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I. ÁLTALÁNOS FELADATOK
Az intézmény elnevezése: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
Az alapítás éve: 2003.
Száma: 171/2003.(V.26.) Kt. számú határozat
Alapító: Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Alapító okirat
Kelte: 2012. június 25.
Hatályba lépése: 2012. szeptember 1.
Határozat száma: 132/2012 (VI.25.)
Székhelye: 8420 Zirc, József Attila u. 1. (Városi Könyvtár)
Telefonszáma: 88/593-811
E-mail: igazgato@zirckultura.hu,Web: www.zirckultura.hu
Telephelye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. (Művelődési Ház és Stúdió KB)
Telefonszáma: 88/414-256, 88/595-260
E-mail: kultur@zirckultura.hu, zircitv@gmail.com
Működési köre: Zirc Város valamint a vele közigazgatási, területszervezési egységben lévő
környező települések, esetlegesen a járási önkormányzatok közigazgatási területe.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alaptevékenysége:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése
és működtetése
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, a Művelődési
Ház, valamint a Stúdió KB – Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal
rendelkező intézményi egységeiben látja el.
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I.1. Foglalkoztatás, személyi feltételek
I.1.1. Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók
Jelenlegi létszámunk a három intézményi egységre közalkalmazotti jogviszonyban:
1 fő igazgató
8 fő szakalkalmazott (3 fő könyvtári szakfeladat, 3 fő közművelődési szakfeladat,
2 fő műsorkészítés)
1 fő technikai személyzet (takarító és hivatalsegéd)
Munkakör és végzettség szerint:
Intézményvezető: Bieberné Réz Ágnes
Diplomás könyvtáros, marketing spec.koll., ECDL-Start vizsga, E- Tanácsadó képesítés
Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós intézmények vezetői számára
Könyvtári vezetői ismeretek I. modul: Alapvető vezetési ismeretek
Könyvtári vezetői ismeretek II. modul: Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a
teljesítménymérés könyvtári mutatói
Könyvtári vezetői ismeretek III. modul: Korszerű emberi erőforrás menedzsment
Könyvtári vezetői ismeretek IV. modul: A minőségirányítás kialakítása és értékelése
Könyvtáros I. (helyismeret, feldolgozó): Benczikné Tóth Magdolna
Diplomás könyvtáros és művelődésszervező, 2005-2012. intézményvezető
Könyvtáros II. (olvasószolgálat, tájékoztatás): Berkesi Gáborné
Magyar-gyors- és gépírás szakos tanár, könyvtáros asszisztens
Könyvtáros III. (feldolgozó, módszertan, tájékoztatás): Vida László
Könyvtár spec. koll., filozófia szakos bölcsész és filozófia szakos tanár, általános iskolai tanító
(jelenleg PhD-képzés), felsőfokú angol nyelvtudás
Népművelő (szervező, ügyintéző, közművelődési referens): Kálovits Gabriella
Középfokú népművelő, szervező-ügyintéző, OKJ-s számítógép-kezelő
Művelődési Ház intézményi egységvezető, művelődésszervező: Encz Ilona
Diplomás művelődésszervező, OKJ-s számítógép-kezelő, ECDL-Start vizsga, közigazgatási
alap- és szakvizsga, ifjúsági-civil-kulturális-oktatási továbbképzések
(1986-1997. művelődésszervező, 1998-2011. önkormányzati ifjúsági, civil kapcsolatok,
közművelődési és oktatási referens köztisztviselői feladatkör, 2011-2012. Stúdió KB – Ifjúsági
és Közösségi Ház mb. vezető, 2012.09.01-től művelődésszervező)
Közművelődési asszisztens: Pucsek Katalin
Közlekedés-üzemviteli és gépjárműüzemi technikus, „Kulturális közösségszervezés alapjai”
akkreditált képzés (NMI), Közművelődési szakember II. képzés folyamatban
Stúdió KB intézményi egységvezető, felelős szerkesztő: Szalontay Szilvia
Videó- és filmismeret tárgyból szakirányú érettségi vizsga, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
kommunikáció- és médiatudomány szakának elektronikus sajtó szakirány diplomás képesítés
Operatőr-szerkesztő: Wittmann Csaba
Mozgóképgyártó és videóműsor-készítő szakképesítéssel, és kreatívan használt szakmai tudás
(OKJ 52 1842 02 sz.)
Technikai dolgozó (takarító, gondnok és hivatalsegéd): Kucsera Jánosné

3

I.1.2. Külső munkatársak
Az intézményi egységek megfelelő működése, kiemelten a Stúdió KB folyamatos
műsorszolgáltatása elképzelhetetlen külső munkatársak közreműködése nélkül.
2015-ben 5 fő szerkesztő-riportert és 1 fő technikai munkatársat alkalmaztunk:
Koósné Stohl Ilona – szerkesztő-riporter
Kovács Eszter – szerkesztő-riporter
Fekete Zsigmond – szerkesztő-riporter
Csaba Lilla – hírolvasó
Kulin Emese – hírolvasó
Mühlbauer József – képújság szerkesztése és működtetése

Az intézményi feladatok ellátását segítették a közfoglalkoztatott alkalmazottak, önkéntesek és
közösségi szolgálatot teljesítő diákok.

I.1.3. Közfoglalkoztatás 2015-ben
Közfoglalkoztatott munkatárakat fogadtunk fizikai és szellemi, adminisztrációs és asszisztensi
feladatok ellátására. Az egyre növekvő számú, sokrétű programok, a saját és városi feladatok
színvonalas ellátásához, az intézmény hatékony működéséhez szükség volt a munkájukra.

Zirc Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás programja (2015.03.01. – 2016.02.29.)
 1 fő gondnok (Művelődési Ház, Alkotmány u. 14.) nyolcórás munkaviszonyban,
2011-ben indult munkaszerződése többszöri hosszabbításával – Kertész Milán
 1 fő fizikai dolgozó (takarító) – munkáját megosztva látta el intézményünk és a
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház között 2015-től – Török Zoltánné
 Nagy örömünkre szolgált, hogy 2015. december 1-től az intézmény munkatársaként
köszönthettük Csaba Lillát, aki az önkormányzati közfoglalkoztatásnak köszönhetően
azóta nemcsak hírolvasóként, riporterként, gyakorlott műsorvezetőként segíti
munkánkat, hanem irodalmi képzettségét, tudását is kamatoztatja a kulturális
programjaink során.

Nemzeti Művelődési Intézet III. kulturális közfoglalkoztatás programja
(2015.03.01. – 2016.02.29.)
Az I. és II. programhoz hasonlóan a Munkaügyi hivatalban regisztrált álláskereső, minimum
érettségivel rendelkező személy jelentkezhetett, közülük válogattunk a személyes
meghallgatásokon.
A partnerszervezetekként foglalkoztatás során mindig elsőbbséget élveztek az NMI által
kiadott feladatok, amelyek között több, intézményünk számára is hasznos adatgyűjtés készült
el. Saját hatáskörben az intézményi vagy partnerségben megvalósított programjaink
lebonyolítására, azok dokumentálására és a helyi értéktár folyamatos gyűjtőmunkáira
koncentráltuk a kulturális munkatársak energiáit.
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2015-ben partnerszervezetenként 1-1 db számítógépet, asztalt, széket, és 1-1 irodaszer –
tisztítószer csomagot biztosított az NMI a közösségi munkatársak munkavégzéséhez, ami
nagyban segítette a Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban dolgozók munkáját.
3 + 2 + 2 fő könyvtári és közművelődési asszisztensi feladatok ellátására
 Vecsey András, Török Gergő, Somogyi Gabriella (2015. július 15-től helyette
Horváth Martina) – Partnerszervezet az intézményünk volt.
 Győri Nikoletta, Varga Ramóna – Partnerszervezet Zirc Városi Önkormányzat volt.
 Wolfné Litter Beáta (majd helyette Scheirich Vivien) – Partnerszervezet a „Zirc
Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány volt.
 Valler Krisztina (majd helyette Barta István) – Partnerszervezet az „A BULI ’91”
Közhasznú Alapítvány volt.
2 fő koordinátor (a térségben alkalmazásban álló közösségi munkások koordinálása,
adminisztrációs feladatok ellátása, összekötő a NMI és a partnerszervezetek közt, esetenként
aktív közreműködés intézményünk programjain)
 Tóth Dorottya (majd helyette augusztus 1-től Nagy Szilvia) – Partnerszervezet az
intézményünk volt.
 Kajtár Anita – Partnerszervezet a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány volt.
A közfoglalkoztatás ideje alatt kötelező képzésen (2015.09.14. – 2015.10.02.) vettek részt a
közösségi munkások (19 fő a térségből), mely a Városi Könyvtár közművelődési
klubtermében zajlott. A képzést szervező NMI felkérésére, több oktató mellett Encz Ilona
intézményi egységvezető, közművelődési szakember is tartott interaktív előadásokat,
gyakorlati foglalkozásokat a résztvevőknek az alábbi témákban és időpontokban:
2015.09.14-15.
2015.09.28-29.
2015.09.30-10.01.
2015.10.02.

Önismeret, kommunikáció, személyes hatékonyság (elmélet, gyakorlat)
Terepmunka és feldolgozása (gyakorlat)
Projekttervezés (elmélet, gyakorlat)
Projektterv elkészítése és vizsga
(prezentációk, szóbeli összefoglaló bemutatások)

I.1.4. Önkéntesek foglalkoztatása
Önkéntes munka (16 év feletti személyek)
2005. LXXXVIII. törvény alapján 2013. aug. 12-i határozat értelmében (EMMI Esélyteremtési
Főosztály 6049 sorszám) regisztrált fogadó pontként jogosultak vagyunk önkénteseket fogadni.

Nagyobb intézményi és városi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában fokozottan
szükség van a segítőkre, közreműködőkre, támogatókra (pl. Városi Gyermeknap, Bakonyi
Betyárnapok, Farsangoló Bál, Zirciek Adventje és Városi Nagykarácsony, játszóházaskézműves foglalkozások, hagyományőrző programok stb.)
2015-ben 19 főre növekedett a szerződéssel nyilvántartott önkéntesek száma.
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Közösségi szolgálat (középiskolás diákok)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzése intézményekben,
civil közösségekben, mely az iskola és a fogadó szervezet közt létrejött Együttműködési
megállapodás keretében, annak szabályai szerint végezhető.
2015-ben 14-ről 17-re bővült azon középiskolák száma, melyekkel együttműködési
megállapodást kötöttünk a közösségi szolgálat megszervezéséről. A diákok elsődlegesen a
közművelődési programokban vettek részt (játszóházak, gyermekprogramok, túrák, városi
ünnepek, nagyobb rendezvények, dekorálás stb.), de végeztek könyvtári feladatokat is.
34 diák, 389 óra közösségi szolgálatot teljesített, létszámuk és az intézményben eltöltött
óraszámuk csökkenő tendenciát mutat. Valószínűleg egyre növekszik azon partnerszervezetek
száma, akik együttműködési megállapodást kötnek a középiskolákkal.
A diákok tájékoztatására külön facebook csoportot hoztunk létre, ahol információkat
adunk az intézményben vagy a rendezvényeinken végezhető feladatokról. A diákok a felkínált
lehetőségekből, feladatokból kiválaszthatják a képességeiknek, érdeklődési körüknek
megfelelő tevékenységet. A tőlünk közreműködést kérő városi intézmények, szervezetek
programjaihoz is segítséget nyújtunk a kapcsolatfelvételben.
Együttműködési Megállapodás az Iskolai Közösségi Szolgálat Közös Lebonyolításáról:
















III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI
8420 Zirc, Köztársaság u. 9.
Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
8420 Zirc, Alkotmány u.16.
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
8200 Veszprém, Iskola u. 4.
Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse u.1.
Lovassy László Gimnázium
Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium
9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
Magyar –Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u.39.
KIK 178026 Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola
8200 Veszprém, Csap u.9.
Padányi Katolikus Gyakorlóiskola
8200 Veszprém, Szeglethy u.6.
Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI
8200 Veszprém, Megyeház tér.5.
Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola
9024 Győr, Örkény I. utca 8-10
„SÉF” Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
8200 Veszprém, Halle u.3.
NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. valamint a középiskolák nevében eljáró
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete
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9700 Szombathely, Berzsenyi tér.1.
 Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium
8500 Pápa, Veszprémi út 45.
 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
9024 Győr, Bem tér 20.
 HANG-SZÍN-TÉR Művészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
8053 Bodajk, Petőfi u.7.

I.1.5. Diákmunka
2015. július 13. – augusztus 31. között összesen 12 fő diákmunkást fogadtunk az
önkormányzat által igénybe vehető program keretében.
A tanulók az intézményi egységekben megosztva végezték napi feladataikat, 9 fő a
Művelődési Ház intézményi egységben, 3 fő a Városi Könyvtárban.
Közreműködésükkel a nyári hetek napjain értékes élményekkel teli, közösségfejlesztésre is
alkalmas, és nem utolsó sorban ingyenes tematikus programokat biztosíthattunk a
gyermekeknek, családoknak (Kalandos Kedd túrák, Bábos Csütörtök bábelőadások, Mesélő
Mulatságok - udvari játékok a könyvtárban péntekenként)
A diákmunkások a nyári programokhoz egyedi plakátokat készítettek, és beharangozókkal,
beszámolókkal segítették a Stúdió KB hírműsorait is.
A diákmunkások részt vettek intézményünk új turisztikai kezdeményezésének
megvalósításában is: a 82-es főút győri és veszprémi bevezető szakaszainál felállított „Zirci
Rozi és Ferkó” óriás szalmabála figurák elkészítésében.
A Rákóczi tér Apátság előtti zöldterületén hagyományos betyárcsalád elkészítése után
előkészítő, információs, animátori feladatokat láttak el a XVII. Bakonyi Betyárnapok –
Országos Betyártalálkozó nagyrendezvényen.
A könyvtárban a diákmunkások végeztek digitalizálást, előkészítették a dokumentumok
állományba vételét, törlési jegyzék készítését, és segítették az olvasószolgálatot teljesítő
kollégák munkáját.
A diákok a közművelődési feladatok mellett folyamatosan részt vettek az épületek és
környezetük szépítésében és tisztántartásában is.

I.1.6. Szabálysértési eljárás következtében letöltendő munkavégzésre 3 főt fogadtunk,
akik intézményünk épületeinek és területeinek rendben tartási munkáiban vettek részt.

I.2 Szervezeti feladatok
I.2.1. Minőségirányítás, minőségbiztosítás, minőségfejlesztés
Az intézmény hatékony működése, a színvonalas szolgáltatások biztosítása érdekében
fokozott figyelmet fordítottunk a minőségbiztosítás bevezetésére.
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Az intézmény minőségirányítási rendszerének kidolgozását, a minőségbiztosítási folyamatok
dokumentálását az alábbi rendeletek alapján végezzük:
AJÁNLÁS a könyvtári minőségirányítás bevezetésére (készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából)
1997. évi CXL. törvény és 120/2014. (IV.8) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről
Minősített Közművelődési Szervezet Cím 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet

 Feladatainkat és tevékenységünket az éves munkaterv alapján ütemeztük. Emellett
negyedéves és havi munkatervet készítettünk. A munkatervet más intézményekkel, civil
szervezetekkel is egyeztettük, közös programokat szerveztünk. (aktuális munkaterv
megtekinthető a www.zirckultura.hu intézményi honlap Dokumentumok menüjében)
 A programok szervezéséhez és lebonyolításához rendezvénytervet és forgatókönyvet
állítottunk össze, mely személyi felelősökre lebontva tartalmazta a részfeladatokat.
(1. sz. melléklet: rendezvényterv)
 A megvalósult programról értékelő-beszámolót és tudósítást készítettünk, ez utóbbit a
nyilvános közzététel (helyi televízió, intézmény és Zirc város honlapja, esetenként a
megyei sajtó) számára is. (2. sz. melléklet: értékelő-beszámoló)
 A szakmai tevékenységeket alapvető és meghatározó lépésekre bontottuk, a
munkafolyamatok leírása, a folyamatábrák elkészítése jelenleg még zajlik.
(3. sz. melléklet: folyamatábra)
 A kompetencia-térkép készítése és az önértékelési keretrendszer kidolgozása
folyamatban van. (4. sz. melléklet: kötelező dokumentumok az önértékeléshez)
 Az intézmény és a rendezvények látogatottságáról statisztikai adatokat gyűjtünk,
vezetünk, a legjellemzőbb teljesítménymutatókat három év adatainak összevetésével
értékeltük, elemeztük. (5. sz. melléklet: könyvtári és közművelődési statisztikai adatok
összehasonlítása)
 Programjaink során nyomtatott kérdőív formában lehetőséget biztosítunk az azonnali
értékelésre (6. sz. melléklet: rendezvényértékelő lap).
 A helyzetkép felmérése és elemzése (SWOT analízis) folyamatban van, sajnos külső
szakértő bevonása egyelőre anyagi források hiányában nem lehetséges.
(7. sz. melléklet: SWOT analízis)
 2015-ben a könyvtárban szakfelügyeleti ellenőrzés zajlott, melynek elsődleges célja a
nyilvános könyvtár kritériumainak vizsgálata volt. A jelentés alapján hiányosságként
felmerült dokumentumok elkészültek: Gyűjtőköri Szabályzat, Fenntartói Nyilatkozat
 Az intézmény működését meghatározó szabályzatokat, hivatalos dokumentumokat az
intézmény honlapján közzétettük. (www.zirckultura.hu/dokumentumok)

I.2.2. Stratégiai terv, jövőkép
A stratégiai tervünk és jövőképünk kialakításának első lépéseként lakossági kérdőívet
állítottunk össze az intézményt érintő használati szokások feltérképezése és igényfelmérés
céljából, melyet nyomtatott formátumban minden háztartásba eljuttattunk, valamint az online
kitöltésre is lehetőséget adtunk. Sajnos a kérdőívekből a mai napig csupán 58 db érkezett
vissza, az értékelése folyamatban van. (8. sz. melléklet: kulturális igényfelmérés kérdőív)
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I.2.3. Továbbképzési terv (2014-2020)
Az alábbi tanfolyamokon és képzéseken vettünk részt 2015-ben:
Bieberné Réz Ágnes
 Könyvtári vezetői ismeretek I. modul: Alapvető vezetési ismeretek
 Könyvtári vezetői ismeretek II. modul: Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a
teljesítménymérés könyvtári mutatói
Bieberné Réz Ágnes, Encz Ilona, Pucsek Katalin
 Önértékelés a közművelődésben (Balatonfüred – NMI műhelymunka)
 Minőségfejlesztés a közművelődésben (EKMK, Veszprém – NMI műhelymunka)
Bieberné Réz Ágnes, Benczikné Tóth Magdolna, Berkesi Gáborné
 Minőségbiztosítás a könyvtárban
(Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém – MKE szakmai nap)
Pucsek Katalin
 Területi Ifjúsági Műhely (Veszprém, Ajka – NMI műhelymunka)
 Közművelődési szakember II.
(SOTER-LINE Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft., OKJ száma: 52 345 02)
Vida László
 A közösségi videózáshoz kötődő továbbképzés
(„A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, Zirc)

I.2.4. Szabályzatok felülvizsgálata
Az intézmény működését érintő változások, új szolgáltatások bevezetése során a munkaköri
leírásokat és egyéb szabályzatokat módosítottuk (Házirend, Könyvtárhasználati Szabályzat,
Bérleti és szolgáltatási díjak).

