BESZÁMOLÓ
a Térségi Művelődési Ház 2015. évi rendezvényeiről

Tisztelt Képviselő Testületi
A Térségi Művelődési Ház 2015. évi programjának teljesítését az alábbiak
szerint terjesztem a Képviselő Testület elé.
A Művelődési Ház 2015. évi programjának összeállításakor, megszervezésekor
figyelembe vettük a Képviselő Testület által kitűzött célokat, a pénzügyi
lehetőségeket,

a

költséghatékonyságot,

valamint

a

rendezvények

látogatottságának és színvonalának emelését.
A 2015. évben lebonyolított rendezvényeink többségében sikerült a kitűzött
célkitűzéseknek megfelelni.

Színház és előadó művészet:
2015.évben a Térségi Művelődési Ház színháztermében 6db színházi előadást
tartottunk, ebből 2 felnőtt és 4 gyermek bábszínházi előadás, műsor volt. A
felnőtt előadások közül az egyik május 8-án a kassai Thália Színház Portugál
című előadása volt 195 fő résztvevővel és 35 000 Ft hiánnyal került
megrendezésre. A másik színházi előadás november 27-én a Budapesti
Bulvárszínház Mágnás Miska című előadása volt 292 fő résztvevővel és 34 000
Ft

többletbevétellel.

előadásokat

jelentős

kiterjedően.

A

A

résztvevők

szervező

jegyárak

az

számának

munka
előző

előzte
évekével

biztosítása
meg

az

azonos

érdekében

egész

az

Hegyközre

összegben

lettek

meghatározva 2000 Ft/fő egységárral, vagyis nem emeltük a belépő jegyek
árát. Ezek a jegyárak még mindig alacsonyabbak a környező településekéhez
képest (pl. Sátoraljaújhely 2800 Ft/fő). Az önkormányzati ráfizetés a két előadás
viszonylatában nem jelentős (lOOOFt). A darabok kiválasztásánál figyelembe
vettük a színházlátogatók érdeklődését, valamint azt, hogy neves előadók,
közismert
színészek,
vagy
közkedvelt
színdarabok
jelenjenek
meg
színpadunkon, de leginkább a fellépti díj összege a meghatározó, mert a
színházak egyre nagyobb összegekért jönnek vendégszerepelni vidékre.
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A 3 gyermekelőadást a Megyei Könyvtár finanszírozásával oldottuk meg
májusban a Városi Gyermeknapon (Zenebona társulat); július 25-én a
Városnapon (OMI zenés társulat) és december 5-én a városi Mikulás
ünnepségen (Tekergő Bábszínház: Mikulás ajándéka). A 4. gyermekelőadást az
önkormányzat finanszírozta a gyermeknapon.
4 Showder klub előadást is szerveztünk 2015-ben; ahol humoristák léptek fel.
Az első alkalommal január 16-án a nagy érdeklődés miatt 259 fő vett részt az
előadáson; így nyereség is képződött 21 300 Ft összegben. A második
alkalommal február 21-én kevesebben voltak rájuk kíváncsiak; így 52 200 Ft
ráfizetés lett. A harmadik előadást már az inkubátorházban tartották meg;
mivel 20 fő érdeklődő volt. A negyedik előadás pedig el is maradt november 13án érdeklődés hiányában.

