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1. Bevezetés 
 

1. Jogszabályi háttér 
Magyarország Alaptörvénye szerint „vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a 

magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet 

adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, 

szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő 

nemzedékek életfeltételeit.”„Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai 

egység sokszínűségéhez.” 

 

A XI. cikk kimondja, hogy „minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez” és 

„Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 

kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei 

alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők 

törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.” 

A még jelenleg hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése 

alapján a települési önkormányzat feladata a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, a 

tudományos és a művészeti tevékenység támogatása. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a 

filmszínház, az előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése és 76. § (1) bekezdése alapján a 

települési könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a helyi 

önkormányzatok kötelező feladata. A 77. § alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a törvényben felsorolt 

feladatokból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. 

 

3. Közművelődés alapelvei 
Önkormányzatunk a közművelődési koncepció megalkotása során összhangban a fenti 

jogszabályokkal az alábbi elveket fogalmazza meg: 

- Figyelemmel az esélyegyenlőségre, az egyenlő bánásmód követelményére minden állampolgár 

számára biztosítani kell a művelődéshez való jogot, továbbá a tehetséges fiatalok, valamint a 

hátrányos helyzetű, vagy a fogyatékos személyek és csoportjaik számára a kulturális lehetőségek 

hatékony kihasználását. A művelődés területein nem lehet különbséget tenni a személyek között a 

nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb nézet, nemzeti vagy társadalmi származás, 

nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján. 

- Az állampolgárok joga, hogy megismerhessék a kulturális örökség javait. 

- A kultúra részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. 

- A kultúra jelentős szerepet tölt be a különböző korosztályok szellemi nevelésében, a személyiség 

formálásában. 

- Önkormányzatunk a tulajdonát képező művelődési intézményeket fenntartja, működteti és 

együttműködik az intézményben dolgozó szakemberekkel, a helyi szervezetekkel. 

- A város lakosságának joga, hogy igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézmények szolgáltatásait, műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa. 

- Önkormányzatunk az anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi rendezvényeket. 

- A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 

közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző 



gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 

4. SWOT-analízis 

 

Erősségek Gyengeségek 

- A közművelődési intézmények működtetését, 

fenntartását kötelező feladatként 

önkormányzatunk biztosítja. 

- Helyi rendeleti szinten önkormányzatunk 

támogatást biztosít a civil szervezetek 

számára. 

- Jól működő civilszervezetek. 

- Jó együttműködés a civilszervezetekkel. 

- Folyamatosan csökken a fiatalok (ezen belül is 

legjobban a 0-18 éves korosztály) száma. 

- Művelődési Ház mérete, leterheltsége. 

- Helytörténeti múzeum elhelyezésének 

problémája. 

- A helyi foglalkoztatás viszonylag alacsony 

szintje, ebből adódóan az ingázás mértéke. 

- Középiskola hiánya, ezért kicsi a 14-18 éves 

korosztály létszáma, valamint ők is inkább a 

nagyobb városokba orientálódnak. 

Lehetőségek Veszélyek 

- Közművelődési terek bővítése, új közösségi 

terek létrehozása (Kulturális Központ) 

- Együttműködés a kistérség intézményeivel, 

civil szervezeteivel. 

- Kecskemét közelsége és a helyi intézmények 

infrastrukturális, technikai színvonala miatt a 

látogatók inkább Kecskemétet választják 

 

5. A közművelődés helyi színterei 

 

Izsák Város Önkormányzata a közművelődési feladatokat az Izsáki Általános Művelődési Központ 

intézményegységeiben és a vele megállapodást, támogatási szerződést kötött szervezetek 

bevonásával látja el. 

Intézményi egységek: 

- Izsáki ÁMK Óvodája 

- Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 

- Izsáki ÁMK Kulturális Szolgáltató Központja 

- Izsáki ÁMK Sportcsarnoka 

 

5.1 Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 

 

Az izsáki városi könyvtár szolgáltatásait főként a város lakossága veszi igénybe. Mint általános 

gyűjtőkörű városi, nyilvános közművelődési könyvtár, nagy szerepet vállal a társadalom különböző 

rétegeinek szépirodalmi, szakirodalmi és információs ellátásában. 