I.3. Gazdálkodás
I.3.1. Az intézmény bevételei
 előirányzott költségvetési, önkormányzati források
 pályázati források
 a beiratkozási és késedelmi díj
 reprográfiai szolgáltatások díjai
 esetenként belépődíj
 terem- és eszközbérleti díj
 reklám és propaganda díjak
 egyéb támogatások
A Zirci Farsangoló Bál kivételével a közművelődési programok 2015-ben ingyenesek voltak.
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I.3.2. Az intézmény kiadásai
 személyi jellegű kiadások (munkabér, megbízási díjak, egyéb juttatások)
 könyv, folyóirat és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése
 szakmai anyagok beszerzése
 egyéb anyagköltség (takarítószer és eszköz, egyéb higiéniai eszközök, irodaszer stb.)
 karbantartási-javítási költségek
 beruházási kiadások
 tárgyi eszközbeszerzések
 rezsiköltségek
 telekommunikációs szolgáltatások díjai
 reprográfiai szolgáltatások díjai
 jogdíjak (Artisjus, MAHASZ, NMHH)
 pályázatok nevezési díjai
 rendezvények költségei (tiszteletdíj, anyag, eszköz, szolgáltatás-vásárlás, engedélyek)
 egyéb szolgáltatások vásárlása (pl. informatikai rendszerfelügyelet)
 reklám és propaganda költségek

I.3.3. A 2015. évi pénzügyi adatok
eFt
Kiadások, eFt
Személyi kiadás
Járulékok
Dologi kiadások
Felújítási
kiadások
Beruházások

Könyvtár
Közművelődés Stúdió KB
Összesen
11.642
5.961
4.329
21.932
3.324
1.634
1.133
6.091
6.517
5.360
1.659
13.536
0
0
0
0
178

688

679

1.545
43.104
eFt

Bevételek, eFt
Működési
bevétel
Önkormányzattól
kapott támogatás
Átvett
pénzeszköz
(pályázatok)

Könyvtár

Közművelődés

Stúdió KB

Összesen

768

2.330

1.480

4.578

21.965

11.313

6.320

39.598

44

44

44.220
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Intézményünk egyes programjait, azok kellékeit, anyagigényét alapítványi
finanszírozással és helyi támogatások segítségével oldottuk meg, vagy egészítettük ki (pl.
játszóházak, Gyermeknap, olvasópályázatok, Mikulás-várás, Bakonyi Betyárnapok, Zirci
Farsangoló Bál).

I.4. Tárgyi fejlesztések
I.4.1. Infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése
A 2015. évi munkatervben meghatározott fejlesztések közül az alábbiak valósultak meg
önkormányzati, intézményi finanszírozásnak, és/vagy partnerségi együttműködéseknek
köszönhetően:
Városi Könyvtár (József A. u. 1.)
 beázott falfelület, mennyezet kijavítása, meszelése
 udvar felőli falfelület teljes felújítása
 klubhelyiségből nyíló kijárathoz lépcső építése
 külső (udvari) színpad helyreállítása
Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.)
 emeleti közösségi térben munkaállomások kialakítása, a terület leválasztása
 emelet és a földszinti klubhelyiségek teljes festése
 bejárati ajtó cseréje
 a bejárathoz vezető járdaszakasz aszfaltozása

I.4.2.Tárgyi eszközbeszerzések
 informatikai eszközök (folyamatos amortizáció)
o szerverként üzemelő számítógép cseréje
(A könyvtári munkaállomások hálózatba kötve működnek, a hivatalos
levelezésünk a szerveren keresztül zajlik, az olvasók számára fenntartott gépek
külön hálózatot alkotnak, a szerveren található elkülönített tárhely biztosítja a
működéssel, programokkal kapcsolatos dokumentumok közös használatát a
könyvtáros kollégák számára.)
o számítógép az olvasószolgálati munkatárs részére
(A könyvtári kölcsönzés és egyéb munkafolyamatok teljes egészében az MTASZTAKI és a Monguz Kft. által üzemeltetett és interneten keresztül működő
HunTéka integrált rendszerben zajlanak, a hatékony és gyors ügyintézés, az
olvasók kiszolgálásának feltétele a megfelelő kapacitású számítógép.)
o notebook a Művelődési Ház intézményi egységvezető részére
(Régi, elavult és tárhellyel már nem bővíthető asztali számítógép helyett, ami
alapítványi tulajdonú volt.)
 e-book (elektronikus dokumentumok népszerűsítésére)
 3 db sörgarnitúra
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2 db melegen-tartó italtartály (programok során tea stb. kínálásához)
HD encoder (jelátalakító) HD adás sugárzásához (Stúdió KB)

I.5. Marketingtevékenység
A marketing feladatok egy részét valamennyi intézményi program, szolgáltatás és
tájékoztató információink esetében a Művelődési Ház intézményi egység arra kijelölt felelőse
végzi. Rendezvényeinkkel, intézményünk tevékenységének kínálatával törekszünk minden
társadalmi réteg megszólítására.
A szórólapokat, plakátokat és meghívókat saját kivitelezésben készítjük, költséghatékony
módon, ami a 2014-ben beszerzett, Epson1300 külsőtartályos, színes nyomtató gazdaságos
üzemeltetésének köszönhető.










Plakát, szórólap (óvoda, iskolák, egyéb intézmények, orvosi rendelők, üzletek stb. +
városrészek)
Internet (intézményünk honlapja és facebook oldala mellett közösségi, kulturális és
hírporták oldalak pl. zirc.blog.hu, zirc.hu, erikanet.hu, programturizmus.hu,
abakonyert.hu, bakony-balaton.hu, magas-bakony.hu, hangotadunk.hu stb.)
E-mail (a város és a környék hivatali dolgozóihoz, a közélet jelentős szereplőihez,
képviselőihez, intézményekhez és civil szervezetekhez is eljuttatjuk a programajánlót)
Stúdió KB hírműsorai és képújsága (a beharangozók és a felvételekből készülő heti,
átlag 1,5 órás tudósítások Zirc és 7 környező település lakóihoz jutnak el)
Megyei médiumok, kiadványok (Veszprém Megyei Napló, Veszprémi Est stb.)
TDM-marketing (a Tourinform címlistáján keresztül a kistérségi szállásadókat,
turisztikai szolgáltatókat, településeket, a Tourinform irodák országos hálózatát stb.
érjük el, és közvetítésükkel megyei, régiós kiadványokban jelennek meg nagyobb
rendezvényeink)
Személyes meghívások útján és postai levelek formájában is tájékoztatjuk, hívjuk –
várjuk célcsoportjainkat

Havonta előzetes programajánlót, és rendezvényeinkről egyedi reklámhordozókat
készítettünk, plakát és szórólap formátumban.
A lezajlott rendezvényeinkről fotókat, összefoglalót tettünk közzé intézményünk honlapján
(www.zirckultura.hu), Facebook oldalán (www.facebook.com/bekefiantal.varosikonyvtar), a
www.zirc.hu városi honlapon, a www.zirc.blog.hu hírportálon.
Rendszeresen megjelentünk a Veszprém Megyei Naplóban (vagy http://veol.hu), esetenként
más médiumokban is.
Honlapunkon a Hírek menüpont alatt tájékoztattuk a használókat az aktuális információkról,
programokról (www.zirckultura.hu). Felületét folyamatosan frissítettük, és az igényeknek, és
a változásoknak megfelelően módosítottuk.
Az intézmény arculati elemeit (logó, fejléces levélpapír, oklevelek, reklámtáska stb.)
minden reklámhordozónkon feltüntettük.
A pályázati forrásból elkészített roll-upot külső helyszínű rendezvényeinken használtuk.
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I.6. Honlappal kapcsolatos fejlesztések
Jelenlegi intézményi honlapuk jórészt statikus felületű, minimális információkat tudunk saját
magunk frissíteni, feltölteni. Munkatervünkben 2015-ben is szerepelt egy új, interaktív honlap
kialakítása, mely mobiltelefonos alkalmazásokkal is kompatibilis, vakbarát felület lenne.
Ehhez egy teljesen új struktúra létrehozására van szükség. Anyagi fedezet hiányában ez 2015ben nem valósult meg, emellett gondot okozott/okoz a kellő szaktudással rendelkező,
ugyanakkor megfizethető kivitelező kiválasztása is.
Megtörtént a legfontosabb közzétételi adatok feltöltése a www.zirckultura.hu intézményi
honlap Dokumentumok menü alatt:










Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Fenntartói Nyilatkozat
Könyvtárhasználati Szabályzat
Számítógép- és Internethasználati Szabályzat
Gyűjtőköri Szabályzat
Szolgáltatások térítési díjai
Beszámoló (2014)
Munkaterv (2016)

Az intézményben működő klubok információi még hiányosa, de az önálló honlappal
rendelkező közösségek információit már az oldalukra mutató linkkel jelenítjük meg (Wings
Darts Club, Zirci Városi Vegyeskórus).

I.7. Partnerek, erőforrások, támogatók, közönségkapcsolatok
1.7.1. Együttműködés intézményekkel és civil szervezetekkel
A 2015-ben is a helyi intézményekkel, a civil szervezetekkel, közösségekkel, a város
gazdasági szereplőivel való együttműködésre, harmonikus kapcsolatok kialakítására,
fenntartására törekedtünk. Rendszeresen megbeszéltük aktuális feladatainkat, egyeztettük a
programokat, rendezvényeket.






A havonta elkészített városi programajánló összeállítása során a lehető legszélesebb
körben tájékozódtunk. A rendelkezésünkre bocsájtott információkat teljes körűen
továbbítottuk, propagáltuk minden általunk használt reklámfelületen.
Rendezvényeink szervezéséhez és lebonyolításához folyamatosan kerestük a
potenciális partnereket, intézményeket, közösségeket, és igyekeztünk segíteni
egymást a mindennapi feladatok ellátásában.
Rendezvényeink megvalósulását a város civil közösségei és gazdasági szereplői,
valamint magánszemélyek folyamatosan támogatták (tárgyi felajánlások,
szolgáltatások, több esetben anyagi támogatás, önkéntes munka).
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Beszerzéseink és szolgáltatás-vásárlásaink során előnyben részesítettük a helyi
vállalkozókat, termelőket, üzleteket.
A helyi intézmények, civil közösségek számára tereinket és eszközeinket ingyen
biztosítottuk.
Szakmai segítséget nyújtottunk civil közösségeknek a Zirc Városi Önkormányzat által
meghirdetett Civil Alap és más pályázataik benyújtásához.
Több alkalommal vettünk részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei
Szervezet illetve a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája által
szervezett szakmai napokon, műhelymunkán és képzésen.
Helyet adtunk a kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő kulturális közösségi
munkatársak képzésének és a NMI Veszprém Megyei Irodája szervezésében
megvalósuló térségi szakmai napnak.
Biztosítottuk a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
1/B. osztályának (27 fő) oktatási hátterét az iskola felújításának ideje alatt
(2015.01.23.-06.17.) A teljes kihasználtsággal működő Művelődési Ház munkatársai
részéről nem kevés logisztikát igényelt az emeleti klubhelyiség kiesése, de egyetlen
saját vagy külsős programunk sem maradt el a félév alatt, miközben az egész épület
festése is lezajlott a PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolával ápolt együttműködésnek,
az diákjai és oktatójuk munkájának köszönhetően.
Szoros kapcsolatban álltunk a Bakony-Balaton Konzorcium tagkönyvtáraival
(Balatonalmádi és Balatonfüred), közösen gondozzuk a Helytörténeti Gyűjtemény:
Balatonalmádi, Balatonfüred, Zirc internetes portált.

I.7.2. Kiemelt támogatóink, együttműködő partnereink 2015-ben
 „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
 „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány
 ABL-TECHNIC Hungary Kft.
 Acél-Vakond Kft.
 Ambrózia Illatszer
 Andromeda Travel Kft.
 Bakony Polgárőr Egyesület Zirc, Dudar
 Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
 Bakonykarszt Zrt. Zirci Üzemmérnöksége
 Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 BÉZS Divat
 „Cuhai Vén Rókák” és Királykúti Vadásztársaságok
 Cuha-Völgye Étterem
 Csetényi Sütöde Kft.
 Csetényi Tájház
 Deák Ferenc utcai fodrászat
 Diabétesz Klub
 „Együtt a könyvtárért” Alapítvány
 Erdélyi Baráti Kör Egyesület
 Fazekas Ákos (Tork)
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Fáy Kondi & Fitness
Fillér Fotóstúdió
Fiore Virág-Ajándék
Friss Pékség
Grátisz Büfé
GÜDE HUNGARY Kft.
„Gyűszűkék” Foltvarró Klub
Hamburger Box
Hubert Fólia
ifj. Kucsera János
Jeskó Panzió és Vendéglő Kft.
Kamron Kft.
Kasper Ágota (EKA Bizottság)
Kínai Park Áruház
Koktél Magazin (Veszprém)
L-Nefelejcs Virágüzlet
Marietta Pizzéria, Étterem és Kávézó
Maxim Ruházat és Ajándékbolt
MILE Bt. Szent Hubertus Patika
Monostor Falatozó
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
Nemzeti Művelődési Intézet
Otthon-Kert Áruház
Pálmai Ferenc (Márka Italház)
Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Párizsi Esküvői és Alkalmi Ruhaszalon (Veszprém)
Peti Pizza Falatozó
Piller Pék Kft.
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
Rekord Műszaki Áruház
ROWI 2001 Bt. Erdészeti és Munkaruházati Bolt
Schwöllerné – Óra-Ékszer-Ajándékbolt
Segafredo Zanetti Kft. (Csillag Gábor)
„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány
Surányi Mónika
Szarvaskút Wellness Hotel és Kemencés Étterem
Tuti-Turi
Ügylet Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
Veszp–jég Kft.
Vezír-Hús-COOP Kft.
WB-Iron Bt.
Wolf Pékség (Bakonyoszlop)
„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány
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Zirc Tourinform Iroda, Magas-Bakony TDM Non-profit Kft.
Zirc – Tündérfarm
Zirc Városi Nyugdíjas Klub
Zirc Városi Önkormányzat
Zirc-COOP Zrt.
Zirci Apátsági Manufaktúra
Zirci Ciszterci Apátság, Látogatóközpont, Arborétum
Zirci MOL Autómosó
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Zirci Országzászló Alapítvány
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
Zirci Református Egyházközség
Zirci Rendőrőrs
Zirci Takarékszövetkezet
Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

I.8. A Zirci Települési Értéktár gondozása
Intézményünk feladata

 az értéktár gondozása, adminisztrációs feladatainak ellátása, értékek feldolgozása és



nyilvántartása, szorosan együttműködve a város intézményeivel, kiemelten a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal
a Zirci Települési Értéktár Szakmai Csoport munkájának koordinálása, javaslatok
benyújtása a Megyei Értéktár Bizottsághoz
civil közösségek bevonása a gyűjtőmunkába

2015-ben a lakosság részéről nem érkezett javaslat, ezért az NMI kulturális közösségi
munkatársak, valamint a Szakmai Csoport tagjai kutatómunkát végeztek, az összegyűjtött
információk alapján elsődlegesen az alábbi értékek javaslatai kerültek beterjesztésre a
Települési Értéktárba:











Dubniczay-ház
Bakonyi Betyárnapok – Országos Betyártalálkozó
Hoffer Ildikó keramikus munkássága
Kapros Kósa Edit textilművész munkássága
Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye
Zirci Ciszterci Apátság, Látogatóközpont és Arborétum
Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár
Bagolyvár – barokk lakóház
Pintérhegyi Parkerdő Tanösvény
„ZIRCI BULI” – a család és a barátság fesztiválja
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A helyi értékek közzététele, a nyilvánosság biztosítása és a javaslatok kidolgozása, majd
benyújtása a Megyei Értéktár Bizottsághoz a Szakmai Csoport 2016. április 7-ei ülése és
döntése alapján valósul meg.
 beszámoló a Zirc Város Polgármestere és Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete részére
 www.zirckultura.hu – Zirci Wiki/Helytörténeti Gyűjtemény/Zirci Értéktár Portál
(http://zirc.helyismeret.hu/index.php?title=K%C3%B6nyvt%C3%A1r:Zirci_%C3%89
rt%C3%A9kt%C3%A1r)