Városi ünnepségek:
Március 15-i nemzeti ünnepünkön koszorúzással kezdődött a városi ünnepség;
majd a színházteremben folytatódott a helyi Tündérvarázs Óvoda és a
Flegyközi Általános Iskola gyermekeinek műsorával és Szakács Sándorné
betanításában A kisbéres című jelenet előadásával. Augusztus 20-án az
ünnepséget követően a sárospataki Művészeti Iskola Pacurka néptánccsoportja
adott színvonalas műsort. Október 23-i nemzeti ünnepünkön az általános
iskola műsora és a sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Gimnázium és
Szakközépiskola tanulóinak műsora tette színesebbé az ünnepséget. Minden
nemzeti ünnepünkön Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő mondott
ünnepi beszédet.
Ünnepségeink szervezésekor támaszkodunk a helyi intézmények által kínált
lehetőségekre; a helyi művészeti csoportok (Huták virágai népdalkor; Nyugdíjas
klub énekkara) szereplésére; így a rendezvények költségkiadásai minimálisak.
Az ünnepségek résztvevői számának növelése fontos feladat lehet a jövőben.
Továbbra is számítunk a pálházi Tündérvarázs Óvoda és a Hegyközi Általános
Iskola pedagógusainak és gyermekeinek; valamint a Körzeti Alapszolgáltatási
Központ klubtagjainak és a Huták virágai Népdalkor és más civil szervezetek
közreműködésére; műsoraira.
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Városnap:
2015-ben is városunk legnagyobb rendezvénye a Városnap volt. Ezen a napon
rendeztük negyedik alkalommal a Hegyközi csülökfőző versenyt, amelyen az
előző évhez képest ugyanannyi csapat vett részt (28 csapat). A gasztronómiai
rendezvény színvonalát emelte, hogy Buday Péter, neves sztárséf végezte a
zsűrizést.
A délutáni kulturális műsorok, de különösen az esti Novakultúr együttes és
Marót Viki, valamint a Demjén Ferenc- koncert, a Retro -Disco B.Tóth Lászlóval
a környékbeli lakosokat is nagy számban vonzotta.
Ezen a napon került sor a városszépítés! mozgalom díjainak átadására és a
közösségi munkájukért elismerésben részesülők jutalmazására is.
A városnapi program során ünnepélyes keretek között került átadásra az iskola
melletti műfüves pálya.
A résztvevők ellátásáról sok vállalkozó és árus gondoskodott, a gyermekek jól
szórakozhattak az ugrálóvár és egyéb játékok között, a lakosság ellátásáról
pedig az Önkormányzat és a Körzeti Alapszolgáltatási Központ gondoskodott.

Egyéb rendezvények:
Megszerveztük 2015-ben is a hagyományos március 15-i sportversenyeket, a
gyermekek számára 2 alkalommal játszóházat,május végén Gyermeknapot,
októberben az Idősek Világnapjához kapcsolódva tartottuk meg a Városi Idősek
Napját, decemberben a Mikulásnapot, Városi Karácsonyi ünnepséget, adventi
gyertyagyújtást 3 alkalommal, szilveszteri bált, retro-discókat, filmvetítéseket
több alkalommal, Sportbáit, stb.
Nagy sikerrel rendeztük meg a Zempléni Művészeti Napok keretében a
„Kiránduló koncert"-et, ahol kb. 200 fő érdeklődő hallgatta meg a Budafoki
Dohnányi Zenekar koncertjét, majd vendégül láttuk a résztvevőket.
Újra indítottuk december 3-4-5-6-án a Mikulásvonatot az Északerdő-ZRT.
kezdeményezésére a Hanyi Istók Turistaszálló közreműködésével, ahol
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szombaton és vasárnap műsor is fogadta a vendégeket. 364 fő gyermek és
felnőtt vette igénybe, így az érdeklődés felére esett vissza.
November 30-án könyvbemutatóra került sor Dr. Lenár György: Az eltékozolt
kisvasút című könyvének ismertetésével. Ezen a napon a Vasúttörténeti kiállítás
megnyitója is megtörtént.
Külső

szervek

rendezvényeinek

száma

is

emelkedett

ebben

az

évben.

Márciusban harmadik alkalommal zajlott a Nőnapi bál Kocsis Janika énekessel
Sáfrányos Lászlóék szervezéséiben. A Körzeti Alapszolgáltatási Központ 4
nagyobb létszámú rendezvényét is a Művelődési Házban tartotta: Idősek
farsangja, Mindenki névnapja, Szociális dolgozók Világnapjának megünneplése,
Hegyközi Idősek klubjainak I. találkozója. A görög egyháziak megtartották
júniusban a szokásos görög bált, a Szlovák nemzetiségi Önkormányzat pedig a
Szlovák Napot.
A kulturális rendezvényeken kívül számos testületi ülés, fórum, véradás,
tanfolyam,
továbbképzés,
termékbemutató,
ruhavásár,
stb...
került
lebonyolításra a Művelődési Ház helyiségeiben.

