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Alapfeladataink 
 

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár alapfeladatai:  

• A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsájtása. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 

megfelelően alakítja. Az iskolai  könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai 

programnak megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével 

kell fejleszteni. 

• Könyvtári dokumentumok helyben történő használatának, kölcsönzésének biztosítása. 

• Tájékoztatás nyújtása a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól  

és szolgáltatásairól. 

• Más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésének biztosítása. Részvétel a 

 könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Segítségnyújtás a digitális 

írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás 

folyamatában. Az oktatásban, képzésben részt vevők információellátásának segítése. 

• Az iskola helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása. 

• Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése. 

• Hozzájárulás az életminőség javításához a tudás-, információ- és kultúraközvetítő 

tevékenységgel. Közhasznú információs szolgáltatás nyújtása. 

• Helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése.  

• A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

• A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé 

tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a 

kiskorúak lelki, testi  és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

 

A Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár személyi feltételei:  

A könyvtári feladatokat egy felsőfokú, pedagógus végzettségű, egyetemi szintű könyvtárosi 

tanulmányait folytató könyvtáros látja el. 

Munkáját jelenleg segíti a közfoglalkoztatási program keretén belül két kolléganő.  



A könyvtár számítógépes hálózatának karbantartását alkalmanként egy fő informatikus látja 

el, vállalkozói jogviszony formájában. 

Intézményünkben a tiszta környezetről egy fő takarítónő gondoskodik. 

 

A Művelődési Ház alapfeladatai: 

A család, az iskola, a munkahely mellett nélkülözhetetlen közösségformáló tényező a 

Művelődési Ház. Éppen ezért egyik legfontosabb feladatunk a közös művelődés és szórakozás 

feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása. 

Teret biztosítunk egyesületek, civil szervezetek, klubok, szakkörök, amatőr művészeti 

csoportok számára, akik programokat biztosítanak az azonos érdeklődésű embereknek, a 

különböző korosztályoknak, s módot nyújtanak a szabadidő kulturált eltöltésére, a pihentető 

kikapcsolódásra, a szórakozásra. 

Szükséges, hogy intézményünk otthonává váljon a közösségeknek, s ne csak a kötött keretek 

között, ne csak egy-egy rendezvény alkalmával, hanem minden formai előírás, megkötöttség 

nélkül is adjanak módot a település lakóinak a közös eszmecserére, szórakozásra, játékra, 

pihenésre. Az emberekben van igény a társas életre, a baráti körökben való találkozásokra, a 

hasonló érdeklődésűekkel való rendszeres együttlétre. Feladatunk ezeket az igényeket 

kielégíteni. 

 

Továbbá feladatunk az alkotó önkifejezés lehetőségeinek megteremtése. Biztosítanunk kell, 

hogy minél többen vegyenek részt a művészet és a tudomány eredményeinek alkotó 

elsajátításában. Teret és lehetőséget kell biztosítanunk a művészeti nevelés, az ízlésformálás 

fontos részét képező amatőr művészeti csoportok, szakkörök, civil szervezetek számára. Ezek 

azok a formák, amelyekben a művészeti alkotás adta élmény a legnagyobb hőfokon 

bontakozik ki. 

Az amatőr művészeti tevékenység nemcsak egyéni kedvtelés, hanem mindenekelőtt 

közösségnevelő, emberformáló tényező. További művelődési igényeket ébreszt, élménnyé 

teszi az alkotást, s fogékonnyá tesz új művelődési tartalmak befogadására, s ezeken az 

alapokon új alkotói és befogadói készségeket fejleszt.  

Az egyedül végzett amatőr művészeti tevékenység az önművelés fontos formája, a 

közösségben (művészeti csoportok, szakkörök) kifejtett munka pedig a közösségi nevelés 

színtere. 

 

A Művelődési Háznak fontos tevékenységi területe az ismeretek folyamatos felújítása, 



kiegészítése és szinten tartása. Fontos a szerepünk a hivatásos művészet alkotásainak 

közönséghez történő eljuttatásában. Ez elsősorban színházi előadások fogadását, 

képzőművészek alkotásainak bemutatását, hangversenyek rendezését stb. jelenti. A fiatalok 

nevelésében, személyiségük formálásában a művelődés, a kultúra elsajátításának foka és 

annak felhasználása fontos tényező. 

 

A Művelődési Ház személyi feltételei:  

A szervezői munkát szakképzett művelődésszervező végzi. Jelenleg egy közfoglalkoztatási 

program keretében alkalmazott kolléganő is dolgozik az intézményben. 

