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Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2009. május 1-jével integrált intézményt hozott létre
a Táncsics Mihály Művelődési Ház és a Nagyközségi Könyvtár összevonásával. Az így létrejött
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójává Árgyelán Erzsébetet nevezte ki.
Az alábbi beszámolóban tájékoztatást kívánok adni, az új intézmény második évének szakmai
működéséről, a pályázatomban vállalt célkitűzések teljesüléséről, valamint az intézmény 2010/2011
évre tervezett tevékenységéről.

1. A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra kialakítása
A könyvtár és a művelődési ház épületeinek felújítása által méltó környezetet kapott a helyi
kulturális élet. A Főtér felújítás által intézményünk szabadtéri programjai kaptak kiemelt helyet a
településen. A tavaszi és nyári időszakban a programok esetében szívesen vesszük igénybe a
szabadtéri színpadot és környékét. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a lakosok számára is
üdítő, ahogyan a délutáni órákban felpezsdül az élet a Művelődési Ház előtt (gyermekrendezvények,
tánccsoportok stb.). A belső teret évszaktól függően dekoráljuk, valamint a kihelyezett hirdető falak és
eligazító táblák által a beérkezőket megfelelő információkkal látjuk el. Nagyon jól sikerül
kihasználnunk az udvart, ahol sorversenyek, sportprogramok valamint közösségi rendezvények is
helyet kapnak.

2. A település hagyományainak ápolása, helytörténeti mozgalmak fejlesztése, népművészeti,
hagyományőrző közösségek életre hívása, támogatása
Az eltelt időszakban sikerült jó együttműködést kialakítani a Kaláris Alapfokú
Művészetoktatási Iskolával. Szerződés alapján rendszeresen helyet biztosítunk a tánccsoportok
próbáinak. Minden esetben térítésmentesen biztosítottunk helyet a tánccsoport nagyrendezvényei
számára: éves záróvizsgák, jótékonysági táncest.
Ezen kívül a tavalyi évtől a Grósz György által vezetett Hagyományőrző Román Tánccsoport
is intézményünkben székel illetve itt tartja tanóráit és egyéb rendezvényeit.
Nagyon jó tapasztalat, hogy a két tánciskola milyen jól megfér egymás mellett, hiszen míg a Kaláris a
néptánc minden területét érinti, addig a Doina Bihorului kizárólag a román nemzetiségi táncokat
oktatja a gyermekeknek. Így tökéletesen kiegészítve egymást.
Továbbra is keressük és kihasználjuk mindazokat a lehetőségeket, amelyek által helyi
értékeinket megyei vagy országos szinten is ismertté tehetjük. A jó együttműködés eredményeként
helyi alkotók munkáit tájoltatjuk a környező településeken. Illetve saját pályázatokkal, kiállítási
lehetőségekkel kívánunk segíteni a helyi alkotóknak a nyilvánosság elé lépésben (Gecsei Sándor,
Árgyelán Andrea) Szintén fontos az intézmény számára, hogy olyan értékeket is bemutasson amelyek
kétegyházi kötődéssel bírnak. Így került sor Dr. Pálfi György kiállítására, amelynek egyik része híres
magyarokat mutat be, másik része a helyi szakiskola munkásságának fontosabb állomásait.
Intézményünk az elmúlt évben is folytatta a régi hagyományok, népszokások felelevenítését,
újraértelmezését. Célunk, hogy a települési hétköznapok színesítéséhez új szokások, hagyományos
programok és rendezvények létrehozásával is hozzájáruljunk. Eme indíttatásból szervezzük meg
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minden évben az „Örökségünk” vetélkedőket (Örökségünk ’48 és ’56), általános és középiskolás
gyermekek számára, amelynek felépítése keretében a helyi értékekre és tudástárra épül.
Szintén hagyományteremtő céllal született meg a Tavaszköszöntő-Húsvétváró program
valamint a Hófehér Álom elnevezésű Kétegyházi Esküvő Kiállítás. A kiállítás megrendezése technikai
okok miatt 2016 tavaszára tolódott.
Szintén hagyományként beszélhetünk az immár két alkalommal is megrendezett Halloween
partyról, amely a gyermekek számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Ennek keretében
jelmezversenyre és zombiavatásra is sor került, valamint méltán a legnépszerűbb a borzongások
éjszakája, amikor lámpásokkal, szörnyeknek beöltözve vonulnak végig a gyerekek a település utcáin.
Valamint ide sorolható a Pogácsa Fesztivál keretein belül meghirdetett pogácsa sütő és
főzőverseny, amely a helyi gasztronómia hagyományait ápolja és örökíti tovább a felnövekvő
generációk számára.

3. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
Az elmúlt évben is folyamatosan törekedtünk arra, hogy lehetőséget biztosítsunk a helyi
művészek számára a nyilvánossághoz. Ennek megfelelően folyamatosan helyet biztosítunk számukra
úgy egyéni mint csoportos kiállítások keretein belül. Kétségkívül a leglátogatottabb és a legszélesebb
célcsoport számára elérhető lehetőség a Pogácsa Fesztivál keretein belül rendezett tárlatok, amelyek
minden évben beváltják a hozzáfűzött reményeket.
Fontosnak tartjuk, hogy a művészetek mellett egyéb helyi értékeket is bemutassunk illetve
lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy megmutatkozhassanak a nagy nyilvánosság előtt is.
A 2014-es évben intézményünk dokumentum gyűjtésbe kezdett, célunk, hogy a még élő idős
lakosok elbeszéléseit, emlékeit összegyűjtve egy nagyon széleskörű ismeretanyagot állítsunk össze
falunk régmúltjáról. E célból a Árgyelán Krisztián történelem szakos tanár és diákjai segítségével
interjúkat készítünk helyi lakosokkal. A folyamat hosszabb időt vesz igénybe, mint azt terveztük, de
terveink szerint 2016 végére egy nagyon hiteles és széleskörű anyagot sikerül összeállítanunk.

4. Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az
időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.
Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a gyermek és ifjúsági korosztály szabadidejének hasznos
eltöltésére. Ennek teljesüléséhez elengedhetetlen az oktatási intézményekkel való jó kapcsolat
fenntartása. Mára elmondható, hogy az együttműködés, az egymás rendezvényeinek támogatása és
segítése mellett jó néhány közös rendezvényt is sikerült lebonyolítanunk, amelyekben a két általános
iskola mellett a helyi középiskola is aktív szerepet vállalt: szavalóverseny, tanulmányi vetélkedők,
gyermek programok stb.
Mindig nagy sikert aratnak a könyvtárban megrendezésre kerülő rendhagyó irodalomórák,
ahol a gyermekek kortárs írókkal beszélgethetnek, ismerhetik meg alkotásaikat. Szintén nagy
érdeklődésnek örvendenek a rajzversenyek és játékos vetélkedők. Törekszünk arra, hogy a gyermekek
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egyes programok által ne csak a szórakozás és kikapcsolódás lehetőségét kapják, hanem szellemi
többlettel is gyarapodjanak. Megpróbálunk számukra olyan népszokásokat föleleveníteni, amelyek
közelebb állnak a mai modern világhoz: András napi hiedelmek, Halloween, Valentin nap.
Ezen kívül természetesen nem hagyhattuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a fiatalok
többsége mára az interneten tölti ideje nagy részét, ezért a Föld Napja alkalmából rendezett
többfordulós vetélkedő egy részét a facebook keretein belül bonyolítottuk le. Amely a vártnál is
nagyobb sikernek örvendett, és közelebb hozta a fiatalokat az intézmény mindennapjaihoz.
Ezen felbuzdulva a 2015-ös évben megrendezett Örökségünk ’48 vetélkedőt már kizárólag
modern technikai alapokra fektettük, okos telefon használat, online tesztek megoldása, QR kód
olvasás, e-mail cím készítés, facebookos megosztás és még sok más érdekesség volt a feladatok
között. Ez szintén újdonság volt a felkészítő tanárok számra is, viszont nagyon jó volt a fogadtatás
részükről is.
2014-es évben sikerült nagyon jó együttműködést kialakítani a WWF Magyarországi
szervezetével, ez által a gyermekek számára környezetismereti illetve környezetvédelmi programokat
szerveztünk (ÖKO-Casino, Mission im Panda, Föld Napja). A kezdeményezésünk nagyon jó
fogadtatásban részesült mind a gyermekek mind a pedagógusok körében, annál is inkább mivel egy
kötetlen, játékos hangulatban eltöltött program keretein belül nagyon sok hasznos környezetvédelmi
ismerettel is bővítettük a gyermekek tudását. A vetélkedőket a szabadban rendeztük meg, ami
méginkább hozzájárult ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Ez év őszétől a tanévkezdéstől ismét
folytatjuk egyrészt a környezetvédelmi, másrészt a megszokottól eltérő programok és vetélkedők
szervezését.
Az intézményben székel és tartja összejöveteleit és rendezvényeit mindkét helyi nyugdíjas
egyesület. Sikerült nagyon jó együttműködést kialakítanunk velük. A Márki Sándor Nemzetiségi
Nyugdíjas Klubbal számos közös rendezvényt bonyolítottunk már le: hagyományos hímes tojás
kiállítás, vasutas sportnap, kulturális találkozók, 35 éves jubileumi rendezvény. Mindkét szervezet
szívesen részt vesz az intézmény rendezvényein, és segítik munkánkat.