I.9. Pályázatok












Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által meghirdetett
kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok
megrendezésének támogatására és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának,
rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése céljából – elutasított pályázat
A Márai V. pályázati program keretében 108 db dokumentumot válogathattunk a
megadott jegyzékből, melyeket ingyenesen bocsájtottak a könyvtár részére,
259.425,- Ft összértékben.
NKA könyvtámogatás – szakkönyvbeszerzési pályázattal szintén ingyen jutott a
könyvtár 147 db szakirodalmi dokumentumhoz, 485.210,- Ft összértékben.
TVALLANDO 2015 – pályázatainkat elutasították
NIIFI eMagyarország Pontok eszközállományának korszerűsítésére kiírt
pályázata, ezen belül két legelavultabb számítógép cseréjének lehetősége. – A bekért
adatok alapján sajnos a legkorszerűtlenebb számítógépeink is meghaladták az előírt
minimális paramétereket, így a fejlesztési igényünket elutasították.
ÉNT közművelődési (önkormányzat által igényelhető) – 640.000,- Ft (500.000,- Ft
saját forrás), melyből szervergépet, notebookot, 2 db sörgarnitúrát vásároltunk,
kicseréltettük a Művelődési Ház bejárati ajtaját, és térelválasztó készült a
munkaállomások elhatárolásához az emeleti közösségi térben.
ÉNT könyvtári (önkormányzat által igényelhető könyvtári dokumentumok
beszerzésére) – 765.774,- Ft, melynek legfeljebb 30%-a fordítható eszközbeszerzésre.
Ebből az összegből vásároltuk a külső háttértárolót a nagy tárhelyet igénylő
digitalizált anyagok pl. Zirc és Vidéke digitalizált formátum, az intézmény
rendezvényeiről készült fotók tárolására, megőrzésére; a 2 db asztali lámpát; az ebook
olvasót; 2 db fejhallgatót, 1 db sörgarnitúrát; 2 db egeret az olvasói gépekhez; és az
olvasószolgálat részére a számítógépet. WiFi kiépítése történt meg a feldolgozó
irodában (a kulturális közösségi munkatársak létszáma szükségessé tette, a vezetékes
internet-hozzáférés már nem volt kivitelezhető) – 203.264,- Ft értékben
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II. A 2015. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
II.1. A könyvtár szakmai tevékenysége
Küldetésnyilatkozat
A zirci Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és
szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az
egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez; a folyamatos önművelődéshez; mindenki számára
elérhetővé tegye a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést;
információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a
közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez; elősegítse a város
történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi
folyamatainak kutatását és bemutatását; helyet biztosítson a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló
rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal
élők esélyegyenlőségének megteremtéséhez és növeléséhez.

II.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A 2015. évi költségvetésben meghatározott keretből olvasói igényeket is figyelembe véve
folyamatosan gyarapítottuk állományunkat. Dezideráta jegyzéket vezettünk.
Állománygyarapításnál szem előtt tartottuk az oktatási intézmények tanmenetébe betervezett,
gyermekeknek ajánlott és a kötelező olvasmányok listáját.
Fogadtunk olvasói könyv-felajánlásokat, azokat a dokumentumokat vettük állományba,
amelyek hiányoztak könyvtárunkban, újszerű és tiszta állapotban voltak, nem tartalmaztak
elavult információkat.
Állománygyarapításnál szem előtt tartottuk a beszerzendő dokumentumok fogyasztói árát,
szerződésben álltunk online könyváruházakkal, amelyek törzsvásárlói engedményt nyújtanak:
Alexandra, Alexandra Könyvnagyker, Bookline-Shopline-Libri, antikvárium.
Figyeltük a kiadók által meghirdetett akciókat (Kossuth Kiadó, Tinta Kiadó, HVG Kiadó).
A beszerzés a költségvetési előirányzat által meghatározott kereten belül, tervszerűen történt,
előzetes tájékozódás alapján. Meghatározó tényezők: olvasói igények, a könyvtár gyűjtőköre,
a dokumentum ára, szakmai források ajánlásai, aktuális irodalmi élet.
Részt vettünk a Márai V. programban és az NKA könyvtámogatási pályázaton, mindkét
lehetőség ingyen biztosította könyvtárunk számára a kiválasztott dokumentumokat.
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Állománygyarapítás 2015-ben:
Könyv és hangzódokumentum
Összesen:

1 580 db

2.971.746,- Ft értékben

Vétel:

899 db

1.920.792,- Ft értékben

Ajándék:

681 db

1.050.954,- Ft értékben

Újság- és folyóirat beszerzés
Vétel:
NKA támogatással:
Állomány nagysága:

109 cím
60 cím

460.895,- Ft értékben
ingyen

32 040 db dokumentum

A dokumentumok nyilvántartására elektronikus leltárkönyvet vezettünk, az integrált
könyvtári rendszerben a könyvtári folyamatok minden eleme nyomon követhető.

II.1.2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Az állomány feldolgozottsága 100 %-os, a dokumentumok a beérkezést követően 1 héten
belül a polcra kerültek. A könyvtári rendszerben a dokumentumok rekordjait egyedi
azonosítókkal, tárgyszavakkal, a fizikai adathordozót jelzettel láttuk el a raktári rend
biztosítása és a könnyebb tájékozódás érdekében.
Az új dokumentumokat nyilvánosságra hoztuk a honlapon és egyéb közösségi portálokon,
fotókkal illusztrálva, ajánlóval kiegészítve.
Az állomány rendezése, a raktári rend biztosítása, könyvek visszaosztása mindennapi feladata
az olvasószolgálatot teljesítő kollégáknak.
A gyűjteményes kötetek analitikus feltárása folyamatosan zajlott: gyűjteményes mesék,
antológiák, írók egyéb gyűjteményes kötetei kerültek analizálásra, összesen 3442 cím.
A Zirc és Vidéke újság digitalizálása, közzététele a Zirci Wiki/Helytörténeti Gyűjtemény
online felületen megtörtént, a 2014-ben évben még hiányzó 1912 – 1930 évfolyam is felkerült
és kereshetővé vált.
Emellett digitalizálásra kerültek a Bakonyi Krónika, Bakony Szava folyóiratok, a
rendelkezésünkre bocsájtott számok szintén a Zirci Wiki/Helytörténeti Gyűjteményben
találhatók.
A Napló c. napilap helyi vonatkozású cikkeit folyamatosan figyeltük, gyűjtöttük és
irattartókba rendeztük.
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Online katalógus
Könyvtári tájékoztatás biztosítása: az elektronikus katalógus (OPAC), 24 órában hozzáférhető
a könyvtár honlapján. Beiratkozott olvasóink számára lehetőség van a kölcsönzött
dokumentumok hosszabbítására, előjegyzésre és a kölcsönzési információk nyomon
követésére (lejárati idő, darabszám stb.)
Az állomány revíziója folyamatosan zajlott, tervszerű állományapasztást végeztünk:
2015-ben 725 kötetet vontunk ki az állományból, 95% tartalmi elavulás, természetes
elhasználódás miatt, 5% megrongálódott, elvesztett, több éve behajthatatlan követelés miatt.
Az elvesztett, megrongált könyvek mindenkori piaci értékét az olvasó téríti.
A járási szolgáltatóhelyek állománya kivezetésre került a katalógusból, mivel 2013.01.01. óta
a KSZR (mozgókönyvtári feladatellátás) feladatait a megyei könyvtár látja el.

II.1.3 Könyvtári szolgáltatások
Olvasószolgálati munka (kölcsönzés, tájékoztatás)
Az olvasószolgálatos könyvtáros a kölcsönzés, általános és szaktájékoztatás, raktári rend
fenntartása, internet-felügyelet, telefonos tájékoztatás, fénymásolás feladatait ellátja (felnőtt
és gyermek részleg egyaránt).
A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkatárs nagy segítséget jelentett a könyvtár
adminisztrációs feladatainak ellátásában, a digitalizálási munkában, a raktári rend
fenntartásában és az állomány védelme szempontjából is.
Az olvasószolgálatot a könyvtárosok keddtől péntekig 10-18 óra között váltásban látták el:
tehermentesítik az olvasószolgálatos kollégát a folyamatos esti nyitva tartás alól, folyamatos
kontaktusban maradnak az olvasókkal, az állomány gyarapítás során hasznosítják az olvasói
igényekre vonatkozó információkat.
A lejárt kölcsönzésekről és a késedelmi díj összegéről szóló felszólításokat negyedévente
postáztuk.
A látogatók tájékoztatása szóban, interneten és telefonon is jelentős, közérdekű és könyvtári
információk átadását egyaránt jelenti: könyvbeszerzés, szakirodalmi tájékoztatás,
közművelődési információk, jegyárusítás, klubtagok tájékoztatása, bérleti díj számlázása,
üdülési csekk igénylése, elektronikus ügyintézés, Erzsébet Program üdülési és Kedvezményes
fürdőbelépő pályázatainak intézése online módon. Ez utóbbi jelentős időt vesz igénybe, a
pályázatokat nyugdíjasok számára írják ki, a kérvényezése kizárólag eMagyarország
Pontokon keresztül lehetséges. Mivel idősebb korú személyekről van szó, szinte minden
esetben email címet kell az igénylőnek létrehozni, a levelezést folyamatosan figyelni a
határidők szűkössége miatt, az értesítéseket azonnal továbbítani kell a pályázónak,
tájékoztatni az elfogadóhelyekről és információt nyújtani a további intézkedésekről.
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2015-ben 8 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást, lehetőséget, s kérte a könyvtáros segítségét az
ügyintézésben.
Az olvasószolgálatot teljesítő könyvtárosnak nagy szerepe van a személyek és közösségek
közötti kommunikáció segítésében (pl. dokumentumok és információk átadása a könyvtári és
közművelődési közösségek tagjai közt).
Az olvasók számára tájékoztatást nyújt az elektronikus katalógus (OPAC), 24 órában
hozzáférhető a könyvtár honlapján (kölcsönzési és példány információk, előjegyzés és
hosszabbítás lehetősége).
Információt szolgáltatunk országos könyvtári és lelőhely adatbázisok segítségével (MOKKAODR, könyvtári katalógusok)
Könyvtárközi kölcsönzéssel elsősorban szakkönyveket és tudományos szintű irodalmat
kértünk az Országos Dokumentumellátó Rendszer (MOKKA-ODR) lelőhely-adatbázisából.
Az új beszerzésekről, és az ünnepekhez, népszokásokhoz kötődően irodalom-ajánlót
állítottunk össze. (honlap, facebook és egyéb közösségi portálok, valamint a kölcsönzői
térben)
A könyvek, folyóiratok házhoz szállítását azon személyek igénylik, akik mozgásukban
akadályoztatott, idősek, betegek, 2015-ben 5 fő kérte rendszeresen a szolgáltatást.
Az eMagyarország Pont üzemeltetésével ingyenes számítógép- és internethasználatot
biztosítottunk beiratkozott olvasók számára.
Az intézmény területén, a kölcsönzői térben kiépített ingyenes WI-FI szolgáltatást napi
szinten használták, átlagosan 3fő/nap.
A térítéshez kötött szolgáltatások közül a nyomtatást, fénymásolást, és a szkennelést vették
leggyakrabban, napi szinten igénybe, a faxolást és spirálfűzést évi egy-két alkalommal.

Könyvtárhasználat - statisztikai adatok
2015-ben 232 napon, heti 36 órában volt nyitva a könyvtár.
Nyitva tartás: Hétfő : kölcsönzési szünnap
Kedd – Péntek : 10.00 – 18.00
Szombat:
09.00 – 13.00
A könyvtár a nyár során is folyamatosan üzemelt. Bár hétfőnként a kölcsönzés szünetel, egyre
többen tértek be helyben olvasgatni, internetezni ezen a napon is. A könyvtáros folyamatos
jelenléte, felügyelete mellett lehetőséget nyújtunk számukra a szünnapon is a szolgáltatások
igénybevételére.
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Adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve a könyvtárhasználatra vonatkozó
statisztikai adatokat a Kulturális Statisztikai Rendszerben jelentettük.
Regisztrált könyvtárhasználó:
1135
Új beiratkozó:
122
Aktív használó:
815
Személyes használat:
19 254
ebből internethasználat:
3 525
Távhasználat:
7 205
tel.,fax:
705
honlap:
6500
Kölcsönzött dokumentumok száma:
26 205
ebből 32 elektronikus
Helyben használt dokumentumok száma: 56 153
Referensz kérdés:
4536
Könyvtárközi kérés:
kapott dokumentum:
61
adott dokumentum:
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Részletes könyvtári statisztikai adatlap a 2015. évről (9. sz. melléklet)

II.1.4 Olvasásnépszerűsítés és közművelődési tevékenység
Könyvtárhasználati foglalkozások
A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek, bemutató foglalkozások a
hétfői napokon zajlottak, 2015-ben 7 alkalommal (175 fő).
Július –augusztus hónapokban 6 alkalommal péntekenként „Mesélő Mulatságok” elnevezéssel
udvari játékokkal színesített mesehallgatásra vártuk a gyerekeket. (58 fő)
A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ „Segítő Kezek Háza Alapítvány” csoportja
47 alkalommal tartotta foglalkozásait a könyvtárban.

Olvasópályázatok (nyári és téli szünidei)
A „versenyre” 14 év alattiak nevezhettek olyan szépirodalmi művekkel, amelyeket a
könyvtárból kölcsönöztek, az elolvasott kötetekkel megegyező hógolyót/virágot helyezhetnek
el a könyvtár „dicsőségtáblájára”.
HóOlvasó pályázaton részt vevő 40 gyermek (7 felsős, 23 alsós, 10 óvodás) összesen 257 db
könyvet olvasott, hallgatott.
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Virágolvasó pályázaton összesen 66-an neveztek (11 felsős, 35 alsós, 11 óvodás), összesen
434 db könyvet olvastak, hallgattak.
A legtöbbet olvasó felső tagozatos diák jutalma egy tablet volt, a többi helyezett egy-egy
könyvet kapott. Természetesen mindenkinek járt elismerő oklevél vagy emléklap, és
csokoládé, könyvjelző füzet, toll. Az értékes díjakat az Együtt a könyvtárért Alapítvány a
„Civil Támogatási Alaptól” elnyert pályázati forrásból vásárolta, amelyet Zirc Városi
Önkormányzat írt ki civil szervezetek részére.

Közönségtalálkozók
Január 22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján
Irodalmi előadással emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjára január 22-én.
A magyar irodalom gyöngyszemeit a zirci versmondók körének tagjai – Stenger Katalin,
Slajchó Lujza, Szakács Ildikó, Tóthné Wenczel Zsuzsa – és a helyi oktatási intézmények
diákjai – Ulrich Anna Csenge, Talabér Roxána, Nagy Tamás Alex – tolmácsolták a közönség
felé. A programon közreműködött a Zirci Városi Vegyeskórus.
Április 11. A Költészet Napjáról dr. Hernádi László Mihály önálló költői estjével
emlékeztünk meg. A rendezvénnyel a könyvtár 60 éves fennállását is ünnepeltük. Vendégül
láttuk a volt kollégákat is.
Június 04. Mail Karolin új könyvének bemutatója (közreműködött: Szakács Ildikó).

Országos programok
Március 25. Internet Fiesta
„Őseink a világhálón” címmel Fekete Tamás levéltáros internetes és levéltári forrásokkal,
gyakorlati tapasztalataival mutatta be a családfakutatás lépéseit.
Június 15. A 85. Ünnepi Könyvhét keretében író-olvasó találkozót szerveztünk Fábián Janka
írónővel. (beszélgetőtársa: Nagyné Fáró Katalin)
Október 5-11. Országos Könyvtári Napok
Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, a helyi igényeket felmérve szerveztük meg a
zirci programokat. A könyvtári héten ingyenes volt a beiratkozás, 177 fő újította meg
könyvtári tagságát.
Részletes program:
október 7.
október 7.
október 8.

Aranykapu Zenekar interaktív koncertje óvodásoknak
Polgárőrök a biztonságunkért
„Feldaraboljuk a végtelent” Lackfi János és Gryllus Dániel műsora
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október 9.
október 9.
október 10.
október 10.

Mesekuckó 2 alkalommal
„Amikor a láb elnehezül” - Dr. Ruttkay-Miklián Eszter
könyvbemutatója
„Hozzon egy könyvet, vigyen egy könyvet” - Könyv cserebere akció
Zirci színjátszóink, a Bakony Hangja Színjátszó Csoport bemutatkozása

Egyéb rendezvények
Mini-tárlatokat szerveztünk helyi alkotók gyűjteményeiből, alkotásaiból a kölcsönzői térben
elhelyezett üvegtárlókban.
(Tóth Erika kézi kötésű hóember figurái és adventi koszorúk, Csóti Gabriella kerámiái,
Bognár Anita mézeskalácsai, Segítő Kezek Háza Alapítvány termékei)
„Mesélő mulatságok” címmel a nyári szünetben pénteken délelőttönként a könyvtár belső
udvarán tartottak foglalkozásokat NMI munkatársaink és a diákmunkások a gyermekek
igényei és életkora szerint.

Használó-képzés – internetes tartalmak
2015. október-november hónapokban 9 fő részére, 20 órás időtartammal számítógép- és
internethasználat tanfolyamot tartottunk. A kezdő és haladó szintű képzést az idősebb
korosztály (60 év felettiek) számára hirdettük meg.

