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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT/2008/1-0676 azonosító számú 

címbirtokosaként, a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben megjelent az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására 

igénybe vehető támogatás igénybevételével megvalósította a tervezett beruházást és a záró 

kifizetési kérelem benyújtását követően megkezdhette a működtetést. 

Az elmúlt időszak tapasztalatait összefoglalva az IKSZT munkatársak összeállították az 

alábbi részletes összefoglalót: 

 

 
Jelentés az IKSZT rendezvényeiről 

 

2011. május 3-án kezdte meg működését Eplényben az IKSZT. A Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium adományozta ezt a címet az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

programon belül a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz 

kapcsolódó Integrált közösségi és szolgáltató Tér cím elnyerésére. Lehetőséget kaptunk ezzel 

arra, hogy mind a lakosság mind a civil szervezetek számára helyet és lehetőséget biztosítsunk 

előadások, tanácsadások, fórumok, közművelődési programok számára. 

Opcionális szolgáltatásaink: 

 Ifjúsági közösségi programok szervezése 

 Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése 

 Ifjúsági információs pont működtetése 

 Fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása 

 Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez 

 Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése 

 Közösségi internet hozzáférés biztosítása önállóan vagy teleházban működő 

eMagyarország ponton 

 Közművelődési programok szervezése 

 Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása 

 Közösségfejlesztési folyamatok generálása folyamatkövetése 

 Hely biztosítása civil szervezetek számára 

 Egészségfejlesztési folyamatok szervezése 

 Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló végpont) 

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont működtetése 



 Ifjúsági klub 

 Közösségi terem 

Továbbá, amire a lakossági igény mutatkozik. 

2012- es programok 

2012.01.07. Pótszilveszter a Művelődési házban.  

2012.01.09. Zumba a Művelődési házban. 

2012.01.12. Egyházközösség találkozója az IKSZT előadó teremben. 

2012.01.13. Filmvetítés az IKSZT teremben megtalálható ifjúsági klubban.  

2012.01.21. Igény szerint filmvetítés a Művelődési házban.  

 

2012.01.26. 2012. évi költségvetés jóváhagyása, pályázati tájékoztató a „BAKONYÉRT 

„Vidékfejlesztési Akciócsoport előadásában. A közgyűlésen a polgármester képviselte az 

önkormányzatot és adott tájékoztatást az IKSZT munkatársaknak. 

2012.02.09. LEADER pályázat hiánypótlás az IKSZT teremben. Fiskál János Polgármester Úr 

tájékoztatása a LEADER pályázattal kapcsolatos hiánypótlások beadásáról. 

2012.02.09. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.02.10. Retro Disco a Művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a 

program megtartására.  

2012.02.13. ÁFSZ (Állami foglalkoztatási Szolgáltatás) információs pont Az aktuális állás és 

képzés lehetőségekről tájékoztatás. Az ÁFSZ rajtuk kivűl álló okok miatt a helyszínre nem tudtak 

kiszállni, így a tájékoztatást e-mailben tartották meg, amit mi közzé tettünk a lakosság felé.  

2012.02.13. Goggle gyakorlati használata Mazzini: Azt hittem ismerem a Google-t című könyve 

alapján tartott képzés a könyvtárban.  

2012.02.15.Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek. A 

tájékoztatást Czibulka Dóra pályázati szaktanácsadó tartotta.  

2012.02.17. Kirakodó vásár a Művelődési házban A-Z Kereskedőház Kft.  

2012.02.18. Farsang a gyerekeknek a Művelődési házban. Hagyományosan megrendezett 

program az Eplényi Gyermekekért Alapítvány szervezésében. Az IKSZT helyet és lehetőséget 

biztosított a program megtartására.  

2012.02.12.-2012.02.20. Farsang képekben kiállítás. A Farsanggal kapcsolatos népszokások pl: 

Busójárás, képes bemutatója volt megtekinthető a könyvtárban Február hónapban. A kiállítás, a 

könyvtár nyitvatartási ideje alatt volt meg tekinthető illetve a hozzá kapcsolódó szakirodalom 

kikölcsönözhető.  

2012.02.20-2012.03.20. Farsangi élményeim címmel rajpályázatot hirdettünk. A legjobb rajzok 

díjazásban részesültek. 

2012.02.24. Fortuna Színjátszó Egyesület közgyűlés az IKSZT teremben. 



2012.02.29.Tájékoztató a gazdálkodókat érintő jogszabályváltozásokról. A fogadó órát Klausz 

Norbert falugazdász tartotta.  

2012.03.08. Kirakodó vásár Zinetex Kft a Művelődési házban. 

2012.03.08. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.03.09."Életet az éveknek" megyei nyugdíjasklubok sakk és rejtvényfejtő versenye a 

Művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a program megtartására.  