5. Az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása.
Az előző években létrehozott alkotó közösségeket sikerült megtartanunk és újabbakkal
bővítenünk.

Ezek

életre

hívásakor

nagy

figyelmet

fordítottunk

a

települési

igények

figyelembevételére. Sok időt töltöttünk azzal, hogy megfigyeljük a helyi társadalmi szokásokat, és
felmérjük azokat az igényeket, amelyeket a település lakosai egy kulturális intézménnyel szemben
állítanak. Úgy gondolom mára sikerült kialakítanunk a lakosokban egyfajta bizalmat az intézménnyel
szemben, ez abban is megnyilvánul, hogy manapság már ők maguk keresik föl a Művelődési Házat és
mondják el ötleteiket, a mi feladatunk sok esetben csak az ötletek megvalósítása, életre keltése, s a
feltételek megteremtése a közösségek önálló működéséhez.
Így alakult meg 2015 év elején az önismereti kör, amely egy pszichiáter és egy ezotéria
szakértő részvételével működik. A klub szervezésében került megrendezésre az EZO-tér elnevezésű
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spirituális program, ahol ingajóslás, kártyajóslás, ezoterikus tanácsadás illetve önismereti tréning is
helyet kapott.
Továbbra is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a településen már működő amatőr csoportok
számára egyrészt helyet biztosítsunk az összejövetelek és próbák számára, másrészt fellépési
lehetőségeket (Minnie Dance Klub, Zumba szakkör)

6. Speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, civil közösségek
együttműködésének ösztönzése.
Továbbra is nagyon jó az együttműködés a helyi civil közösségekkel. Számos egyesület
helyezte át székhelyét a művelődési házba és tartja itt üléseit, összejöveteleit, ezzel is színesítve az
intézmény kulturális életét.

A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban működő egyesületek az alábbiak: Márki
Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub, Petőfi Polgárőr Egyesület, Román-Magyar Egyesület ,
Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete, Családi Egyesület, Úttörő Horgászegyesület,
Kétegyházi Sport Egyesület, Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Kétegyházi Szervezete
7. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
Az elmúlt egy évben ismét sikerült szélesíteni a programválasztékot. Nagy figyelmet
fordítottunk arra, hogy településünk is részese legyen megyei és országos programsorozatoknak.
Munkatársaink állandó résztvevői a megyei és országos kulturális rendezvényeknek, szakmai
programoknak. Nagyon jó együttműködést alakítottunk ki a Békés Megyei Kulturális Irodával,
valamint a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral. Az IKSZT cím birtokosaként szélesebb körben is
lehetőségünk nyílt arra, hogy ismerkedjünk távoli intézményekkel, lefektessük velük a hosszú távú
együttműködés alapjait. Nagy büszkeség számunkra, hogy az intézményt számos IKSZT ill. egyéb
szakmai összejövetelen, konferencián jó és követendő példaként mutatják be, és elismerik az itt folyó
szakmai munkát. Csatalkoztunk a Kultúrházak éjjel nappal, Állampolgári Részvétel Hete, Népmese
Napja, Könyvtári Napok című országos programsorozatokhoz, ezen kívül folyamatos résztvevői
vagyunk a Kihívás Napja országos méretű programnak, amelyen az idei évben negyedik helyezést
értünk el. Ebben természetesen a legnagyobb érdeme a két általános iskolának van, akik nagyon jó
sportprogramokkal színesítették a választékot.
Ezen