Összegzés:
A 2015. évben sikerült tovább emelni a kulturális rendezvények számát és
színvonalát. Sikerült néhány újszerű programot is beiktatni. Továbbra is
szükséges szem előtt tartani a rendezvények látogatottságának javítását, hogy
minél többen vegyenek részt ünnepségeinken, színházi előadásainkon, de
fontos az időzítés, a többség számára megfelelő időpont és a nagyobb
érdeklődésre számot tartó programok kiválasztása.
Pénzügyileg törekedtünk a nagyobb mértékű bevételre, hogy a rendezvények
rentábilisak legyenek. Összességében a színházi előadások esetében ráfizetés
nem volt, többletbevétel a szilveszteri bál során képződött 280 000 Ft.

Pálháza, 2016. január 8.
Kocsis Éva
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ELŐTERJESZTÉS
a Térségi Művelődési Ház 2016. évi programjára

Tisztelt Képviselő Testület!
A Térségi Művelődési Ház 2016. évi programtervezetét az alábbiak szerint
terjesztem a Képviselő Testület elé.
Az

éves

rendezvénynaptár

figyelembe

vettük

elkészítése,

a

a pénzügyi források

programok

összeállítása

során

korlátozott mértékét, a

költséghatékonyságot, mint fő célkitűzést, valamint azt, hogy a rendezvények
színvonalát, látogatottságát tovább emeljük. Ennek megfelelően próbálunk a
lakosság
minden rétegének
érdeklődésüknek
megfelelő
és

biztosítani programokat, valamint
érdeklődésüket
felkeltő
programokat

összeállítani.
Továbbra is szem előtt tartjuk a Képviselő Testület által meghatározott
célkitűzéseket:
- a rendezvények színvonalának megtartása, emelése,
- látogatottság növelése,
- új programok szervezése,
- hagyományos programok további szervezése,
- térségi jelleg erősítése,
- pályázati források igénybe vétele,
- támogatók felkutatása,
- bevételek növelése, kiadások csökkentése, gazdaságos működtetés.

A következő programok szervezését tervezzük:
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Színház és előadó művészet:
2016. évben is tervezünk legalább 2 db felnőtt és 3 db gyermek színházi
előadást, vagy egyéb jellegű műsort. Tavasszal a Budapesti Bulvárszínház
előadásában a Marica grófnő című nagyoperettet tervezzük. Az őszi időszakban
is legalább 1 előadást tartunk felnőtteknek.
A gyermekek számára májusban a Gyermeknapon, nyáron a Városnapon és
decemberben a Mikul ás napon a Megyei Könyvtár finanszírozásával szervezünk
ingyenes előadást. Önköltségesen maximum 500 Ft-os jegyárral pedig a tavasz
folyamán és novemberben tervezünk 1-1 előadást gyermekeknek, amennyiben
az iskolák és az óvodák is partnerek lesznek ebben.

Városi ünnepségek:
Nemzeti ünnepeink alkalmából kötelezően szervezünk városi ünnepségeket
(Március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án). Nemzeti ünnepeinken,
valamint hagyományos városi ünnepségeinken, mint - Idősek napja, Városnap,
Városi Karácsonyi ünnepség - továbbra is számítunk a pálházi Tündérvarázs
Óvoda és a Hegyközi Általános Iskola gyermekeinek műsoraira.
Szükséges lenne, ezért javaslom ezúton is, hogy a Művelődési Ház égisze alatt
legalább 1 színjátszó szakkört működtessünk, mely évente 3-4 alkalommal
biztosítana ünnepségeinkre műsort( március 15, október 23, Karácsonyi
ünnepség, Idősek Napja).
Ünnepségeink