II.2. Az intézmény közművelődési szakmai tevékenysége
Küldetésnyilatkozat
A Művelődési Ház közművelődési feladatainak ellátása során kiemelten kezeli
- a helyi hagyományok, a történelmi, természeti és közösségi értékek gyűjtését, élő ápolását és
továbbadását, erősítve ezzel a helyi identitástudatot és a városunkhoz való kötődést Zirc
polgáraiban;
- a helyi értékeket bemutató, népszerűsítő, a város és a Bakony hírét a nagyvilágba vivő
rendezvények szervezését;
- a gyermek – ifjúsági – családi programok szervezésén keresztül a hasznos szabadidő-eltöltés
lehetőségeinek és feltételeinek biztosítását, hozzájárulva ezzel is a hátrányos helyzetűek,
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtéséhez és növeléséhez;
- a civil közösségek, művészeti csoportok komplex szakmai segítésén keresztül a
közösségfejlesztés jövőépítő erejének fel- és elismertetését;
- a legszélesebb körű ismeretterjesztést, információszolgáltatást és a tudáshoz való szabad
hozzáférés lehetőségének biztosítását, képzések szervezésével is;
- Zirc testvérvárosi kapcsolatainak erősítésében, nemzetközi kapcsolatainak bővítésében való
aktív közreműködést;
- a helyi, a magyar és egyetemes kultúra közvetítésének gazdag eszköztárán keresztül elérhető
város- és térségfejlesztést.
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Intézményünk mindkét épületében látunk el közművelődési feladatokat (a Művelődési
Ház Alkotmány u. 14. szám alatti épületében 2 fő – a Városi Könyvtár József A. u. 1. szám
alatti közművelődési klubtermében 1 fő részben közművelődési munkát, részben intézményi
ügyintézést is végez).
Feladataink:






















a város kulturális életének koordinálása,
képzések, tanfolyamok koordinálása, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtését,
civil szervezetek szakmai munkájának, programjainak támogatása,
amatőr művészeti csoportok, klubok működtetése, befogadása és szakmai irányítása,
közösségi színterek működtetése:
– rendszeresen működő klubok, közösségek
– alkalmi közösségek (bérleti díjas és ingyenes)
– külső szervezetek rendezvényei (bérleti díjas és ingyenes)
tömegeket megmozgató szórakoztató programok támogatása,
kulturális rendezvények, városi ünnepségek szervezése,
ismeretterjesztő előadások szervezése,
képzőművészeti kiállítások, bemutatók szervezése,
gyermekprogramok szervezése,
ünnepekhez, évfordulókhoz kötődő programok lebonyolítása,
hagyományteremtő és hagyományőrző programok, a település környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
érdekében,
csatlakozás országos és megyei szakmai programokhoz,
színházlátogatás,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében (helyi
értéktár),
a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklése,
a munkanélküliség csökkentésére felnőttképzési lehetőségek biztosítása.

Az intézményben ellátott városi közművelődési feladatok végzésével folyamatosan
fejlődő rendezvényeink és szolgáltatásaink változatos kulturális lehetőségeket
biztosítottak a lakosság legkülönbözőbb korosztályú és érdeklődési körű rétegei
számára.
Rendezvényeink szervezése során kiemelten kezeltük a helyi hagyományok, népszokások
felelevenítését, a közösségfejlesztést, a gyermek- és családi programokat.
Rendezvényeink előkészítésekor mindig figyelemmel vagyunk a helyi intézmények,
szervezetek programjaira, az azonos időpontban rendezés közönséget megosztó hatásának
elkerülése érdekében.
Hagyományos közművelődési tevékenységünk mellett saját, új kezdeményezésű
programjaink, a külső szervezetek által megvalósuló rendezvényeken vállalt közreműködések,
nagyszabású városi események koordinálása sok új feladatot adott intézményünknek.
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2015-ben közel 300 napon, heti átlag 50 órában volt nyitva a Művelődési Ház.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 10.00 – 20.00 óra
Szombaton a meghirdetett programok szerint
(Szombat-vasárnap a próbák, edzések, civil összejövetelek stb. folyamatosak)

II.2.1. Rendezvényeink 2015-ben
•

Január 28. – Játszóház a farsang jegyében

Hagyományos farsangi játszóházunkat munkatársaink és közösségi szolgálatos diákok segítségével
rendeztük meg. A szervezett iskolai napközis csoportok mellett szülőkkel, nagyszülőkkel is érkeztek
gyerekek a Művelődési Házba. A kézműves sarokban különféle álarcok készültek, és a legnagyobb
érdeklődés most is az arcfestés iránt volt.

•

Február 13. – V. Zirci Farsangoló Bál

Zirc Városi Önkormányzattal, helyi partnerintézményekkel, civil szervezetekkel közösen, és
nagyszámú önkéntes közreműködésével már 5. alkalommal rendeztük meg az egész várost
megmozgató farsangoló bált a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnokában, melyre
ismét rekordidő alatt elfogytak a jegyek. Bálozóink közül most is sokan érkeztek izgalmas
jelmezekben, voltak egyéni, páros és csoportos maskarások is.
A hajnalhasadtáig tartó bál házigazdája ezúttal Hujber Zoltán volt, ünnepélyes megnyitó után a remek
hangulatról az Black Five zenekar gondoskodott. Az est meglepetésvendége, Hevesi Tamás remek
hangulatba hozta a hajnalig bálozókat. A szerencsés tombolát vásárlókat és a legötletesebb jelmezbe
bújt bálozókat a szép számú támogatónknak köszönhetően értékes ajándékokkal jutalmaztuk.
A rendezvénnyel csatlakoztunk a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2015 programsorozathoz.

•

Március 6. – Megyei sakk, és rejtvényfejtő verseny

Minden évben megrendezi hagyományos Megyei Sakk és Rejtvényfejtő Versenyét a Nyugdíjasok
"Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, a Zirc Városi Nyugdíjas Klub házigazda
szervezésében. A nagylétszámú eseménynek 2015-ben a Városi Könyvtár adott otthont (a Művelődési
Házban tanuló 1/B. osztály miatt nem volt elegendő helyünk). A résztvevők keresztrejtvény, sudoku és
sakk versenyszámokban mérték össze tudásukat. Az első három helyezettet éremmel és oklevéllel
jutalmazta meg a zsűri, és a Nőnap alkalmából hagyományosan felköszöntötték a hölgy résztvevőket.

•

Az 1848/49-es Polgári Forradalom és Szabadságharcra emlékező városi ünnepség

Az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharcra emlékezett városunk március 15-én.
A
szentmisét követően koszorúzással kezdődött az ünnepély, majd a Városházán "Vidulj gyászos elme"
címmel a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4/B. osztályos tanulói
adták elő műsorukat. Ünnepi beszédet Lingl Zoltán önkormányzati képviselő, Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsági elnök mondott, és a hagyományokhoz híven átadták a középiskolai tanulmányi
ösztöndíjakat. A rendezvényen közreműködött Csizmadia Géza és Szakács Ildikó.

•

Március 18. – A Víz Világnapja – környezetvédelmi, ismeretterjesztő előadás

A programot a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumával
közösen szerveztük meg. A Víz Világnapja alkalmából foglalkozással egybekötött előadást tartottak a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársai az MTM-BTM
közművelődési klubtermében.
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Az előadáson Kiss Gábor és Zsuga Biró Rita felhívta a figyelmet az édesvízkészletek jelentőségére,
beszéltek a világnapról, az álló és folyóvizek értékeiről, a vízi növényekről és állatokról, valamint a
természetvédelem területén dolgozó szakemberek munkájáról is.

•

Március 19. – „Élet az élet után” – R. Kárpáti Péter előadássorozatának 2. része

R. Kárpáti Péter vetítéssel egybekötött előadássorozatának második részében újabb kutatási
eredményeket, tapasztalatokat, és élménybeszámolókat osztott meg a közönséggel a halálközeli
élmények témakörével kapcsolatban a Városi Könyvtár közművelődési klubtermében.

•

Március 21. – ZIRC30 „Tavaszköszöntő” túra

2014 óta szervezzük az Erdélyi Baráti Kör Egyesület által kitalált és kialakított útvonalakkal
meghirdetett évszakokat köszöntő túráinkat. A Szarvaskút15, a Kőkapu10 és a Pintér5 km-es
útvonalakra immár negyedik alkalommal neveztek a Művelődési Ház rajt-célállomáson.
Most is mindhárom távon túráztak a résztvevők: 77-en teljesítették a 15 km-es távot, míg a Kőkapu10
és Pintér5-ös útvonalon 32 és 22 fő rajtolt el. A túrákra összességében 133-an neveztek be, közülük
egy fő mindhárom útvonalat bejárta, 8-an két távot is teljesítettek. Minden korcsoport képviseltette
magát a túrán: a legfiatalabb fél, a legidősebb 67 éves volt.
Meglepetésünkre a legmesszebbről érkező túrázóink Finnországból, Suomiból jöttek, a hazai
legtávolabbi túrázónk Kelebiából érkezett. Őket, és a legfiatalabb, legidősebb túrázóinkat, valamint az
egy napon több távot is teljesítőket különdíjjal jutalmaztuk. A célba érkezéskor mindenki emléklapot,
kézzel készített ajándékkal (kartonvirág) és szerény ellátást kap minden alkalommal, köszönhetően
alapítványaink támogatásának, és saját otthoni lekvár stb. felajánlásoknak.
Túrázóink elismerően nyilatkoztak a szervezésről, az útvonalak kijelöléséről, a térképes
útvonalleírásról. A barátságos hangulat mellett külön kiemelték az ingyenességet, mivel ez igen ritka a
szervezett túráknál.
A résztvevők többsége a Teljesítménytúrázók Társasága honlapjáról szerzett információt az évi átlag
három programunkról.

•

Április 2. – Húsvét ünnepe – Húsvéti játszóház

A húsvéti készülődés jegyében az összegyűjtött és felajánlott anyagokból húsvéti óriásnyuszi és
tojásfa kompozíciót készítettünk a Művelődési Ház kreatív munkatársainak és önkénteseink
segítségével, amit az Apátság előtti területen helyeztünk el.
Hagyományos húsvéti játszóházunkat a Rákóczi térre terveztük, de a zord időjárás miatt a programot a
Városi Könyvtár közművelődési klubtermében kellett megtartottuk. A Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóházzal közösen szervezett játszóházban a hagyományos kézműves technikák
voltak jelen: csuhé-nyulakat, ajtódíszeket készítettek, mézeskalácsot díszítettek, tojást festettek az
érdeklődök. Hagyományőrző játékok segítségével a húsvét ünnepéhez kapcsolódó szokásokat
elevenítettük fel, Bakonyi Pali bácsi közreműködésével pedig megismerkedhettek egy régi
mesterséggel, a siba fonással. A program zárásaként a sibálás és a zöldág járás hagyományait
játszották el a résztvevők.

•

Április 22. – „Föld Napja” – madárodú-készítő játszóház

Április 22-én, a Föld Napján a madarak fészkelését, megtelepedését segítő odúkat készítettek napközi
csoportos gyerekek a Művelődési Házban. A MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumával
közösen szervetett programon 14 odút szegeltek össze a gyerekek a Zirci Arborétum énekes madarai
számára. Barta Zoltán ornitológus-muzeológus az odúépítés közben mesélt a zirci madarakról, azok
fészkelési szokásairól.
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A gyerekek miatt mindig szem előtt tartjuk, hogy ne csak élményekkel, hanem általuk alkotott, kézzel
fogható meglepetésekkel térjenek haza a kicsik, ezért mindenki elkészíthette saját miniatűr odúját a
japán keserűfű szárából, és szép, színes papírmadarak is születtek a kis alkotók keze nyomán.

•

Április 29. – Anyák-napi játszóház és városi májusfa állítása

Az „Itt a Tavasz” elnevezésű rendezvényünkön remek hangulatú városi forgatagban dolgozhattunk
együtt partnerünkkel, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal. A Rákóczi térre
tervezett anyák-napi kézműves foglalkozások a kedvezőtlen időjárás miatt a Városi Könyvtár
klubtermében zajlottak, ahol a gyerekek egyedi képeslapokat, bürök dudát, bőr kulcstartót, csuhé
virágot, díszített méhviasz gyertyát készítettek munkatársaink, önkénteseink segítségével. Dudaszóval
vonultunk ki a Rákóczi térre, ahol különleges élményben lehetett része mindenkinek, akik kilátogattak
a város főterére: a Reguly Múzeum által kitalált bakonyi társasjáték premierjén vehettek részt egy élő
társasjáték szereplőiként.
A program végén felállítottuk Zirc város májusfáját, melynek díszítéshez mindenki hozzájárulhatott
egy-egy szalag felkötésével. Köszönet a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft-nek és a VERGA Zrtnek a segítségükért.

•

Május 6. – Madarak és fák napja

A Madarak és Fák Napját köszöntöttük a zirci Arborétumban a MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeumával közös rendezvényünkön.
Április 22-én, a Föld Napján a madarak fészkelését, megtelepedését segítő odúkat készítettek napközi
csoportos gyerekek a Művelődési Házban, melyeket a Madarak és Fák Napján a helyeztek el
Arborétumban. Barta Zoltán ornitológus-muzeológus az odútelepítések közben mesélt a zirci
madarakról, azok fészkelési szokásairól.
A program zárásaként megnéztük, hogy a tavaly kihelyezett odúkat milyen eredménnyel foglalták el a
madarak, mert a gyerekek így megtapasztalhatták, hogy mi lehet és lesz a munkájuk eredménye.

•

Május 9. – Zirciek Tavasza – Zirc Város napja (városszépítő nap)

Az "Idén is együtt, egymásért, a városunkért" mottójú, hagyományosan nagyszabású városszépítő
program célja, hogy a helyi intézmények, civil szervezetek, vállalkozások és a városlakók közösen
gondozzák, szépítsék közterületeinket, parkjainkat, játszótereinket, középületeinket és környezetüket.
A Művelődési Ház és a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. által koordinált, az Önkormányzat által
támogatott eseményen az önkéntesek tereprendezési feladatokat végeztek a Barátság Parkban, a
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zirci Ciszterci Apátság előtti zöld területeken, kerítést
festettek a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI-nál és az Idősek Klubjánál,
virágosítottak és fákat ültettek a városközpontban, a Művelődési Háznál és a Zirci Reguly Antal
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolánál.
A városszépítő napon a faültetés mellett fa-örökbefogadásra is volt lehetőség a 2014-ben született
gyermekek és szüleik számára, amivel három család élt.
A helyszíneken összesen 216 önkéntes segítette szebbé, otthonosabbá varázsolni városunkat.
A közösen elvégzett munka után a szórakozás sem maradt el, este a Fúzió Együttes fülbemászó
dallamaival varázsolta el a közönséget.

• A zirci Tündér Farm szervezésében május 16-17-én első alkalommal megrendezett
Bakonyi Vágta rendezvény országos sikeréhez intézményünk és az „A BULI ’91” Alapítvány
jelentős szakmai, eszköz és önkéntes munka segítségnyújtással járult hozzá. (Az év végén
önkormányzati szintű egyeztetés is elindult a város immár három nagyrendezvényének – Bakonyi
Vágta, „ZIRCI BULI”, Bakonyi Betyárnapok – szervezői között a közös előnyökkel járó
együttműködés kialakítása és működtetése érdekében.)
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•

Május 22. – XV. Egyházzenei Kórustalálkozó

Jubileumi Egyházzenei kórustalálkozót rendezett a Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém
Megyei Egyesülete és a Zirc Városi Nyugdíjas Klub a Zirci Bazilikában, amely hagyományosan
kiemelkedő színvonalával és résztvevőinek számával is magas rangot vívott ki magának a megyében
és a hazai kórusmozgalomban is.
Idén 21 kórus vett részt a jeles eseményen: a kb. 200 énekest a közös éneklés öröme, egymás
műsorának meghallgatása, a zene szeretete hozza el már 15 éve városunkba. Zirc város
polgármesterének köszönő szavai mellett minden fellépő csoport megkapta a megyei szövetség
dicsérő oklevelét.

•
Május 30. – Városi Gyermeknap – „Értékmentő” hagyományőrző program a városi
májusfa kitáncolásával
Rengeteg színes programmal vártunk kicsiket és nagyokat a Rákóczi térre: a Diákfórum körül
aszfaltrajzverseny, kézműves foglalkozások és a Zirc Városi Ifjúsági Fórum tagja által levezényelt
menetleveles játékok kezdődtek. A parkolóban a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság és a Zirci Rendőrőrs
tartott technikai bemutatót, a Tündér Farm ponyvás szekere pedig sétakocsikázásra invitálta az
érdeklődőket. Az általános iskola udvarában a Bakony Baranta Egyesület és a Csetényi
Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjaival a gyerekek kipróbálhatták az íjászatot, megtanulhatták a
karikás ostor és egyéb harci eszközök használatát.
A kosárlabda pályánál a Zirci Kötélugró Csoport foglalkoztatta a nézőket, majd a Diákfórumnál
bemutatkoztak a Honey Sweet Táncstúdió fiatal tehetségei. Később Varga Bence bűvész trükkjeivel és
a Mezotone Énekegyüttes gyerekdalokkal szórakoztatta a közönséget.
A nap zárásaként Dékmánné Forgács Zsuzsi és a Kőris Zenekar közreműködésével táncoltuk ki
városunk májusfáját. Köszönet partnereinknek és támogatóinknak a sikeres programért!