Ugyancsak közfoglalkozási program keretében alkalmazott a takarító személyzet is.(1fő) 

A rendezvények technikai feladatait továbbra is egy vállalkozó megbízásával tudjuk 

megoldani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tervezett rendezvények a 2017. évben: 

 

Az idei évben is szeretnénk folytatni az elmúlt év(ek)ben rendszeressé vált programjainkat, 

kiscsoportos foglalkozásainkat, szakköreinket. Ezek a következők: 

• Mesedélután a könyvtárban: az alsós korosztályt várjuk minden hét szerdán 15-16 óra 

óra között játékos, rajzolós-színezős mesehallgatásra, az olvasás megszerettetésére.  

• Felnőtt rejtvényfejtő klub a könyvtárban: kéthetente szerdánként 15-16 óra között.  

• Társastánc a Művelődési Házban: vasárnap 18-19 óráig. 

• Tervezzük kézimunka szakkör újraindítását, kézműves és színjátszó szakkör 

létrehozását.  

A könyvtár állományát negyedévente szeretnénk gyarapítani.  

A Csorvási Híradó havi rendszerességgel történő megjelentetése is a Kft. feladata. 

Továbbra is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket.   

 

Január:  Magyar kultúra napja: fotókiállítás és műsor  

  Játszóház  

 

Február:  Nemzetközi könyvajándék nap – pályázat gyerekeknek 

  Játszóház  

  Konyhakerti vetélkedő gyerekeknek      

  Rákellenes világnap – előadás 

  Bálint nap – ajándékkészítés 

  Bűncselekmények áldozatainak világnapja – előadás a bűnmegelőzésről  

  Farsangi mulatság-bál 

 

Március:  15.-i ünnepi műsor        

  Víz világnapja alkalmából  természettudományos kísérleti bemutató  

 – rajzpályázat ovisoknak, alsósoknak 

Rendhagyó énekóra Bartók Béla születésének 136. évfordulója 

alkalmából  

  Játszóház         



  Gyermek színházi előadás (belépőjegyes)      

  Színházi világnap – színházi előadás felnőtteknek 

  „Csorvás legszebb díszkertje” 

 

Április:   Gyermekkönyvek nemzetközi napja – író- olvasó találkozó 

  Roma kultúra világnapja -kiállítás és hagyományőrző táncház 

  Rádióamatőr világnap – helyet adunk kiállításnak 

  A Föld világnapja alkalmából kalandos vetélkedő 

  Szavalóverseny (gyerekek) a költészet napja alkalmából 

  Fáklyás felvonulás        

  Játszóház       

Május:   Civil majális         

  Gyereknap         

  Versíró pályázat (gyerek, felnőtt kategóriákban)  

  Játszóház         

  Madarak és fák napja – kiállítás 

  Polgárőrnap 

Június:  Pünkösdi koncert – katolikus templomban 

Trianoni megemlékezés      

  Szent Iván-éj (zenés, műsoros rendezvény) 

  Ünnepi Könyvhét: könyvbemutató, író-olvasó találkozó 

Környezetvédelmi világnap – előadás meghívott vendéggel 

  Parkmozi – igény szerinti rendszerességgel 

  Úszótábor 

 

Július:  Kézműves tábor        

  Olvasótábor  

  Parkmozi – igény szerinti rendszerességgel 

Úszótábor 

 



Augusztus:  20.-i ünnepi műsor és tüzijáték     

                      IV. Kamionhúzó verseny és sportnap 

  Parkmozi – igény szerinti rendszerességgel 

  Csorvás születésnapja 

 

Szeptember:  Népmesemondó verseny     

  Elsősegélynyújtás nemzetközi világnapja – előadás és bemutató 

Gazdanap és „Csorvás legszebb díszkertje” eredményhirdetése - közösen 

az önkormányzattal 

Színház gyermekeknek 

Játszóház 

 

Október:   Országos könyvtári napok (író-olvasó találkozó(k), később 

meghatározott központi tematika alapján kísérő programok)  

  Október 23. Ünnepi műsor, a forradalom 61. évfordulójának ünneplése 

  Játszóház   

  Szüreti bál      

  Halloween tökfaragás, felvonulás  

  Állatok világnapja – állatvédelmi előadás  

  Csontritkulás nemzetközi napja – szűrés, előadás  

  Iskolai könyvtárak világnapja – író-olvasó találkozó 

Halászléfőző verseny és pálinkakóstoló verseny 

 

November:   Adventi gyertyagyújtások   

Játszóház   

  Hunapfel téli kupa  

  Feltalálók, magyar Nobel-díjasok kiállítása 

  Cukorbetegek világnapja – szűrés, előadás  

Színház gyermekeknek és felnőtteknek 

Kisállat-kiállítás 

 



December:  Adventi gyertyagyújtások  

  AIDS ellenes világnap – előadás 

  Télapó-szolgálat 

  Mindenki karácsonya      

  Karácsonyi játszóház        

  Malac kupa   

     

     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B e s z á m o l ó 

a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.  

keretein belül működő 

 

Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről 

 

Rendszeres, ismétlődő foglalkozások voltak a Művelődési Házban. 

