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Véleményező Ugyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság
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Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

Tervezett Határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. október 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a októberi ülésére tűzte ki a
“Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális életének
fellendítésének további lehetőségeiről” napirend tárgyalását. Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ rnegküldte az elkészített beszámolót.

Határozati javaslat:

A Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Beszámoló a kulturális
intézmények munkájáról és a város kulturális életének fellendítésének további lehetőségeiről”
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2013. október 28.

Mezőberény, 2013. október 17.

Körösi Mihály s. k
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
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Beszámoló

a kulturális intézmények munkájáról és
a város kulturális életének fellendítésének

további lehetőségeiről
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Az Orlai Pe rics Sotna Kulturális Központ közösségi létesítmény, ahol Lözosséi-műveIődési,
okitáieliiőttképzesi ős élmény’ l’unkciúk ilew’álódnak.

országos szakmai ke:!Iás szerint széles lm rétegek számára a helyi közgvűjtcménvi (u
)i!’I(I’ J’1!LtVL’I fi ÍugvoPoPs /L/!(ÍV’)/)/) t’!i’//1i!!, iJ,Í,mbo’rWU/S.?fli. vési

intézmény kínálata az egyetlen lehetőség a kulturális. közösségi tevékenységre. Az intézmény
l:lyisúge a közösségek : w r hhan használ terek a városban.

A 61 /2007/ii. 19. számú lestüiet1 döntés értelmében 2008. január I —jétől a mezőherényi kulturális
intézmények ( )rlai Petries Kulturális Központ néven, egy szakmai ős gazdasági vezetéssel lölytatiák
lcvékenysée,ü Let.

Az osszevonástól a penzüe, niceiskarításon júl összehangoltabb, hatékonyabb fe!adatcliatást remélt
(iöfltéSllotó.

Az eltelt idő alatt az összehangolódás, az együttélés terén nagy kihívásokkai küzdött az intézmény

Az összevonás tapasztalatairól 2011 novemberében tárgyalt a lestü leL

A K IL::”ás IKözpont minden évben elcs.tei tesz azon ogszahályi öieie/aUségéiet;. hogy beszámol
az előző évben végzett munkáról a Képviselő-testületnek. Ezek az an’agok részletesen tartalmazzák
a személyi. tánvi ieItéLe!eket. a küiénhöző osztályokon elvégzett teladatokat. Ekkor kerül eikgásra
az ées munkaterv.

Jelen beszámoló az intézmény 2013. szeptember 30-ig elvégzett szakmai tevékenységét n
rendezvényekre i’ókuszá va mutatom be.

Az Orlai Peíries oma Ku turúl is Központ alaptevékenysége szakfeladat szerinti hesoroláshan a
következők:

--

L 910501 I i.ozn1uvelodesi tevekenvsegek es tamogatasuk
2. 91 (b02 I özműveiődési injézmenyek. közösség szmterek működretese
3. 910121 I Könyvtári úllomán’, g\ arapítása. nyíl’. ántartésa

4. 9101221 Könyvtári állomány feltárása,_megőrzése,_védelme

5. 91 01 23 I Könyvtári szolgáltatások

6. 91 02011 M úzeumi. gyűjteményi tevékenység

7. 910203! Múzeumi kiállítási tevékenység

8. 910204 I Múzeumi közmű\eíődési. Közösségkapcso1ati tesékenvség
9. 9 I 042 I Védett természet területek ős természet értékek e.iztamsa
10. 841 19 Nemzeti ünnepek programjai

—___________

1 1. 841 I ‘02 I Kenek áhami ős önkormányzati renciezénve.

12. 9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáhatás

13. 9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

14. 581400 Folyóirat, időszak kidvánv kiadósa
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I 5. 85593 lskoIarcndszern kívül nem szakiuni oktatás
6. 855932 lskoIarendszerc kívül szakmai kitás

7. 855933 loeIakoztatást ősróő úpvsck
8. 8a:9ii Megváltozott i u 1kpessá??,ű:k In[ ltció kí5pzésc

19. 855935 szakmai to\’áhhkápzések

20. 855936 kkző Ikészítő kézések

2 L 855937 M.ii.s. egyéb felnőttoktatás

Állandó partnereink:

Belső l)artnerek:
• J H1[CZI11Cfl\

• az intézniény .ii unkáa alko:/tntolt munkatársai

• proiekwkhen é)lO:!e

• szakkörvezetők. művészeti vezetők, résztvevők csdtaejnik

• fenntartó

• önkéntesek

• közősségi si lgáktbas résztvevők

• dákmunkáskéni L>kknouaí..