 

Ennek értelmében célja, hogy: 

- szellemi otthont nyújtson az emberek életen át tart tanulásához 

- a nyomtatott és elektronikus dokumentumok, valamint az internet hozzáférés biztosításával 

nyisson ablakot a világra 

- az állampolgárok tájékozódását hasznos és közérdekű információkkal segítse 



- hozzájáruljon a látogatók kulturált szabadidő eltöltéséhez 

- vegyen részt a gyermekek, fiatalok kultúrájának gazdagításában a családokkal, pedagógusokkal 

összefogva 

- a könyvtári hálózat tagintézményeivel együttműködve őrizze meg kulturális értékeinket 

- a könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelel minőségi szolgáltatások elérésére 

törekedjen 

- a tradicionális szolgáltatásaink szerepeit megtartva elektronikusan elérhető könyvtárként is 

működjön 

- elérni, hogy a könyvtár egy harmadik hely legyen az emberek életében az otthon és a munkahely 

között 

- sajátos eszközeivel méltóképpen ápolja helytörténeti hagyományainkat. 

 

Az utóbbi években jelentős minőségi változások következtek be az intézmény életében. A szakszerű 

állományalakítás, a differenciált elrendezés, az informatikai alapú kölcsönző rendszer kiépítése, - 

mely a gyors és szakszerű tájékoztatás alapja. Folyamatos szolgáltatások  (internet hozzáférés, 

fénymásolás, stb.), könyvtári programok szervezése, hozzájárultak ahhoz, hogy az olvasási 

igényeket lehetőségeinkhez mérten maximálisan kiszolgálja az intézmény. 

 

5.2 Izsáki ÁMK Kulturális Szolgáltató Központja 
 

A településen jelenleg egy többfunkciós közművelődési intézmény működik. A művelődési ház 

épülete közösségi és kiállító tér, amely adottságait kihasználva a sokszínű kulturális élet színtere és 

egyben funkcióhoz kötődő szolgáltatások működtetője. Az intézmény vezető szerepet tölt be a város 

közművelődéseben a szórakoztató rendezvények, ifjúsági és többgenerációs rendezvények, városi 

ünnepségek, kiállítások, hangversenyek, felnőtt- és gyermek színházi produkciók, nemzeti ünnepek 

szervezésében. 

Befogadója tanfolyamoknak, civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak, vallási – és politikai 

eseményeknek. Ezen kívül teret biztosít a különböző vendéglátó és kereskedelmi tevékenységeknek 

és a helyi médiának. 

 

Művelődési ház heti terem foglalásai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

Izsáki ÁMK Kulturális Szolgáltató Központja élő kapcsolatot alakított ki a település óvodájával, 

iskolájával, könyvtárával, amatőr művészeti csoportokkal és civil szervezetekkel. Rendezvényeik 

szervezésében és látogatottságában mindannyian fontos szerepet töltenek be. 

 

5.3 Izsáki ÁMK Sportcsarnoka 
A Sportcsarnok elsősorban az iskola igényeit szolgálja ki, valamint teret ad több sportszakkörnek, 

csapatnak (torna, röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás). Továbbá a körzet röplabda 

központjának is nevezhetjük. 

 

5.4 Helytörténeti gyűjtemény 
Jelenleg alkalmas helyiség hiányában nem működik. Megoldást kell találni az elhelyezésére. 

 

6. Civil szervezetek a kultúra szolgálatában 

 

Városunkban több civil szervezet és művészeti csoport működik. Ezek szinte mind aktívan 

bekapcsolódnak a város kulturális életébe tevékenységük során. A kultúra területén legjelentősebb 

szerepet vállaló civil szerveződések: 

 

6.1 Amatőr művészeti élet, művészeti csoportok 
 

6.1.1  Városi Vegyeskar 

 

A város felnőtt lakosaiból álló Városi Vegyeskar rendszeresen részt vesz a város, a megye és az 

ország különböző fesztiváljain és dalos találkozóin. Saját szervezésük az Adventi Gyertyagyújtás, 

az Adventi Hangverseny, valamint a Sárfehér Napok péntek esti hangversenye. 