Modern-tánc szakkör: minden héten szerdánkét van. 14.00 órai kezdéssel az alsó tagozatos 

gyermekeknek, 15.00 órától pedig a felsősök táncolnak. A szakkör szakmai vezetője 

Keresztesné Deák Andrea. 

Néptánc szakkör: Szeptemberben indult, minden héten pénteken 15.00-kor kezdődik, alsós 

gyermekek látogatják. Szakmai vezetője Kepka Sára. 

Vasútmodellező szakkör: szombaton délutánonként16.00 órától van a foglalkozás, szakmai 

vezetője Danyik Gábor. 

Társastánc tanfolyam: minden héten vasárnap esténként, felnőttek részére. Szakmai 

vezetője Gulyás Miklós. 

Havi lebontásban 

JANUÁR: 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (szakkörök ) 

Helyet adtunk továbbá egy filharmóniai előadásnak, önkormányzati 

közmeghallgatásnak. 

Összesen: 12 foglalkozást tartottunk, melyeken 250 fő vett részt. 



FEBRUÁR: 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (szakkörök ) 

• 4. Bálint-napi ajándék készítés játszóházban 

• 12. farsangi játszóház 

• 17. Cirkuszi előadás. 

• 20. A tornacsarnokkal közösen megszerveztük a Téli kupa eredményhirdetését és záró 

vacsoráját. 

• 26. Rákellenes világnap alkalmából előadás 

Helyet adtunk továbbá az iskolai farsangoknak, nyugdíjas egyesületnek, véradásnak. 

MÁRCIUS: 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (szakkörök ) 

• 5. Szombat esti tánc (táncház ) 

• 15. Közös megemlékezés az önkormányzattal március 15-e alkalmából 

• Húsvéti játszóház 

Helyet adtunk továbbá az Egyesített Szociális Intézmény jótékonysági báljának, 

Népzenei valamint Rádiós találkozónak 

ÁPRILIS: 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (szakkörök ) 

• Roma kultúra világnapja alkalmából egész napos rendezvény 

• Mézeskalács kiállítása 

• Víz világnapja alkalmából rajzverseny  

• 30. Fáklyás felvonulás 

Helyet adtunk továbbá, óvodai jótékonysági bálnak, egészségnapnak, filharmóniai 

előadásnak. 

 

 



MÁJUS: 

• 1. Civil majális 

• 25. Pünkösdi koncert a katolikus templomban  

• 28. Városi gyermeknap a tónál 

Helyet adtunk nyugdíjas egyesületi vacsorának, sport bálnak 

JÚNIUS: 

• 4. Trianoni megemlékezés 

• 14. A tornacsarnokkal közös szervezésben Sportnap 

• 20-tól a napközis tábor megkezdése 

Helyet adtunk az óvodai és iskolai ballagásnak, véradásnak 

JÚLIUS: 

• 18-22. Kézműves tábor  

• Veterán autók pihenő állomása 

• egész hónapban a napközis táborban 

AUGUSZTUS: 

• 7. Parkmozi 

• 20. Államalapítás ünnepe az önkormányzattal közös szervezésben 

• 21. Családi sportnap 

• 20-ig napközis tábor 

SZEPTEMBER: 

• szakkörök meghirdetése 

• 20. Mátyás király interaktív, zenés színház gyerekeknek 

• 24. Gazdanap az önkormányzattal közösen 

Helyet adtunk szlovák napnak, Mozgáskorlátozott Egyesületi ebédnek, véradásnak. 



OKTÓBER: 

• részt vettünk a halászléfőző verseny szervezésben 

• 23. Nemzeti ünnep megszervezése 

Helyet adtunk kiállításnak, ünnepi közgyűlésnek, népzenei találkozónak, iskolai 

ünnepségnek 

NOVEMBER: 

• 21. Holle anyó mesedarab gyerekeknek 

• 21. Cintányéros cudar világ címmel operett előadás 

• 27. Adventi gyertyagyújtás, játszóház 

Helyet adtunk nyugdíjas egyesületnek ebédhez, iskolai jótékonysági bálnak, családi 

rendezvénynek, filharmóniai előadásnak, 

DECEMBER: 

• 4. Adventi gyertyagyújtás, játszóház 

• 5. Télapószolgálat 

• 8. Sport kiállítás 

• 11. Adventi gyertyagyújtás, játszóház 

• 18. Mindenki karácsonya (Mikulás és a zöld manók című mesedarab) 

Adventi gyertyagyújtás.  