•

Június 6. – ZIRC30 „Nyárköszöntő” túra

Az idei nyári túrák 50 résztvevője összesen 505 km tett meg a három útvonalon: 22-en rajtoltak a
Szarvaskút15-ös távon, míg a Kőkapu10 és Pintér5 km-es útvonalon 7 illetve 21 fő indult el a
Művelődési Házból.
Különdíjasaink: 6-an teljesítettek egyszerre több útvonalat; a legfiatalabb, 11 hónapos jelentkezőnk
babakocsiban tette meg a kimondottan családoknak ajánlott Pintér5 útvonalat; a legidősebb indulónk
67 évesen teljesítette a Szarvaskút15 távot; a legmesszebbről érkező túrázónk Sopron városából
utazott Zircre.
Megfáradt túrázóink most is épségben értek vissza a célba, ahol nagy szeretettel vajas/zsíros/lekváros
kenyérrel, teával, málnaszörppel, valamint emléklappal és kézzel készített ajándékkal (kartonfagyi)
vártuk őket. A szerény ellátásról ezúttal a "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány gondoskodott.
Túrázóinknak tetszettek a szép vadregényes utak, a fotózásra is kiváló helyszínek; számukra a bakonyi
erdők, tavak, források páratlan élményt nyújtottak. Most is elismerően nyilatkoztak a túra
szervezéséről, a barátságos hozzáállásról, de sokan hiányolták a kitűző-jelvényt és a turistabélyegzőt
(jelvény készítését tervezzük, túra-emblémát Kaszás Eszter grafikus egyetemi hallgató már tervezett
nekünk).

•

Június 13-14. – a Bakony Hangja Színjátszó Csoport gyermekelőadásai

A csoport 2015 márciusában kezdte működését, egy répcelaki fiatalember ambíciójának köszönhetően.
Deribó János Csaba Zircre költözve kereste helyi színjátszókhoz való csatlakozás lehetőségét, így
közös szándékkal hoztunk létre egy csoportot, melynek otthona, a próbák és az előadások színhelye a
Művelődési Ház lett.
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A tagtoborzás és ismerkedés után az egyre bővülő létszám lehetővé tette, hogy két korosztályi
csoportot is alakítsunk, így gyermek és felnőtt darabot, majd karácsonykor a két korosztály együtt
templomi előadást adott ajándékba a zircieknek.
Első színpadi megjelenés a gyermek színdarab bemutatója volt: Miguel de Cervantes: Szószátyárok
című darabja.
A korhű kellékek (amiket a szülők gyűjtöttek/készítettek), és díszletek (amiket a Művelődési Ház
munkatársai festettek, fúrtak-faragtak), nagyban segítették a nézőket azonosulni a darabbal. A
gyerekek nagyon élvezték mind a felkészülést, mind az előadást, és a mindenben segítő szüleik
örömére (is) rendkívül ügyesen oldották meg a feladatot. A két telt házas előadásunkon közel 120 néző
vastapssal (és adományokkal is) jutalmazta a gyerekek hangulatos játékát a Művelődési Házban.

•

Június 20. – Múzeumok éjszakája

A már hagyományos Múzeumok Éjszakája országos program sorozat Zircen is nagy népszerűségnek
örvend. Városunk látványosságai, intézményei közül a Zirci Ciszterci Apátság, az OSZK Reguly
Antal Műemlékkönyvtár, a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, a Zirci Református
Egyházközség, az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház és intézményünk csatlakozott a rendezvénysorozathoz, izgalmas programkínálatukat
rengetegen látogatták.
A Rákóczi téri sportpályán különféle kerekes- hordós ügyességi játékokat lehetett elsajátítani a Reguly
Múzeum és a Művelődési Ház közös szervezésében, ahol nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is
próbára tehették ügyességüket. A főtér színpadán, a kirakodóvásár szomszédságában fellépők
bordalokkal szórakoztatták a közönséget.
Intézményünk a Stúdió KB 25 éves évfordulója alkalmából retro-stúdiót rendezett be: újra üzemeltek a
kezdetekkor használt kamerák, monitorok, videó-lejátszók, eszközök, forogtak a VHS-kazetták
Könyvtár pihenősarkában.

•

Július 3-4. – XXV. „ZIRCI BULI” – a család és barátság fesztiválja

A Közép-Dunántúl egyik legnagyobb, Pro Urbe díjas szabadtéri fesztiváljához 2003 óta nyújt értékes
együttműködést a jelenlegi Művelődési Ház, melynek épületét önkormányzati haszonkölcsönszerződés alapján használhatja a szervező Alapítvány (megbeszélések színhelye, eszközök,
önkéntesek, szakmai támogatás stb.) Az együttműködés kölcsönös, hiszen az Alapítvány a saját
eszközeivel, önkénteseivel és szakmai tudásával mindenben segíti az intézmény munkáját.

•

Szünidei gyermek-családi programjaink július-augusztusban: Kalandos Kedd

A „Kalandos Kedd” júliusi és augusztusi túrái során a gyerekek és szüleik megismerkedhettek Zirc és
a Bakony csodás adottságaival, messze földön is híres nevezetességeivel, izgalmas titkaival: Borzavár,
Bakonybél, Zirc, Dudar, Vinye, és a Cuha-völgy szépségeivel. A szélsőséges időjárás miatt a tervezett
8 kalandozásból 5 alkalommal indultunk útnak a Művelődési Házból Zirc környékének felfedezésére.
A vágányzár, a nagy hőség, és az esőzések miatt néhány esetben változtatnunk kellett az úticélunkon,
néhányszor teljesen le kellett mondanunk a kirándulást. Elmaradt a dudari Ördög árokhoz, a borzavári
Szentkúthoz, és a Vinyébe tervezett kirándulásunk is.
Ingyenes programjainkon a résztvevőket alkalmanként csak az utazás költsége terhelte (a csoportokat
előzetes bejelentettük a Volánhoz és a MÁV-hoz is). Az önkormányzati foglalkoztatású nyári
diákmunkásokkal szervezett túrákhoz idén az általános iskola nyári napközi táboros csoportja is
rendszeresen csatlakozott.
A „Kalandos Kedd” nyári programsorozatunkon közel 50-en vettek részt, nevükben is köszönjük
segítőink és fogadó partnereink aktív közreműködését.
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•

Szünidei gyermek-családi programjaink július-augusztusban: Bábos Csütörtök

A Művelődési Ház Baba-Mama Klubjának bevonásával tervezett, de mindenki számára nyitott
program júliusban 2, augusztusban 3 alkalommal várta a gyerekeket és szülőket. Nyári
diákmunkatársaink az apróságok vidám szórakoztatása érdekében különböző bábos játékokkal
készültek a csütörtöki délelőttökre, mindig új meséket dolgoztak fel. Júliusban a „Brémai
muzsikusok”, „A három szerencsefia”, a „Piroska és a farkas”, augusztusban „A kisgömböc”, a
„Jancsi és Juliska” valamint a „Hamupipőke” című mesét állították színpadra. A tavalyi évhez
hasonlóan a nyári programsorozat utolsó meséjét bábok helyett ők maguk, élő szereplőként keltették
életre. Diákjaink a könyvtári bábok mellé díszleteket és kellékeket is készítettek, hogy minél
élményszerűbben adhassák elő a történeteket. A gyerekek az előadások utána bepillantást nyerhettek a
kulisszák mögé, játszottak a bábokkal, mese-színezőket festettek animátorainkkal, ami kölcsönösen
vidám élmény volt mindenki számára.
A „Bábos Csütörtök” előadásain közel 150 gyerek vett részt kísérőikkel, köztük sok Zircen vagy a
környéken nyaraló család is felfedezte programunkat.

•

Július 11. és 18. – Zenélő Nyári Udvar (Szabadtéri koncertek)

A Városi Könyvtár udvarában július 11-én a világ 10 legjobb pánsíp művészei közé tartozó Steve
Taylor látogatott el, aki már évtizedek óta emberek tömegét kápráztatja el a pánsíp csodálatos
hangjával. Július 18-án pedig a Régió Együttes koncertje szolgáltatta a talpalávalót.
Mindkét rendezvény remek hangulatú volt, a közönség láthatóan igényli a hasonló jellegű, zenés
programokat, ezért 2016-ban is tervezzük a folytatást.

•

Július 20. – augusztus 2. – Dercen2 gyermekcsoportjának zirci tábora

Zirc Városi Önkormányzat meghívására 2x15 fős gyerekcsoport töltött el városunkban, a Bakonyban
és a Balatonnál 2 felejthetetlen hetet a kárpátaljai Dercen településről, amellyel az év végére
testvérvárosi szerződés aláírásáról is döntött a Képviselő-testület.
Az Erdélyi Baráti Kör Egyesület és Dr. Benczik Adrienn EKA bizottsági elnök mellett a Művelődési
Ház NMI-s munkatársai kísérték és vigyázták a gyerekeket a zirci és környékbeli programok során. A
gyerekeket bevontuk a „Kalandos Kedd” programjainkba is, a csoportok búcsúvacsoráit intézményünk
munkatársai főzték meg és szolgálták fel a Könyvtár udvarában. Élmény volt mindannyiunk számára
az a barátság, ami kialakult az egy-egy hét alatt a derceni gyerekek és a zirciek között.

•

Augusztus 14-15. – XVII. Bakonyi Betyárnapok – Országos Betyártalálkozó

A Bakonyi Betyárnapokra hívta fel a városunkon átutazók figyelmét július közepétől az a két óriás
szalmabála figura, és az a betyáros életkép, melyeket a Művelődési Ház munkatársai több héten
keresztül készítettek. A népviseletbe öltöztetett „Zirci Rozi és Ferkó” és a betyárcsalád figurái
mosolyogva köszöntötték a városunkba érkezőket, és a városközpontban sétáló zircieket,
környékbelieket, turistákat. Köszönjük ZKÖH Városüzemeltetési Osztályának az új
városmarketing-ötletünk megvalósításához nyújtott szakmai segítségét, a kivitelezéshez sokaktól
kapott textil-felajánlásokat, és a Bakony-Agro Kft-nek a szalmabálákat!
Augusztus 14-15-én XVII. alkalommal tárta kapuit a Mesterségek és a Bakonyi Ízek Utcája, lovasok,
betyárok, csárdabeli szépasszonyok, zene, énekszó, ostorok csattogása, betyáros illatok, betyárjó
színpadi műsorok és jókedv töltötte meg újra a Bakony szívét a Bakonyi Betyárnapok – Országos
Betyártalálkozó két napján. A rendezvény színvonalát emelte a Zirci Apátsági Manufaktúra erre az
időpontra időzített megnyitója, ahol ünnepélyes sörceremóniára, sörkóstolásra és látogatásra is várták
az érdeklődőket az Apátsági Manufaktúra Sörfőzdéjébe.
Részletes beszámoló és fotóanyag: www.betyarnapok.hu és www.zirckultura.hu
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A rendezvény remekül sikerült – volna, ha a szervező intézményünkön kívülálló okok nem akadályozták
volna a munkánkat:
 A minden év egyik leglátványosabb programja, a 82-es főútvonalon áthaladó lovas-felvonulás
idén a lovak között terjedő járványos megbetegedés miatt sajnos elmaradt.
 A lovasbemutató és ügyességi versenyek utolsó perceire hatalmas eső zúdult városunkra
égzengés és villámlás kíséretében, emiatt félbe kellett szakítani a programot, így több
műsorszám elmaradt. A hirtelen érkező viharban a rendezvény helyszínén található fasor
egyik hatalmas, egészséges (és gondozott) fájába belecsapott a villám, szinte kettéhasította.
Szerencsére személyi sérülés nem történt, de különböző mértékű károk keletkeztek több
autóban, sátorban az árusok és a rendezők oldalán is. A közvetlen veszélyhelyzetet a
rendezvény Biztonsági tervében meghatározottak szerint, szakszerűen, gyorsan kezeltük. A
vihar elmúltával a pusztítás okozta károk elhárítása is megtörtént, majd a
Katasztrófavédelemmel egyeztetve folytatódhattak a programok egészen a késő esti órákig,
amikor a visszatérő vihar miatt 22.00 órakor végleg leállítottuk a rendezvényt.
 A rendezvényt követően a károsult árusok kárigényt nyújtottak be az Önkormányzat felé, az
ügy azóta is tart. Tájékozódtunk a biztosítótársaságoknál: szabadtéri rendezvényekre nincs
időjárási kockázatot vállaló biztosítási forma.

•

Augusztus 20. – Az új kenyér ünnepe, Szent István napja

Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér előtt tisztelgő ünnepséget az időjárás miatt a
Városházán tartottuk meg. Szakos Csaba evangélikus lelkész mondott ünnepi beszédet. Az örökké
megújuló életet jelképező új kenyeret a Piller Pékség sütötte, a zirci mezőgazdasági termelők
ajándékaként Máj János adta át Ottó Péter polgármesternek, majd a Nagy Lénárd O.Cist atya által
megáldott kenyeret népitáncosok kínálták a közönségnek. A városi ünnepség átadták Zirc Város
Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíjait. A műsorban közreműködött Kossuth Gergő, Petrovics Anikó
és Szakács Ildikó.

•

Szeptember 5. – Bányásznapi megemlékezés

Intézményünk az EOSZÉN Kft., a DUSZÉN Kft. és a Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet közös
szervezésében tartotta meg hagyományos ünnepi megemlékezését a Pintér-hegyi Parkerdő Bányász
Emlékművénél. Ünnepi köszöntőt mondott Németh György, a Veszprémi Szénbányák nyugalmazott
vezérigazgatója, a programon közreműködött a Fourtissimo együttes. A rendezvényt barátságos
hangulatú főzőcske zárta, ahol a szervezők vendégül látták a zirci és környékbeli bányászokat.

•

Szeptember 19. – Idősek világnapja (zenés program)

A rendezvény szervezését 2015-ben vette át intézményünk a Vöröskereszttől, aki 30 évig köszöntötte
az Idősek világnapján a zirci szépkorúakat. Az Önkormányzat, a segítő, közreműködő szervezetek,
önkéntesek és a támogató partnerek nevében Koósné Stohl Ilona köszöntötte a vendégeket. Méltatta
Takács Józsefnét, a Vöröskereszt nyugdíjba vonult területi vezetőjét, aki az idei program
megvalósításában is oroszlánrészt vállalt. Ottó Péter polgármester ünnepi beszédében köszönetet
mondott városunk szépkorú polgárainak, akik tudásukkal, munkájukkal, családjukért és városukért
vállalt áldozatos életükkel, követendő példaként állnak előttünk, és akiknek a felnövekvő generációk
nagyon sokat köszönhetnek.
A városunkban vendégeskedő pohlheimi vöröskeresztes delegáció képviseletében Jürgen Görig
köszöntötte a jelenlévőket, majd a rendezvény támogatására adott át adományt.
A szervezők hagyományosan köszöntötték Zirc város két legidősebb polgárát, a 96 esztendős Hegedűs
Ilonát és a szintén 96 esztendős Hervay Ferenc Levente atyát.
Az egybegyűlteket az olaszfalui Mezotone együttes szórakoztatta hangulatos operett-musical
műsorával, az ünnepeltek közül Endresz Ödön és Hungler József saját versét mondta el, majd a finom
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vacsorát követően a Nyári László és Viszt Tünde alkotta Summer Band húzta a remek talpalávalót a
késő estig táncolóknak. Öröm volt látni a szépkorúak mindent feledő életkedvét, és ahogy táncba
vonták a testvérvárosi delegáció tagjait, a német vendégeink számára is feledhetetlen estét teremtettek.

•
Szeptember 27., október 2.,3., 4., 10. – A Bakony Hangja Színjátszó Kör felnőtt
előadásai
Galambos Szilveszter – Segítség! Fiam van című szatirikus vígjátéka nem a jelenkor terméke. A
magyar történelem egy igencsak egyedi korszakáról szól, és ennek a visszafogottan haladó
szellemiségű időszaknak a velejét sikerült a szerzőnek komikus köpenybe csomagolva megragadni, az
akkori kispolgári és munkásosztály életét és egy pesti bérlakás különleges életkörülményeit
megörökítve a nézők elé tárni.
A próbák, a nyugodt felkészülés körülményeinek biztosítása mellett Művelődési Ház munkatársai
biztosították a színpadi berendezések nagy részét, és a teljes háttérmunkát ők végezték (pl.
fénymásolások, a színpad teljes díszletezése, hang-fénytechnika és ezek kezelése az előadásokon,
ügyelő, fotózás stb.) Izgalmas feladat volt kitalálni és kivitelezni a színpadi függöny felszerelését is.
Folyamatosan intézték a plakátkészítést és terjesztést, a médiákat, és a mindenre kiterjedő
közönségszervezést (pl. a zsibongó korlátozott befogadóképessége miatt a nézők kényelmére is
gondoltak az előjelentkezés lehetőségének felkínálásával). Az előadások napjain a szünetekben a
közönségnek üdítőt kínáltak, látogatói kérdőívek kitöltésére kérték a nézőket, stb.
A csoport 5 teltházas előadáson van túl, közel 400 látogató nézte meg a darabot.
Nagyon úgy tűnik, hogy ennek a darabnak a magyarországi ősbemutatóját láthatták a nézők Zircen. Az
interneten a darab után kutakodva mindösszesen egy 2014. januárra tervezett előadást találtunk a szerbiai
vajdasági Nemesmilitics településen működő Németh László Művelődési Egyesületet bemutató újságcikkben.
(DUNATÁJ – Zombor város hetilapja XIV. (XXXVII.) évf., 754. szám 2013. október 23. szerda)

•

Október 6. Aradi Vértanúk Emléknapja

2015-ben intézményünk vette át a megemlékezés megrendezését a Zirci Országzászló Alapítványtól.
A Március 15. téren tartott rendezvényen ünnepi beszédet mondott Dr. Árpásy Tamás, közreműködött
Ulrich Anna, Detre Csongor (vers) és Palkovics Jánosné. A résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi
vértanúk emlékére és megkoszorúzták az emlékművet, amit megáldott Huszár G. Lőrinc O. Ciszterci
plébános, Vecsey Katalin református lelkész és Szakos Csaba evangélikus lelkész.