 

6.1.2  Sárfehér Néptánc Egyesület 

 

A Sárfehér Néptánc Együttes 1999-ban alakult, s sok sikert ért el az elmúlt 15 év alatt. A legkisebb 

Szőlőmagok óvodás korosztálytól az idősebb Szőlőfürtök korosztályig több generáció táncol az 

egyesületen belül. 

A néptánc a gyerekek és felnőttek körében is elismert lett, mert közvetíti azokat az értékeket, 

amelyek nélkül a magyar kultúra elképzelhetetlen. Izsák jó hírét a 15 év alatt sok helyre elvitték, a 

határainkon túlra is, de fontosnak érzik, hogy a helyi rendelvényeken is részt vegyenek. 

Táncházakat szerveznek, hagyományos módon ünneplik meg a régi, népi ünnepeket. Fellépnek 

többek között a Sárfehér Napokon, a Tésztafesztiválon, kistérségi bemutatkozásokon, valamint 

majd minden városi ünnepünkön. 

 

6.1.3  882.számút Mátyási János Izsáki Cserkészcsapat 

 

1993. március 15-én alakult. Az elmúlt, 22 év alatt kb. 250 gyermek fordult meg a csapat tagjaként. 

Heti rendszerességgel szombatonként tartott délutáni foglalkozásaikon lelki dolgokkal, időszerű 

politikával, történelmi évfordulókkal, népi hagyományokkal, természetvédelemmel foglalkoznak. 

Ez utóbbi különösen kiemelt szerepet kap működésükben, mert mesterséges madárodúkat 

barkácsolnak, azokat kihelyezik, és évente tisztítják, ellenőrzik azokat. 

Közhasznúságukhoz tartozik jelenlétük a nemzeti ünnepeinken, valamint a hozzájuk tartozó fiatalok 

nyári táboroztatásának segítése. 

Anyagi támogatást egyedül Izsák Város Önkormányzatától kapnak. 



 

6.1.4   Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete (IKEM) 

 

2002 óta havi rendszerességgel szervez előadásokat a honismeret, történelem, irodalom, néprajz, 

zene, gasztronómia, turizmus témaköreiben. Főként azzal a céllal, hogy az érdeklődőket jobban 

megismertesse Erdély kultúrájával, a határon túli magyarság értékeivel, emlékeivel. Ezzel mintegy 

ízlés- és kultúra-formáló szerepet is igyekszik betölteni. Emlékmű állításaival, rovásírásos 

helységnévtábla kihelyezéseivel szintén ezt a célt szándékozik megvalósítani (a helyi hagyományok 

megörökítésével is), a civil összefogás és adakozás segítségével. Másod és harmadsorban az 

egyesület tagjai, pártolói közötti kapcsolatokat igyekszik szervezni és építeni, valamint az erdélyi 

szegény sorsú diákok támogatását is munkálja ösztöndíjak segítségével. Ezen célok érdekében más 

civil szervezetekkel is együttműködésre, összefogásra törekszik. 

 

6.1.5   Tegyünk Izsákért Egyesület 

 

Az egyéni ötleteket, s a tenni akarást megpróbálják közös erővé kovácsolni. 

Tagjaik között már 42 főt számlálhatnak. Részt vesznek városunk kulturális -és sportéletében, 

melynek keretében pinceszínházat, filmvetítéseket szerveznek, hozzájuk fűződik a Kolon Kupa 

Futóverseny az augusztus 20-ai ünnepség megszervezése, valamint a tavaszi szemétszedés. 

Népszerűsítik a sportos életmódot, a természetjárást, mint életformát, és rajta keresztül a természet 

szeretetét. Fontosnak tartják környezetünk szépítését is, ezért megragadnak minden alkalmat, 

amikor az Önkormányzattal összefogásban tehetik szebbé környezetünket, ezzel is felkeltve minden 

korosztály figyelmét a városunkat körülvevő természeti szépségek megóvására és ápolására. 

 

6.1.6   Izsákért Közalapítvány 

 

Céljai között szerepel a városi kulturális élet támogatása, valamint a műemlékvédelem. Az 

alapítvány rendszeresen fogad és továbbít célirányos támogatásokat a művészeti csoportok és egyéb 

civil szerveződések céljaira, illetve pályázatok útján anyagi támogatást nyújt a közcélt megvalósító 

szervezetek tevékenységeire, rendezvényeinek megvalósítására. 

