cipő mintabolt árusító polcait idéző
installáción.
b) 2019-ben megnyert pályázat, megvalósítás 2020-ban, támogatás: 180.000 Ft, cél: a
cipőgyűjtemény következő részének restaurálása. Így lehetővé válik, hogy 3-4 havonta
cserélhessük az installáción kiállított cipőket, így előzve meg a felesleges fény-, por-,
hő- és páraterhelést.
2. Megelőző műtárgyvédelem
- digitális pára- és hőmérő a Damjanich János Múzeum Állományvédelmi Bizottságától,
használatra átadva, mérés helye: az állandó kiállítás 3. terme
- műtárgybarát archivális csomagolóanyagok vásárlása – savmentes dobozok, savmentes
papírtekercs, tyvek fólia tekercs – Beleltározott fotóanyag 100 %-ban, dokumentumanyag
60%-ban műtárgyak tárolására alkalmas tárlókban van elhelyezve.
Helytörténeti raktár szabadpolcos tárolással, az ipartörténeti raktár műtárgyai nagyrészt
dobozokban.
A környezeti feltételek (hő, pára, fényviszonyok) az új nyílászáróknak köszönhetően egy
évszakon belül stabilak, télen sajnos alacsonyabb a páratartalom az ideálisnál.
Az állományvédelmi bizottság évente egyszer ellenőrzi, hogy a kiállítás terei és a raktárak
alkalmasak-e műtárgyak hosszú távú megőrzésére, nincs-e rovar vagy fertőzésveszély. A
Művelődési Központban erre a célra kialakított termek valamint a műtárgyak tárolása és
csomagolása is megfelelő. A jövőben külső raktárak kialakításában is gondolkodni kell,
kérdéses, ott is tudjuk-e biztosítani az elvárt műtárgyvédelmi feltételeket nagyobb beruházás
nélkül. Takács István, martfűi vállalkozó a tulajdonában lévő egykori Irodaház első emeletének
1-2 irodáját rendelkezésünkre bocsátotta pár évre, ez - a fűtési időszakon kívül - különösebb
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intézkedések nélkül alkalmas környezetet jelenthet nagyobb tárgyainknak, az életmódot jól
reprezentáló, tipikus berendezési tárgyaknak.

Digitalizálás
2018-ban csatlakozhattunk a Forum Hungaricum Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia
Programjához, melynek jóvoltából 1 fő normál (nem közfoglalkoztatotti) munkabérért
dolgozhatott nálunk, sajnos a program 2019-ben nem folytatódott. A Magyar Nemzeti
Múzeum kulturális közfoglalkoztatási programjában 1 főt tudtunk alig 4 hónapra
foglalkoztatni, ő, egyéb múzeumi és közművelődési feladatai mellett digitalizálással is
foglalkozott. Mennyiségileg így elmaradtunk az előző évektől, elsősorban a csak digitális
formában nálunk hagyott fényképekkel, dokumentumokkal dolgoztunk.
A Forum Hungaricum program eredményeként, a MANDA adatbázisában és az Europeana
felületén több mint 300 fénykép illetve szöveges dokumentum tekinthető meg a Gyűjtemény
anyagából.
Ideális lenne elsőként a fényképek, majd a szöveges dokumentumok esetében is elérni a
100%-os digitalizálási szintet és a Manda felületein túl, a művelődési központ honlapján is
kereshetővé tenni.

Múzeumpedagógia
- kezdetben a jeles napok szokásanyagának feldolgozására épült
- egyre komplexebb – néprajzzal, mondókákkal, népdalokkal, kézműves foglalkozásokkal és
régi tárgyakkal együtt igyekeztünk teljesebb képet adni a népi életmódról, a hagyományos
mindennapokról.
- Állandó kiállításhoz saját helytörténeti játékokat készítettünk, majd 2017-től új időszámítás:
saját, igaz mese készült a Bata-korszak feldolgozására – A cipőkirály birodalma. Mese írója
Kengyel Éva munkatárs, illusztrációként a fotótár anyagát Prónai Andrea közfoglalkoztatott
grafikus dolgozta át. Mesélő, mint most is, Székácsné Tálas Gabriella. Kicsiknek papírszínházra,
nagyobbaknak vetítve. A mese eszközeivel a gyermekek számára is jól érthető, könnyen
feldolgozható formában tudjuk átadni a várostörténeti állandó kiállításunk üzenetét. Bár úgy
tapasztaltuk, hogy felnőttek számára is élvezetes. A mesehallgatás közben megszerzett
információkra a tárlatvezetés során tudunk építeni, foglalkozással, a meséhez kötődő
játékokkal az ismeretek beépülését is biztosíthatjuk. 2018. Házi áldás címmel újabb mese
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íródott a Pécskői gyűjtemény tárgyainak feldolgozására. Cél: a kiállítás legfontosabb tárgyait
képpel, funkció közben, névvel együtt szerepeltessük.
2019-re készült el harmadik mesénk, mely a kismesterségek bemutatására ad lehetőséget.
Ennek illusztrációját Tarjányi Nóri készítette, itt célunk a Kézműves ház és a mézeskalács
bevonása volt.
Mindhárom mesénkre a nyári szünetekben 5 napos tábort szerveztünk, melynek minden
napján előkerült a mese és az illusztráció, de minden nap máshogy használtuk és minden nap
más kézműves foglalkozás került mellé. Ezt egészítettük ki hol drámajátékkal, hol táncházzal
és népviselet-bemutatóval. A tavalyi tábor sokszínűségéhez hozzájárult a Csoóri Sándor Alap
pályázata, melynek segítségével egy kolléganő kékfestést, egy bútorfestést, egy kosárfonást
tanult, én népi játszóház-vezető tanfolyamot végeztem. A képzésen tanultakból építettük fel
a tábor kézműves foglalkozásait, készítettünk agyagdíszeket, rongybabát, kékfestős
zsebkendőt, nemezeltünk, és Juhászné Hidvégi Edittel mézeskalácsot díszíthettünk. A népi
kismesterségek megismertetésére szintén pályázati támogatásból kézműves tábort
tartottunk, ahol 5 napon keresztül 7 féle mesterséget próbálhatott ki a 25 táborozó.
A pályázat megvalósítása 2018 szeptemberében kezdődött, 4 millió forintot fordíthattunk a
népművészet

ápolására,

megismertetésére.

Szakkörön,

játszóházakban,

kézműves

foglalkozásokon ismerkedhettek meg a gyerekek és szüleik a hagyományos népi
motívumokkal, a Tisza mentén honos mesterségekkel és azok alapanyagaival. Négy
alkalommal, városi rendezvényeken ingyenes játszóházba vártuk a város minden lakóját:
december 2-án advent alkalmából, március 30-án játszóházi hétvégénken, majáliskor és
gyereknapon találkozhattak a program résztvevői a szolnoki, mezőtúri népművészekkel:
agyagozás, szalma- és csuhéfonás, gyékénytárgy-készítés, mézeskalács készítés és díszítés,
szövés, nemezelés, szappanöntés és gyöngyfűzés várta a gyerekeket.
Mézeskalácskészítő- és díszítő szakkört általános iskolás diákoknak, részt vehettünk az
említett képzéseken és megtartottuk az egyhetes tábort. A pályázati támogatásból
maradandó eszközöket és alapanyagot is vásároltunk foglalkozásainkhoz: körmöcskéket,
szövőkereteket, karmantyúbabákat, vetélőt, szövő- és gyöngyfűzőtűt, gyöngyöt, nemezt,
agyagot, bútorfestéshez ecseteket és festéket, hímzőfonalat stb.
A 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 millió forinttal támogatta a Csoóri Sándor
Alaphoz benyújtott pályázatunkat. Hasonlóan a tavalyihoz: kézműves játszóházakra várjuk
majd a gyerekeket és szüleiket, nemezelő képzést tartunk felnőtteknek, és folytatjuk
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továbbképzésünket, hogy minél több foglalkozást tarthassunk saját erőből. Az idei
pályázatban új elemet jelent, hogy szakmai kapcsolatot építünk ki a Felvidéken működő
Gömöri Kézművesek Társulásával.
És tudom, hogy készül egy újabb mese is, az első mondatok már megszülettek. A téma talán
már nem titok: Mariházy Miklós, Martfűről elszármazott színi direktor életének feldolgozása.

Rendezvények
A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény 5. alkalommal csatlakozott a Múzeumok Éjszakája
országos programsorozatához, és 3. alkalommal színesítette Veteránjármű Találkozó a
rendezvényt.
Az Ipartörténeti kiállítás és a Pécskői Család Alföldi Kerámiagyűjteménye mellett új helyszínek
is várták a látogatókat. A Pilkó Bt. jóvoltából, az eredeti berendezési darabok bemutatása
mellett, most két kiállítást is rendezhettünk a Tisza Cipőgyár Irodaházának légópincéjében. A
második világháborútól a rendszerváltásig használt egyenruhákat, kiegészítőket és
fegyvereket mutatott be a Szolnoki Katonai Hagyományőrző és Repüléstörténeti Baráti Kör öt,
- természetesen - korabeli egyenruhába öltözött tagja. A fegyverek között volt, amelyik a két
világháborút is megjárta, voltak pisztolyok, szuronyok és mesterlövész puskák is, az
egyenruhákhoz sorsok és történetek kapcsolódtak, amikről szívesen meséltek a
hagyományőrzők.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet támogatásával egy zárka
berendezését is átvizsgálhattuk: a zárkaágyat, - szekrényt személyes használati tárgyakkal, a
fogvatartottaknál található felszereléseket. Laczkó István BV őrnagy, a megyei intézet
megbízott osztályvezető helyettese a büntetés-végrehajtás történeti bemutatása mellett a
fogvatartottak és a személyi állomány mai helyzetéről is beszélt. Rabszállító kocsival érkezett,
mely külön látványosságot jelentett a cipőgyári irodaház előtt. Az előadás mellett a különböző
mozgáskorlátozó- és kényszerítő eszközöket is bemutatta a vállalkozó kedvű látogatókon:
vezetőszár, bilincsrögzítő öv, bilincs. Volt nála gumibot és könnyfakasztó eszköz, karhatalmi
tömegoszlató pajzs, sisak és védőmellény.
A történelmi büntetőeszközöket a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum tárgyai
segítségével próbálhattuk ki magunkon: a deres, kaloda, és nehéz vasbilincs évszázadokon
keresztül napi használatban volt egész Európában. A múlt idézését a Pécskői
Kerámiagyűjteményben folytathattuk, ahol Kengyel Évi legújabb meséjének hallgatása közben
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festhettünk zsebkendőt és csodálhattuk a régi használati eszközök szép kidolgozását,
harmonikus motívumait.
A városunk különös történetét és a veteránjárműkkel megidézett kor hangulatát szívhatta
magába mindenki a várostörténeti tárlaton régi tervekkel, divatmagazinokkal, gyerekkorból
ismert reklámokkal és restaurált Tisza Cipőkkel találkozhattak a kiállítás termeiben.
A Deák Miklós Íjász Szakosztály és a Lövészklub tagjainak felügyelete mellett bárki
kipróbálhatta az íjat és a lőtéren a légpuskák több típusát, de Indiana Jones is küzdelemre
invitálta a flipperhez látogatókat.
A sport fontosságát hangsúlyozta a fent említetteken kívül a Martfűi Úszó és Triatlon Klub,
amely Balogh József vezetésével óvodástól szenior kategóriáig több futamban futóversenyt
indított délután 3 órától, dacolva a meleggel és a szúnyogok hadával. A versenyzőknek a
korosztályuk szerinti távot a cipőgyár területén kellett teljesíteni, ezzel is csatlakozva a
múzeumi programokhoz. A táv teljesítése után valamennyi résztvevő érem, oklevél, apró
ajándék díjazásban részesült.
Szentgyörgyi Rómeó aerobik világbajnok közös tornázásra, Marót Viki és a Nova Kultúr
Zenekar profi előadásával táncra buzdította a nézőket-hallgatókat a motoros és autós
ügyességi versenyek között.