Kiső pirtnerek:

•

• olvasók, köny ‘tái aszaé éá. áogatók, nézők, ntézniényt hasznáIók táborozók

• he száilítók (színház. kiállítók, ‘eíIépők, stb.)

• városi oktatási intézmények

• \‘árosi intézmények

• iskolai kö yvtárak. köz űveIődési felelősök
• térségi, megyei. országos szakmai intézmények, szervezetek, módszertani központok

• szakmai civil szervezetek

• városi civil szervezetek

• helyi vállalkozások

• iieiyi, megyei médiák

• személyes — szakmai
—

kapcsolatok

Szaknini tevékek’ység bemutatása

Heti több kaal:

o Mezónerén’: Mazsorc-ü. EC\ ites
O acs:\om jaaaár —

o ura: Sz.nec!

O ‘m-me. es sC!Je:z

o ..irmclorne paares

o Vc:sanc csooeo
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Heti ey alkílonimal:

o Népi I )i ‘ítő űvészeti íakkör
o Foth’arró szakkör (i.! Indult)

o Berényi Népda:kö’:

o úi: lyülks

o Ks—Bcrénykc NépláiiccsoinH

o Jóga IK ILl b

o Kreatív kézműves kör családi lbgWozáo;
o BalcÉt Gi

o Kulcs a számíJógépliez

Ilaví ev alkalommal:

o km mLk K!uba

o Váwsi Nvuidíjas Klub

o PA I lX Nyugdíjas Klub

o A JÁMOP—323i’09!2-20 0—0022 projekt fennnnÍásban Jbgyalékkal élők számára szervezett
kézniűves (2Ik,ao)l

havi reiulszeressége! intézinéiiyiinkben talá’koznak:
o AJ Frista sület

o Baráti ‚vleL 4C!b(é!L\é!1

5 V O5 ( J l C\ lt

O íViezőherén i I’tt)lLéne[i es ajvecletirn oves[tle[
o ‘.dn r:)atoio Alaoívanv

o Vakok és Gyengén látók Békés Meve Egyesülete Helyi Szer’czete
o Áliáskeresés a neten ibgía!kozás

Ne’edéeae:

o Eél\eíUVLíjlők köie

í’z:adszees taóórák:

o iatimizciasz

o Demasz In ormacios íont

Rendezvények: összes I ogaészám: 46 065 fő

;átogaószáni: 3 500 fő
A Magyar Kultúra Nanja rendezvénvsoroza

I. Kuhz;ráks esemérrvek kiáHírás megnyitása (Kiállító Color Foróklab)
2 Azöréé2 nem aszik sznház be ató. előtie niegemiétezés a agaf Kattúra

3 /VCS kapnk káiJítás Cservnák Jaros mKá1ból
4. Vúze esték: 290 év őceink hagyatékáhan

1723- A szlováKok lerepeuése— Körösi Mihály



Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

5650 Mezőberény, Fő Út 6.
Tel/fax: (66)515-553; Tel: (66)515-550
e-mól: opskk@mezobereny.hu
htp:/Jopskk.mezobereny.hu

-F

5. í’’1eséi nekeiri Szabó T. Anna iróiőve1

6. Szrhzbus,,: Kószivű ember flai

7. Pappná I szcg Ilona: \‘irgaim lhtókiálIítÉls

Fehruár

)g((szam: 3 262 tŐ

8. Békés Megyei I lírkip lv sportoló - Év ci bcrc díjáadó

‘) Köyvtáiasználad í1glalkozás

I 0. Fúráztunk — lotok 1:11 litás Savoltné Fökiesi Zsuzsa es bmw ( ivörgyné képeibői

II . Szép magyar beszéd, Kazinczy — verseny, területi brdutója ([ekő tagozatosok részére)