 

6.1.7   Katolikus Családi Közösség 

 

A Családi Közösség 2003 óta létezik a katolikus egyházközségen belül, a családok összetartozását 

jelenti. A Közösség tagjai tevékenyen részt vállalnak az egyházközség életében, ez különböző 

programok szervezésében is megnyilvánul. Vannak olyanok, amelyek kifejezetten a templomhoz 

kötődnek (ünnepek, imaórák, műsorok szervezése), de vannak olyan alkalmak is, amelyek nyitottak. 

Ilyen a Szent Mihály-napi Családi Forgatag is, amely kötődik a templombúcsúhoz, a Sárfehér 

Napokhoz és ökumenikus jelleggel bír. Az önkormányzattól és az egyházközségtőt kaptak rá 

támogatást, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat is támogatta őket. 

 

6.1.8   Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány 

 

Tanulásban és hitéletben tehetséges és szorgalmas izsáki diákokat jutalmaz, valamint kiváló munkát 

végző pedagógusok munkáját ismeri el. Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek középiskolai 

továbbtanulását is támogatja. 

 

6.1.9   Tanítók az Izsáki Erdei Iskoláért Alapítvány 

 

Fő célkitűzése a helyi iskola harmadik osztályos tanul óinak eljuttatása erdei iskolába. E cél 

érdekében évente jótékonysági bál szervezését támogatja, a bevételt az erdei iskola 

megszervezésének céljára ajánlja fel. 



 

 

6.1.10  Ezüst Gólya Nyugdíjasklub 

 

A nyugdíjasklub a város nyugdíjas lakosságát fogja össze elsősorban az aktív szabadidő eltöltés 

szándékával. A klub tagjainak kulturális tevékenysége igen sokszínű: nyugdíjas korúak számára 

szervezett szavalóversenyeken vesznek részt, mozgásos, táncos foglalkozásokat szerveznek, 

valamint rendszeres klubfoglalkozásokat tartanak a művelődési házban. Kézügyességüket dicséri és 

a város hagyományait ápolja a Sárfehér Napok rendezvényei alkalmából kiállított szüreti jelenetet 

vagy egyéb életképet ábrázoló nagyszabású kompozíciójuk. Tagjaik részére kirándulásokat 

szerveznek. Törekednek kapcsolataik szélesítésére, más nyugdíjas klubokkal való kapcsolat 

felvételre. Rendszeres segítői (időnként szereplői) az óvoda és az iskola, a város kulturális célú 

rendezvényeinek, helyi fesztiváloknak, megmozdulásoknak. 

 

7. Kitüntető címek és díjak 
 

A város társadalmi és kulturális életének kiemelkedő alakjai számára alapította a Képviselő-testület 

a Díszpolgári címet, és az Izsákért emlékérmet A díjak adományozásáról Izsák Város 

Önkormányzatának Képvisel-testülete dönt, figyelembe véve a lakosság és a szakbizottságok 

javaslatát. A kitüntetések jelentősége abban áll, hogy jelzik, városunk számon tartja és megbecsüli a 

kimagasló társadalmi és kulturális értékeket, illetve azok megteremtőit, ápolóit. 

 

8. Az ifjúsági kultúra 
 

Izsákon körülbelül 460 fő tanul. Az általános iskola diáksága aktív résztvevője a település kulturális 

életének, hiszen rendszeres látogatói a kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, író olvasó 

találkozóknak. Ezen kívül többen látogatják az amatőr művészeti csoportok próbáit, valamint az 

alapfokú művészeti iskola tanóráit. Ez a korosztály aktív, kreatív, amely kiváló alapot adhat arra, 

hogy középiskolában magasabb szinten valósítsák meg az említett tevékenységeket.  

 

9. A kulturális kínálat megjelenítése 
 

A lakosság több csatornán keresztül kap információt a különböző rendezvényekről és egyéb 

közművelődési lehetőségekről: pl.: az Izsáki Televízió adásai, Kölyök Tv, városunk közéleti havi 

lapja az Izsáki Hírek, újsághirdetések, szórólapok, plakátok által. 