Múzeumok Őszi Fesztiválja
Tyereskova, szovjet űrhajós 1963-ban 3 napot töltött az űrben első női űrhajósként, majd 2 év
múlva Martfűre látogatott. Tiszteletére a Tisza Cipőgyárban brigád alakult, és máig őrzi nevét
a Tyereskova Lakásszövetkezet. Föld körüli útjára emlékezve a látogatóknak csillagászati
előadást és bemutatót tartottunk. Szakmai előadónk: Halmai István martfűi amatőr csillagász,
a szolnoki TIT tagja és Ujlaki Csaba a szolnoki csillagász kör vezetője. A Lakásszövetkezet
évtizedeiről Farkas Roland mesélt.
Most elsőként került sor a Tisza Cipőgyár irodaházának bejárására. Hasonló programra a
korábbi években is sor került, a Tisza Cipőgyár ’A’-gyárában már kétszer is jártunk (Múzeumok
Éjszakája és Kulturális Örökség Napjai), tavaly az irodaház alatti légópincében és Vezetési
ponton tartottunk tárlatvezetést. Ennek akkora sikere volt, hogy az idei Múzeumok Éjszakáján
is megnyitottuk, egyenruha- és fegyverkiállítást rendeztünk benne. A gyártelep és maga az
Irodaház is zárt közeg volt a fénykorában, a dolgozókon kívül kevesen jártak bent, mi
szeretnénk megmutatni ezt is a lakosoknak!
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Idei célunk az 1958-ban épült irodaház első emeletének bejárása volt, ahol a 83 méter hosszú
folyosóról 30 iroda nyílik, köztük a Vezérigazgató, Gazdasági igazgató irodája, tárgyaló- és
oktatótermek. A pénztárban a riasztóval felszerelt bőrönd mellett hevertek a pénzeszsákok,
pénzkötegelők, és izgalmas a rengeteg páncélszekrény. A Műszaki fejlesztés irodája szinte
érintetlen, az asztalon cipőtalpakkal, szegecsekkel, gumi- és bőrmintákkal, mintha csak kávézni
ugrott volna ki a kolléganő.  Külön izgalmas volt, hogy az emeleten nincs világítás, így
zseblámpával jártunk irodáról-irodára.
Az épületet 2007-ben bezárták, ma a Pilkó Bt., egy martfűi vállalkozás tulajdona, ők tették
lehetővé a látogatást, és hozzáférést adnak az épületben lévő régi dokumentumokhoz is.
A látogatás két turnusban zajlott, november 7-én 17 és 18 órától, mindkettőre volt sok
érdeklődő. Voltak közöttük egykori dolgozók, akik régi irodájukba szerettek volna
bekukkantani, és nagyon örömmel láttuk a rengeteg fiatalt és fiatal felnőttet, akiket érdekel
városuk múltja.

Gyűjteményünk 2014. szeptember 26-án kapta meg működési engedélyét. Az eddig eltelt 5 év
átgondolására, a következő éveket meghatározó irányok megismerésére rendeztük meg
konferenciánkat október 29-én. A térség közgyűjteményeit és martfűi civil szervezeteket,
pedagógusokat hívtunk meg rendezvényünkre, melyen dr. Papp Antal polgármester úr
köszöntötte a jelenlévőket.
Az előadások témáját két csoportba lehetne osztani. A mai múzeumok elé állított feladatokat
és új szerepeket elemezte Pató Mária a szolnoki Múzeumból, Pusztai Gabriella, a
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ vezetője és Pusztai Zsolt, a Túri Fazekas
Múzeum igazgatója.
A cipőipar rendszerváltás utáni helyzetét, jelenét kutatja Molnár Ernő, a Debreceni Egyetem
adjunktusa, sok martfűivel, egykori vezetőkkel, dolgozókkal készített interjút, most munkája
eredményeiről beszélt szakmai előadásában.
A Martfű Városi Művelődési Központ igazgatónője, Asztalos Árpádné volt a konferencia
levezető elnöke. Bevezetője után könyvtárvezetőnk előadásában meghallgathattuk egyik
múzeumpedagógiai újításunkat, A cipőkirály birodalma című igaz mesét.
Rágyanszky István alpolgármester, egykori iskolaigazgató egy alakuló nemzetközi kapcsolatról
mesélt. Partizanske, mint a Jan Antonin Bata által, Martfű előtt pár évvel felépített város,
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egyfajta mintául szolgál számunkra, milyen lett volna városunk, ha Bata befejezheti nagyívű
terveit.
Én, a gyűjtemény muzeológusaként az eddigi öt évről beszéltem - a teljesség igénye nélkül. A
működési engedélyhez vezető útról: a gyűjtemény megóvásáért, gyarapításáért,
népszerűsítéséért tett lépésekért.

Nagyon nagy sikert aratott nyomozósjátékunk, ahol martfűi bűntényeket dolgoztunk fel
hiteles adatokkal, korhű ruhákkal és berendezési darabokkal. A játékot a Martfűi Airsoft Sport
Egyesülettel közösen valósítottuk meg, így több helyszínen, sok élőszereplővel vártuk a bátor
csapatokat. Helyszínként olyan termeket választottunk, ahova nem mindenki juthat el a
martfűiek közül: zenekari árok, könyvtári alagsori raktár, légópince, szabadulószoba… 6 csapat
indult, csapatonként 5-6 fő, hogy megfejtsék a nyomokat, felgöngyölítsék a bűnesetek okát és
megmentsék városunk lakóinak jövőjét. A játék a 19. század közepén történt eseményekkel
kezdődött és az 1960-as évekkel ért véget, a szereplők ruhái és a díszletek is a korra jellemző
vonásokat hozták. A téma miatt a jelentkezést 16 év korhatárral hirdettük.
A nagy sikerre és a kérésekre való tekintettel december utolsó napjaiban újabb játékot
tartottunk a Mikulás kiszabadítására, ahol krampuszokkal és a Grinccsel kellett szembeszállni
a Karácsony megmentéséért.
A terveink között szereplő újabb játékban az irodaház kulcsainak rejtélye köré rendezzük
városunk történelmének meghatározó eseményeit.

A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény immár 3. alkalommal mutatkozhatott be a
szolnoki Tiszaligetben tartott Szocijármű Kiállítás és Nosztalgia Találkozó rendezvényen, nagy
sikerrel. A négy napos rendezvény első három napja a veterán járművek tulajdonosainak szólt,
vasárnap reggel 8-tól azonban bárki megcsodálhatta a több mint 300 szocialista járművet és a
mintegy 50 egyéb veterán autó- és motorcsodát a ’60-’80-as évekből. A kiállítást előadások,
fodrászat és divatbemutató színesítették, nosztalgiabüfé Turbó rágóval, palacsintával és
világítós nyalókával.
A Nosztalgia Múzeum épülete, ahol a mi tárlatunk is helyet kapott, a kor hangulatát,
életmódját idézte fel: a Szolnoki Katonai Hagyományőrző és Repüléstörténeti Baráti Kör
egyenruha-, kitüntetés- és fegyverbemutatóval, egy kunszentmártoni gyűjtő korabeli
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ejtőernyős felszereléssel. Olyan ikonikus videojátékokat próbálhattunk ki, mint a Space
Invaders, Pac-Man, Contra, mindezt a korabeli Videoton, Atari és sárga kazettás gépeken.
A Tisza Cipőket látva mindenki elmesélte, neki milyen volt gyermek-fiatalkorában, milyen jók
voltak ezek a cipők, egy látogatónk Tisza gumicsizmáját is elküldte gyűjteményünk számára. A
szervezők standunk mellett korhű fotósarkot is berendeztek, ahol gyűjteményünk ruháiba
bújva mindenki megörökíthette magát egy gyönyörű műbőr fotelben ülve.
A ligetbe közel 2500 ember látogatott ki, sokan a nagyszülők szekrényét kifosztva, kellemes
nejlonruhába bújtak, így erősítve a találkozó nosztalgikus hangulatát. Már tervezzük a 2020.
évi kitelepülésünket!

Statisztika
2700 db beleltározott műtárgy, közel 200 db vár leltározásra.
Több mint 50 múzeumpedagógiai foglalkozás közel 1300 gyereknek óvodától középiskoláig.
Több mint 60 egyéb múzeumi rendezvény több mint 4000 főnek

Statisztika: 2014-2019: 247 foglalkozás 5920 gyereknek, 463 rendezvény 17788 főnek

Pályázatok
Csoóri Sándor Alap pályázata: 4.000.000 Ft a népművészet ápolására,
Nemzeti Kulturális Alap pályázata műtárgyak restaurálására: 400.000 Ft – Cipőgyűjtemény 47
darabjának restaurálása
Szentendrei Skanzen támogatása: 100.000 Ft a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaira
Erasmus+ KA2 - a Művelődési Központon belül

A pályázatok és az állományvédelmi feladatok már kirajzolták 2020. évi munkánk nagy részét.
Szükséges lenne több időt fordítani a gyűjteménygyarapításra, kutatásra, hiszen, ahogy a
néprajzosok is mondják, a 24. órában vagyunk. Martfű várossá fejlődésének kezdeti lépései,
az akkori mindennapok fellelhető emlékei tárgyai ma még gyűjthetők, ma még van, aki mesél
róluk.
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6. MARTFŰ MÉDIA
HITELES ÉS OBJEKTÍV INFORMÁCIÓK A JELEN- ÉS AZ UTÓKORNAK
MARTFŰ MÉDIA – Martfű Város Önkormányzata Kommunikációs és Médiacsoportja,
kommunikációs, média és marketingfeladatok
www.martfu.hu, Martfű Magazin, online televízió, közösségi média, városmarketing, turizmus
A Martfű Média online felületein, nyomtatott és elektronikus sajtótermékeinkkel,
reklámanyagainkkal híreket közvetítünk a helyi közéletről, önkormányzati döntésekről, a
városban élőkről. Programokat népszerűsítünk, írásokkal, fotókkal, videókkal, televíziós
összefoglalókkal bemutatva Martfűt, a város értékeit. A település gazdasági és turisztikai
szerepét erősítő városismertető, turisztikai, kulturális és gazdasági bemutató anyagokat
készítünk, melyek szakmai konferenciákon, fórumokon tájékoztatnak Martfűről.
Közpénzből

működve

a

közszolgálatot

„kicsiben”,

települési

szinten

igyekszünk

megvalósítani, és kiegyensúlyozottan beszámolni a helyieknek azokról az ügyekről, amelyek a
legközelebb történnek hozzájuk, a legközvetlenebbül érintik őket, fontosak az életükben.
Martfű Város Önkormányzatának Kommunikációs és Médiacsoportja a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár keretein belül működik. Média- és marketingeszközökkel segítjük az
intézmény szakmai munkáját, erősítjük a kulturális érdeklődést, bemutatjuk és népszerűsítjük
a közösségi programokat, a Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, a Martfűi Hely- és
Ipartörténeti Gyűjtemény és a Martfű Mozi kulturális kínálatát.
A Kommunikációs és Média Csoport a korábban külön szervezeti egységként működő MÁS
Újság és az egykori Városi Televízió tevékenységét is egyesítve, 2011 óta látja el Martfűn az
önkormányzati tájékoztatás sokszínű feladatrendszerét.
Munkánkkal igyekszünk minél több hírt közölni, eseményt megörökíteni, a város lakossága elé
tárni, a várostörténet értékes archívumát gyarapítani. Kiegyensúlyozott tájékoztatásra, az
önkormányzat sajtótermékeiben hiteles és objektív információk közlésére törekszünk.
Sajtótermékeink:
MARTFŰ KÖZÉLETI MAGAZIN
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS HONLAPJA
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Közösségi oldalaink:
FACEBOOK
INSTAGRAM
Az önkormányzat tevékenységének fontos eleme a tájékoztatás és a közélet erősítése, ami
részben a városi médián keresztül valósul meg. A médiafeladatokat, a www.martfu.hu honlap
és a Martfű Magazin szerkesztését, közösségi oldalunk kezelését, a kiemelt rendezvények,
események fotó- és videó dokumentálását, a városmarketing feladatok koordinálását és
technikai lebonyolítását, a városi és intézményi kiadványok grafikai előkészítését - a 2019 évi
létszámcsökkentést, intézményen belüli létszám-átcsoportosítást követően - háromtagú
Kommunikációs és Médiacsoport végzi.
Információs és kommunikációs tevékenységünk igazodik a folyamatosan változó szakmai
kihívásokhoz. A közvetített üzenet szándékunk szerint egyszerű, lényegre törő, teljes,
érthető, kerüli a túlzásokat, hiteles.