(2. Múzeumi esték: 290 év elődeink hae’vakkáhan Második c

visszacmlékezése2 (b zélgetés) - Henger Péter

Március

!:‘tlogatószáin: 3 868 fő
13. Civil koníárencia

Ii. Orvosi előadás: Cakorhetegség. Étmód-terápia, Rúkbategség - Dr. Magym

5. 2n 2nszné(a1 (oglalkozás

I 6. Színhtizi estek: Egy csók ás más semmi - zenés vígÍá[ék
I 7. Mesélj nekem: Szegedi Katalin i (es

Ünnepi megmalékezés az 1848-49-es Rnrada(omról ás sz badsúgharerók Elismerések

átadúsa

I . Olsasúva nevelés — Orszácos Künvviáros Koniérenein

20 Házi Siit( mefl\ oaULEJO ás vereny

21. Múzemai esták: 290 év elődeink bagvatékában Örec házak régi Sirténetek — KötUer

átogatószán;: 5 637 fő

22 Egészségnap

23 kmcretrejesztő előadás középisko!ásoknak: Dr. Zacher Gábor toxikoógns

21. Orkil SzínDadhen1ueitója: Senki sem tökéIees, iskoáhan

25. Or osi eőadás: Az érelmeszeseoés d’őhb - D. Csó: Lászó

26. II. Dniostaáikozó Szabó Aeia ás Szabó Anta(né anlékére

27. Kön\, tá: sznáar áoaiakozás

2$. ÁlIáskresés a neten - foe)akozás munkanéikü!ieknek
29. Múzeumi esték: 290 év elődeink atákába:: A erk ás a Magyarok eteieo4ése

- Dr. Erdész Ádám
30. !rish Daece Teraado - Ír sztepránc show
31 Mesá nekem: Cscrnyik Szende iáoajbáhos

32. Tánc\Ozsga



Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

5450 Mezöberény, Fő Út 6.
ieJfax (66)515-553; Tel: (66)515-550
e-maiL opgkk@mezobereny.hu
h:://opskk.mezoberenyhu

33. Iifl(2’ LL

I’s

‘):t,,lo: 3 314 fő

34. C i’’i I bogr:’csuz, K boi—, kibkz• . p.6csa—, ickv6r- és

savajv:11 .!:;

35. Díszítőművészet egy élewn Kiszely .ianosnc é!cimű

36. vlezőbcrén\ i iéiínzéek cuiriű könyv

.7. Színliézbusz — ‘UR)nd A baiig

3$. Icxö I\’a!azs — lotli !sOzs UO h)I(VnU[() kiállítása

39. Orvosi olőadas: Mege vheők- voinou— és hélrendszeri dug saok — Dr. Oláh

.14. Jótékonysági Koncert Dombi 1vi 1Vgykczolcsó

41 . Városi Gyermeknup: Pünkösdi kiiályválaszkis

Június
látogatószám: 4 137 fő

42. Rörze és 4oihaeéc

3 A O°SK iy Ma od si ‚ ‚ naiv ‘, i r 1 nk d Ii o iii so

14. odaeóeuuap

Mcse nekem: ;‘eean\ Jucii Kossuth es Jaszai Mari dilas sznmuvesz

46. Szmnh6zbusy: nakcsoare - Lear király

47. Könvvtá:hasznáiati Íogialkozás
J4 Köa\ vtáI is:nálei.i eIa1..oés

49 .Ardi szilvia cőaciása

54. N’lúzeumok eisL:aa
5 I . Jótékonysági Táncg4ia

32. Kézmá’ es tábor

53. Álláskeresés a neten - íogialkozás munkunéIküiieknck

54. IKulturális turizmus Szeekovszky Lászlóval Mezőherény-Arad

J úHus
átogaószém: 1 ó66 fő

55. 1-jétől I2-ig hérköznapokon SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató

Auguszrus

átotaószám: 16244 fő

56. A skeresés a nete - ogakozás uaeianélküiieknek

57. 1! . Mez e:énv v:vész:ev.