 

RÖVIDTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 
 

1. Általános irányelvek: 

- az itt élők igényeinek kielégítése, komfortérzetének, lokálpatriotizmusának erősítése a 

rendezvények által, különös tekintettel a gyermekek és az ifjúság közművelődésére 

- nemzeti ünnepeink méltó módon, a lakosság minél szélesebb körének bevonásával történő 

megünneplése 

- városunk turizmusának fellendítése a vonzó kulturális kínálat által 

- Izsák testvérvárosi kapcsolatainak megerősítése, esetleges kibővítése, a város jó hírnevének 

öregbítése országhatárainkon belül és kívül 

- a város egyedi kulturális arculatának kialakítása 

- kiemelt figyelem fordítása a hátrányos helyzetű rétegek kultúrájára 

 

2. Izsák Város Önkormányzata a kultúra, a közművelődés meglévő értékeinek megőrzésével 

és további fejlesztésével az alábbi célokat kívánja elérni: 
 



 

2.1  Izsák ÁMK Kulturális Szolgáltató Központja 

- A művelődési ház bővítése, mivel a jelenlegi infrastruktúra mellett nem lehet további 

rendezvényeket, programokat elhelyezni az épületben. 

- Az intézmény költségvetésén belül reális keretösszeg megjelenítse a szakmai munkára 

vonatkozóan. 

- Törekedni kell a Sárfehér Napok és a Tésztamajális nagy rendezvények folytatására, meg 

újítására. 

- Kiemelt fontosságú a pályázatok útján megszerezhető pénzügyi források bevonása. 

- A művelődési ház állandó és időszakos programkínálatának kialakítása, folyamatos bővítése a 

helyi igények alapján, különös tekintettel az iskoláskorúak nyári szabadidős programjaira. 

- Fiatal korosztály számára kínált programok körének szélesítése. 

- Nemzetiségi kultúra ápolását megcélzó programok szervezése. 

- Generációs programok szervezése. 

- Előzetes igényfelmérés alapján nagy érdeklődésre számot tartó, tömegeket megmozgató 

rendezvények szervezése. 

- Egyéb bevételi források keresése (bérbeadás, anyagi hasznot hozó rendezvények szervezése). 

 

2.2  Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 

- Kiemelt fontosságú a pályázatok útján megszerezhető pénzügyi források bevonása. 

- A könyvtár épületének karbantartása. 

- A könyvtár dolgozói felkészültségükkel, szakmai elhivatottságukkal egy 

„felhasználó központú " könyvtár működését kívánják szolgálni a társadalmi megbecsülés 

reményében, amely a főállású szakdolgozók létszámának reális bővítését kívánja meg. 

 

2.3  Kulturális kínálat megjelenítése 

- Izsáki Városi Televízió adásainak bővítése. 

- Városunk honlapjának folyamatos bővítése. 

-  A meglévő hirdetőtáblák felújítása, újak kihelyezése. 

-  Információs térképek, táblák köztéri kihelyezése. 

 

2.4  Amatőr művészeti csoportok 

- Kiemelt fontosságú a felnövekvő generációk érdeklődésének fenntartása. 

- Újabb csoportok életre hívása, segítése. 

- A városi, megyei, országos, nemzetközi bemutatkozások lehetőségének biztosítása. 

 

2.5  Civil szervezetek 

-2011. évtől átalakult a civilszervezetek önkormányzati támogatási rendszere. A képviselő-

testülethez nyújthatnak be pályázatot a helyi, bejegyzett szerveződések az Önkormányzat által 

meghatározott időpontig. A megítélt támogatási összegek mértékéről a képviselő-testület dönt az 

éves költségvetésben meghatározott előirányzat keretein belül, előre meghatározott irányvonal 

alapján. 

- Javasoljuk a város szervezeteinek az aktuális pályázati lehetőségekben való aktív részvételt. 

 

KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 
 

1. Izsáki ÁMK Kulturális Szolgálató Központja 

- A kistérségi szerepkör fokozatos erősítése. 

- Az intézmények tárgyi- technikai felszereltségének szükség szerinti bővítése. 

- A szakmai munka sokszínű és tartalmas kínálatának megtartása. 

- Uniós pályázatokon való aktív, sikeres részvétel. 

 



 

2. Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 

- A könyvtár átköltöztetése az újonnan épülő iskolába. 