SZAKMAI KITEKINTÉS
A helyi írott és elektronikus újságírás sokszor alulreprezentált, mégis fontos területe a
médiának. A lokális média a helyi társadalomra gyakorolt hatását médiakutatások igazolják,
egyre inkább előtérbe helyezve a helyi orgánumok független, hiteles működésének
lehetőségeit.
Az újságírás és a média iparág példa nélkül álló átalakulásának korában a gyorsan elterjedő új
technológiák egyre nagyobb teret töltenek be a mindennapjainkban.
A lokális nyomtatott sajtóformák, honlapok és a sugárzott sajtó a KOMPLEX ÖNKORMÁNYZATI
KOMMUNIKÁCIÓ és a TELEPÜLÉSMARKETING irányába fejlődik.
Egy-egy település esetében a sikeres kommunikáció nem csak a versenyképességet erősíti –
ami a befektetőkért, a turistákért vagy éppen a nyertes pályázatokért folyó versenyben
egyaránt érdeke valamennyi településnek –, hanem a helyi nyilvánosság, a társadalmi
párbeszéd javításához, a helyi közösségek erősítéséhez is elengedhetetlen.
Az önkormányzati sajtó legfontosabb szerepe a gyors, korrekt és hiteles tájékoztatás, ügyelve
a helyes arányokra, a hírek súlyozására és tálalására is. A leírtakkal kapcsolatos kritikának az
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olvasóban kell megfogalmazódnia.
A kommunikációs szakembereknek mindenről tudniuk kell, észrevéve, korrigálva a
munkakörnyezetükben történő kommunikációs hibákat. Fel kell hívniuk a figyelmet a jó
településmarketingre, aminek mindig a pozitívumokat kell hangsúlyoznia, és a hírértékű
eseményekkel törekedniük kell a szélesebb körű (országos) nyilvánosság elérésére.
A helyi médiumok mérése alapján a települések kommunikációja a digitális megoldások
térnyerését mutatja. Az internet elsődleges lehetősége a közösségépítés, a városias
települések lakóinak többsége regisztrált valamelyik közösségi oldalon.
Az ismert internetes közösségi oldalakon való megjelenés mellett fontos a települések saját
honlapjának interaktívvá tétele is. Ennek segítségével azonnal, közvetlenül megismerhető a
lakosság véleménye az önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, igaz, megvan az a
veszély, hogy esetleg sértő, szélsőséges, hamis vagy uszító tartalmak is felkerülhetnek. Az
interaktivitás lehetőségét a városi honlap fórumfelülete is biztosítja, az önkormányzat
tevékenységével összefüggő véleménynyilvánítás azonban inkább facebook felületeken
történik.
Az embereket érdekli a közvetlen lakóhelyükről szóló hír. Ez az erőssége a helyi médiának,
hogy azokat az információkat is fel tudják tárni, amelyek egy országos médium számára nem
feltétlen fontosak.
Kiemelt fontosságú az a BIZALOM, amely a több mint harmincéves helyi önkormányzati lap,
ma Martfű Magazin, a városi honlap, általában, a Martfű Média tevékenysége és
munkatársai felé irányul, és ami pénzben nem mérhető tőke. Ez fontos ösztönző erő a
munkánkban. Értéket közvetítünk, foglalkozunk a közösség mindennapi életével, az aktuális
és fontos közérdekű információkkal és eseményekkel. Bízunk benne, hogy nem csak nekünk
fontos a helyi média, a megbízható, ellenőrzött tartalom, hanem azoknak is, akikről és
akiknek szól.
Az újságírásban a jó kapcsolatrendszer és a gyorsaság meghatározó. A szerkesztői önállóság
érvényesítésében nélkülözhetetlen az alap jogi tájékozottság, a színvonalas és etikus újságírás
normáinak ismerete és a digitális technológia eszköztárának megfelelő használata.
Elengedhetetlen az önképzés, a szakmai ismeretek aktualizálása, a közösségi média hatékony
használatának képessége.
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Magyarországon a helyi nyilvánosságot az önkormányzati forrásokból fenntartott és
működtetett sajtó határozza meg. A lokális média körében azonban egyre fontosabb szerepet
kapnak az internetes honlapok és a helyi közéleti témákkal foglalkozó blogok is.
Ha HITELES a tájékoztatás, és ha a település vezetése jó személyes kapcsolatot ápol az ott
élőkkel, azok nem fognak felülni az alaptalan információknak.
A helyi médiumoknál gyakori jelenség a hirdetési igény visszaesése. Itt is jelentkezik a
közösségi oldalak bevételelszívó hatása – a közösségi felület használatával hatékonyan, akár
kevés pénzzel is, de viszonylag jól célozhatóan reklámozhatnak a vállalkozók, cégek.
A közösségi média a helyi újságírásra is hatással van. Előnyös, hogy gyorsít a kommunikáción,
számos témát kínál, és hogy használatával saját felületeinkkel hatékonyan elérjük az
olvasókat. A közösségi felületek működtetésében is célunk az érdeklődést felkeltő, minőségi
tartalmak létrehozása.
Az írott sajtóban megjelenő médiaszövegek befogadása jellemzően célzott figyelmet kíván a
fogyasztótól. Bizonyos fokú olvasási képesség hiányában az írott szövegek értelmezése még
akkor is kétséges, ha sajtótermékeinkben már mi is kiemelten a KÉPI KOMMUNIKÁCIÓRA
építünk.
Az elektronikus sajtó az eseményekkel ma már lényegében EGYIDEJŰLEG, szinkronban
tájékoztathatja a közönséget a történtekről, elsősorban a jelenlét-élményét ígérve tarthat
számot a médiafogyasztó érdeklődésére.
A hírgyártás folyamatában különösen fontos tényezők a rutin, a hírérték, a hozzáférhetőség,
a célközönség és a konkurencia. Ismerni kell a sajtójog és a sajtóetika, valamint a műfajelmélet
alapjait, a sajtófotózás szakmai fogásait, írott és íratlan szabályait, az internetes megjelenés és
kommunikáció főbb elemeit, az általános és közéleti viselkedéskultúra alapjait, az újságírás
protokollját és a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat (GDPR).
HONLAP, ÚJSÁG, KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK
Martfű város honlapja a www.martfu.hu címen érhető el. A havonta megjelenő Martfű
Magazin mellett a dinamikus, interaktív honlap közvetlen, napi szintű kommunikációt tesz
lehetővé. Az online hírek, a városi honlap tartalmába beépülő helyi televíziós felvételek,
fotóalbumok széles körben elérhetőek. A weboldal folyamatosan frissülő információkat
tartalmaz.