kívül

képzéseket,

tanfolyamokat

fogadunk

be

és

szervezünk

magunk

is

(Egészségfejlesztés, Szülők Akadémiája, Informatikai képzés). Felkaroljuk a helyi kezdeményezéseket
és helyet biztosítunk civil szervezetek rendezvényeinek.
Jó az együttműködésünk a szomszédos települések kulturális intézményeivel is.

8. A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
Egy kulturális intézmény működésének legfontosabb eszköze a nyilvánosság. Az utóbbi évben
megpróbáltunk minden olyan lehetőséget megragadni, amely a nyilvánosság tájékoztatását célozta.
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Rendezvényeink népszerűsítésében minden esetben igénybe vettük a helyi kábel televíziót, számtalan
plakát és szórólap került kihelyezésre a település több pontján. Mára már a legnagyobb közösségi
portál a facebook kínálja a legszélesebb körű nyilvánosságot az intézmény számára. Így hirdetéseket
helyezünk el a felületen, illetve a rendezvényekről készült emlékképekkel színesítjük az oldalt.
Ezen kívül a helyi újságban is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az intézmény életéről.
Folyamatos az együttműködésünk a Foia Românească című román hetilappal, valamint a szegedi
román rádió munkatársaival, akik mindig széleskörű tájékoztatást adnak rendezvényeinkről.

9. Könyvtári alapszolgáltatások ellátása
A könyvállományt a költségvetési keretekből a 2014-es évben nem sikerült bővíteni. Viszont
lakossági felajánlás eredményeként megközelítőleg 50 db könyvvel gyarapodott könyvállományunk.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy polcainkon a klasszikus irodalom és a szakirodalom mellett a kortárs
irodalom legfrissebb alkotásai is megjelenjenek.
Ezen kívül könyvtárunk a 2014-es évben is sikeresen vett részt a Márai Programban, amely
által 200.000 forint értékben bővíthettük a magyar irodalmi állományt.
2015-ben a költségvetési keret már lehetővé teszi számunkra a könyvállomány bővítését, ami
már nagyon szükségessé vált, hiszen a könyvtár fennmaradásának záloga ha folyamatosan új
olvasmányokkal bővíti készletét.
Folyamatosan biztosítjuk a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, amellyel olvasóink sok
esetben élnek leginkább a szakkönyvek beszerzése terén. Rendszeresek az iskolai könyvtárlátogatások,
rendhagyó irodalomórák.
A gyermekek részére kialakított külön terem a vártnál is nagyobb érdeklődésre tett szert. Mára
megszokottá vált kisgyermekes szülők rendszeres látogatása, hiszen a kihelyezett játékok, a
gyermekek számára kialakított barátságos, igényeiknek megfelelő környezet akár órákra is lefoglalj a
gyermekek figyelmét, így a szülők kedvükre böngészhetnek a könyvespolcok sorai között.

