Szakmai beszámoló
a K-II/1-05-024/em08 számú Közkincs pályázatról

2008.szeptember 1-én kezdtem meg munkámat a Közkincs pályázat
keretében megvalósuló kistérségi közművelődési referensként.
Munkám kezdetén igyekeztem megismerni mindazokat a törvényeket és
rendeleteket, melyek ismerete nélkülözhetetlen munkám végzéséhez.
Ezt követően megismerkedtem a térséggel, mely mindennapi munkám
helyszíne. Sorra járva a településeket, igyekeztem mindenhol bemutatkozni és jó
kapcsolatot
kiépíteni
a
helyi
polgármesterekkel,
jegyzőkkel,
intézményvezetőkkel, hiszen ők azok a személyek akikkel munkám során a
legtöbbet találkozom majd.
Az ismerkedéssel párhuzamosan szervezőmunkámat is megkezdtem, hiszen
folyamatosan körvonalazódtak bennem az elképzelések, melyekkel
hozzájárulhatok a kistérség kulturális életének fellendítéséhez.
Munkám kezdetén elkészítettem egy közművelődési munkatervet, mellyel
feladataimat, terveimet rendszereztem és meghatároztam tevékenységem főbb
irányait.
Október elején részt vettem a Magyar Képzőművészeti Lektorátus által a
közművelődési referensek számára szervezett kétnapos munkatalálkozón,
melyet Balatonalmádiban rendeztek meg. A két nap folyamán nagyon sok
hasznos információt kaptunk és így még hatékonyabban kezdhettük meg
munkánkat. Számos hasznos gyakorlati példát ismertünk meg tapasztalt
kollégák által és mindezek mellett új ismerősökkel gazdagodtunk, kapcsolatokat
építettünk ki, ezzel is segítve egymás további munkáját.
Első munkáim között volt a rendszeres színházlátogatás megszervezése a
kistréségben élők számára. Sokaknak gondot jelent eljutni színházba, nemcsak
az anyagi körülmények miatt, hanem a közlekedés nehézségei miatt is. Főleg a
peremterületekről történő utazás jelent gondot, ezért a színházlátogatásokat a
kistérség tulajdonában lévő közösségi buszok bevonásával szerveztem meg.
Felmérve a helyi igényeket Szemeréről 14 fő, Encsről pedig 18 fő számára
vásároltunk színházbérletet a kassai Thália színház előadásaira.
Terveim között szerepel a táncház mozgalom beindítása a térség településein.
Ehhez azonban szűkös anyagi lehetőségeink vannak, éppen ezért
együttműködve az encsi Városi Művelődési Központtal pályázatot készítettünk,
hogy a táncházzal kapcsolatos költségeket fedezni tudjuk.
Azóta pályázatunk kedvező elbírálásban részesült és a Művészeti és
Szabadművelődési Alapítvány 150 ezer Ft-ot ítélt meg számunkra.
November 14-én, együttműködve a mozgókönyvtári szolgálattal megszerveztem
az első táncházat, melyet nagy érdeklődés kísért. A zenét a miskolci Tényleg
zenekar biztosította, a táncokat a Szinvavölgyi Együttes táncosai mutatták be.