Hiteles,

pontos

és

rendszeres
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tájékoztatást

nyújt

az

önkormányzat

tevékenységéről, a közélet legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, az itt élőkről és az
életüket befolyásoló kérdésekről, döntésekről. Témaválasztásában és szerkezetében is
tükrözi, reprezentálja az önkormányzati munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket.
A honlapon megjelenő önkormányzati dokumentumok, hivatalos tájékoztatók, az eönkormányzat működéséhez szükséges tartalmak kezelése, frissítése részben a médiás,
részben pedig továbbra is az önkormányzati informatikai feladatok körébe tartozik.
Az online kommunikáció, a település saját portálja kiemelt szerepet kap a tájékoztatásban. A
különböző fogyasztói rétegek megszólításához új módszerek, kommunikációs csatornák és
tartalmak, TARTALOMMARKETING szükségesek, kihasználva a közösségi médiában való
megjelenés lehetőségeit.
Jelentős ütemben nő a Martfű Média facebook oldala iránti érdeklődés, a felhasználók
aktivitása (reakciók, hozzászólások, megosztások). A tudatos marketing munkának
köszönhetően egyre többen, közel 5.200-an tájékozódnak a martfűi hírekről a
MARKETINGCSATORNAKÉNT is működő közösségi hírfolyamunkon és az ezzel összekötött
webhelyen, a városi honlapon.
Ezt a számot tovább növelik az olyan, tartalmukban rendhagyó, jellemzően kiugró adatok,
mint pl. az ÖrökZöld Tisza Fesztivál posztjai, amelyek akár napi több tízezres megtekintést is
eredményeznek, vagy a 2019-ben is népszerű „Szuper csúcshely” klip.
Ezek a posztok a felépített, átgondolt, következetes közösségi média (social media) eszközei
és feladatai elvégzése nélkül átlagos nézettséget hoznának.
A médiatartalmak terén fontos a frissesség, rendkívül kedveltek az azonnali, élő videók, fotók,
amelyek posztolásával az eseményt is népszerűsítjük.
A Martfűn élők számára fontos a tájékozottság, a médiatartalmakkal szemben magas az elvárás.
A helyi újság, a városi honlap, a video összefoglalók hozzátartoznak Martfűhöz, részei a helyi
közéletnek, alapvető információs csatornát biztosítanak.
A fogyasztói igényeknek megfelelve, elsősorban a martfűieknek szóló lap-, honlap és közösségi
oldal tartalmak megjelentetésére törekszünk, amelyek az újság esetében adott
időintervallum, a két lap megjelenése közötti időszak történéseit tükrözik.
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Napi szintű feladataink az információgyűjtés, a kapcsolatépítés, az írás, a korrektúrázás, a
lap- és kiadványszerkesztés, a videofelvételek készítése, feltöltése, szerkesztése, vágása,
fotózás, fotóválogatás, képszerkesztés, az általunk készített és közvetített tartalmak,
információk feltöltése a városi honlapra és közösségi oldalunkra, a hirdetésszervezés,
mindezek adminisztratív és pénzügyi folyamatainak összefogása.
A médiacsoport a Művelődési Központ és a nevelési - oktatási intézmények részére video- és
zeneszerkesztési, vágási feladatokat is végez.
A www.martfu.hu oldal hosszú távon biztosítja a dokumentálás lehetőségét, a hírek, képek,
videók, dokumentumok visszakereshetőségét. A városi honlapon az elektronikusan archivált
helyi újságok is elérhetőek.
Napi munkánk során a rendszerezésre és az archiválásra minden adattartalom (videó, fotó,
szöveg, újság) esetében hangsúlyt helyezünk. A városi honlap teljes tartalmának napi mentését
a honlap üzemeltetője, a Localinfo Információ Szolgáltató Kft. végzi.
A választási eljárásról szóló törvény szerint politikai hirdetést csak sajtóterméknek minősülő,
hatósági nyilvántartásban szereplő sajtóorgánumok tehetnek közzé. Sajtótermékeink, a
Martfű Közéleti Magazin és Martfű Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja lehetővé
teszik az országos és helyi önkormányzati választások kampányidőszakában a jelölteket
bemutató írások, videók elhelyezését, térítésmentesen vagy fizetett politikai hirdetésként.
Internetes cím: http://www.martfu.hu/ Besorolás: hírportál
Feladatunk a mozi információinak közlése a városi honlapon, a Martfű Mozi és a Martfű
Média facebook oldalakon.
A szórakoztató programok, bálok, zenés-táncos rendezvények fényképezésénél parti
fotózással is igyekszünk megörökíteni a közösségi, baráti pillanatokat, amely számottevően
emeli a képgalériák nézettségét.
Az újság mellett más KIADVÁNYOK (kiállítási anyagok, programajánlók, meghívók, plakátok,
belépőjegyek, oklevelek) elkészítése, grafikai előkészítése is rendszeres, jelentős feladat. A
Kommunikációs és Médiacsoport készíti az Önkormányzat és Művelődési Központ
kiadványainak nagy részét, nyomtatási feladatokat is ellátva.
Tudósítunk a kiemelt helyi rendezvényekről, eseményekről. A fotós és videós dokumentálásra
irányuló fokozott igény kezelése és súlyozása hatékony munkát, egyeztetést és sok-sok
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kompromisszumot kíván. Az önkormányzat és intézményei más területein is jellemző
munkaleterheltség miatt nehéz az alap információk összegyűjtése.
Munkánkat alkalmanként hátráltatja, hogy sokrétű kapcsolataink ellenére partnereink nem
mindig jelzik időben rendezvényeiket, rendszertelenül vagy egyáltalán nem biztosítanak
számunkra teljességre törekvő, felelősséggel használható információt. Nehézkesen működik a
rendezvények, eredmények a szervezők általi, önálló szöveges és fotó dokumentálása, az
információk rendezett és gyors, időbeni eljuttatása a Kommunikációs és Médiacsoporthoz.
Ez az EGYÜTTMŰKÖDÉS az alap médiafeladatokon túlmutató, nagy mennyiségű és sokrétű
feladatrendszer (marketing- és turisztikai feladatok, kulturális és önkormányzati kiadványok,
nagyrendezvények video bemutatói, reklámkampányai, mozi működésének technikai, tartalmi
és marketing segítése) miatt kiemelten fontos.
A nagy példányszámban megjelenő újság és a kiadványok, a városi honlapra és közösségi
oldalunkra felkerülő írott, videós és fotóanyagok készítése felelősségteljes munkavégzést,
komoly szakmai és technikai tudást és rendkívüli odafigyelést igényel.
Rendszeresek a pozitív szakmai visszajelzések, és az új igényekre, kezdeményezésekre is nagy
figyelmet fordítunk.
A Kommunikációs és Médiacsoport tevékenységére irányuló fenntartói és intézményi igények
és körülmények a tartalmi munkát nagyrészt a hírközlés, a dokumentálás körére szűkítik. A
Kommunikációs és Médiacsoport létszámának 2019 évi csökkentésekor is az az igény
fogalmazódott meg, hogy csak közvetlenül az önkormányzat és intézményei információit
közvetítsük. A háromfősre csökkent létszám miatt különösen igyekszünk kerülni a túlforgatást,
az önkormányzat, az intézmények, a helyi közösségek kiemelt információira, rendezvényeire
koncentrálva.
A Martfű Közéleti Magazin 2.700 példányban, a Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kiadásában, évi tizenegy alkalommal, a hónap második felében, A/4-es méretben, 20
oldalas terjedelemben jelenik meg. A magazin az önkormányzat támogatásával, a Martfű
Posta terjesztésében, a város valamennyi háztartásába ingyenesen eljut, célzottan és
hatékonyan közvetítve az önkormányzati információtartalmakat.
Friss hazai és nemzetközi szakmai kutatási eredmények szerint az ingyenes lapok iránt mindig
van érdeklődés, akár a postaládába dobják be, akár a közlekedési csomópontokban
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osztogatják, sokan olvassák ezeket a hírforrásokat.
Sajtótermékeinkben közérthető tartalmak létrehozására és megjelentetésére törekszünk, a
hagyományos újságírói műfajok alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve.
Lehetőségeinkhez mérten formailag is frissítjük a helyi lapot. Rovatcímek, informatív
kiemelések segítik a tájékozódást. KISFILMJEINKET, televíziós tartalmainkat is dinamikus
szerkesztéssel készítjük, alkalmazkodva az új igényekhez, az online tévézés korszerű
trendjeihez.
A Martfű Média videó tartalmait a vimeo.com videó megosztó platformján keresztül
közvetítettük. 2019 októberében az ezen a felületen regisztrált FELHASZNÁLÓI FIÓKUNKAT
váratlanul ezen a platformon is MEGSZÜNTETTÉK olyan, videók alatt futó, zenei tartalmak
miatt, amelyek szerzői jogok védelme alatt állnak.
„Ha egy videóval kapcsolatban az adott videóban szereplő zenével kapcsolatos követelés áll
fenn, akkor a videóra a követelést benyújtó fél terjesztési beállítása lesz érvényben, nem pedig
az alkotóé.”
A videók, televíziós összefoglalók tartalmaink szerkesztésénél ügyelünk arra, hogy olyan
zenéket, dalokat használjunk, melyek jogtiszták, felhasználásuk nem engedélyköteles, de
vannak olyan felvételek, melyeknél ezt a problémát nem lehet kiküszöbölni (pl. az Adventi
Gála vagy Karácsonyi mesejáték háttérben futó zenei tartalmait felismerhetik).
2019 októberétől videós tartalmainkat a Martfű Média név alatt futó, YouTube csatornánkon
tesszük közzé. A YouTube videó megosztó oldal előnye, hogy az esetlegesen felmerülő, a
videóban azonosított, szerzői jogok alatt álló zenei tartalmak miatt egyes videókat
részlegesen vagy teljesen is letilthat ugyan, de a felhasználói fiókunkra és annak más
tartalmaira ez nincs hatással.
Videóinkat is folyamatosan ARCHIVÁLJUK, nem vesztek el. Az eddig Vimeo-n elérhető videóink
visszamenőleges feltöltése a Martfű Média YouTube csatornájára jelenleg is folyik.
Tartalmi munkánkat a törvényi előírásoknak megfelelően végezzük. Lehetőség szerint kerüljük
a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a pártpolitikai álláspontok és
a pontatlan információk megjelentetését.
Fokozott odafigyeléssel kezeljük a szerkesztőséghez érkező kéréseket, kérdéseket, szükség
szerint továbbítva azokat az érintettek felé.
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Az önkormányzat a városi honlapon is teret biztosít a közérdekű bejelentéseknek,
kérdéseknek, javaslatoknak, véleményeknek. A bejegyzésekre az önkormányzat illetékese
rövid időn belül válaszol, kivizsgálva és lehetőség szerint megoldva a felvetett problémát. A
közérdeklődésre számot tartó bejegyzések és az azokra adott válaszok utólagosan a városi
honlapon is megjelenhetnek, a bejegyzést író szándéka szerint.
Az önkormányzat hivatalos honlapjának fórumán megoszthatóak az ott megjelenő aktuális
hírekkel, a helyi közélettel, a Martfűn történtekkel kapcsolatos vélemények, információk. A
felhasználók új témákat nyithatnak, a fő témakörök meghatározásával keretet adhatnak az
önkormányzati fórumnak. Regisztrációt majd belépést követően, egyszerűen lehet egy adott
témához szólni.

VÁROSMARKETING ÉS TURISZTIKA
Az önkormányzat

városmarketing és turisztikai

tevékenységének erősítése is a

Kommunikációs és Médiacsoport feladatai közé tartozik.
Az önkormányzat 2014-ben fogadta el Martfű Városmarketing Stratégiáját, amely 5-10 év
fejlesztési feladatait foglalja rendszerbe. A település értékeinek megismertetése mellett a
koncepció kiemelt célja a gazdaság élénkítése, új vállalkozások idevonzása, a már meglévők
fejlesztése.
Az ugyancsak 2014-ben létrehozott Marketing Csoport és marketing költségvetési keret 2018
évi megszüntetését követően, a Kommunikációs és Médiacsoport a 2019. évi marketing és
turisztikai feladatait is a városmarketing stratégia szempontjaihoz alkalmazkodva valósította
meg, elsősorban a Martfű nevéhez köthető nagyrendezvények kommunikálására helyezve a
hangsúlyt. Az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztivál, a Kolbásztöltő Fesztivál és a Majális
látogatottságának növelése érdekében jelentős marketing tevékenységet folytatunk.
Turisztikai programkoordinációs tevékenységünkhöz elsősorban a közösségi felületeket
használjuk. Továbbítjuk, terjesztjük a térségi program- és kirándulási lehetőségeket, melyeket
turisztikai egyesületek, Tourinform irodák közvetítenek.
Marketing kommunikációs feladataink végrehajtása során folyamatosan szem előtt tartjuk
azokat a szempontokat, melyekkel MARTFŰ, MINT TERMÉK, a lehető leghatékonyabban
válhat elérhetővé és vonzóvá a célcsoportok számára.
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Martfű lehetőségeit, versenyelőnyeit bemutató prezentációkat, cikkeket és rövid, informatív
kisfilmeket készítünk, biztosítva a város gazdasági, természeti és turisztikai értékeinek
folyamatos kommunikálását.
Lehetőség szerint aktualizáljuk a városi honlap állandó információs felületeit (általános
leírások, város- és intézmény bemutató anyagok, kiemelten a gazdasági felületek és a
turisztikai tartalmak frissítésével).

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
Az információs és kommunikációs tevékenységet, az adatszolgáltatások koordinálását és a
technikai feladatokat a közel tíz évig négytagú, 2019-től háromtagúra csökkent létszámú
Kommunikációs és Médiacsoport végzi, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
keretein belül.
A médiacsoport sokrétű feladatrendszerének ellátásához, a közfoglalkoztatási rendszer
keretében, mozi üzemeltetési feladatai mellett, további egy fő közfoglalkoztatott munkatárs
járul hozzá.
Médiafeladataink tervezettségére, kezelhetőségére, a hatékony munkavégzés és az aktualitás
megőrzésére, az igények és a feladatok súlyozására, ezzel együtt a Kommunikációs és
Médiacsoport szakmai és személyi összetételének megtartására törekszünk.
A médiacsoport munkatársai - különösen a hosszabb közszolgálati munkaviszonnyal, nagy
gyakorlattal és diplomával rendelkező munkatárs és a vezetői feladatok - anyagi
megbecsülése nincs összhangban az elvégzett munka minőségével, mennyiségével és a
munkavállalók felelősségével.
Az anyagi megbecsülés hiánya, majd a létszámcsökkentés következtében két kiváló, nagy
gyakorlattal rendelkező szakmai munkatárs is elköszönt a Médiacsoporttól 2019-ben.
Túlóra és egyéb hétvégi munkavégzés utáni pótlékok kifizetése korábban nem volt a
rendszerben. A Médiacsoportnál bekövetkezett 2019 évi személyi változásokat és
létszámcsökkentést követően, a nagy mennyiségű túlóra kezelhetősége érdekében, hasonlóan
az intézmény más területéhez, az idei évtől legalább a vasárnapi és az ünnepnapokon végzett
túlmunka kifizetésére lehetőséget kapunk.
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Az intézmény, ezen belül a médiacsoport feladatainak bővülése (fesztiválok, mozi, közösségi
médiafelület kezelése) miatt erre mindenképpen szükség van, még akkor is, ha az
önkormányzati szinten általános, ösztönző rendszerű jutalmak részben kompenzálták a
túlmunkát.
2019-ben új szakmai kollégát köszönthettünk a csoportban, aki, pályakezdőként is
figyelemreméltó szakmai odaadással, személyes nyitottsággal és rugalmassággal kapcsolódott
a napi szintű médiafeladatok elvégzésébe.
A csoport tagjai autodidakta módon folyamatosan képzik magukat, egyre újabb módszerek,
szempontok mentén követve napjaink online hírközlési trendjeit. Állandó, határidős
feladataink mellett a Kommunikációs és Médiacsoport tagjainak egyelőre nincs lehetősége az
intézmény közművelődési területén általános képzési lehetőségek igénybevételére, képzési
kötelezettség teljesítésére. Ezen szeretnénk feladatátcsoportosítással változtatni.

A KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MÉDIACSOPORT CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
-

Az

olvasók és

elektronikus médiafelületeink látogatóinak széles körét

célzó

médiatartalmakkal arra törekszünk, hogy az itt élők mind nagyobb arányban tájékozódjanak
az önkormányzat tevékenységéről, a közélet híreiről.
- Hatékony hirdetésszervezéssel, a helyi cégekkel, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel,
alapítványokkal, egyesületekkel összefogva törekszünk bevételeink megtartására.
- Tovább bővítjük médiakapcsolatainkat, erősítve a városmarketing hatékonyságát és a
település turisztikai vonzerejét.
- Az információs tartalmak, hírek szerzői körének megőrzésére, bővítésére törekszünk,
megbecsülve azokat, akik önkéntes feladatot vállalnak a tájékoztatásban.
- Szeretnénk általánosabbá tenni az önkéntes információszolgáltatást, elfogadtatva, hogy az
itt élőkkel közös célunk és feladatunk a tájékoztatás.
- Partnereinkkel igyekszünk aktualizálni a városi honlap állandó tartalmait.
- Elősegítjük az önkormányzati, hatósági kötelező tartalmak előkészítését és feltöltését.
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- A média területén elengedhetetlen a folyamatos technikai fejlesztés. A stabil készenléti
állapot biztosítása miatt 2019-ben új digitális kamera, a videó vágáshoz és a
kiadványszerkesztéshez szükséges számítógépek és vaku beszerzését is lehetővé tette
számunkra az önkormányzat. A digitális felvétel készítésére alkalmas kamerával töredékére
csökkent a videofelvételek kameráról számítógépre töltésének ideje.
- A Művelődési Központtal közös, következő nagy feladatunk a jelenleg szétszedett állapotban
lévő, volt TV stúdió felújítása, közösségi és stúdióhelyiségként való használatának biztosítása.
- Célunk és feladatunk az „önképzés”, szakmai ismereteink aktualizálása, nyitottság az
újdonságokra, tartalmi, technikai téren és látványban is.

ÖSSZEGZÉS
Martfű Város Önkormányzatának Kommunikációs és Médiacsoportja sokszínű, változatos
kommunikációs rendszerben fejleszti sajtótermékeit, tájékoztatási felületeit, figyelembe véve
a mindenkori színvonalat, szakmai igényességet, az olvasók és a nézők igényeit valamint az
anyagi lehetőségeket. Folyamatosan változó körülmények között formáljuk és örökítjük meg
a város történéseit.
A lakosság visszajelzései és a nézettségi, látogatottsági mutatók alapján sokan szeretik a
Martfű Magazint, médiafelületeinket, olvassák híreinket, nézik képeinket, videóinkat. A
folyamatosan szűkülő létszám- és finanszírozási körülmények mellett, ezek a nézettségi és
látogatottsági mutatók és a mindig megújuló felhasználói igények határozták meg
médiamunkánkat az elmúlt évben és határozzák meg a jövőben is.

STATISZTIKAI ADATOK
A www.martf.hu városi weboldalon a Kommunikációs és Média Csoport 2019-ben 336 hírt
(cikket, tájékoztatást, programajánlót) tett közzé a hírek rovatban. Az érdeklődés ezek iránt
igen magas, amit bizonyít a 260 ezres megtekintés. A hírek, cikkek mellett a videókat,
képgalériákat erről a felületről megnyitó felhasználók száma is meghaladja a 300 ezret. Közel
70 ezer ember kattintott a martfu.hu valamelyik cikkére, videójára, fotójára egy év alatt. Egy
hírt átlagosan 772 ember olvasott el.
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Az elmúlt évben a legtöbben az „A világbajnoki aranyat is begyűjtötte” (3789) című cikket
olvasták, ezt követte az „Önkormányzati választás 2019 - Nyolc önkormányzati képviselőjelöltet már nyilvántartásba vett a Helyi választási Bizottság” (3629), a harmadik
legkeresettebb hír az „A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozó videói – Helyi
Önkormányzati Választás 2019” (3543) volt.
Az elmúlt évben 112 videó készült. A hírek, videók és fotók a Martfű Média facebook oldalán
keresztül több mint 5.000, a megosztásoknak köszönhetően kb. 100 ezer ember facebook
oldalán jelentek meg. Ez az elérési arány más, hasonló méretű városok média tartalmai
nézettségéhez viszonyítva igen magas.
Kiugró tartalmú hírek, videók az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztivál beszámolói, amelyek az
online felületek elemzési adatai alapján, akár milliós nagyságrendű facebook-ozóhoz is
eljutnak. Ennyien látják idővonalukon a Martfűt tartalmazó vezércímeket, harmaduk pedig
meg is nyitja a kiugróan népszerű tartalmakat.
A média munka statisztikája alapján a követők 50%-a telefonon nézi a híreket, videókat, és ez
az arány várhatóan tovább nő. A városi honlap jövőbeni fejlesztése során a telefonos
felhasználók igényeire kiemelten figyelni kell.
A városi honlap és a Martfű Média facebook oldala iránt első helyen a Martfűn élők, tágabb
körben a Szolnok megyei lakosok érdeklődnek, de határon túl, így Németországban és
Angliában is sokan olvasnak, néznek bennünket.
Videóink elmúlt évi nézettsége, a vimeo.com Martfű Média videó tartalmainak 2019 októberi
törlése miatt, csak részben értékelhető. Egyes videók korábban is a most használt YouTube
csatornán voltak feltöltve, ezeknél éves adatok, míg a legtöbb videónál az új felöltést követő
negyedév adatai jelennek meg.
A demográfiai adatok alapján híreink minden korosztályhoz eljutnak. Online médiafelületeink
olvasói, nézői, követői közül több mint duplája a nő, mint a férfi. Látogatóink közel fele a 3554 éves korosztályból kerül ki. 65 év felett 17% használja oldalainkat. A legalacsonyabb
arányban a 18-24 éves korosztály használja felületeinket, arányuk 7%.
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1. számú melléklet

INTÉZMÉNYÜNK FŐBB PROGRAMJAI

2019. év

Január
Január 21. Kultúra Nap
Ünnepi megemlékezés
Kovács Nóri népdalénekes műsora
Január 23. Középiskolai filharmónia előadás
Január 25. Városi Nyugdíjasklub pótszilveszter
Február
Február 1. A Tisza Élővilágának emléknapja – Monoki Ákos előadása
Február 2. Triatlon klub évértékelő gála
Február 5. Ált. Iskola filharmónia előadás
Szolnoki Szimfonikusok – Kacor király
Február 15-17:” Kultúrházak éjjel-nappal” programjaiból: rajzpályázat eredményhirdetése,
Köszler Nóra verseskötet bemutató, nyitott műhely a Kézműves Házban, sörgyári emlékek az
állandó kiállításban
Február 20-22: MasterClass – Szolnoki Szimfonikus Zenekar nemzetközi kurzusa Giuseppe
Montesano karmester vezetésével.
Március
Március 1. Mozgáskorlátozott Egyesület nőnapi ünnepsége
Március 6. Városi Nyugdíjasklub nőnapi ünnepsége
Március 9. Kolbász- és Hurkatöltő Fesztivál – Sülyi Károly, Nótár Mary műsora, Csík - Molnár
Trió
Március 11. Martfűi Önismereti csoport foglalkozása - Molnár Edina pszichológus
Március 15. Városi Ünnepi megemlékezés, Kórushangverseny
Március 28. Csiri-biri előadás
Mátyás mézbora – Nektár színház
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Március 30. Kézműves Házak Hétvégéje Martfűn: kézműves foglalkozások a népi
kismesterségek megismerésére, táncház
Április
Április 1. Ált. iskola filharmónia előadása – Budapest Harmonika Duó
Április 6. Sámli bál
Április 6. Kézműves Alkotóházak hétvégéje – mesterség bemutató a Kézműves Házban
Április 8. Martfűi Önismereti csoport foglalkozása - Molnár Edina pszichológus vezetésével
Április 8. Önismereti előadás középiskolásoknak - a Kaméleon Társulat előadása
Április 8-19. Hagyományőrző húsvéti foglalkozások: tojáskeresés, gasztro- és kézműves
foglalkozások, kiállítás festett tojásokból és régi húsvéti képeslapokból.
Április 12. Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó - Kossuth Nyugdíjas Klub
Április 12. Szakmák Napja előadások városunk Középiskolájában
Április 16. „Csiri-biri” színházbérlet záró előadás
Csingiling az erdőben – Turay Színház előadása
Április 24. Filharmónia bérlet középiskolásoknak
Szolnoki Szimfonikusok előadása
Április 26. Dan-Ton nóta-operett est
Április 27. „40 éves a Martfű Városi Női Kar” - jubileumi hangverseny
Városi Majális programjai
Április 30. Családi játékos délután, Dolly Roll koncert, tűzzsonglőrök bemutatója a
Művelődési Központban.
Május
Május 1. Majális: főzőverseny, Mona konyhája látványfőzés, egészségügyi szűrések,
művészeti együttesek műsorai, Oláh Petra fitneszbemutató, ORTIKI vásári bábjáték,
Holdviola koncert, kézműves játszóház, Vidámpark
Május 6. Martfűi Önismereti csoport foglalkozása – Molnár Edina pszichológus önismereti
előadása
Május 8. Városi Nyugdíjasklub anyák napi ünnepség
Május 14. Kesjár Attila prevenciós előadása általános iskolásoknak
Május 15. Egészséges életkezdet és Családállítás – Csomóné Lindmayer Katalin előadásai
Május 17. Dumaszínház – Hadházi László közreműködésével
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Május 18. „Egészségnap – Szűrőbusz egészségügyi szűrések
Május 21. Laktációs szaktanácsadás
Május 23. Szily Nóra életvezetési előadása
Június
Június 2. Városi Gyereknap – játszóházak, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok
Június 6. Ádám Jenő Zeneiskola vizsga délutánja
Június 8. Táncgála - a város mozgásművészeti csoportjainak bemutatója.
Június 11-15: ”MASERCLASS” zenei mesterkurzus a Szolnoki Szimfonikusok és Alpaslan
Ertüngealp karmester vezetésével
Június 22. „Múzeumok éjszakája”: veterán autós találkozó, íjászat, futóverseny, Marót Viki és
a Nova Kultúr zenekar koncert, egyenruha- és fegyverbemutató, betyárvilág a Pécskői
Gyűjteményben
Július
Július 1-5. Nyári kézműves tábor – népi kismesterségek népszerűsítése a Jász-NagykunSzolnok Megyei Népművészeti Egyesület tagjaival
Július 8-12: Nyári tábor a Városi Könyvtár és a Gyűjtemény munkatársaival, téma: Kézműves
mese, mesék, dalok, játékok, alkotás
Július 15-19: Balett tábor - a Modern Táncműhely és külsős növendékek részvételével:
Szakmai tanárok: Tóth Nóra táncművész, Szilágyi Tamara balett művész, Végh Zsófi
gyógytornász
Augusztus
Augusztus 8. „Soma” életvezetési előadása
Augusztus 16. ”Orgona pont hangverseny” Sebestyén Márta népdalénekes és Szamosi
Szabolcs orgonaművész közreműködésével a martfűi Szent Tamás templomban társszervező a Nemzeti Filharmónia.
Augusztus 17. ”Magas Füves Part” Rock Fesztivál a MICS szervezésében
Augusztus 17. Nemzetközi Népdalkörök Találkozója, szervező Sülyi Károly énekművész
Augusztus 18-20: Örökzöld Tisza Fesztivál
Augusztus 18. Follow the flow koncert
Augusztus 18-21. Nemzetközi Testvérvárosi Találkozó
Augusztus 19. Emelet koncert
Augusztus 20. Városi Ünnepi megemlékezés, elismerő oklevelek és díjak átadása
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Hagyományőrző programok, Experidance Táncszínház „Ezeregy Év” című előadása
Szeptember
Szeptember 6. Mozgássérültek Egyesület rendezvény
Szeptember 7. Elszármazottak találkozója
Szeptember 13. Idősek Világnapja
Szeptember 14. Rock buli
Szeptember 17. Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat zsűrizése
Szeptember 27. Európa Donna Nap a Jóreménység Klub szervezésében
Október
Október 5. Megyei Felnőtt Énekkari Találkozó
Október 6. Városi Ünnepi megemlékezés az Aradi Vértanúk tiszteletére
Október 11. Szabó Gyuri bácsi előadása
Október 12. Egészségnap: szűrések, előadások, Hevesi Krisztina előadása
Október 14. „Csiri-biri” színházbérlet 1. előadása Rózsavitéz – Magyar Népmeseszínház
Október 15. Általános Iskolai filharmónia előadás – „A Brémai muzsikusok” a Szolnoki
Szimfonikusok előadásában
Október 15. Múzeumok Őszi Fesztiválja –„ Tyereskova piknik”: előadások és csillagles a
Tyereskova Szövetkezet játszóterén
Október 18. Jóreménység Klub jubileumi rendezvény
Október 23. Városi ünnepi megemlékezés
Október 25. Danton operett-musical est
Október29. MÖF: Múzeumi konferencia – 5 éves a Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény
Október 31. MÖF: Nyomozós játék – Kajdum átka, történelmi bűntettek nyomában
November
November 5. Középiskolai filharmónia előadás – Heavy Brass Guys Tuba Quartet
November 7. MÖF: Az egykori Tisza Cipőgyár Irodaházának látogatása
November 9. Foltmozaik Varróklub szakmai nap
November 10. Se veled, se nélküled – jótékonysági színházi előadás a Szent Erzsébet
Gyermekalapítvány szervezésében
November 16. „Ovibál” a Játék Vár Óvoda és Bölcsőde szervezésében
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November 20. „Csiri-biri” színházbérlet 2. előadása
Fogi Színház – Nils Holgersson című előadása
November 22. Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó
November 23. Nonstop Ifjúsági Vetélkedő a Városi Szabadidős Kör szervezésében
November 29. Dumaszínház – Közreműködött: Kiss Ádám, Hajdú Balázs
December
December 1. Városi Mikulás – meseelőadás, kézműves foglalkozások, játszóházak
December 5. Boros Misi zongoraestje - Filharmónia bérlet előadása
December 5. Mozgássérültek Egyesülete karácsonyi ünnepsége
December 6. Városunk Középiskolájának szalagavató bálja
December 13-14: Általános Iskola karácsonyi mesejáték
December 12. Városi Nyugdíjasklub karácsonyi ünnepsége
December 17. Adventi gála - a város mozgásművészeti csoportjainak Adventi műsora
December 18. Nagycsaládosok karácsonya a Városházán
December 19. Az Ádám Jenő Zeneiskola karácsonyi hangversenye
December 21. Free Feelings Táncklub /Szolnok/ évzáró bemutatója
December 21. „Mindenki Karácsonya” a Szent István téren – szeretetvendégség, betlehemes
misztérium játék a martfűi református hittanos gyerekek előadásában, Völgyesi Gabi
műsora, mini tűzijáték vállalkozók támogatásával
December 31. Szilveszteri bál az intézményben

