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A hivatalomat 2020. szeptember 04-én foglaltam el. Az első hónap, főleg az 

ismerkedéssel, akklimatizációval, terepfelméréssel és információ gyűjtéssel és 

beszerzéssel telt. Meg kellett ismerni a kollégákat, azok erősségeit, gyengeségeit és 

főleg azokat az affinitásokat kellett felderíteni, melyeket  későbbiekből hasznosítani 

lehet munka terén. 

Az alap elképzelés az volt, hogy megtartunk minden olyan hagyományt és minden olyan  

munkafolyamatot ami bevált, csak ahhoz nyúlunk hozzá ami rosszul működik, vagy 

hiányos. Ennek megfelelően belevágtunk az őszi programokba és közben elkezdtük 

készíteni a 2021. évre vonatkozó munkatervet. 

Sajnos a covid-19 pandémia miatt az őszi rendezvények csak részben, illetve 

korlátozva valósultak meg, tekintettel a kormányzati szigorításokra és zárásokra. Így 

a hagyományostól eltérő korlátozott szüreti műsort tudtunk csinálni, pár színházi 

előadást, kézműves foglalkozást (Tökölő – tökfaragás, dekorálás) és a házban amúgy 

is működő sport- és szabadidős programokat tudtuk működtetni a teljes kormányzati 

zárásig. 

A zárlat ideje alatt a kollégákkal úgy döntöttünk, hogy a lehetőségeinkhez és a 

tudásunkhoz képest felújítási munkálatokat hajtunk végre az intézményben. Így 

készült el a színházterem. (parketta felújítása, a színpad padozatának teljes 

felújítása, a színpad és az összes intézményben lévő textil tisztítása, székek 

felújítása, tisztítása, felfilcezése, radiátorok és korlátok festése, ablakok tisztítása, 

falikárpit teljes kicserélése, múzeumban WC-k cseréje). 



Mindez idő alatt folyt  2021. év szakmai programjainak tervezése, aminek a végleges 

változata az önkormányzat által megszavazott költségvetési összeg ismeretében 

került befejezésre, 8.890.000 Ft. Ez a költségvetési összeg a korábbi évek 

költségvetésének (nem covidos) mintegy 60 %-a.  

 

Tekintettel a szűkös költségvetési keretre, a  település lélek számára és 

adottságaira, a közművelődési stratégiát az alábbiak szerint határoztam meg: 

elsősorban helyi és kistérségi értékekre építkezünk, 

helyi és kistérségi civil szervezetekkel, alkotókkal, művészekkel, művészeti     

csoportokkal való jó kapcsolat kialakítása, a velük való együttműködés intenzitásának 

fejlesztése, helyi értékekben rejlő potenciál felszabadítása. 

Meggyőződésem, hogy a helyi közművelődés szempontjából egy ilyen programnak 

sokkal több hozzá adott értéke van, mint annak, hogy az egyébként is kevés pénzt 

egy-két országos hírű sztárra elköltsünk évente egy-két alkalommal. Ennek 

következményeként és a nyertes pályázatoknak köszönhetően, pandémiás zárlat 

feloldása után sikerült a nyarat megtölteni programokkal, melyet az egyes számú 

mellékletben látható. 

Sikerült továbbá egy régi hagyományt feléleszteni, így 11 héten keresztül minden 

csütörtökön komolyzenei koncert volt a templomban, mely koncertsorozatot NKA 

pályázatból finanszíroztunk.   

Az elmúlt egy évben az alábbi pályázatokat nyertük meg.  

NKA komolyzenei koncertek a templomban (2021. év) 

komolyzenei koncertek a templomban (2021. év) 

 1.000.000 Ft  EPER Pálos kiállítás és tanösvény kiépítése  3.000.000 Ft  NKA Közművelődési 

intézmények bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes 

Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 

Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi 

értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és 

fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely 



fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi 

szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 

3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 

M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal 

együttműködve tervezzük kipótolni.  

1.000.000 Ft  EPER Pálos kiállítás és tanösvény kiépítése  3.000.000 Ft  NKA Közművelődési 

intézmények bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes 

Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 

Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi 

értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és 

fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely 

fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi 

szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 

3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 

M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal 

együttműködve tervezzük kipótolni.  

 EPER Pálos kiállítás és tanösvény kiépítése  3.000.000 Ft  NKA Közművelődési intézmények 

bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 

Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei 

koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, 

melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag 

egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos 

kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével 

beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg 

sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt 

megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük 

kipótolni.  

EPER Pálos kiállítás és tanösvény kiépítése  3.000.000 Ft  NKA Közművelődési intézmények 

bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 

Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei 

koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, 

melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag 



egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos 

kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével 

beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg 

sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt 

megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük 

kipótolni.  

Pálos kiállítás és tanösvény kiépítése  3.000.000 Ft  NKA Közművelődési intézmények 

bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 

Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei 

koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, 

melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag 

egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos 

kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével 

beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg 

sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt 

megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük 

kipótolni.  

3.000.000 Ft  NKA Közművelődési intézmények bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális 

rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések 

rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. 