10. Formális, informális és non-formális tanulás segítése
Folyamatosan törekszünk arra, hogy az intézmény méltó helyet és megfelelő feltételeket
biztosítson a nem formális tanulás segítéséhez. A könyvtárban kialakított harmonikus és nyugodt
környezet, a teleház eszközparkja is ezt célozza.
A teleház működtetésére intézményünk szerződést kötött a Kistérségi Egyesülettel, amely
alapján az egyesület az intézmény használatába adott át 5 darab számítógépet, valamint a teleház cím
használatát. Mára azonban a számítógépek már kissé elavultak, az egyre gyorsabban frissülő operációs
rendszerek működtetésére nem alkalmasak, így cseréjük lassan időszerűvé válik majd. Irodai
szolgáltatásokat is nyújtunk: nyomtatás, scannelés, laminálás, meghívók készítése stb. A teleház helyet
ad képzéseknek, tanfolyamoknak egyaránt.
2011. tavaszán csatlakoztunk a Békés Megyei Állás Online programhoz, amely az
álláskeresők tájékoztatását segíti. Ez által az intézményi eszközállomány egy darab számítógép
konfigurációval is bővült.
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11. Egyéb intézményi szolgáltatások
Az intézmény a kulturális tevékenységeken túl az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
-

terembérleti lehetőség: tanácskozások, gyűlések, fórumok, továbbképzések, vásárok, táncos
rendezvények, egyéb családi események céljára

-

képzések, tanfolyamok, továbbképzések lebonyolítása külső közreműködő szervezetekkel,
intézményekkel

-

teleházi szolgáltatások

-

egyéb irodai szolgáltatások: nyomtatás, scannelés, meghívók, plakátok készítése

-

iroda és üzlethelyiség bérleti lehetőség

-

eszközkölcsönzés: székek, asztalok

-

pályázatírási tanácsadás

Az intézményben ezen kívül falugazdász szolgáltatás és kozmetika működik, valamint heti
rendszerességgel biztosítási ügyintézés. Ezen kívül a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Szervezetének Kétegyházi tagszervezete tart rendszeres fogadóórát ügyfeleinek.
Szintén havi rendszerességgel tart fogadóórát intézményünkben a Hajdúvölgy-Körösmente HACS,
ahol a LEADER pályázatokról kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők.
Ezen kívül minden esetben helyet biztosítunk a Viziközmű Társulás ügyintézései számára,
valamint a Vöröskereszt által lebonyolított véradások illetve egészségügyi szűrővizsgálatok
számára.
12. Személyi és tárgyi feltételek
A 2014-es év eleji létszámcsökkentés által az intézményi létszám 3 főre korlátozódott.
Az intézményben jelenleg 3 fő közalkalmazott látja el a feladatokat. Ebből egy fő részmunkaidős
technikai dolgozó, egy fő középfokú végzettséggel rendelkező és egy fő szakirányú végzettséggel
rendelkező. Nagy segítséget nyújtanak számunkra a rendezvények lebonyolításában és a mindennapi
munka megfelelő elvégzésében a kihelyezett közcélú foglalkoztatottak, nélkülük nem sikerült volna
sem a programok lebonyolítása, sem a hétköznapi működés, ennek a sikernek a záloga a folytonosság.
Mellékletként csatolom az intézményben 2014. május 1 - 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakban
megvalósult nagyrendezvények időrendi listáját, valamint a 2015. évi munkatervet és szabadságolási
tervet.
Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy az eltelt egy év munkájára vonatkozó beszámolómat
fogadja el, és a jövőben is segítsék az intézmény zavartalan működést.

Kétegyháza, 2015. szeptember 21.
Árgyelán Erzsébet
igazgató
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(1. számú melléklet)
A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár nagyrendezvényei
2014. május 1 -2015. szeptember 30.

2014.
Május 1.

Majális

Május 10.

Román- Magyar Egyesület nemzetiségi Bál

Május 21.

Kihívás Napja

Május 23.

Irodalmi délután

Május 24.

Nyugdíjas Sport Nap

Május 25.

EU választás

Május 26.

Víziközmű társulás közgyűlés

Június 14.

Román Nemzetiségi Általános Iskola évzáró ünnepség

Június 15.

Kaláris évzáró bál

Június 25-29.

Néptánc Tábor

Július 28.

Szalonnasütés a nyugdíjas klubbal

Augusztus 16-17.

Pogácsa Fesztivál

Augusztus 22.

TSZ ünnepi közgyűlés

Szeptember 2.

Szakmai továbbképzés Eleken

Szeptember 11.