Kiállítások
Január: Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör jubileumi fotókiállítása
Február: Csomortáni Gál László Napnak, Égnek c. kiállítása - fafaragás
Március: Hunyadiak dicső kora, kurátor: Millisits Máté művészettörténész
Április: Varga Ilona festményeiből és grafikáiból kiállítás Napraforgók címmel
Színek és rímek: Tamási Gabriella festő és Hovodzák Sándor versíró közös kiállítás
Május: Közös szállal: A Martfűi és Mezőtúri Díszítőművészeti Körök közös kiállítása
Június: Busi Hunor emlékkiállítás – festmények és fém kisplasztikák
Július: Szikszai Tamás grafikai és reprodukciós kiállítása
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Augusztus: „Hármas Hangzat”- Révi Norbert és Kecső Endre, Kecső Kristóf közös kiállítása –
festmények és szobrok
Október: Megyei Amatőr Alkotók Képző- és Iparművészeti Tárlata, 66 alkotó, 160 mű
November: „Színek textilbe öltve” Napraforgók Foltmozaik Varróklub kiállítása
December: „Fiatalok az épített és természeti értékek védelméért” – a rajzpályázat díjazott
alkotásainak kiállítása. Társszervezők: Városszépítő Egyesület
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A VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE
2020

A Városi Könyvtár ellátja a város felnőtt- és gyermek lakosságát könyvtári szolgáltatásokkal.
Biztosítja az információkhoz való szabad hozzáférést. Segíti az élethosszig tartó tanulást,
közösségi színteret biztosít több kiscsoport és különféle rendezvények számára.
Könyvtárunk 358 m2-en 3 részleggel és 1 tápraktárral áll az olvasók rendelkezésére.
13 számítógép állandó interneteléréssel alkotja informatikai részlegünket. Ebből az olvasók 9
gépet használhatnak, 4 gép pedig a könyvtári munkák - a dokumentumok adatainak gépi
feldolgozása, könyvkölcsönzés, olvasói tájékoztatás, levelezés stb. – elvégzését szolgálja. Főbb
törekvéseink 2019-ban is a gyermekek olvasóvá nevelése (könyvtári és iskolai programokkal),
olvasóink megtartása, új olvasók bevonzása a könyvtárba, az állomány megfelelő gondozása,
a gyűjtemény színvonalas bővítése, feldolgozása, szolgáltatása, kiscsoportjaink működtetése,
új tagok toborzása, a hagyományos és új rendezvények megtartása, az élethosszig tartó
tanulás támogatása, az információhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára.

Szolgáltatásaink


könyvkölcsönzés



könyvtárközi kölcsönzés



helyben olvasás (Dr. Bakonyi Péter Kutatószoba, kézikönyvtár, változatos tartalmú
sajtótermékek az NKA-nak köszönhetően és saját erőből is a szabadidő hasznos
eltöltését segítő, szórakoztató tartalmú magazinok előfizetésével)



számítógép-használat



DJP-Pont



könyvtári órák, foglalkozások



irodalmi, kulturális, szabadidős programok

A könyvtár kiscsoportjai
Havi rendszerességgel működnek, és nagyon fontos számunkra megtartásuk. A kisközösségek
tagjai aktív résztvevői rendezvényeinknek, és a közönségszervezésben is részt vállalnak.
A LAPOZÓ OLVASÓKÖR - minden hónap első hétfője 15.30
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A hagyományos irodalmi rendezvények házigazdája is az Olvasókör.
A REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA - minden hónap második hétfője 15.00
2020 augusztusában is tervezzük az Országos Rejtvényfejtő Verseny megrendezését, a
résztvevők száma 100 fő körül várható.
MESÉLDE – zenés, játékos mesehallgatás gyermekeknek szüleikkel, nagyszüleikkel havonta
egy alkalommal családi programként általában a hónap utolsó csütörtökén 17 órakor, igény
szerint óvodás és kisiskolás csoportoknak a délelőtti órákban
DJP-FOGLALKOZÁS – kéthetente hétfőnként 14.00-tól
Ismerkedés az okos eszközökkel – nyugdíjas korosztály számára

Tervezett programjaink 2020-ban

Január
01.30. 17.00 Mesélde
Február
02.03. 15.30 Lapozó Olvasókör – 90 éve született Csoóri Sándor
02.10. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
02.27. 17.00 Mesélde
Március
03.02. 15.30 Lapozó Olvasókör – 120 éve született Szabó Lőrinc
03.09. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
03.19. 17.00 Mesélde
Április
04.06. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
04.06. 14.00 Városi szavalóverseny alsó tagozatosoknak
04.07. 14.30 Városi szavalóverseny felső tagozatosoknak és középiskolásoknak
04.08. 17.00 Költészet Napja
04.30. 17.00 Mesélde

Május
Stonawski József könyvbemutatója
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05.04. 15.30 Lapozó Olvasókör – 70 éve született Esterházy Péter – előadó: Biliczné P. Szabó
Gyöngyi
05.11. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
05.28. 17.00 Mesélde
Június
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Irodalmi piknik a Könyvtár Fájánál
06.04. 15.30 Lapozó Olvasókör – Az irodalom és a zene találkozása:
Temesi Ferenc: Bartók – 75 éve hunyt el Bartók Béla – előadó: Bozorádi János
06.08. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
06.25. 17.00 Mesélde
Nyári napközis tábor
Július
07.06. 15.30 Lapozó Olvasókör – 120 éves született Antoine de Saint-Exupéry
07.13. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
Nyári zárvatartás
Augusztus
08.15. 12.00 Országos Rejtvényfejtő Verseny
Szeptember
09.07. 15.30 Lapozó Olvasókör – 100 éve született Isaac Asimov. Előadó: Halmai István
09.14. 15.00 Rejtvényfejtők Klubja
09.24. 17.00 Mesélde
09.30.

Népmese Napja

Október
Országos Könyvtári Napok (benne író-olvasó találkozó, Olvasás éjszakája)
10.12. 15.00

Rejtvényfejtők Klubja

10.29. 17.00

Mesélde

November
11.02. 15.30

Lapozó Olvasókör – Dél vagy Észak (A kortárs dél- és észak-európai irodalom)

11.09. 15.00

Rejtvényfejtők Klubja

11.26. 17.00

Mesélde
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December
12.14. 16.00 Karácsonyváró irodalmi délután
12.21-12.31. Téli zárvatartás

Egész évben


Kéthetente DJP-foglalkozások – Ismerkedés az okoseszközökkel



Számítógépes tanfolyamok



EFOP-3.3.2 - pályázatos foglalkozások (Meséről mesével, Ünnepsoroló, Kifordítombefordítom, Fantáziabazár) óvodások, általános iskolások és középiskolások számára



február - március NKA-pályázat: felnőtt olvasótér felújítása

A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény
2020. évi munkaterve
Muzeológia, nyilvántartás, állományvédelem

FELADAT
Raktárrendezés: megelőző
műtárgyvédelem szempontjai szerint.
Régi csomagolók, tárolók lecserélése
savmentes anyagokra, sérülés
megakadályozása, folyamatos
ellenőrzés, műtárgyak legideálisabb
helyének megtalálása

HATÁRIDŐ

KÖLTSÉG

Folyamatos

Savmentes csomagolóanyagok vásárlása,
Salgó polcok beszerzése, új raktár
kialakítása

Ipartörténeti: savmentes dobozok
cseréje! Dobozon belül savmentes
papírba csomagolás.
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Helytörténeti raktár: szabadpolcos
tárolás, le kell cserélni a műtárgyakat
borító fóliát – portaszító tyvek fóliára!
Ipartörténeti raktárban még szükség
lenne fali tárlókra.
Életmódhoz kapcsolódó gyűjtés
megkezdéséhez új raktár! Az új
raktárban a szükséges műtárgyvédelmi
feltételek megteremtése.

Digitalizálás: beérkező anyagok és
munkaerő függvényében

Folyamatos

Állományvédelem: cipőgyűjtemény
második részének restaurálása –
Hugyecsek Balázs

-

NKA pályázatból - 180.000 Ft

Gyűjteménygyarapítás:




a helytörténeti szakághoz
kapcsolódóan, a Kövér Miklós
(színháztörténeti) anyag
gyűjtésének, feldolgozásának
elindítása,
város közigazgatási határain
belül működő iparágak
történeti, és a helytörténeti
(elsősorban építészettörténet,
életmód és iskolatörténet)
anyagok gyűjtésének
elindítása, folytatása.

Színháztörténeti Múzeumban
kutatómunka

Folyamatos
Elsősorban ajándékozás során

Kiállítás rendezés:


időszaki kiállítások esetén a
Művelődési Központ kiállítási terve
szerint. Kiemelt:




Tárlók készítése, nyomdaköltség

állandó kiállítás 4. termében a
sörgyár-történeti anyag
rendezése, látványtervezés

Földrejtette kincsek –
bronzleletek kiállítás (Szolnok,
Debrecen, Nyíregyháza,
Kisvárda)
Réber László Kiállítása
(Székesfehérvár, Szent István

kiállítási kellékek, eszközök vásárlása:
képkeret, képakasztó
posztamensek festése, fal javítása
2020.02.2003.27.
szállítási költség+rendezés+meghívóterv

nyomtatási és kiállításrendezői költségek
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Király Múzeum, Hetedhét
Játékmúzeum)
Retro porcelánok kiállítása –
Borbély Tamás és Sebők Judit
magángyűjteménye

2020.05.2806.20.

útiköltség + szállítási költség

2020.06.2507-25.