•

Október 7. – Állatok világnapja – gondoskodó állattartás, előadás, állatbemutató

Az Állatok Világnapján rendhagyó programra invitálta a gyerekeket a Művelődési Ház: egy működő
gazdaság életébe tekinthettek be a helyi iskola napközis diákjai Bakonyi Hajnalka jóvoltából, aki
otthonában fogadott minket. A csoportok több turnusban érkeztek a minifarmra, ahol találkozhattak
bütykös libával, indiai futókacsával, őshonos magyar vadaskacsával is. A legnépszerűbbek
természetesen a kézbe fogható, simogatható tengerimalacok és különböző fajtájú és "fülváltozatú"
törpenyuszik voltak.
A program legfőbb célja az volt, hogy a gyerekek testközelbe is találkozhassanak különféle házi- és
hobbiállatokkal, és képet kapjanak a megfelelő állattartásról.

•

Október 23. – A Magyar Köztársaság Napja

A Kistemplom melletti ’56-os emlékkőnél megrendezett 1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékező városi ünnepségen Kropf Miklós, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási
Hivatalának vezetője mondott ünnepi beszédet, majd az emlékezők elhelyezték koszorúikat az ’56-os
emlékkőnél az MH 54. Veszprém Radar Ezred Díszelgő Alegysége közreműködésével. A közönség
ezt követően „Emlékezet-sétával” átvonult a Városházára, ahol Dávid Roland énekes, Lang Rudolf
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színművész és David Moretti zenés-irodalmi összeállítását hallgatták meg. Az ünnepségen
közreműködött Vitéz Juhász Antal (vers) és Bakonyi Gergő.

•

Október 24. – ZIRC30 „Őszköszöntő” túra

A 2014 óta hagyományos, már hatodik alkalommal meghirdetett ZIRC30 túráink egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek a természetbarátok körében, – köszönhetően a Teljesítménytúrázók
Társasága honlapján való közzétételnek is. Az ország egyre több és távolabbi pontjáról érkeznek
túrázóink, sőt olyan is volt, aki aznap reggel már teljesített egy másik túrát is, és még a miénken is
részt kívánt venni. Így került be a Művelődési Ház pecsétje is az ő, és sokak túrafüzetébe.
A 151 túrázó közül 66-an teljesítették a Szarvaskút15, 40-en a Kőkapu10, 42-en pedig a Pintér5 km-es
őszi körútvonalat.
A túraútvonalakról a résztvevők térképet és részletes leírást kaptak, és az Erdélyi Baráti Kör Egyesület
által festett túrajelek pár helyen hiányát most az útvonalak mentén szalagokkal is pótoltuk (ezeket a
túra után természetesen leszedtük, hiszen vigyázunk gyönyörű környezetünkre).
Minden résztvevő emléklapot kapott ajándékba, és az őszhöz illően egy gesztenyébe tűzött ZIRC30
feliratú zászlócskával leptük meg őket. Állandó különdíjaink is elkeltek: 5 hetes baba és családja volt a
legfiatalabb, 73 éves úr a legidősebb résztvevő, négy csapat teljesítetett 2-3 távot is egyszerre, és egy
szolnoki házaspár volt most a legmesszebbről érkező túrázónk.
2015-ben a három túra összesített adatai:
– összes induló: 334 fő – összes teljesítő: 329 fő
Távonként részletezve
Szarvaskút15 – Indulók: 167 fő – Teljesítők: 165 fő
Kőkapu10 – Indulók: 82 fő – Teljesítők: 79 fő
Pintér5 – Indulók: 85 fő – Teljesítők: 85 fő

•
November 4. – Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről
2015-ben intézményünk vette át a megemlékezés megrendezését a Zirci Országzászló
Alapítványtól. A Nemzeti Gyásznapon emlékezők az Apátság udvarából közösen sétáltak le
az ’56-os emlékkőhöz, ahol Detre Miklós mondott emlékbeszédet.
•
November-december
programok

–

„ADVENTI

KÉSZÜLŐDÉS

ZIRCEN”

karácsonyi

Idén is gazdag programokkal és szeretettel vártunk mindenkit a partnereinkkel közös adventi
rendezvénysorozatra az új díszkivilágítással ünnepi fénybe öltöztetett Rákóczi téren és a város
intézményeiben.
November utolsó hetében a Művelődési Ház munkatársai elkészítették városunk 2012 óta
hagyományos adventi óriáskoszorúját az Apátság előtti parkban, melyhez a fenyő és tuja
felajánlók mellett a ZKÖH Városüzemeltetési Osztálya, a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. és
Szurgyi Zsuzsanna népi kismesterség-oktató nyújtott értékes segítséget.
Intézményünk 2013-as kezdeményezését folytatta a Zirci Ciszterci Apátság a Látogatóközpont által
rendezett négy adventi szombat színvonalas zenés műsoraival a Gobelinteremben s a Bazilikában
(„KAP stand up” műsor Kovács András Péterrel, Kovács Gábor hangszerész koncertje gyerekeknek,
Szilágyi Harangegyüttes koncertje, Templomi betlehemes – hittanos gyerekek előadása). November
28., december 5., 12. és 19-én a a koncertek utánra időzítettük a helyi egyházak képviselőinek ünnepi
gondolatait, majd sorra meggyújtottuk a gyertyákat a város adventi óriáskoszorúján.
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November 26-án Szurgyi Zsuzsanna népi kismesterség-oktató vezetésével adventi koszorúkat
készítettek az érdeklődők a Városi Könyvtár közművelődési klubtermében.
November 28-án megnyílt a „Gyűszűkék” Foltvarró Klub kiállítása a Könyvtár közművelődési
klubtermében. A gyerekekkel, családokkal és a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal közösen
feldíszítettük a város karácsonyfáját a Rákóczi téren, majd Kondács Gábor, a Zirci Baptista
Gyülekezet lelkipásztorának karácsonyi gondolataival és a nagyesztergári Margaréta Dalkör
műsorának kíséretében meggyújtottuk az első gyertyát a város adventi óriáskoszorúján.
December 4-én az „Együtt a könyvtárért Alapítvány” szervezésében a Mezotone Énekegyüttes zenés
műsorával megérkezett a Mikulás a Városi Könyvtárba.
December 5-én a Művelődési Ház Mikulása várta a gyerekeket, családokat a Rákóczi téren, a
résztvevők a korcsolyázó Mikulás (Pék László) vezetésével birtokukba vehették a város főterén
kialakított önkormányzati négy-évszakos jégpályát. Mindeközben a Tündér Farm Mikulás-hintója
kocsikáztatta az érdeklődőket városközpontban. Este az Apátság előtti parkban a második adventi
gyertyagyújtás előtt Huszár G. Lőrinc plébános atya mondta el karácsonyi gondolatait, majd a Rákóczi
téri Diákfórum színpadán a „Segítő Kezek Háza” csoportja adta elő énekes, verses, gyertyatáncos
karácsonyi műsorát.
December 12-én a harmadik adventi gyertyagyújtás előtt Vecsey Katalin református lelkész mondta
el karácsonyi gondolatait, és a Zirci Református Egyházközség adott karácsonyi műsort.
December 18-19-20-án Karácsonyi vásár várta az érdeklődőket a Rákóczi téri Országzászló
emlékmű előtti téren, ahol a Művelődési Ház szervezésében helyi és környékbeli termelők,
kézművesek, népi iparművészek kínálták ízes és míves portékáikat a közönségnek.
December 18-án már a XVIII. Városi Gyermekkarácsonyát rendezte a Művelődési Ház és a Zirc
Városi Ifjúsági Fórum, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház partnerségével a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épületében. Animátoraink
karácsonyi kézműves foglalkozásokkal és a Magyar Népmeseszínház Bábos betlehemes előadásával
hozták karácsonyi hangulatba a több mint 250 alsós kisgyereket.
December 19-én újra Mindenki Karácsonya a Zirci Ciszterci Apátság díszudvarában, melyben
gazdag programkínálat, karácsonyi ízek és illatok, családias hangulat és sok-sok szeretet várta a
Művelődési Ház és partnereinek rendezvényére érkezőket.
15.00 órától Díszudvari forgatag kínált karácsonyi élményeket, ízeket és illatokat a családoknak civil
közösségek által kínált házi süteményekkel, az Erdélyi és a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületek
kürtős kaláccsal, forralt borral és teával.
17.00 órakor a Diákfórumnál Dávid Roland énekes előadóművész és Sisak Dániel tűzzsonglőr zenés
látványshowját követően az Apátság előtti parkban Dékány Á. Sixtus zirci főapát mondta el ünnepi
gondolatait, majd a jelenlévőkkel együtt meggyújtottuk a negyedik gyertyát a város adventi
óriáskoszorúján.
19.00 órakor a Művelődési Ház Bakony Hangja Színjátszó Csoportja Wass Albert: „Magyar
karácsony az égben” című előadása zárta a karácsonyváró városi rendezvényt a Bazilikában.
Ez a varázslatos darab eredetileg nem szentekre íródott, ám Deribó J. Csaba rendező átírta a csoport
számára, így a színjátszók megszemélyesíthették őket, és még inkább magyar vonatkozású lett az
előadás. Az előkészületek hosszadalmasak voltak, mind a jelmezek, mind a kellékek esetében, hiszen
fenségesen kellett kinéznie minden szereplőnek. A csoport határtalan lelkesedésének csupán a
hangtechnikai lehetőségek szűk volta szabott gátat, mert az Apátság és Huszár G. Lőrinc atya részéről
minden lehetséges támogatást megkaptak (püspöki és miseruhák, mikrofonok, templomi
próbalehetőségek, öltöző stb.) A Bazilika akusztikai adottságai sajnos nem kedveztek az előadásnak,
mivel csak az épület bizonyos pontjain volt jó és hallható a beszédhang, amit mikrofonok
használatával is csak részben lehetett ellensúlyozni. Ennek ellenére ismét sokan voltak kíváncsiak a
darabra: legalább 200 fős közönség töltötte meg a padsorokat a Bazilikában.
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•
December 20. – A Zirci Városi Vegyeskórus hagyományos karácsonyi koncertje
zárta adventi rendezvénysorozatunkat a Bazilikában.
Színházi előadások
A Petőfi Színház Veszprém Déryné bérletes előadásaira több mint 20 éve szervezünk 50
fős színházi különbuszos csoportot. Évadonként átlag 5 előadást látogatunk: 2015-ben a
Fred Ebb – Bob Fosse – John Kander: Chicago, Henrik Ibsen: A vadkacsa, ifj. Johann Strauss:
Bécsi vér operett, Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok, Örkény István: Kulcskeresők című
előadásokat tekinthették meg a zirci színházbarátok.

II.2.2. Kiállításaink 2015-ben
A Zirci Galéria megszűnése óta a Könyvtár közművelődési klubtermében biztosítunk
méltó helyet és egész éves lehetőséget a különböző képzőművészeti ágak rangos
alkotóinak bemutatkozására. Ismerve kiállítótermünk adottságait, törekszünk arra, hogy
minél többféle értékes tárlat, köztük helyi alkotók kiállítása rendszeresen kapjon helyet
intézményünkben. (Emellett a Könyvtár „Mini-tárlatokat szervez helyi alkotók
gyűjteményeiből, alkotásaiból a kölcsönzői térben elhelyezett üvegtárlókban.)
2015.
március 4-től április 8-ig
április 18-tól június 10-ig
június 20-tól szeptember 25-ig
október 3-tól november 6-ig
november 11-től november 25-ig

november 28-tól 2016. február 29-ig

Kiállítás
Pék László kiállítása
"Nézőpontok" – Szögedi Miklós fotói és Kollarics
Erika grafikái
"Bélások a zongoráért” – Jótékonysági kiállítás
Somogyi Laura kiállítása
"Itt van az ősz, itt van újra" – Művészek és amatőr
alkotók hagyományőrző kiállítása („Összefogás az
Emberekért” Egyesület)
„Gyűszűkék” Foltvarró klub kiállítása

II.2.3. Művelődési közösségek, civil szervezetek, klubok, öntevékeny művészeti
csoportok, szakkörök
2015-ben is sok csoportnak, szervezetnek adtunk helyet intézményünkben, összejöveteleik,
edzéseik, próbáik megtartására. Számuk évről-évre folyamatosan nő, ami azt bizonyítja, hogy
aktív civil élet folyik városunkban, otthon érzik magukat az intézményünkben.
A klubok, közösségek összejöveteleit és saját programjainkat pontosan egyeztetve,
összehangoltan szerveztük annak érdekében, hogy mindenkinek megfelelő technikai és
szakmai segítséget nyújthassunk, és a rendezvények tartalmilag is színvonalasak és
zökkenőmentesek legyenek.
Tárgyi eszközeinket, infrastruktúránkat ingyen biztosítjuk mind az állandó, mind az alkalmi
helyiséghasználó civil szervezetek és intézményi partnereink számára.
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II.2.3.1. A Városi Könyvtár közművelődési klubtermében (Zirc, József A. u. 1.) működő
állandó csoportok, klubok, egyesületek
Zirc Városi Nyugdíjas Klub
Az egyik legnagyobb létszámú állandó közösség, akik 1974 óta heti rendszerességgel, változatos
programokkal töltik meg intézményünk falait. 2015-ben a klub Pék Lászlót választotta új vezetőjének.
Foglalkozásaikat szerdánként a Könyvtárban tartják: ismeretterjesztő előadások, vetítések, úti
beszámolók, egészségügyi témák, zenei estek, tartásjavító torna stb. várja őket, rendszeresen
kirándulnak, és állandó résztvevői a városszépítő akcióknak is. Éves programjaik gazdag sorában
aktívan közreműködnek más klubok, intézmények rendezvényein.
Tagjai a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek Országos Szövetség” Veszprém Megyei Egyesületének,
melynek éves programjában két kiemelkedő rendezvény házigazdája a zirci Nyugdíjas Klub:
 Megyei sakk, sudoku és rejtvényfejtő verseny, melynek során a helyi selejtezőket a megyei
verseny követi, minden év márciusában.
 Egyházzenei Kórustalálkozó, mely színvonalával és résztvevőinek számával is magas rangot
vívott ki magának. Az átlag 20 kórus, a kb. 200 énekes számára a közös éneklés öröme, egymás
műsorának meghallgatása, a zene szeretete teszi fontossá, hogy 15 éve minden évben
megrendezzék a Zirci Ciszterci Apátságban a rangos eseményt.
2007. augusztus 20-án vették át Zirc Város Pro Urbe Emlékérem kitüntetését.

Zirci Városi Vegyeskórus
A vegyeskar 2017-ben ünnepli immár 40 éves fennállását,1993-ban kapták meg Zirc Város Pro Urbe
Emlékérem kitüntetését. Az alapítók közül többen ma is tagjai a 35-45 fős kórusnak, próbáikat heti két
napon (kedd, péntek) tartják a Könyvtárban.
A művészeti együttes több évtizedes kulturális tevékenysége során zirci és hazai kórustalálkozók
rendszeres fellépője, gyakran szervezője is, de a környező országokban is többször vendégszerepeltek.
Évente több alkalommal lépnek fel a zirci és környékbeli rendezvényeken, gazdag repertoárjuknak
köszönhetően sokféle igényt ki tudnak elégíteni. Műsorukon egyházi, világi és népzenei művek
egyaránt szerepelnek.
Bozzay József 22 éven át volt a kórus karnagya, ő vitte a sikerek felé a munkásokból, diákokból,
értelmiségiekből álló művészeti közösséget. 1999. október 1-től Géring Klára vette át a Zirci Városi
Vegyeskórus karnagyi feladatát.
2010-től évi rendszeresen tartanak adománygyűjtő koncerteket az önfenntartó kórus működtetésére, és
e célból hozták létre a Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesületüket is.

„Gyűszűkék” Foltvarró Klub
1997-ben az akkori Művelődési Ház szervezésében, Horváthné Mátyás Márta vezetésével alakult, egy
egy kezdő foltmozaik tanfolyam, melynek résztvevőiből. A 10-15 fős csoport 1998-tól „Gyűszűkék”
Foltvarró Klub néven működik. Foglalkozásaikat minden második hétfőn tartják a Városi
Könyvtárban.
A zirci foltvarrók közül már többen tagjai a Magyar Foltvarró Céhnek.
Számukra a foltmunka nem csupán anyagdarabok egymáshoz varrása, sokkal több annál. A színek
anyagok összhangja végtelen lehetőséget ad, hogy működjön a foltvarró fantáziája, ezáltal
személyisége is kifejeződik.
A minden év november-decemberben hagyományos zirci kiállításuk mellett Gyulafirátóton
Bakonynánán, Olaszfaluban, Bakonyszentlászlón is bemutatták már a munkáikat. Meghívást kaptak
Szentbékkállára, a „Foltút a káli medencében” című kiállításra, és több szakmai eseményen is részt
vettek.
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Használati és dísztárgy alkotásaik felajánlásával sok örömet adnak a városi rendezvények látogatói
számára.

Diabétesz Klub
A Városi Könyvtárban 2010 óta működik újra a Diabétesz Klub. Az újraindítás szakmai segítője Dr.
Benczik Adrienn doktornő volt, a klub irányítását a Strasszer Ödönné nyugdíjas belgyógyász főnővér
végzi, a felmerülő kérdésre a klubot segítő Szirbek Éva dietetikus ad tanácsokat a cukorbetegeknek.
A csoport jelenlegi létszáma 30 fő körül van, összejöveteleiket minden hónap utolsó csütörtöki napján
tartják. Igyekeznek tagjaiknak és az érdeklődőknek színvonalas programokat biztosítani.
Foglalkozásaikon neves szakemberek, orvosok, gyógyszerész, gyógytornász, dietetikus tartanak
nagyon színvonalas előadásokat, de kirándulásokat, kikapcsolódási lehetőségeket is szerveznek.
2013-ban csatlakoztak a Veszprém Megyei Diabetes Egyesülethez, azóta a Megyei Diabetes
Találkozókon is részt vesznek a klubtagok.
Hagyományosak a diabétesz nyílt napjaik, amikre várják a zirci és környező településeken élő
sorstársaikat is vérnyomás, vércukor- és testzsír tömegmérésekre. Fontos szempont a megelőzés, mert
így a lakosságnak alkalma nyílik ingyenes szűréseken, egészséges ételek bemutatóján részt venni.