58. XVII. Berényi N%pok
‘3. K:a:.4ások:

• 36k: József emlékkiáihtás



Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

5650 Mezőberény, Fő Út 6.
Tel/fax: (66)515-553; Tel: (66)515-550
e-mail: opskk@mezobereny.hu
htzp:/Jopskk.mezobereny.hu

• Nagy pám titKsége
Valentinyi KárolY: 1 a sz cIa [képek

• II. Mezőberén i Művúszielen alkotói
• CsaládFa kiállítás

Szepteni ber

;átogatdszá!n: 4 437 lé
60. (il)k SEb!. - Az év természetlötósa 21)12 — orsza os vándorkiállítá
61. Rörze es hollianiac
o2. Édesanyám nyomdokán - I lernádi Erzsébet kiállítása
63. Pelőfi ldmlékhelyck 27. Nemzetközi lalálkozója
64. Közlekedéshiztonsái Nap
6a. Ill. I oltottkaposvla esz.bva

• Mclvi értékeink és az Mbe helyismereti adatbázis bemutatása

66. Mazőberényhen itthon vagy! — Magyarország szeretlek!
67. I lelyi értékeink bemutatása és betekintés a berényi kamrák alneseibe
68. Mesetarisznya

A íbot összesített rendezvények 39 hét eseményeit sorolják Fel. l-la a többaapos eseményeket (táborok.
kon co:k) egynek veszem, liem számolom a heti, havi rendszerességgel ismétlődő eseményeket,

eszeu CsogO!tt5’ mLlnká;t. akkor is átlagosan hét ű2-hnooas előkészületet igény lő — program
jut egy hónapra.

A látogatók száma szerint (a ‚enLícerev ‚nűve!óddvi !;o::ovsdgekiwi epe/t) átlagosan, havonta 4607
fő, vagyis nagyjából minden második lakos megfordul a Kulturális Központban.

Ez a re -sttveea aagyobb, mint z eőző óv azonos időszakában volt.
Ez a tén pedig azért tekintaető különösen komov retjc-sítnénvnek, mert az intézményben tavassza
nagt arányú lútszámkúokés és átszervezés volr A dolgozóknak áj területeket Feladatkörüket kellett
klváilalnia, mertismeraie. változott az idáheosziásuk.

tsepzesek:

A Kulturális Központ rendelkezIk fenőttképzés nyitvánartási számmal. Egyelőre befogadója
vagyunk a külső oktatási intézmények, vállalkozások á!tai szervezet’. képzéseknek. ameiyekhez Jól
felszerelt helyiségeket tudunk biztosítani.
2012-herr saját számítástechnikai képzéseket szerveztünk a c!vi szervezetez tagjai. az érderdődők
számára. 201 3-han ezt a feladatot a TÁMOP 2.1.2 Tudásod a jvőd országos proeK keretein belül
több órában, hatékonyabban cl tehet lám!.

Mód in:

CC! c zo ‘ea”e-.. a n ‘n” ‘e» 1’ honi 1pon a 10 CL e \eke
rovw Luoos!tasok o!vashato es az esemenvek Ker)eKoej? menuperroan 10[0X tnlawamos.
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A város megújult honlapjának szckcsztése 201 nyarától az intézmény Ieielősségc ás közös kiadnia n

lÍgánc-,orí I vatni munkntársával. A i aktuális inforiuációkkai Való Id(öltése

ipainlai már g lékeyi-i zajlik. iIi ié-i Örvendetes, mert inindeyikünk a napi

a!npféladaiu mellett végzi ezt a munkát. Az odni étogalottsága (olya! tosan növekszik. ekOünk

ró, hoc’; a korábbi tartalmakat baivamatosni aku

A Mezőberé’i Iírmondó s;:0 Étése, kiadása ugyancsak 20! I —től intézményi icidiL NJézség.

loev evikflnk sem újsttíró. nlédO:sLnkember. Azt a kitűzött célt, a váos vezetése inIarrnáljn

(löntéSenől Inkoss0gol, 3érjüL. Teret kapnak iz intézmények, civil szervezetek, egyházak ás az

olvasók is. Nem fó profi a hirr1ctésel szervezése, de vannak állandó ás visszntérő p rtnere ik, akik az

ujs/g által á-ik ci céküzZtnségüke. A lap 200() oéldónvhao 12 oldalon, ingyenesen jelenik mec

havonta. a testületi ülést követő pénteken.