év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi 

értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány 

van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

 NKA Közművelődési intézmények bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények 

támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek 

támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 

Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek 

felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és 



ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

NKA Közművelődési intézmények bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények 

támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek 

támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 

Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek 

felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és 

ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

Közművelődési intézmények bérfejlesztése 1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása 

(Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek 

támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 

Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek 

felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és 

ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

1.000.000 Ft  BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer 

fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a 

templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a 

célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen 

helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, 

tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk 

egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 



költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

 BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti 

települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban 

(2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a 

helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi 

beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, 

tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk 

egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

BFT Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti 

települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban 

(2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a 

helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi 

beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, 

tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk 

egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

Kulturális rendezvények támogatása (Szemes Napok) 1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések 

rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. 

év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi 

értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány 

van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

1.000.000 Ft  NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 

Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi 



értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és 

fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely 

fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi 

szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 

3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 

M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal 

együttműködve tervezzük kipótolni.  

 NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei 

koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, 

melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag 

egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos 

kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével 

beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg 

sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt 

megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük 

kipótolni.  

NMI 5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei 

koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, 

melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag 

egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos 

kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével 

beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg 

sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt 

megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük 

kipótolni.  

5 ezer fő alatti települések rendezvényeinek támogatása 1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a 

templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a 

célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen 

helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, 



tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk 

egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

1.000.000 Ft  NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk 

a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése 

és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely 

fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi 

szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 

3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 

M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal 

együttműködve tervezzük kipótolni.  

 NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi 

értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és 

fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely 

fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi 

szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 

3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 

M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal 

együttműködve tervezzük kipótolni.  

NKA Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi 

értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és 

fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely 

fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi 

szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 

3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 

M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal 

együttműködve tervezzük kipótolni.  



Komolyzenei koncertek a templomban (2022. év) 700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár 

bizottságot, melynek a célja a helyi értékek felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  

Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és ez a Pálos kegyhely fejlesztésére 

vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény kialakítására és egy helyi szemesi pálos 

kiadvány elkészítésével beadtunk egy hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot 

nyertünk, ez az összeg sajnos a költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a 

projekt megvalósításához, ezt a hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve 

tervezzük kipótolni.  

700.000 Ft  Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek 

felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és 

ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

 Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek 

felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és 

ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 

hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

Létre hoztuk a helyi értéktár bizottságot, melynek a célja a helyi értékek 

felkarolása, megőrzése és fejlesztése.  Pillanatnyilag egyetlen helyi beadvány van, és 

ez a Pálos kegyhely fejlesztésére vonatkozik. A Pálos kegyhely, tanösvény 

kialakítására és egy helyi szemesi pálos kiadvány elkészítésével beadtunk egy 

hungarikum pályázatot, ahol 3.000.000 Ft-ot nyertünk, ez az összeg sajnos a 

költségeket nem fedezi, kb. 1,5 – 2 M Ft hiányzik a projekt megvalósításához, ezt a 



hiányzó összeget alapítvánnyal együttműködve tervezzük kipótolni.  

 

Célkitűzés, megtartani a hagyományokat, nyitottnak lenni az újdonságokra, és új 

hagyományokat teremteni.  

A könyvtárunk mint közösségi tér, a helyi és az itt nyaraló lakosok folyamatos 

szolgálatában áll. Sajnos mára a könyvolvasás háttérbe szorul és az állampolgárok 

főleg az internetezés és a nyomtatási szolgálatatásainkat veszik igénybe jellemzően. 

Ehhez a  tevékenységhez elengedhetetlen a megfelelő eszközök léte. Jellemzően a 

könyvtárunk és  általában az intézmény együttesen nagyon elavult informatikai 

parkkal rendelkezik. Így az elkülönített célösszegből szeptember hónapban 3 db  

számítógépet vásároltunk., hogy a fent leírt szolgálatozásokat továbbra is biztosítani 

tudjuk.  

Tapasztalatunk kulturális programokat jellemzően a helyi szemesi közönség rendkívül 

kis mértékben látogatja. Jellemzően szomszéd településekről jönnek a látogatók, 

illetve a helyi turisták vesznek részt a programokban. A cél, hogy a legnagyobb 

mértékben visszatereljük a helyieket a kulturális közéletbe. 

Sajnos a covid okozta szigorítások és szabályozások e tekintetben nem a malmunkra 

hajtják a vizet. A jövőben helyi művészeti és nem művészeti klubok létrehozásában 

gondolkodunk, azt remélve, hogy ezeken keresztül jobban meg tudjuk szólítani a 

helyieket. 

 

 

Példaértékűnek mondható a helyi nyugdíjas közösség tevékenysége, aktivitása. Sajnos 

az ő gyerekeik és unokáik jellemzően nem folytatják e nemes hagyományt.  

Az önkormányzattal és az általános iskolával egyeztetve idén mintegy másfél hónapra 

az intézmény átvállalta a nyári napközis gyerekek  részbeni felügyeletét kézműves 

foglalkozások keretében. 



Dolgozunk azon, hogy a jövőben ezekbe a kézműves foglalkozásokba bevonjuk a helyi 

nyugdíjas közösséget, azt remélve, hogy csökkenteni tudjuk generációk közötti 

szakadékot.  

 

 

Balatonszemes, 2021. szeptember 29. 
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                            Moldován István 

                              intézményvezető 