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány
2000-ben jött létre az akkori a Városi Könyvtár működési feltételeinek javítására. Tevékenységi köre
szorosan összefügg a mindenkori könyvtár feladatkörével, szolgáltatásaival. Feladata, hogy
dokumentumok beszerzésével, gazdag programkínálattal, tárgyi eszközök vásárlásával elősegítse a
kulturált szórakozás, az élethosszig tartó tanulás feltételeit, őrizze és tovább adja a kulturális
örökséget, erősítse a helyi identitást.
Az Alapítvány tevékenysége egyre nagyobb hangsúlyt kap az intézmény szakmai munkájában azzal,
hogy előtérbe került a hagyományőrzést és a közösségek létrejöttét elősegítő rendezvények,
programok szervezése, támogatása (pl. játszóházak, író-olvasó találkozók, Gyermeknap,
olvasópályázatok, Mikulás-várás stb.)
Az Alapítvány önkéntesei részt vállalnak intézményi és városi szintű rendezvények lebonyolításában
(pl. Bakonyi Betyárnapok, Zirci Farsangoló Bál, Városi Gyermeknap).
Az Alapítvány rendszeresen él helyi és külső pályázati lehetőségekkel (pl. 2014-ben két Leader
pályázatának köszönhetően két új kamerával és egy filmvágásra is alkalmas számítógéppel bővült
intézményünk eszközparkja).

Csoportok, klubok, egyesületek 2015.
Zirci Városi Nyugdíjas klub
Zirci Városi Vegyeskórus
„Gyűszűkék” Foltvarró Klub
Diabétesz Klub

Próbák/összejövetelek
száma
37
75
24
10

Résztvevők
száma
962fő
2012 fő
262 fő
226 fő
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II.2.3.2. A Művelődési Házban (Zirc, Alkotmány u. 14.) állandó helyiséget használó,
közösségi tereinkben működő klubok, szervezetek
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Területi Klub Zirc
Az 1993 óta működő lövészklub az Alkotmány u. 14. szám alatti volt MHSZ-épület korábbi
tulajdonosaként, annak 1998-as önkormányzati tulajdonba kerülésével együtt maradt a jelenlegi
Művelődési Házban. Önkormányzati haszonkölcsön-szerződés alapján kizárólagosan használja az
emeleti lőteret, és évi átlag 2-3 versenyéhez, egyéb programjaihoz – egyeztetéssel – igénybe veheti az
épület más helyiségeit is.
A klub tagjai önkéntes munkájukkal közreműködnek az épület és környezetének szépítésében,
fejlesztésében. Saját pályázati lehetőségeikkel élve igyekeznek fejleszteni az emeleti lőterüket, és az
önkormányzati támogatással bevezetett fűtésnek köszönhetően, szülői közreműködésekkel 2015-ben
egy klubhelyiséget alakítottak ki a gyerekek edzések alatti közösségi helyeként.
A lövészklubnak jelenleg 26 tagja van, heti három alkalommal tartja edzéseit. A klub növendékei
2015-ben is számos rangos versenyen vettek részt (pl. Általános és Középiskolások Országos
Bajnoksága, Országos Sportlövő Diákolimpia, megyei kupák stb.) Mindegyik megmérettetésen
kiválóan szerepeltek, a versenyekről arany ezüst és bronzérmekkel tértek haza. 2015-ben is
megrendezték a hagyományos Zirci Kupát, a Sportlövő Diákolimpia Megyei Döntőjét, a Görgey Artúr
Emlékversenyt, és „Nem csak a betyárpuskák sülnek el…” mottóval nyílt lövészversenyt hirdettek a
Bakonyi Betyárnapokhoz kapcsolódva. A megyei szövetség a zirci klubot kérte fel, hogy népszerűsítse
a lövészetet a "Sport Legyen A Tied" programon a Veszprém Arénában.

„BÁRKA 2008” Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítványa
A volt MHSZ-épület önkormányzati tulajdonba kerülésekor „örökölte” az akkori Ifjúsági Ház a
különféle stílusokban játszó zenekarokat, anno még a MTTSZ Lövészklub tagjaiként. A zenekarok
2008-ban önálló alapítványt hoztak létre saját tevékenységük háttérszervezeteként.
Az Alapítvány Önkormányzati haszonkölcsön-szerződés alapján kizárólagosan használja a földszinti
zenekari próbatermet és hangstúdiót, és programjaihoz – egyeztetéssel – igénybe veheti az épület más
helyiségeit is.
Az Alapítvány éves átlagban 3-4 koncert felelősségvállalásos megrendezésével, és szükség esetén
hangosítási, technikai feladatok elvégzésével segíti intézményünk munkáját. A zenekarok tagjai
önkéntes munkájukkal közreműködnek az épület és környezetének szépítésében, fejlesztésében is.

Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete
A város és a térség rászorultjait szociális akciókkal segítő, országosan kiemelkedő véradási
eredményeket elérő, elsősegély tanfolyamokat, vizsgákat és versenyeket szervező, a németországi
Pohlheim testvérváros vöröskeresztes szervezetével évtizedes együttműködést ápoló zirci
Vöröskereszt 2003 decemberében költözött a jelenlegi Művelődési Házba. Önkormányzati
haszonkölcsön-szerződés alapján használ egy irodát, és – egyeztetéssel – a Művelődési Ház egyéb
helyiségeit is.
A Vöröskereszt munkatársa és önkéntesei intézményünk prevenciós programjaiban szakmai
együttműködéssel vannak jelen. 2014-ben Takács Józsefné végleg nyugdíjba vonult, a területi titkári
feladatokat azóta Markovics Erzsébet látja el – heti 1-2 alkalommal, és programjai szerint jár ki
Veszprémből Zircre és a környező településekre.

Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok
A Zirc város ifjúságpolitikájának aktív alakítási szándékával 1998-ban megalakult közösség
intézményünk egyik legaktívabb partnere. 2003-tól otthonuk a mai Művelődési Ház épülete, melynek
átalakításában, fejlesztésében több ezer órányi önkéntes munkával vettek részt.
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A „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány önkormányzati haszonkölcsön-szerződésén belül
hétvégente használhatják az emeleti ifjúsági klubot, a Művelődési Ház programjaira figyelemmel.
A fórumosok 1998-tól hagyományos programjaikkal, a zirci rendezvényeken és intézményeknél
végzett önkéntes animátori munkájukkal aktívan járulnak hozzá a város (és 2012-től intézményünk)
gyermek-ifjúsági korosztályainak, családjainak élményadó, hasznos szabadidő-eltöltési kínálatához
(pl. Városi Gyermeknap, „ZIRCI BULI”, Bakonyi Betyárnapok, nyári programok,
Gyermekkarácsony, iskolai rendezvények stb.)
A fórumosok kezdettől részt vállalnak Zirc testvérvárosi kapcsolatainak erősítésében, saját nemzetközi
projektjeikben is komoly sikereket értek el. Mindezen aktivitásukat ismerte el 2004-ben Zirc Városi
Önkormányzat a „Zirc Város Közművelődéséért” szakmai kitüntetéssel.

„A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány (Pro Urbe díjas)
Az Alapítvány 2003-tól működik a mai Művelődési Ház épületében (rendezői megbeszélések,
előkészítő munkák). Az önkéntes BULI-rendezők szakmai tapasztalataikat is átadva, működnek együtt
az intézmény programjainak megvalósításában, saját pályázatokból beszerzett informatikai és egyéb
eszközeikkel (pl. rendezvénysátrak, villamos berendezések, fényképezőgép, kézműves anyagok stb.)
segítik a Művelődési Ház munkáját, önkéntesként közreműködnek az épület és környezetének
szépítésében, fejlesztésében.
Az Alapítvány 1991. óta szervezi országos hatókörű, kiemelkedő kulturális turisztikai vonzerőt
képviselő – és kezdettől ingyenes – szabadtéri fesztiválját, a Pro Urbe díjas "ZIRCI BULI"-t. A
rendezvénynek a közönség a „család és a barátság fesztiválja" elnevezést adta, – tízezernyi látogatója
az egész országból és külföldről érkezik Zircre.
A város, a megye és a régió kulturális értékeit is bemutató, turisztikai vonzerejét nemzetközi szinten is
növelő, hagyományosan közösségi összefogással, önkéntes fiatalok aktív részvételével megrendezett
non-profit fesztivál negyedszázada várja vendégeit az év második júliusi hétvégéjén Zirc-Tündér
domboldalának – a média szerint – „magyar Woodstock”- hangulatú, csodálatos természeti
környezetébe.
Az Alapítvány és a BULI-sok aktivitását Pro Urbe Emlékérem kitüntetéssel ismerte el 2000-ben Zirc
Városi Önkormányzat.

Baba-Mama Klub
A 2004-ben szülői kezdeményezéssel az akkori Ifjúsági Házban létrejött, és azóta is itt működő zirci
Baba-Mama Klub tevékenysége az apróságok bölcsődei és óvodai felkészítését segíti elő, és
közösségfejlesztésre, tapasztalatcserékre ad lehetőséget a szülők számára.
Az 1-2-3 éves pici gyerekek és szüleik csütörtök délelőttönként találkoznak: a közös játékok,
beszélgetések mellett esetenként készségfejlesztő foglalkozásokat, előadásokat, tanácsadásokat
szerveznek maguk számára, vagy az épület melletti játszótéren játszanak. A foglalkozásokon használt
játékok, eszközök egy részét a klub finanszírozta, de kaptak különböző felajánlásokat is.
A Baba-Mama Klub tagjai gyakori látogatói gyermek–családi programjainknak, melyeken a
csöppségek számára külön babakuckót rendezünk be. A Művelődési Ház 2015-ös nyári Bábos
Csütörtök programjai a klub foglalkozásaira épültek, a kicsik és szüleik örömmel fogadták
diákmunkásaink bábelőadásait és az utána tartott foglalkozásokat.

WINGS Darts Club
A város kiemelkedő nemzetközi és hazai eredményekkel (felnőtt és ifjúsági világbajnok, országosliga-megyei bajnok, egyéni és csapatbajnoki címek stb.) bíró sportszervezete 2005-ben, az akkori
művelődési ház átépítésekor költözött a Könyvtárból az épületbe.
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Önkormányzati haszonkölcsön-szerződés alapján a földszinti klubhelyiségben tartja heti három
edzését. Havi átlag 2 versenyének és egyéb programjainak megrendezéséhez – egyeztetéssel – igénybe
veheti a Művelődési Ház más helyiségeit is.
A klub tagjai önkéntes munkájukkal közreműködnek az épület és környezetének szépítésében,
fejlesztésében.

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány
A város kulturális életét, ifjúsági és civil közösségeit, művészeti csoportjait és a mindenkori médiát
támogató Alapítvány 2005-ös átalakulása óta működik a mai Művelődési Házban.
Önkormányzati haszonkölcsön-szerződés alapján az Alapítvány hétvégente használhatja az emeleti
ifjúsági klubot, a Művelődési Ház programjaira figyelemmel.
Az Alapítvány pályázati eredményességének köszönhetően informatikai, műszaki és egyéb eszközöket
biztosít a Művelődési Ház és a Stúdió KB számára (pl. az intézményi egységvezető által 2015-ig
használt számítógép, 2 multifunkciós készülék, a Stúdió KB nagyteljesítményű, modern
vágóprogrammal rendelkező számítógépe, vetítővászon, rendezvénysátor, szekrénysorok, konyhai
eszközök, kézműves anyagok stb., vagy az épület földszintjének villamoshálózat-korszerűsítésre
korábban elnyert támogatás).
Az Alapítvány és partnerei rendszeresen támogatják intézményünk programjait, és önkéntesei aktívan
részt vesznek munkánkban is.

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
Zirc finnországi Nivalával 1998-ban kötött testvérvárosi kapcsolatának létrejöttében, annak
ápolásában, a Reguly Antal Szakképző Iskola testvériskolai együttműködésének erősítésében, és a finn
kultúra értékeinek közvetítésében múlhatatlan érdemeket szerzett egyesület 1995-ben alakult.
Rendkívül sokoldalú, aktív tagjai intézményünk állandó partnerei, emellett számtalan helyi
szervezettel is napi kapcsolatban állnak, és állandó és állandó résztvevői a városi programoknak,
városszépítő akcióknak is. Az egyesület 2015-ig gondozta a Barátság Parkot, ahol sok civil, városi és
nemzetközi rendezvény zajlik, és az év kedvező időjárású hónapjaiban saját programjaiknak is
kellemes környezetet biztosít.
Az egyesület több mint 10 éve tartja összejöveteleit a jelenlegi Művelődési Házban, átlag 2 havonta.

Erdélyi Baráti Kör Egyesület Zirc
Zirc erdélyi Baróttal 1990-ben kötött testvérvárosi kapcsolatának ápolásában, Erdővidék közösségi
életének támogatásában, az ottani turistautak gondozásában múlhatatlan érdemeket szerzett egyesület
2000-ben alakult.
Az egyesület sokoldalú, aktív tagjai intézményünk állandó partnerei, emellett számtalan helyi
szervezettel is napi kapcsolatban állnak, és állandó és állandó résztvevői a városi programoknak,
városszépítő akcióknak is. Ötletgazdái és kialakítói a ZIRC30 túraútvonalaknak. A Pintér5, Kőkapu10
és Szarvaskút 15 km-es körtúrák szervezési feladatait a Művelődési Ház végzi 2014 óta.
Az egyesület 2015-ben kiemelkedő szerepet vállalt a kárpátaljai Dercen településről önkormányzati
meghívásra 2x7 napon át Zircen nyaraló gyerekek táboroztatásában (intézményünk NMI-s
munkatársai voltak a 15 fős csoportok kísérői).
Az egyesület több mint 10 éve tartja összejöveteleit a jelenlegi Művelődési Házban, átlag 3-4 havonta.

Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
10 éve tartja fogadó óráját a jelenlegi Művelődési Házban minden hónap első szerdai napján a Dudari
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet vezetője, aki a hozzá forduló volt bányászok és családjaik szociális
és egyéb ügyeit segít intézni.
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Pongrácz Dénes gyakori közreműködője tematikus gyermek-programjainknak: rendkívül gazdag
bányászati eszközgyűjteményével, tárgyi emlékeivel, történeteivel élő és értő módon tudja átadni a
gyerekeknek a térségünkben működő bányák múlt és jelenkori történetét, hagyományait. Emellett
állandó segítője a városi Bányásznap megemlékezéseinknek is.

HANGszóró Alapítvány – Honey Sweet Táncstúdió
Vincze Kitti énekes-táncos lánycsoportjaként évekig próbált a Művelődési Házban a RetroKids, akik
rendszeres fellépői voltak saját és sok városi rendezvénynek is. Kitti közösségi szolgálatos diákként
kisgyerek csoporttal is foglalkozott nálunk. A RetroKids körüli feladatok hívták életre a HANGszóró
Alapítvány megalakításának szükségességét, amely a táncoktatást tűzte maga elé kiemelt feladatául.
Az alapítvány aktivitása és a különböző korosztályok tánc iránti igényének eredményeként 2014.
szeptemberben indult el szervezetten a táncoktatás a Művelődési Házban, Honey Sweet Táncstúdió
néven. A heti 2-3 próbán három korosztálynak (óvodás, junior és felnőtt csoportnak) tartottak oktatást,
edzést, ahol többféle táncstílus megismertetésével fejlesztették a ritmusérzéket, különböző
alaplépéseket, forgásokat, koreográfiát, helyes testtartást sajátíthattak el a táncolni kedvelők. Vincze
Lajosné, a világbajnok táncos Vincze Kitti, a táncoktató és a legaktívabb szülők lelkes munkájának
köszönhetően a 2014. decemberi bemutatkozó gálaműsoruk óta a Táncstúdió kis növendékei egyre
több hazai és nemzetközi versenyen indultak el, és kiváló eredményeikkel kvalifikálták magukat pl. a
2015-ös világbajnokságra is.
A csoport 2015. novembertől a volt Zeneiskola épületébe költözött, azóta Ritmus Tánc- és
Mozgásművészeti Egyesület néven működik.

Bakony Polgárőr Egyesület
A város közbiztonságának javítását célul maga elé tűző egyesület megalakulása óta állandó partnerünk
rendezvényeink biztonságos lebonyolításában.
Intézményünk 2013-ban kötött haszonkölcsön-szerződést az egyesülettel, amelyben a kölcsönösség
elve alapján helyiséghasználatot biztosított, és egy számítógépet bocsátott rendelkezésükre a
Művelődési Ház emeletén. Szolgálataik pihenőhelyeként, közgyűléseik, saját programjaik
helyszíneként használhatják épületünket, természetesen igazodva annak mindenkori programjaihoz.

Bakony Baranta Egyesület
A 2012 óta működő egyesület heti egy alkalommal tartja edzéseit a Művelődési Házban 2013 évtől.
A hagyományőrző csoport több alkalommal tartott bemutatót rendezvényeinken.