Közönségszolgálat (önkéntesség, rendezvények, hálózatépítés)
FELADAT

HATÁRIDŐ KÖLTSÉG

Kultúrházak éjjel-nappal
(a Gyűjtemény kapcsolódik a
programhoz)
Irányelv: a Gyűjtemény
népszerűsítése: tárlatvezetés: Téli
cipő- és csizmadivat a Tisza Cipőgyár
kínálatából
Erasmus+ pályázat megvalósítása

Kapcsolatfelvétel a Felvidéken
működő Gömöri Kézművesek
Társulásával, közös szakmai munka
előkészítése

2020.
február 1416.

-

2020-2021.

Erasmus+ pályázati támogatásból

2020.
május 30június 1.

Csoóri Sándor Alap támogatásával

2020.
június 27.

Múzeumi költségvetésből

2020.
szeptember
19-20.

-

2020.
szeptember

Múzeumi költségvetés + pályázati forrás

Múzeumok Éjszakája
Múzeumi előadások, kézműves
foglalkozások, játékos kalandtúra, élő
társasjáték, veterán autó találkozó,
katonai egyenruha-bemutató,
megvalósítás együttműködő
partnerekkel

Kulturális Örökség Napja

Irányelvek: a martfűi épített örökség
bemutatása, értékekre való figyelem!
Múzeumok Őszi Fesztiválja
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szakmai és családi rendezvények,
helytörténeti barangolás –
gyárlátogatás a Lorenz Shoe Group
cégnél

–
november

Múzeumpedagógia
FELADAT

HATÁRIDŐ

KÖLTSÉG

Folyamatos

EFOP 3.3.2. pályázatból

Múzeumpedagógiai stratégia
fejlesztése, átdolgozása
és múzeumpedagógiai programterv
összeállítása, kiajánlása az oktatásinevelési intézményeknek.

Kézműves foglalkozások, játszóházak
– Népi játszóház vezetői képzésen
tanultak szerint







nemezelés,
mézeskalács készítés
szövés
fazekasság
vessző – és szalmafonás
népi játék készítés

2020. 1.
félév
Csoóri Sándor Alap támogatásával
2020. 2.
félév
önerőből, alapanyag a Csoóri Pályázatból

Martfű 70

Martű 70 éve önálló település, ennek
megünneplése
Régészeti kiállításhoz kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozások ovi
- ált. isk. - középiskola

2020-ban
több
alkalommal
2020.
február 20március 27.

Tervezés alatt

-

.
Húsvéti hagyományok

Őszi szokások

2020.
április 1április 9.
2020.
október 714.
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EFOP 3.3.2. pályázati támogatásból

Adventi kézműves foglalkozások

2020.
december
2-14.

A Martfűi Kézműves Ház Hétvégéje a
Martfűi Kézműves Ház és a Martfűi
Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény
szervezésében

2020.
március 28.

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Nemezelő hétvége felnőttek
részvételével

2020.
március 2829.

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Népi Kézműves Alkotóházak és
Műhelygalériák VI. Országos
Hétvégéje a Martfűi Kézműves Ház és
a Martfűi Hely- és Ipartörténeti
Gyűjtemény szervezésében.
Mesterségbemutatók

2020.
április 4.

Népi játszóház Május 1-jén

2020.
május 1.

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Nemezelő hétvége felnőttek
részvételével

2020.
május 9-10.

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Népi játszóház Gyereknapon

2020.
június 7.

Csoóri Sándor Alap támogatásával

Nyári tábor a Városi Könyvtár, a
Martfűi Hely- és Ipartörténeti
Gyűjtemény és a Kézműves Ház
szervezésében

2020.
június 29július 3.

-

EFOP 3.3.2. pályázati támogatásból és a
Csoóri Sándor Alap támogatásával

Kommunikáció és marketing

FELADAT
Web2-es felületeken való jelenlét

HATÁRIDŐ

KÖLTSÉG

folyamatos

honlap kezelési költsége
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Adatok integrálása a Művelődési
Központ honlapjára

folyamatos

-

Hosszabb távú terv: szükséges lesz csatlakozni egy országos múzeumi nyilvántartó
rendszerhez, mely a digitalizált műtárgyállomány honlapokon való kereshetőségéhez és
könnyebb nyilvántartásához ad segítséget, de lehetővé teszi virtuális kiállítások elkészítését is.
Ezzel az online térben is lehetővé tehetjük a digitalizált kulturális javaink sokrétű
felhasználását mind a szakma, mind a kutatók és más érdeklődők számára.

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV
2020.
A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár küldetése és szakmai feladatai

A Művelődési Központ és Könyvtár legfőbb küldetése a városunkban és a térségben élők
számára az elérhető színvonalas kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása.
Az intézmény fennállása óta folyamatos bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek
valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy
minden korosztály találjon számára olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket
közvetít számára.
A Művelődési Központ és Könyvtár – mint komplex közművelődési intézmény – elsődleges
feladata a magyar kultúra értékeinek bemutatása valamint azok közvetítése a helyi lakosság
felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában valamint
a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Szakmai munkánk fontos része a valódi
közösségfejlesztés, a helyi identitástudat kialakítása is.
Jelen szakmai anyagban összegezzük a 2020. évi tervezett intézményi feladatellátását, a
szakmai munka elemeinek fő hangsúlyait, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a kor
kihívásaihoz, a tervezett jövő eléréséhez és természetesen szakmai kereteinkhez igazítottunk.
Az intézmény egész évi stabil működését és a közművelődési feladatellátást Martfű Város
Önkormányzata által jóváhagyott költségvetés biztosítja.
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Tárgyi feltételek:
Intézményünk nagy volumenű rekonstrukciója 2018 októberében befejeződött, így a 2020-as
évben stabil, külsőleg felújított, korszerű intézményben végezhetjük feladatellátásunkat.
A lakosságnak tetszik a megújult épület, szívesen látogatnak el rendezvényeinkre. Ebben az
évben a költségvetésnek megfelelően az alábbi fejlesztéseket és beruházásokat szeretnénk
végrehajtani:
- az épület teraszának/ kapuk kialakítása, rámpa korlát/ és parkrendszerének további
fejlesztése
- szúnyogháló az intézmény ablakaira
- A Városi Könyvtár felnőtt olvasó részlegének felújítása /NKA pályázat, Önkormányzati
támogatás/
- A tanácsterem felújítása, a közlekedő folyosók burkolása
- TV stúdió felújítása
- kiállítási eszközök fejlesztése
- Eternit cső cseréje a színpadi áramelosztónál
- motoros mozivászon és szerelvényeinek beépítése a színházterembe
A felsorolás a főbb elemeket tartalmazza.
Személyi feltételek:
Intézményünk továbbra is 12 főállású dolgozóval és közcélú munkatársakkal látja el feladatát.
A várható lehetőségeket figyelembe véve, jelentősen csökken a közcélú állományi létszám,
mely főleg a mozi és a technikai területen nehezíti a munkát.
Bízunk abban, hogy ezekkel a gazdasági, személy és tárgyi feltételekkel és jó
munkaszervezéssel biztonságosan el tudjuk látni feladatainkat. Ehhez folyamatosan
növelnünk kell szervezettségünket, és tudatosan fel kell készíteni a kollégákat a rugalmas
helyettesítésre, feladat átcsoportosításra.
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KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

A 2017. évi Kulturális törvény változása számos feladatot indukált a 2019-es évben. A
jogszabályi változásoknak megfelelően szükségessé vált a helyi közművelődési rendelet
módosítása. Ennek a kialakítását a fenntartóval közösen végeztük el, mely alapja a további
munkánknak.
A törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési
tevékenységek támogatása közcél. A törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezt a feladatát a települési
önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a meghatározott
pénzügyi támogatás (80§), biztosításával, valamint a helyi lakossági képviseletének biztosítása
révén (82-83§) látja el.
A törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások a következők:
a) művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturálisalapú gazdaságfejlesztés.

SZAKMAI MUNKATERV
Szakmai munkatervünk kialakítását az alábbi főbb célok határozzák meg:
1. A martfűi lakosság életminőségének javítása a közművelődés eszközrendszerén
keresztül, kulturális tevékenységekben való részvételük segítése.
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2. A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a fiatalabb
generációkkal, hagyományápolás, az ünnepi kultúra kialakítása, fejlesztése.
3. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása.
4. Az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, számukra
bemutatkozási lehetőség biztosítása.
5. Kulturális kapcsolatépítés, a lehetséges kulturális partnerek felkutatása.
6. Információs tevékenység fejlesztése, információáramlás segítése.
Intézményünk 2020. évre a törvénynek megfelelően szolgáltatási tervet készít. A
rendezvényekről készült szolgáltatási terv a munkatervünk mellékletét képezi, míg a
rendszeres művelődési formákra vonatkozó szolgáltatási tervet a munkaterv tartalmazza,
melyből jól látszik a főbb célok gyakorlati megvalósulásának rendszere.
KIÁLLÍTÁSOK
Rendszeresen várják látogatóinkat képző- és iparművészeti kiállítások, melyeken hivatásos és
amatőr alkotóknak, alkotóköröknek adunk bemutatkozási lehetőséget. Az intézményben
három kiállítóhely áll rendelkezésre: emeleti galéria, emeleti kiállító terem, földszinti galéria.
A kiállítási terv elkészítésekor nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a művészetek iránt
érdeklődő közönség igényét minél magasabb színvonalon elégítsük ki. Feladatunk a
képzőművészet terén a fiatal tehetségek bemutatkozási lehetőségeik szélesítése.
Kiállítási tervünkben, ebben az évben figyelembe vettük, hogy településünk önálló létének
70 éves jubileumát ünnepli. Ez alkalomból több Martfűről elszármazott, vagy jelenleg
körünkben élő alkotó munkáit szeretnénk bemutatni.

Kiállítási terv:
KIÁLLÍTÁS TERV 2020.
1. Jan.10. Városszépítő Kiállítás a rajzpályázat díjazott alkotásaiból - galéria
2. Január 16- február 16. Czinege József fényképész fotó- és fotótörténeti kiállítása
3. Február 20 - március 27. Bronzkori kiállítás, Bronzkincsek régészeti kiállítása - kiállító
terem
4. Március 5. Holló Ádám grafikái - galéria
5. Április 1. – április 27. Díszítőművészeti Kör kiállítása - kiállító terem,
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6. Április 14-23. 65 éves a Martfű Néptáncegyüttes kiállítás - galéria
7. Április 28. - május 18. Kolozsi Sándor fotókiállítása - galéria
8. Május 21. - június 20. Réber László illusztrátor, grafikusművész munkáiból kiállítás Székesfehérvári Szent István Király Múzeum - galéria
9. Június 25. - július 13. Retro Porcelán - Borbély Tamás és Sebők Judit Budapest
10. Augusztus 14. - szeptember 1. Ünnepi kiállítás Berényi Kata + Darmo Éva alkotásai
11. Október 9. - november 2. JNSZ Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat
12. November 7. - november 30. Martfűi Napraforgók Folt-mozaik Varróklub kiállítása
13. December: Elek Tímea szőnyeges kiállítása - galéria
Sokrétű kiállításokat terveztünk 2020-ra, kiemelkedő az a 3 múzeumi kiállítás, mely különleges
új témákkal foglalkozik.
Kiemelkedő képzőművészeti eseményünk a minden év őszén megrendezésre kerülő JászNagykun-Szolnok Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat, melyen a megye amatőr alkotói
mutatkozhatnak be. Neves szakmai zsűri válogatja össze a kiállítás anyagát. Szeretnénk
pályázni /NKA/ a tárlat megrendezésére és a katalógus készítésére ebben az évben is.
A kiállítások megnyitó ünnepségein a megnyitó méltatások, tárlatvezetések mellett művészeti
előadások bemutatásával igyekszünk komplex élményt nyújtani látogatóink számára.
Feladatunk elsősorban a helyi és a térség művészeinek, művészeti közösségeinek felkérése,
közös műsor összeállítása, szakmai együttműködése.