Véradás

Szeptember 13.

I. Bababörze

Szeptember 19.

Autómentes nap

Szeptember 28.

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub kulturális találkozó

Szeptember 30.

Bábelőadás óvodásoknak, vetélkedő iskolásoknak (népmese napja)

Október 4.

Kampányelőadás Negye Zoltán

Október 10.

Kampányelőadás Kalcsó Istvánné

Október 12.

Helyhatósági választás

Október 17.

Könyvbemutató Andrási Betty: A nőből nő

Október 30.

Halloween Party

November 18- december 16. Mentálhigiénés előadás
December 6.

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub évzáró ünnepség

December 6.

Nőiesség Tréning

December 10.

Falugyűlés

December 10.

Véradás

December 12.

Csillagfényes téli álom karácsonyi program
8

December 16.

Petőfi Polgárőr közgyűlés

December 19.

Mindenki karácsonya

December 21.

Colinde de craciun a település főterén

December 31.

Szilveszteri mulatság

2015.
Január 7.

Véradás

Január 28.

Angol szakkör

Január 29.

Téli vetélkedő

Január 31.

Román Kulturális Bál

Február 7.

Kaláris Bál

Február 14.

Román Nemzetiségi Bál

Február 19.

Polgárőr közgyűlés

Február 22.

Szakiskola szalagavató

Február 22.

Óvoda farsangi bál

Március 12.

Örökségünk ’48 vetélkedő

Március 13.

Települési megemlékezés

Március 15.

Nőiesség térning

Március 18.

Véradás

Április 15.

Polgárőr közgyűlés

Április 18.

Óvoda bál

Április 22.

Föld Napja vetélkedő – Mission im Panda

Április 25.

Roma Ki Mit Tud? válogató

Május 1.

Majális

Május 8- Június 5.

Szülők Akadémiája

Május 9.

Román Egyesület Tavaszköszöntő Bál

Május 10.

Nőiesség tréning

Május 16.

Nyugdíjas Sport Nap

Május 20.

Kihívás Napja

Május 23.

Márki Sándor Általános Iskola jótékonysági Bál

Május 27.

Víziközmű társulás közgyűlés

Május 31.

Gyermeknap.

Június 2.

EZO-tér

Június 6.

Kaláris évzáró bál

Június 10.

Környezetvédelmi világnap, ÖKO-Casino
9

Június 13.

Román Nemzetiségi Általános Iskola évzáró

Június 23.

Véradás

Július 15-szeptember 9. Egészségfejlesztés képzés
Augusztus 14-16.

Pogácsa Fesztivál

Szeptember 1-15

Informatika képzés

Szeptember 5.

Mezőgép találkozó

Szeptember 19.

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub 35 éves találkozó

Szeptember 30. Népmese Napja vetélkedő

Kétegyháza, 2015. szeptember 21.

Árgyelán Erzsébet
igazgató
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(2. számú melléklet)

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
2015. évi munkaterv
Január:
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Január 28. Angol Szakkör alakuló foglalkozás
Január 29. Téli vetélkedő
Január 31. Román Kulturális Bál

Február:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Február 2. Angol Szakkör óvodásoknak első foglalkozás
Február 3. Kattanj rá nagyi első foglalkozás
Február 4. Fotószakkör alakuló
Február 6. Önismereti kör alakuló ülés
Február 7. Kaláris bál
Február 9. Márki Sándor Nyugdíjas Klub Éves Közgyűlés
Február 14. Román bál
Február 20. Szakiskola Szalagavató
Február 20. Óvodai farsang

Március:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Nyugdíjas nőnapi ünnepség
Március 12. Örökségünk ’48. forradalmi vetélkedő
’48-as rajzverseny és játszóház
Március 15. Nemzeti Ünnep, koszorúzás
Gyermek rajzok kiállítása
Március . Jótékonysági Bál (Márki Sándor Ált.Isk.)
Március 22. Színházi bemutató (gyermek bábszínház)
Március 27. Tavaszköszöntő-Húsvétváró fesztivál
Március 27 Hímes tojás és népművészeti kiállítás