Ezért is örvendetes a sikeres pályázat, hiszen ebből a pénzből további
táncházakat tudunk szervezni az itt élők számára.
A programok szervezése mellett fontosnak tartom egy kulturális adatbázis
létrehozását is, mely összegyűjti és rendszerezi mindazokat a természeti és
épített értékeket, alkotókat, művészeti csoportokat, melyek az Encsi kistérség
területén megtalálhatóak, itt tevékenykednek. Ebből a célból elkészítettem egy
kérdőívet, melyet a térség valamennyi településének polgármesteréhez
eljuttattam, kérve azok pontos kitöltését, hogy minél hamarabb elkészülhessen
az adatbázis.
November hónapban újabb munkaértekezleten vettem részt, ezúttal Miskolcon a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet
szervezésében, ahol már a megyében található kistérségek közművelődési
referenseivel találkoztam, valamit megismerkedtünk az intézet munkatársaival
is, akiktől szintén sok segítséget kaptunk. Terveink között szerepel, hogy
rendszeresen tartunk majd a jövőben ilyen munkaértekezleteket, de mindig
másik kistérségben, ezzel is elősegítve azt, hogy minél jobban megismerjük a
szomszédos kistérségeket, az ott dolgozó kollégák munkáját és lehetőségeit.
Decemberben a karácsony közeledtével aktuálissá vált Adventi koncertek
megszervezésén
dolgoztam.
A
forrói
Katolikus
Ifjúsági
Kórus
közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok és felekezetek
segítségével szerveztünk adventi koncertet Mérán, Forrón, Csobádon és Encsen.
A Kórus mindenhol nagy sikert aratott, minden településen nagy számú
közönség látogatott el a hangversenyre.
Januárban újabb táncházat rendeztünk, ezúttal Encsen a Városi Művelődési
Központban, együttműködve az intézmény vezetésével.
A táncházat követően elkezdődött a báli szezon. Ebben az időszakban két
rendezvény megszervezésében és lebonyolításában vettem részt.
Február első hétvégéjén a forrói Általános Művelődési Központ rendezett
jótékonysági bált, melynek megrendezésében, a vezetők kérésére aktívan részt
vettem. Ezt követően február 13-án került megrendezésre az encsi Polgármesteri
Hivatal és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás közös szervezésében az
Önkormányzati Bál a Városi Művelődési Központban, melyben ugyancsak aktív
szerepet vállaltam.
A bálokat követően a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiírt pályázatokon dolgoztunk, több önkormányzattal (Novajidrány, Garadna,
Hernádvécse) közösen. Ezek a pályázatok a falunapi programok támogatását
tűzték ki célul.
Közben az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár, mint kistérségi
szolgáltató intézmény vezetésével folyamatosan dolgozunk a mozgókönyvtári
szolgálat fejlesztésén, hogy az eleget tegyen a törvényi változásoknak és
előírásoknak. Az eddigiek mellett újabb településeken kerültek kialakításra
szolgáltató helyek, valamint állományfejlesztés is megvalósult, illetve több
helyen jelenleg is folyamatban van.

A szervezési feladatok mellett az igényeknek és felkéréseknek eleget téve több
rendezvény lebonyolítását is segítettem konferálással, többek között Forrón a
Március 15-i megemlékezés, Óvoda udvarának és játszóterének avató
ünnepsége, a Kistérségi Társulás LHH Projekt tájékoztató rendezvénye,
Hulladéktársulás projektnyitó rendezvénye.
Munkám során folyamatosan dolgozom az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Közművelődési Koncepcióján, továbbá az Inka kiadóval együttműködve a
Társulás és települései szerepelnek egy idén megjelenő közművelődési
kiadványban, mely a Művelődés szolgálatában címet viseli és régiónk
közművelődési helyzetét méri fel és mutatja be.
Május hónapban a bérletes színházi előadások megtekintésén túl,
színházlátogatást szerveztem a forrói Általános Művelődési Központ
dolgozóinak.
A Megyei Sportintézettel és Encs város önkormányzatával közösen szerveztük
meg május 23-án az I. Abaúji Sportmajálist.
Májusban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézetben újabb
értekezleten vehettem részt, mely a Közkincs pályázatok újabb lehetőségeiről
adott tájékoztatást.
A gyermeknap közeledtével kihasználva a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
felhívását 60 gyermek számára szerveztünk jutalom kirándulást Budapestre a
Dr. Bubó musical előadásra.
Június 2-án került megrendezésre a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
pályázati kiírásában elnyert támogatásból a harmadik táncház, Encsen a
Milleniumi parkban.
A Közkincs-2008 pályázaton elnyert támogatás a közművelődési referens bérén
és járulékain túl épület felújításra is biztosított anyagi támogatást.
A pályázat keretében a Városi Galéria 3.000.000 Ft-ból kívül–belül megújult.
Az épület tetőszerkezetét már 2008 őszén megerősítették és újrafedték. Majd ez
év tavaszán új külső festést kapott, valamint belső festést végeztek és
korszerűsítették a világítást és új paravánokat helyeztek el a kiállítótérben.
A felújított épület azon túl, hogy szép dísze a városnak továbbra is helyet
biztosít városi és kistérségi kiállítások színvonalas megrendezésére.
A 2009 tavaszán megjelent újabb Közkincs pályázatokat a Művelődési
Központtal együttműködve elkészítettük, melyeknek egy része újabb fedezetet
nyújt munkabér kifizetésére, másik része pedig komplex kistérségi
rendezvények lebonyolításához nyújt anyagi támogatást. Bizakodva várjuk a
bíráló bizottság döntését.
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