Színházi és komolyzenei bérletes rendezvények
A gyermek és ifjúsági bérletek szervezése, a színház megszerettetése, több évtizede már
hagyomány az intézményünkben. A város óvodásai és kisiskolásai mellett a vonzáskörzetből is
nagy számban érkeznek gyermekek az előadásokra. A műsorszámokat úgy válogatjuk össze,
hogy illeszkedjenek az óvodai nevelőmunkához és az iskolai pedagógiai programhoz, valamint
színvonalas kikapcsolódást is nyújtsanak a részt vevő gyermekek számára.
Az idei évben a Hadart Színház „Hetedhét Varázslat” szép történetét és az „Aladdin” klasszikus
meséjét a Turay Ida Színház előadásában láthatják a gyerekek. Ősszel még egy koncert és egy
mesedarab is várja a gyerekeket.
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A négy előadásból álló filharmónia bérlet előadásai az általános és középiskolás diákok
számára nyújtanak zenei élményt, kiegészítve az iskolai tanórák anyagát, segítve a
komolyzenei nevelést. Nagy segítség, hogy az Önkormányzat finanszírozza mindkét korosztály
részére az előadásokat.
Az év siker programja a Duma Színház, akikkel terembérletes konstrukcióban tartjuk
előadásainkat, egész évben tervezzük az együttműködés folytatását, örülünk, hogy sokaknak
örömet szerzünk műsoraikkal.
Az elmúlt év szeptemberében kezdtük el az együttműködést a Nemzeti Filharmóniával, egy
felnőtt bérletsorozattal. Három előadásból áll összesen, kettő már nagy sikert aratott, bízunk
benne, hogy jó lesz a folytatás is. Ez a bevezető évünk a szervezésben, sok bíztatást kapunk a
folytatásban, ami nem könnyű, hiszen rentábilisnak kell lennie.
Nagyon örülünk, hogy az áprilisi Zorán koncertünk is teltházas, és terembérleti
konstrukcióban, megfelelő árakkal tudtuk kínálni a jegyeket.
Továbbá az év második felében szeretnénk egy színházi és pódium előadást szervezni
nézőinknek, és tovább folytatni a terembérletes konstrukciókat.

Ünnepi megemlékezések, városi rendezvények
A

hagyományos

városi

megemlékezések,

ünnepségek

megszervezését

végezzük,

együttműködve a Városi civil szervezetekkel, óvodákkal, iskolákkal, az Önkormányzat társ
intézményeivel.
Intézményünk a rendezvények kulturális részét szervezi meg, egyezteti le a közreműködőkkel,
biztosítja a szükséges technikai feltételeket, valamint a rendezvényekhez tartozó kiadványok
(meghívó, plakát, műsorfüzet) grafikai és sokszorosítási munkálatait.
A Városi “Ünnepnaptár” rendezvényei:
-

Magyar Kultúra Napja

-

X. Alföldi Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál
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-

Március 15-i városi ünnepség

-

Költészet Napi megemlékezések

-

Városi Majális

-

Városi Gyermeknap

-

Nemzeti Összetartozás napja

-

Martfűi Ünnepi Napok

-

Országos Rejtvényfejtő Verseny

-

Örökzöld Tisza Martfűi Fesztivál

-

Aradi Vértanúk Napja

-

Október 23-i Városi ünnepi megemlékezés

-

Városi Mikulás

-

Sport Gála

-

Nagycsaládosok karácsonya

-

Mindenki Karácsonya

Intézményünk biztosítja a technikai hátteret az egyéb, év közben felmerülő városi szintű
eseményekhez is.

Közösségek, szakkörök, klubok, civil szervezetek
A közösségi művelődés a helyi közösségben zajló, tanulási - művelődési, tehát kulturális
folyamat az egyének és csoportjaik aktív részvétele révén, a tervezéstől a megvalósításig.
Az intézményben jelenleg 22 különböző alkotócsoport, klub működik heti, havi
rendszerességgel. A művelődési, művészeti közösségek az intézmény életében kiemelt
jelentőségűek. Rendszeresen bemutatkoznak különféle rendezvényeken városunkban,
megyénkben is. Művészeti csoportjaink szép eredménnyel vesznek részt versenyeken,
testvérvárosi programokon. Minden művészeti csoporttal és vezetőikkel külön éves
feladattervet készítünk, mely alapján haladunk a közös szakmai munkában.
Intézményünk kínálata már az egész kicsi gyermekeknek is biztosít közösségi részvételt. Az
óvodás és kisiskolás korosztály is művészeti csoportokban vehet részt. A felnőttek és
időskorúak számára a társas együttlétet biztosító, különböző érdeklődési kör mentén
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szerveződő klubok biztosítottak intézményünkben. A közösségek működéséhez, éves
rendezvényeikhez szakmai segítséget nyújtunk, programjaikat beépítjük éves
munkatervünkbe.

Az intézményben működő művelődő közösségek:
Közösségi tevékenység

Célja

Rendszeresség besorolás

Részvétel módja

megnevezése_______________________________________________________________
Lapozó Olvasókör

közösségi együttlét,

havonta

a

nincs regisztrációhoz kötve

művelődés

Rejtvényfejtő Klub

havonta

tagság

Sakk szakosztály

hetente

tagság

Városi Nyugdíjas Klub

hetente

tagság

Mozgássérültek Egyesülete

havonta

tagság

Jó Reménység Klub

havonta

tagság

Siketek és Nagyothallók Klubja

havonta

tagság

Martfűi Boldogság Klub

kéthetente

nincs regisztráció

Martfűi Városszépítő Egyesület

alkalmanként

tagság

Az intézményben működő rekreációs, tornacsoportok:
Közösségi tevékenység

Célja

Rendszeresség besorolás

Részvétel módja

megnevezése_______________________________________________________________
Zumba

egészségmegőrzés

hetente

b

nincs regisztrációhoz kötve

Fitness Klub

egészségmegőrzés

heti kétszer

b

nincs regisztrációhoz kötve

Gerinc torna

egészségmegőrzés

hetente

b

nincs regisztrációhoz kötve

Hatha Jóga Klub

egészségmegőrzés

heti kétszer

b

nincs regisztrációhoz kötve

Etka Jóga Klub

egészségmegőrzés

hetente

b

nincs regisztrációhoz kötve

Gate ball Klub

egészségmegőrzés

hetente

b

tagság

Lélektánc Klub

egészségmegőrzés

hetente

b

tagság

Dalma Dance Klub

sport

hetente

b

tagság
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Az intézményben működő népművészeti csoportok:
Közösségi tevékenység

Célja

Rendszeresség besorolás

Részvétel módja

megnevezése_______________________________________________________________
Napvirág Néptánc

közösségi művelődés, hetente

d

tagság

csoport

hagyományőrzés

Martfű Néptáncegyüttes

hagyományőrzés

hetente

d

tagság

Díszítőművészeti Kör

hagyományőrzés

hetente

d

tagság

Mézeskalács készítő szakkör hagyományőrzés

hetente

d

tagság

Az intézményben működő amatőr művészeti csoportok:
Közösségi tevékenység

Célja

Rendszeresség besorolás

Részvétel módja

megnevezése_______________________________________________________________
Martfűi Napraforgók

kézügyesség fejlesztése, kéthetente

Foltvarró Kör

közösségi művelődés

Martfű Városi Nőikar

közösségi művelődés,

hetente

e

tagság

e

tagság

e

tagság

amatőr kórusének
Modern Táncműhely

mozgásművészet fejlesztése,
közösségi művelődés

hetente

Családi rendezvények
Az év folyamán kiemeltek lesznek a Kézműves Házak Hétvégéje, Húsvéti Családi Délután, a
Városi majális, a Városi Gyermeknap, a Mikulásváró délután és az Adventi kézműves vásár,
ahol az egész napos rendezvényen sokszínű programokon vehetnek részt a családok. Ebben
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az évben is szervezünk a jeles napok köré különböző többgenerációs családi programokat
/hagyományőrző programokat, sütés-főzést, kézműves foglalkozásokat, táncházakat…stb./.
Szünidei programok
Rendszeresen szervezünk kézműves, filmes és egyéb programokat a szünidei időszakokban.
Nyáron a teljes szünidő alatt a gyermekek heti két alkalommal vehetnek részt a
foglalkozásokon, ill. egy - egy témában ötnapos tematikus táborokat szervezünk. Idén nyáron
tánctáborral /balett, néptánc/, múzeumi tábor és könyvtári táborral várjuk a gyerekeket.

Egészségmegőrző programok
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a “Martfűi Egészségnap” c.
rendezvényünket /civil szervezeteink összefogásával/, melyen az egészséges életmód
fontosságát mutatjuk be sokszínűen. Az ide ellátogatók különböző szűréseken, bemutatókon
és szakmai előadásokon vehetnek részt. A rendezvény fontos része az önkéntes véradás is.
Az év folyamán több alkalommal rendezünk civil szervezeteinkkel karöltve egészségmegőrző
előadásokat, komplett szűréseket egy EFOP pályázat segítségével.
Szakmai munkánkkal támogatjuk az “Európa Donna”rendezvényt, melyet a Jóreménység Klub
szervez intézményünkben.
Martfű Mozi
2019-ben is várja látogatóit közönségfilmekkel és művészfilmekkel a Martfű Mozi.
Szeretnénk bővíteni kínálatunkat további filmklub programokkal és közönségtalálkozókkal.
Szeretnénk a térségünkből /Tiszazug/ növelni a látogatói létszámot, különböző marketing
eszközökkel, akciókkal.
A vetített művészfilmek mindenképpen színesítik, és komoly értéket képviselnek műsor
összetételünkben. Bízunk abban, hogy 2020-ban is lesz lehetőségünk pályázati támogatással
erősíteni ezt a kínálatot, mivel kialakulóban van az art filmeket igénylő és értő közönség,
fontos, hogy az új generáció is folyamatosan kapjon ilyen irányú impulzusokat.

94

Szeretnénk bevezetni a kártyás fizetési rendszert egy terminál kiépítésével, megkezdtük ennek
technikai egyeztetését. 2020-ben is tervezzük az együttműködést országos ”mozis akciókkal”
/Magyar Rajzfilm Ünnep, Magyar Filmszemle, Képzőművészeti Filmszemle stb./

Oktatási intézmények
A Művelődési Központ kínálatának nagy része az óvodás, általános és középiskolás korosztályt
célozza meg. Az intézmények igazgatóival és pedagógusaival hatékony munkakapcsolat alakult
ki az elmúlt évek folyamán, aminek köszönhetően kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Az
Iskolák és Óvodák kiemelt programjaikat intézményünkben tartják, használva a pódium- és
színházterem adottságait, valamint az egyéb technikai, infrastrukturális hátteret.

Marketing és kommunikáció
A következő szakmai évünkben szeretnénk tartalmilag jól működtetni intézményi
honlapunkat, fontos, hogy korszerű és naprakész legyen.
A Facebook közösségi oldalunk felhasználóinak száma folyamatosan nő, nagy figyelmet
fordítunk ezen a közösségi oldalon az aktív reklámlehetőségek kihasználására. Az oldalon a
kommunikációs aktivitás magas, gyakran érkeznek visszajelzések programjaink kapcsán.
A programjaink hirdetéséhez jelenleg a havonta megjelenő Martfű Magazin ad lehetőséget,
melyben az érdeklődők valamennyi programunkról bővebb tájékoztatást kaphatnak.
Intézményünk valamennyi, saját szervezésű rendezvényéhez készít plakátot, szórólapot,
valamint a kiállításainkhoz meghívót.

Összegzés:
Összességében szerteágazó szakmai munkánk volt az elmúlt évben is, sok szép eredménnyel
és lelki élménnyel. Örülünk, hogy mind az egyéneknek, mind a közösségeknek sikerült teret,
lehetőséget adni arra, hogy igényeinek megfelelően tudja értékes szabadidejét eltölteni,
feltöltődni vagy egyéni fejlődéséhez sokszínűen hozzájárulni. Fontos számunkra, hogy
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közösségeink fejlődjenek, a város életébe bekapcsolódva értéket teremtsenek úgy, hogy mind
az egyén, mind a közösség gazdagodjon belőle. Ebben a hitben és szakmai elkötelezettségben
végezzük továbbra is munkánkat.
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