Bakony Hangja Színjátszó Csoport
A csoport 2015 márciusában kezdte működését, egy répcelaki fiatalember ambíciójának köszönhetően.
Deribó János Csaba Zircre költözve kereste helyi színjátszókhoz való csatlakozás lehetőségét, így
közös szándékkal hoztunk létre egy csoportot, melynek otthona, a próbák és az előadások színhelye a
Művelődési Ház lett. A tagtoborzás és ismerkedés után az egyre bővülő létszám lehetővé tette, hogy
két korosztályi csoportot is alakítsunk, így gyermek és felnőtt darabot, majd karácsonykor a két
korosztály együtt templomi előadást adott ajándékba a zircieknek.
Első színpadi megjelenés a gyermek színdarab bemutatója volt (Miguel de Cervantes: Szószátyárok)
melynek két telt házas júniusi előadását közel 120 néző vastapssal jutalmazta.
A felnőtt csoport Galambos Szilveszter: Segítség! Fiam van című szatirikus vígjátékát vitte színpadra
szeptember-októberben.
Decemberben a Mindenki Karácsonyán a gyermek és felnőtt színjátszók együtt adták elő a
Bazilikában Wass Albert: „Magyar karácsony az égben” című darabját, melyet Deribó J. Csaba
rendező magyar királyokra és szentekre írt át, hogy a színjátszók által megszemélyesítve őket, még
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inkább magyar vonatkozású legyen az előadás. Ismét sokan voltak kíváncsiak a darabra: legalább 200
fős közönség töltötte meg a padsorokat.
A Bakony Hangja Színjátszó Csoport és a Művelődési Ház köszöni a júniusi két gyermek, az őszi öt
felnőtt és a karácsonyi előadáshoz sokaktól kapott munka, szolgáltatás, eszköz vagy pénzbeli
támogatásokat, a Zirc Városi Önkormányzat Civil Alap pályázati támogatását és a látogatók jó szívvel
adott adományait. Mindezekből 20 fős, lelkes csoportunk tervei a jövőben is megvalósíthatóak lesznek.

Próbák/összejövetelek/versenyek
száma
Állandó helyiséget használók (haszonkölcsön-szerződés)
104
Magyar Technikai és Tömegsportklubok
heti 3 edzés, évi 3-4 verseny
Szövetsége Területi Klub Zirc
Csoportok, klubok, egyesületek 2015.

Résztvevők
száma

934

rendezése, lövésztábor

„BÁRKA 2008” Bakonyi Amatőr Rockzenészek
és Képzőművészek Alapítványa

126
próbák és évi 4 koncert a MűvHázban

763

13
Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete
Zirc Városi Ifjúsági Fórum
és Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok

véradások, elsősegély-vizsgák,
szociális akciók

438

12
képzés, programokat előkészítő
megbeszélések

220

21
„A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány

rendezői megbeszélések, BULI-dekor,
értékelő

Wings Darts Club

heti 3 edzés, havi 1 É-D. Ligaverseny,
évi 4 megyei verseny rendezése

914

1 közgyűlés

30

19 edzés

70

296

121

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány
Bakony Polgárőr Egyesület
Bakony Baranta Egyesület

Közösségi tereinkben heti/havi/éves rendszerességgel működő szervezetek
Baba-Mama Klub
56
11

484

közgyűlés, próbák, programok
Nyitott előadások voltak:

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

Erdélyi Baráti Kör Egyesület Zirc
Dudari Bányász Nyugdíjas Szakszervezet

- Centenáriumi megemlékezés az I.
Világháború zirci vonatkozásairól
Ea: Répás József
- Irodalmi est – Ea: Wenczel Zsuzsa
- A Magyar Honvédség Légi Vezetési és
Irányítási Központ (Veszprém Szikla)
parancsnokának előadása
Ea: Szűcs József mérnök ezredes
- "Szemünk világa”
Ea: Dr Schwöller Mónika
- útifilm vetítés – Móricz János

2 közgyűlés
12 fogadóóra

340

55
19
43

HANGszóró Alapítvány – Honey Sweet
Táncstúdió
Bakony Hangja Színjátszó Csoport
(2015-ben alakult saját csoportunk)

90
gyerek-felnőtt próbák, tánctábor

970

80 próba
június 2 gyerekelőadás
szeptember-október 5 felnőtt előadás
december 1 karácsonyi előadás

Zirci Tenisz Klub Sportegyesület
ÉgigérőFa Hagyományőrző- és Néptánccsoport
(2014-ig a MűvHázban működő csoport)

942

2 közgyűlés

40

2 próba

32

II.2.4. Külső szervek tevékenysége az intézményben
Intézményünk mindkét épületének helyiségeit rendszeresen használatba adjuk különböző
rendezvények, programok, bemutatók, tanácsadások, képzések lebonyolítására helyi és külső
bérbevevők számára.
A szerződéses bérbevétel formája lehet
 térítésmentes bérbeadás (együttműködéseken alapulás, vagy az adott program
közösségi értéke miatt: pl. partnerintézmények, civil szervezetek, helyi
kezdeményezések, civil információs programok, közérdekű tanácsadások,
tanfolyamok, választások stb.)
 bérleti díjjal járó bérbeadás, intézményünk egyik bevételi forrásaként (pl.
tanfolyamok, termékbemutatók, istentiszteletek, családi események, politikai fórumok
stb.)
Bérbeadásaink időpontjait úgy alakítjuk ki, hogy azok ne zavarják a közművelődési
tevékenységet.
A helyi vállalkozások, üzletek érdekeinek védelméért kizárólag olyan árusítás jellegű
bérbevevőt fogadunk, amilyen termék vagy szolgáltatás nincs Zircen. Tudatos döntés ez
intézményünk részéről egyrészt a helyi értékek tiszteletének elve alapján, másrészt a velünk
egész évben támogató partnerségben álló gazdasági szereplők megbecsülésének jeleként is.

II.2.4.1. A Városi Könyvtár közművelődési klubtermében helyet adtunk:







egyesületi közgyűléseknek (Magas-Bakonyi Méhész Egyesület, Reguly Társaskör)
tanfolyamoknak
iskolai próbáknak
álláskeresők részére előadás
istentiszteleteknek (Bérea Gyülekezet)
egészségügyi szűrővizsgálatoknak
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Állandó rendszerességgel működő klubjainkon kívül az alábbi szervezeteknek,
programoknak, rendezvényeknek adtunk helyet 2015-ben a Városi Könyvtár
közművelődési klubtermében (Zirc, József A. u. 1.):
Bérbevevő szervezet (* bérleti díj bevétel) 2015.
„Békefi Antal” Magas-Bakonyi Honismereti és
Művelődési Társaskör
Magas-Bakonyi Méhész Egyesület
Reguly Társaság
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Vöröskereszt
Református Egyházközség
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
„Csak tiszta forrásból”
Kerekítő foglalkozás
Bélyeg szakkör
Sakk Tábor
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprémi Irodája
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprémi Irodája
*Bérea Gyülekezet
*Baptista Szeretetszolgálat
*Hallásvizsgálat
*Giczi Andrea
*Shared Force Kft.
*Prohumann 2004 Munkaerő Szolgáltató T. Kft
*Humánus Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
*Man at Work Kft.
*SDB Mazsur Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
*BIRT Group Kft.
*Kovács Vendelné
*Termékbemutató

Bérbevétel tárgya
előadás

Alkalmak száma
2

előadás
előadás
értekezlet/
előadás
előadás
szavalóverseny

3
2
1
2
1
1

Bakonyi dalok és dalosok
találkozója

1

koordinátori találkozó
kulturális közösségi
munkások képzése
istentisztelet
értekezlet
oktatás
egészségnap
tájékoztató
tájékoztató
állásbörze
előadás
tájékoztató
képvásár

1
4
5
1
15
51
6
1
4
2
5
1
1
1
1
1
6

II.2.4.2. A Művelődési Házban helyet adtunk:
 civil szervezetek programjainak (közgyűlések, előadások, megbeszélések, próbák stb.)
 tanfolyamoknak (Tárnai Autósiskola KRESZ – és egészségügyi tanfolyamok)
 intézményi, iskolai, óvodai programoknak (pl. szalagavató táncpróba, ovis évzáró,
bábszínház, nyári tábor, esetmegbeszélések stb.)
 vásároknak, börzéknek (Családi Cserebere, Bababörze)
 koncerteknek, discoknak (Retro Grátisz Disco)
 véradás (Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete)
 családi események (külső személyek)
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Állandó rendszerességgel működő közösségeinken kívül az alábbi szervezeteknek,
programoknak, rendezvényeknek adtunk helyet 2015-ben a Művelődési Házban (Zirc,
Alkotmány u. 14.):
Bérbevevő szervezet (* bérleti díj bevétel) 2015.
Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ
Segítő Kezek Háza

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és
TEGYESZ
Veszprém Megyei Civil Információs Centrum
Terápiás kutyások
Kőrös János

Zirci Duatlon
Biciklis film vetítése (fiatalok által készített)
Győri pedagóguscsoport kirándulása
Klein Tamás
*Ringató zenés Mottl Júliával
*Családi Cserebere
Tárnai Autósiskola Veszprém
*Retro Grátisz Disco
*Prohuman 2004 Kft.

Bérbevétel tárgya
esetmegbeszélések,
játszóház, nyári tábor,
ruhaosztások, karácsonyi
csomagosztás, Fogyatékos
csoport karácsonya
csoport évzárók, bábszínház

Alkalmak száma
13

1/B. osztály 01-06. hóig
nyári tábor
szalagavató táncpróbák
Zirc és környéke
lakásotthonos gyerekeinek
karácsonya
információs napok
kutyák vizsgája
határon túli magyar
focicsapatok
sportrendezvény
résztvevőinek ebédeltetése
rajzklub
film
városnézés, főzés
Sámándobos tűzszertartás
családi foglalkozás
gépjárművezetői tanfolyam
disco
munkaerő-közvetítés
tájékoztató

*Egészségügyi szűrővizsgálat

4
6 hónap
1
9
1

3
1
1

1
1
1
1
10
1
26
2
1
1

Adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve a közművelődésre vonatkozó statisztikai
adatokat az EMMI Kulturális Statisztikai Rendszerben jelentettük.
Részletes közművelődési statisztikai adatlap a 2015-ös évről (10. sz. Melléklet)

II.3. A Stúdió KB – Városi Televízió szakmai tevékenysége
A Városi Televízió 26 éve kezdte meg működését, 1989 decembere óta minden nap
jelentkezett adással, a műsorszolgáltatás a 2001-es Alkotmány utcai költözéskor is
zökkenőmentes volt.
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II.3.1. Az adás összeállítása, szerkezete
Munkarendünk az elmúlt évben az alábbi ütemezéssel zajlott:
 Minden hétfőn az előző heti anyagok gépből lementését és a youtube videómegosztón
regisztrált ’zircitv’ nevű saját csatornánkra való feltöltését végeztük.
 Ezzel párhuzamosan összeállítottuk az aktuális hét tematikáját és munkarendjét a már
ismert, rendelkezésünkre bocsátott információk alapján.
 Kutató- és gyűjtőmunkát végeztünk a potenciális lehetőségekről, témákról, melyek
részét képezhetik a heti hírműsornak. (program, interjú, felhívások, hír –értékű
információk stb.) A híranyag feltérképezésében segítségünkre voltak a munkatársak
által összeállított havi programajánlók az intézmény rendezvényeiről, valamit az
Önkormányzati Iroda számára havi rendszerességgel összeállított zirci rendezvények
listája.
 Az előző hétvégén rögzített anyagok feldolgozása, az új anyagok egyeztetései és
felvételei folyamatosan zajlottak, és a csütörtöki hírfelvételig állt össze a szinte
végleges műsor.
 Pénteken végeztük a műsorvágás utolsó munkálatait, majd a képújság számítógépébe
való áttöltése után automatikusan indult a Zirci Zóna és 4 ismétlése.

Adástükör
Minden pénteken 19 órától jelentkeztünk új hírműsorral, amit szombaton 12.00, vasárnap
14.00 órától, hétfőn 18.00 órától és kedden 10.00 órától ismételtünk meg.
 A Hírek főcímet követő Önkormányzati rovatban helyi és térségi eseményekről
közvetítettünk: riportok, tudósítások keretében számoltunk be az aktuális közéleti,
önkormányzati – kistérségi, vagy a város életét bármilyen módon befolyásoló
történésekről. A képviselő-testületi üléseket, közmeghallgatásokat a Városházán
rögzítettük, és az előző évek gyakorlatától eltérően nem hétfői, hanem pénteki
műsorunkat követően teljes egészében, vágatlanul vetítettük le. Erre a
változtatásra a testületi ülések új időpontja miatt volt szükség,
 Önkormányzati rovatunkon belül, a 112 című blokkban eseményektől függő
gyakorisággal tájékoztatták nézőinket a Zirci Rendőrőrs, a Zirci Önkéntes Tűzoltóság
vagy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői az aktuális
időszakokban történt eseményekről, és itt teszik/tettük közzé közérdekű felhívásaikat,
bejelentéseiket is.
 Projekthíradó című rovatunkban a városban és a járásban zajló önkormányzati
beruházásokat mutattuk be, valamint az intézmények vagy a gazdasági szereplők
fejlesztéseit, és a civilek pályázati eredményeit.
 Suli rovatunkban Zirc oktatási-nevelési intézményeibe látogattunk el heti
rendszerességgel: a Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde, a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium eseményeiről, színes programjairól, sikereiről tudósítottunk.
 Civil a pályán! című rovatunkban a város civil szervezeteinek, közösségeinek
széleskörű értékteremtő tevékenységét mutattuk be hétről hétre.
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 Kulturális rovatunk elsősorban a kulturális, ifjúsági, közösségi, egyházi programokról
számol be: saját intézményünk, az egyházak és más intézmények, szervezetek és a
térség színes programajánlói mellett hosszabb-rövidebb összeállításokat készítettünk a
lezajlott kulturális rendezvényekből, koncertekből, és jeles napokhoz, évfordulókhoz
kapcsolódó gondolatokat is.
 Sportrovatunkban szöveggel – fotókkal, és lehetőség szerint képi tudósításokkal is
tájékoztattuk a sport iránt érdeklődő nézőket a városi – térségi sporteseményekről, a
helyben vagy az országban és külföldön zajló versenyek eredményeiről.
 Műsorunk második felében Magazinnal jelentkeztünk, melyben hosszabb
beszélgetésekkel, vagy a kulturális és egyéb közéleti rendezvények, események
részletesebb feldolgozásával gazdagítjuk nézőink hétvégéit. Itt láthatták nézőink retró
összeállításunkat is az elmúlt 25 év archív felvételeiből.
 Minden műsorunk Záró főcímmel végződik, melyben felsoroltuk a műsor szerkesztőit,
a készítésében közreműködő külsős kollégákat, eseti közreműködőinket, és
feltüntetjük rendszeres hírforrásainkat is, valamint intézményünk internetes
elérhetőségét.
Képújságunk rovatai az alábbiak:
00:00: képújság főcím – majd hirdetésfeladással kapcsolatos, és SKB információk, – rovatok
megjelenési ideje
00:05: névnapi, ünnepi köszöntők
00:10: gyászjelentések (háttérzene nélkül)
00:15: politikai rovat (aktuális időszakokban működik)
00:30: közérdekű tájékoztatások
00:50: önkormányzati oldalak
A rovatok közti időkben fizetett hirdetéseket, reklámokat sugároztunk.

II.3.2. Statisztikai adatok
2015-ben 4.939 perc műsort gyártottunk, a ZIRCI ZÓNA a heti 4 ismétléssel összesen 255
alkalommal „látogatott el” Zirc és 6 környező település 3679 háztartásának 15.000
lakójához.1
2015-ben a legtöbb interjút, szám szerint 101-et Fekete Zsigmond készített,
Koósné Stohl Ilona 46 alkalommal interjúzott,
Kulin Emese 28 adásban olvasott hírszöveget,
Csaba Lilla 11 alkalommal hírolvasóként, 16 alkalommal riporterként működött közre a
műsorkészítésben,
Kovács Eszter 14 alkalommal vett részt a riportok készítésében.
Összesen 215 alkalommal alkalmaztuk külsős munkatársainkat.
1

A KábelszatNet-2002 Kft. által 2015-ben közreadott adat.
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Valamennyi műsorunk felkerül a youtube videómegosztó oldalra, jelenleg 89-en iratkoztak
fel a zircitv csatornájára.
A legnézettebb jelenleg a tavaly szeptemberben feltöltött katonai konvoj áthaladását rögzítő
videónk 13.606 megtekintéssel, ezt az összeállítást követi a Postás Üdülő felújítását bemutató
interjú, amit 2.634 alkalommal néztek meg.
Összesen 90.129-en kattintottak oldalunkra, jelenleg 91 feliratkozónk van.
A zirctv internetes követőinek 59 %-a férfi, 41 % nő, s a 25-34 éves korosztály keresi fel
leginkább oldalunkat.
Ugyancsak érdekes adat, hogy Magyarország mellett Németországból, Szlovákiából,
Romániából, valamint az Egyesült Királyságból és Ausztriából érkezett megtekintés, amit
67 %-ban számítógépen, 24 %-ban okostelefonon tettek meg.
Az internetes letöltések alapján látható, hogy a televíziós műsornézés mellett egyre nagyobb
igény van az online megjelenésre is, s egy olyan intézményi honlap fejlesztésére, amely
okostelefonról is tökéletesen használható. Bízunk abban, hogy a közeljövő fejlesztései között
ez is megvalósul.

II.3.3. Technikai feltételek
Panasonic AG-AC90 videókamerával dolgozunk, ami HD-minőségben rögzíti a felvett
anyagot.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően hamarosan már nézőink is ebben a
minőségben látják, hiszen sikerült beszerezni azt a digitális jelátalakítót, amely lehetővé
teszi a full HD-s műsorszórást 410 MHz-en. A jeladó eszközt a stúdióban helyezte el a
KábelszatNet-2002 Kft., a vevőegység náluk található. Az interneten keresztül a stúdióból
induló mpeg4 formátumú adás a dekóder segítségével közvetlenül a digitális csatornák közé
kerül.
Jelenleg még zajlik a finomhangolás, a digitális csatornán még előfordul csomagvesztés.

Zirc, 2016. április 14.

Bieberné Réz Ágnes
igazgató
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