Helyet adtunk sport közgyűlésnek, közmunkaprogram záró ebédjének, baba börzének, 

véradásnak, szilveszteri bulinak. 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló 
a Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 

2016. évi tevékenységéről 

 

Könyvtárunk rendezvényei 2016. évben 

Rendszeres, ismétlődő foglalkozásokat tartunk a legkülönfélébb korosztályok számára.  
Felnőtt rejtvényfejtő klub: tagjai 2 hetente csütörtökönként töltenek el egy jó hangulatú órát 
könyvtárunkban.  

Mesedélután: a tanév alatt minden szerdán várjuk az alsó tagozatos gyerekeket egy órás 
foglalkozásunkra. Színezés, találós kérdések, kézműves foglalkozás, rejtvények és 
természetesen minden, ami mese. A létszám mindig változik, de átlagosan 15 fő körüli.  

Az év folyamán több könyvtárhasználati, könyvtárbemutató órát tartottunk az általános 
iskolás osztályok számára. 

Igyekszünk kivenni részünket az óvodai nevelő munkából is, több óvodás csoport havi 
rendszerességgel látogatja könyvtárunkat. 

 

JANUÁR 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Összesen: 6 foglalkozást, rendezvényt tartott a könyvtár, melyeken 86 fő vett részt.  

 

FEBRUÁR 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

A Nemzetközi Könyvajándék Nap keretein belül meseíró és illusztráló pályázatot hirdettünk 
felsősök számára. Valamint vártuk a jó állapotú gyermekkönyveket, melyeket a csorvási 
Családsegítő Szolgálatnak szántunk.  

Rejtvényfejtők világnapja alkalmából jó hangulatú, kiscsoportos rejtvényfejtésen vettünk 
részt a jelentkező gyermekekkel és felnőttekkel.  

 

MÁRCIUS 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

 

 

 

 

 



ÁPRILIS 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Április 11. A Magyar költészet napja alkalmából versmondó versenyt rendeztünk óvodások, 
alsósok és felsős gyermekek részére.  

Április 13. Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutatóra emlékezve zenés 
irodalmi összeállításra várta az érdeklődőket Kiss Rózsa tanárnő, valamint a csorvási 
művészeti iskola tanulói. 

 

MÁJUS 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Madarak és fák napja alkalmából Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerület-vezető tartott 
előadást a gyermekeknek. 

 

JÚNIUS 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Június 25. Szent Iván-éji mulatság megrendezése. 

Ünnepi könyvhét alkalmából könyvsátor várta az érdeklődőket, könyvvásárt tartottunk régi 
könyveinkből, valamint a hét folyamán ingyenes beiratkozást biztosítottunk. 

Parkmozi heti rendszerességgel 

 

JÚLIUS - AUGUSZTUS 

• A nyári szünet miatt gyermekeknek szóló foglalkozásaink szüneteltek, a felnőtt rejtvényfejtő 
klub összejöveteleit ezekben a hónapokban is megtartottuk. 

Belső állományrendezési és egyéb könyvtári munkák zajlottak. Illetve minden kollégánk 
lelkes igyekezete segítségével érdekes, változatos és tartalmas időtöltést nyújtottunk a nyári 
szünetben nálunk táborozó gyermekeknek.  

Július 11-15-ig Olvasótábor (Mesék, leporelló, fotóalbum készítése, játékok, kézműves 
foglalkozások és sok más színes program.) 

Július 25-29-ig Néptánc tábor (A könyvtár nyertes pályázati forrásából lett megoldva. Minden 
nap tánctanítás, daltanulás, játékok és kézműves foglalkozások, valamint egy alkalommal 
bábszínház várta a gyermekeket.) 

Parkmozi heti rendszerességgel. 

 

SZEPTEMBER 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Népmesemondó versenyt rendeztünk az óvodásoknak, valamint az alsós és felsős 



korosztálynak. 

 

OKTÓBER 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Október 3-9. Országos Könyvtári Napok: 

Október 3. Ismeri önmagát?- Kovács Hruska Tünde holisztikus terapeuta előadása. 

Október 5. Kézműves foglalkozást tartottunk gyermekeknek (leporelló készítése). 

Kastélyok és kúriák Békés megyében – Szelekovszky László, az ismert 
természetvédő, értékmentő könyvbemutatóval egybekötött előadására vártuk az 
érdeklődőket.  

Október 7. El Camino – Az út, ami hazavisz. Író-olvasó találkozó Sándor Anikóval. 

Egész héten ingyenes beiratkozási lehetőség. 

 

NOVEMBER 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Készülődés az ünnepekre – rajzfoglalkozás gyermekeknek. 

 

DECEMBER 

• A fent részletezett rendszeres foglakozások voltak megtartva (mesedélután, rejtvényfejtő 
klub, óvodás csoportok) 

Készülődés az ünnepekre – rajzfoglalkozás gyermekeknek. 

 

 

Csorvás, 2017. január 18.  

 

            
        ……………………………… 
         Samu Kálmán 

            ügyvezető 

 

 

 