- Kiemelt feladat a Városi Könyvtárban folyó sokszínű és szerteágazó szakmai munkához szükséges 

tárgyi, személyi feltételek biztosítása. 

- Tervszerű, a korábbiaknál nagyobb mértékű állománygyarapítás, különös tekintettel a nagy 

használati értékű állományegységek gyarapítására. 

- A könyvtárhasználók igényeinek figyelembevétel, közösségi színtérként funkcionálva, a szabadidő 

hasznos eltöltése, az olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés céljából könyvtári programok, 

rendezvények szervezése valamennyi korosztály számára. 

- A könyvtári online szolgáltatások bővítése, népszerűsítése. 

- "Felhasználó központú" könyvtár kialakítása. 

- Középtávú cél egy jól megválogatott, nagy használati értékű papíralapú dokumentum gyűjtemény 

kialakítása, amely kiegészül az elektronikus dokumentumok elérési lehetőségével. 

- A könyvtár honlapjának folyamatos fejlesztése. 

- Uniós pályázatokon való aktív, sikeres részvétel. 

 

3. Helytörténeti gyűjtemény 

- Megoldást kell találni a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésére és újra megnyitására. 

 

4. Amatőr művészeti csoportok 

- Az önkormányzat - lehetőségeihez mérten - fontosnak tartja a finanszírozás eddigi szisztémájának 

megőrzését a támogatás szinten tartását. 

- Új művészeti csoportok színre lépése esetén eredményes és tartalmas szakmai munkát követően 

kerülhet sor önkormányzati támogatás igénylésére. 

- Pályázati források folyamatos kihasználása. 

- Lehetőség szerint részvétel kulturális bemutatókon, versenyeken, egyéb városi, országos, esetleg 

nemzetközi rendezvényeken. 

- A csoportok létszámának bővítése minél több új tag toborzása. 

- Még aktívabb bekapcsolódás a város kulturális vérkeringésébe 

- A népi kultúra fejlesztése, továbbvitele, az ezzel kapcsolatban még fellelhető anyagok felkutatása 

gyűjtése. 

- Kapcsolatok kiépítése és folyamatos kapcsolattartás a helyi és más kulturális intézményekkel. 

- Új tehetségek bemutatkozásának biztosítása. 

- Technikai fejlesztések. 

- Évenkénti nagy rendezvények szervezése, az éves munka nagyközönség előtti bemutatásának 

céljából. 

 

5. Civil szervezetek 

- Több csoport aktív részvétele a kultúra területén. 

- A kistérségi kapcsolatrendszerek erősítése, aktív együttműködési rendszer kialakítása. 

 

KÖVETENDŐ ALAPELVEK 

 

A fenti célok elérése érdekében az önkormányzat a következő alapelveket követi: 

- A célokkal összhangban lévő egyéni és csoportos tevékenységeket az önkormányzat anyagi 

lehetőségeihez mérten - pályázati úton - támogatásban részesíti, minden esetben a valós 

teljesítményhez rendelve a támogatást és átláthatóvá téve annak felhasználását. 

- Szolgálja az általános művelődési igények kielégítését. Lehetőséget teremt az általános- és 

szakmai tájékozódáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, valamint helyi és kistérségi közösségi 

színtérként valamennyi korosztály számára hasznos programkínálatot nyújt az igényes művelődés 

és szórakozás helyszíneként. 



- Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek és az ifjúság közművelődésére és támogatásban részesíti 

azt. 

- Erkölcsileg, anyagilag és szakmailag is támogatja a civil és egyházi közösségek kulturális és 

közművelődési tevékenységét. 

- Törekszik arra, hogy minél több, érdeklődésre számot tartó, színvonalasan szervezett rendezvény 

valósuljon meg a városban. 

- Élő, kölcsönös előnyökön alapuló kulturális kapcsolatot tart fenn a testvérvárossal, esetlegesen új 

kapcsolatokat létesít. 

- Él minden olyan lehetőséggel, amely alkalmas arra, hogy Izsák kulturális értékeit 

nagyrendezvények, fesztiválok keretében bemutassa, népszerűsítse hazánkban és külföldön 

egyaránt. 

 

 

Izsák, 2015. szeptember 15.       Tetézi Attila 