Pályázati akti itás

EtI-s pre jeklek 2011-2013: 100.855.263.- Ft

TAMOP 3.23—09/2—2010—0022 KÖzösség_tidás_z.vő ió oaóhs tanulás k hataloL

ás iiá[raiiyos helyzetűek 5,;’ió! Mez6bcr)iybca (fenntartási lős,a;k)

?0;wguiósi ov.’: 3S. 07-l. 619.— Ft

2. TIOP I .2.3—1 1/1—2012—025 1 Korszerű ti . 3-- máh3z:s—közösségi tér—hozzókrés—egyenlő

csái\ ek

1ogoI6si QL’)7 8. 0u(L 000.- Ft

3. TÁMOP-3.2. 12-12/1-2012-0019 kultL1ráiis szakemberek oán1-.épzése Békés megyében

(kon;oreiwn)

!w;Jogokii ös:eg: 3. N-i-I. 000.-- 13’

4. TÁMOP-3,2,4,A- I / 1-2012-0003 A mezőhei-énvi árosi könv tár nem krnió0s ás i1iirniúIis

szerepének erősítése az éleihosszig tartó tanulás érdekében

Iúiv;tci ö.s7e: 27.110.097.- F

5. TAMOP-3.2. 3-20 2/1-2012-0489 Óvodától a gimaózumig-három nemzeáság sze0emi

örőksécének nyomában

i0ni()dk. öz:eg: 23,y26.5-P.— Fi -

NKA pályázatok 2013: 550.000.- Ft

6. ío;atőr mű észtelep chora olááse

‚ncgaíóv/ vzg: 300. 036.- Fi

7. Meserrisznya — közös nesélésre az O:’ai 2erics Soma Kowóhs Közpo. köry’\ táróba:; a

rbnese :apj;, Beneóek Eek sz0.eeé neén

ö.v:eg: 25(). 00(1. — Fi

Városi pályázatok 2013: 410.000.- Ft

8. Városi 2neaségekjeies napokhoz kötődően

i(:J:L-galuo usseg: 50.00’) —

3. vár-as g\’.rm3.oiap. TÖ éne:nIL:azás a 290 éves Vezőcrényben
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/O. MúzeLnhlok j:?.kIhja 2013.

I fi: ii.’s:: -ID. 000. Ii

/ 1. Kkzd Janns Okimű k bUí1sa

!U)n(),fI/(i,, össg. 25.000.— Fi

12. Kauincv•’ léP Magyar Bcz.éd V:rSi lor(luIo

IJ![)ufi/ó,’’ o.’’eg: 10. 000.— 1/

13. A Berényi Ncpdalkür szániára lelknő ruha beszerzése

7.;)(/(f5; t0.0O(I- »‘/

/4. Könycr Napok

hbnoii1uzi [.s.’;:»: -ID. 00(;. Fi

5. 290 év c’niD ink :aw DHo7 m lékhelyek

:it; öss’: 95.000.- Fi

É rdekesén,eövck áyczritok 2013: 625.0O(— Ft

1 ‘. 7öm.,’j’i dekr-ltségnövelő

/iií(i.’i Aszg: 512.000.- Ft

17. Közművelödési érdekeltség növelő

ll,i1Qf!/d.5? s.v:(rx: 113. 000.— Fi

éh támoIás.$. 2013: 563.200.- Ft

X. diákmunka elősegíö7sc pegrnm ( ber 100% ‘irl:S’n7a

ös.’-zeF: 563.200... 71

2013 éj vésd

Térségi civil la0éás

A he’yi civil szervezeekke1 vannk’s n.pi :sobtot tartunk íenn. Több szervcze[e együtt

dolgou.k, segítjük a rcez’é’n’aike. másokkai közösen szervezett 9rogra aik vannak. A

!eyi, eici II -cző!iáa honlapon, úsághan i.zctítUk az inirn ciéka. A munkánk

minőségének e sro ése hogy megyei, térségi koníercnciákra eőadókéHt is megó ívnak hcnrm Linket.

De van ho\ á fejiőckink.

Azonban az, hogy valódi térségi clvii rnűheHyé válhassunk, még az ú elején arLunk. A

megvaóstása érdekében ÍovamaTosan tartjuk a kapcsolatot és röreksz[irk az eyiittműkö•óésre a

1\ezótee2Lse in.ézménevek ev$ szervezeteivel, a á:ás:. v:aae scítő

szer zekeh

Esélyegycniősé— úság—ön.é.’srég

Mezőber-énv rendelkezik ifjúsági Koeepeióva és Heiy Esélyegyenlőségi Progrntnrnal. Mindkéi

an-agnó. .:ovr:SaO. Or’v’ a kHa’ális terüíe reszi a ooigát. cc továbai teendőinK is vannak.