látogatottságának

fokozása

érdekében

elvárásként

fogalmazható meg, hogy a lakosság és az intézmények dolgozói (Iskola, Óvoda,
Alapszolgáltatási Központ, Polg. Hivatal, Eü. Központ, stb...) minél többen
jelenjenek meg ünnepségeinken.
A lakosságot továbbra is szórólapok , plakátok útján, helyi képújságban ,
honlapon kihirdetett módon értesítjük rendezvényeinkről.
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Városnap:
2016-ban is megrendezzük városnapi programunkat az előző évekhez
hasonlóan főzőversennyel, kulturális műsorokkal, élő koncerttel emelve
színvonalát és vonzerejét. Ezen a napon szervezzük az V. Hegyközi csülökfőző
versenyt.
Ebben

az

évben

megvalósítani,

is

szükséges

melynek

neves

előkészületeit

előadó
célszerű

művészek
már

élő

koncertjét

januárban

elkezdeni

(Szerződéskötés, színpad, fény- és hangtechnika lefoglalása, stb) . igyekszünk a
lakossági

javaslatokat

igényfelmérést

lehetne

figyelembe
végezni

venni,

interneten,

ennek
helyi

érdekében
hírekben

(Kit

előzetes
látnának

szívesen a Városnap műsorában?).

Egyéb rendezvények:
Nagy siker volt augusztusban a Zempléni Művészeti Napok „Kiránduló koncert
je, ezért célszerű ebben az évben is megszervezni.
Szintén sikeres volt a decemberi Mikulásvonat indítása, ezért újból javaslom
megszervezni az Északerdő ZRT. és a Hanyi Istók Turistaszálló
közreműködésével. Az elnevezés új lenne, mivel a Mikulásvonat levédett.
Javasolt új név: Száncsengő Expressz. Érdemes lenne egy járatot legalább
Kőkapuig meghirdetni, valamint műsort biztosítani a 2015-ös évihez hasonlóan.
Ehhez kiváló partner lehet újból a Miskolci Musical és Dalszínház, akikkel
legalább szeptemberben fel kell venni a kapcsolatot.
A rendezvénynaptár többi, akár már hagyományosnak mondható műsorai
mellett újszerű programként tervezzük a „Kultúra napjáénak megtartását
január

22-én,

a

„Szeretlek,

Magyarország"

című

programba

való

bekapcsolódást szeptember végén.
Külső szervezetek, civil szervek idáig nem jeleztek rendezvényt, csupán a
Farsangi bált (Kocsis Janikával) február 20-án, amelyet negyedik alkalommal
rendeznek meg a szervezők (Csizmadia Tünde, Sáfrányos László) a Művelődési
Házban terembérleti díj ellenében.
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Az iskola jelezte, hogy májusban Nemzetközi Gyermekfesztivált Pálházán
tartanak, ezért a Művelődési Házra is szükség lesz.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat minden évben tart Szlovák napot ősszel,
a Görög Egyház pedig görög bált szokott tartani júniusban.
Ebben az évben is törekszünk a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel
továbbra

is

együttműködni,

közös

programokat

szervezni.

Erősíteni

szándékozunk a helyi vállalkozókkal a kapcsolattartást, termékeik bemutatását,
árusítását, népszerűsítését szorgalmazzuk (pl. Városnapon, Gyermeknapon,
stb..).
Figyelemmel kel! kísérnünk a pályázati kiírásokat, igénybe kell venni azokat a
pályázati

forrásokat,

amelyeket

kulturális

rendezvények

lebonyolításához

felhasználhatunk. Ebben kérjük az önkormányzat pályázatírójának segítségét.
A rendezvények sikerességéhez szükség van a Képviselő Testület támogatására,
ezért kérem, hogy a rendezvények népszerűsítésével, a rendezvényeken való
aktív
közreműködéssel,
megjelenésükkel
járuljanak
hozzá
kulturális
tevékenységünk sikerességéhez.

Pálháza, 2016. január 8.

Kocsis Éva
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