•

Április:
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
KRESZ tanfolyam
Április 11. Szavaló verseny a költészet napján
Április 22. Föld napja vetélkedő
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Május:
•
•
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Május 1. Majális
Május 16. Madarak és fák napja vetélkedő és játszóház
Május. Kihívás napja
Május. Kaláris évzáró
Május 31. Gyermeknap

Június
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Június 6. Környezetvédelmi világnap
Gyermek rajzok kiállítása
Román Nemzetiségi Általános Iskola ballagási ünnepség

Július
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai

Augusztus:
•
•
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Népművészeti kiállítás
Helyi alkotók kiállítása
Augusztus 15-16 Pogácsa Fesztivál
Fotókiállítás
Augusztus 20-i megemlékezés

Szeptember:
•
•
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Kiállítások, Gyermek rajzok kiállítása
Színházi előadás
Kultúrházak éjjel nappal programsorozat
Szeptember. Állampolgári Részvétel Hete
Szeptember 30. Népmese napja

Október:
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Október 23.-i megemlékezés
Örökségünk ’56 vetélkedő
KRESZ oktatás

November:
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
12

•
•

Gyermekszínház
November 30. Kívánságok éjszakája

December:
•
•
•
•
•

Saját csoportok és egyesületek foglakozásai
Kaláris jótékonysági bál
Karácsony Háza: karácsonyi játszóház
Mindenki Karácsonya
Szilveszteri bál

Ezen kívül alkalmi programok rendezvények kerülnek megtartásra: termékbemutató, vásár,
szemvizsgálat, véradás, iskolai próbák, családi rendezvények, lakossági fórumok stb.
Állandó csoportok foglalkozásai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub foglalkozásai
minden hétfő 17:00 óra
Minnie Dance Klub Tánccsoport táncpróbái
minden péntek 16.00 óra
Román-Magyar Egyesület foglakozásai
minden hónap első péntekén 17.00-20.00 óra
Kaláris tánccsoport próbái
Hétfő 16.00-17.30 óra, Szerda 15.00-19.00 óra és péntek 16:00-18.30 óra
Román Kulturális Egyesület tánccsoportjának próbái
Kedd 15.00-17.30 óra
Hit gyülekezet istentisztelet , minden péntek 18:00-23.00 óra
Családi Egyesület gyűlései, alkalmanként
Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete foglakozásai
alkalmanként
Falugazdász, hétfő és csütörtök 8:00-15.00 óra
Petőfi Polgárőr Egyesület gyűlései, alkalmanként
Horgászegyesület gyűlései, évente 2-3 alkalom
Kétegyházi Sport egyesület gyűlései
évente 2-3 alkalommal
Ismeretterjesztő Kör foglalkozásai
havi egy alkalom
Önismereti Kör
péntek 17.00-20.00 óra
Angol szakkör felnőtteknek
hétfő 17.30 óra
Zumba szakkör
kedd 17.45 óra

Kétegyháza, 2015. január 1.
Árgyelán Erzsébet
igazgató
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Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
SZABADSÁGOLÁSI TERV
2015. évi
Dolgozó neve: Árgyelán Erzsébet
Éves szabadság összesen: 35 nap
jan febr márc ápri máj júni
uár uár ius
lis us us
1625
8
nap

júli augus szepte
us ztus
mber
617

októ nove
ber mber
1221

dece
mber
18-31

10
na
p

8
nap

9 nap

októ nove
ber mber
1221

dece
mber
7-18

Dolgozó neve: Málik Julianna
Éves szabadság összesen: 28 nap
jan febr márc ápri máj júni júli augus szepte
uár uár ius
lis us us us ztus
mber
231-5
27

5
nap

5
nap

Dolgozó neve: Purecené Lengyel Mária
Éves szabadság összesen: 30 nap
jan febr márc ápri máj júni júli augus szepte
uár uár ius
lis us us us ztus
mber
13614-22
24
10
7 nap
10
nap
5
na
p

10
nap

8
nap

októ nove dece
ber mber mber
16-25

8 nap
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