A köz5sségi szo áiat közénskolákban történő bevezetése, a támogazot ákmanke. pályázitaink,

rz Dnkéctesek óngaciása. a felsőfokú tanib ár:\cka végző baHgaté.k gy2korlati telykén rö!néfl5
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l()LIdasa ;zlI ai van a viros és ilúznény. in k;H: a I tiuk kü’öss_’.u elethe láikilő

l)C’vO1]! segitik. Az öiiiLss’ tunktuiSzíalatot hii.[OSít iIak)knat.._ a jmmkanéiküliek Is

élnek a lehcIseeeL

Az in[éznénvbci történt iabkni tardvcr, szoftver) ÍjsztézcI és poganiok

fogva ositasakor L iemelt iponI volt az Csé’C\fl ÓsC.

Az intéz iéyeiiikbe valo I,ikai ejotas az(nhwl nem téhasználóbarát.

A következő években meg kell találni azokat a lo ásokat. amelyek hnanszírozzak az intézmény—

cgvségoiak aklálv-nientesítését.

Tu rum is

A GYÜSZ—1[ egkeresése Új lendületet adoI a városban már meglévő, elemeihen fellelhei:ő

turisztikai tevékenységnek.

Vállalkozások, ci v szervezetek, maeáncmbeieI haglalkoztak korábban is vendéglátással, különböző

szoigáltaá:okkal.

Szükség van a turisztikai tevékaységek Össze angoására, együttműködésre, cIa a közös niinkát

gátolja — helyenként — a hizalnatkinság, azagy.odnlom saját érdekek :a üléséői. Mindenki [ucja.

együtt kellene, lehetne továbblépui, Lgyanakkor nem világos: hogyan.

Nyilvánvaló, hogy a Kulturális Közoontnak ebben a lolyamatban leladatot kell vállaIn a.

Az s varások azonban nem lgalniazódtak meg eddig.

kt te\éke!’ség körvualazódik:

1)(Iinációs teladatkör: a város turisztikai a nác ó nak

o Üss gyüjlasa.

o meghirdetése

O küiláiása.

o informácó aa

* szmvcezéso

o !r:s;’t ka progLacsomagok összeál ítása

o ráli proga!rok

• pI.: Bereny r’aoon. Ma ai:s. stö.

o kan.’ ománvápoh5 programok

gsztroómiai események p1.: Íöltötiiáposza Feszi vá,

• kézmá’. es mesersén. nemiaatok, ásárok

• mezőgazdaság: esemémeLhez kapcsolódó akk\

börze. Dolhanac

He)v etoüiar

— (:id. —

eeca:ak. :ogy izínro Lozza az ezmé::y ea az eniúlt é:izedea atatt ksszegx djör, á’clt

ormác :ókai, ckn;-ea ü.!mckac, értékilsLaKat, !‘dszerezzük azokat. nutassuk be ezeket minél

szélesebb örüen. szogamn.zzck a hebvi. nege :‘téktárha töréná ‘elvétcüke. Kurassek hal az eddig

ra;tve maradt helyi (baynmayok. cnnoógiák, szoásck’ éeikot.
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‘\. értékeink hea sier•:’u poLu:nliJ ioi hozzlarLI iaI az )[ézIfl(.ny iilOfl1)öjO

;keeLei a n ;;k ‚ nnv: a nkah u i ‘ v’:’1L1. v(i I Iii

Ílgan;zcn Icket

A feI h ierüIeeken i hatékonyan mwkvézés n vno nitaiuinak iviás;i

eredményezheti.

A k.;i végzett tunzmu Ndée, Igniv;k det e keIléc. értékeink tudatos

fékzínre ozsa bei iási. a rendezvények szervezése képzésckke veiée!s. népi

isiesterség) rosuIva jvíi InLse alternatív jvedeIeitermcő képességét, és

m n nkahelvteremtő ehetőéje hordoz iaeiban.

:1 /h’w?ite, 1W177 a !un;!; r:si’. !u/,,(’ni (I JÍJ!í /QV(I/)J)11(/(LL

r: Iw-ii IC/IJILIS)

fv1czőbeiéii’_ 20 I 6.
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