2012.03.10. Eke bál a Művelődési házban. 

2012.03.14. Felolvasó est a könyvtárban Petőfi Sándor verseiből. 

2012. Márciustól állandó kiállítás vette kezdetét a könyvtárban. A kiállítás keretein belül 

megismerhetik a híres emberek, tudósok, írók, költők életét, munkásságát, valamint 

megtekinthetőek a település aktuális programjai. 

2012.03.19. Petőcz Zoltánné kirakodó vásár a Művelődési házban. 

2012.03.26. Szűrővizsgálatok jelentősége, homeopátia, Dr. Kovács Hajnalka háziorvos előadása 

az IKSZT teremben. 

2012.03.28. 2012. évi mező- és erdőgazdasági kifizetési kérelmek, támogatás igények 

ismertetése. A képzést Klausz Norbert falugazdász tartotta. 

2012.03.30. Igény szerinti filmvetítés az ifjúsági klubban. 

2012.03.31. Húsvétra készülődés a gyerekekkel a művelődési házban. Az előkészületekben az 

Eplényi Gyermekekért Alapítvány nyújtott segítséget.  

2012.04.03. "Filléres" vásár a Művelődési házban. 

2012.04.12. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.04.20. A Fortuna Színjátszó Egyesület heti rendszerességgel kezdte meg próbáit a 

Művelődési házban. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a próbák megtartására. A 

programot Takács Tímea IKSZT programszervező és egyben a Fortuna Színjátszó Egyesület 

elnökeként bonyolította le. 

2012.04.21. Galambos Lajos sakk emlékverseny a Művelődési házban. 

2012.04.21. „ Nemcsak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjas klubdélután a Művelődési házban. Az 

Eplényi Komédiás Egylet Rejtő Jenő: Rózsa a lovag című vígjátékát vitte színpadra. A 

nyugdíjasokat pogácsa, bor, tea várta. A zenéről Nyári László és Viszt Tünde gondoskodott.  

2012.04.24. A tavasz gyógynövényei és felhasználásuk Takács Ferenc kertészmérnök előadása 

az IKSZT előadó teremben.  

2012.04.25. Aktuális pályázatok ismertetése. Az előadást Hutvágnerné Kasper Judit a 

"BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület elnöke tartja.  

2012.04.27. Mesemondó verseny általános iskolások és óvódások számára lett meghirdetve, de 

a program jelentkezők hiányában elmaradt. Helyette április hónapban kiállítás volt 

megtekinthető az alábbi témában: Gyermek könyvek napja, Egészségügyi világnap, Nemzeti 



Rákellenes nap,Nemzeti Műemléknap, Föld Napja, Könyv Napja, Táncművészet világnapja, 

Örkény István, Tessedik Sámuel, Zsigmondy Richárd.  

2012.04.28. Ingyenes szemvizsgálat Csider Éva szemoptikus közreműködésével az IKSZT 

teremben. 

2012.05.05. Anyák napi kézműves foglalkozás a Művelődési házban. A kellékeket  az 

Önkormányzat biztosította.  

2012.05.07. Az aktuális állás és képzés lehetőségekről tájékoztatás. Az ÁFSZ rajtuk kivűl álló 

okok miatt a helyszínre nem tudtak kiszállni, így a tájékoztatást e-mailben tartották meg, amit 

mi közzé tettünk a lakosság felé. 

2012.05.07. Picassa album létrehozása és gyakorlati kezelése a könyvtárban. 

2012.05.10. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.05.15. Petőcz Zoltán kirakodó vásár. 

2012.05.26. Igény szerint filmvetítés az IKSZT teremben. 

2012.05.30. Kirakodó vásár a Művelődési házban. 

2012.05.29. Ügyfélkapu regisztráció. Az ügyfélkapu használata a Zirci Okmányiroda 

munkatársa segítségével. 

2012.05.31. Fogadóórát tartott Klausz Norbert falugazdász. 

2012.06.02. Billiárd bajnokság a Művelődési házban. 

2012.06.04. Kirakodó vásár: Zinetex Kft.  

2012.06.09.  XX. Eplényi Gyermeknap. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány hagyományosan 

megrendezett szabadtéri egész napos programja a gyerekeknek. Takács Tímea IKSZT 

programszervező adminisztratív feladatokat látott el a rendezvény lebonyolításában, illetve 

színdarabot tanított be a Fortuna Színjátszó Egyesület tagjainak.(elnök) A színpadi programokon 

felléptek óvódások, iskolások, diákok. 

Programok: 

8:00-9:00 Zenés ébresztő Rudi bohóccal 

9:00-9:30 Vidám félóra Rudi bohóccal  

9:30-9:45 Polgármesteri köszöntő  

9:45-10:00 Zumba Csepeli Evelin vezetésével  

10:00-11:00 Családi ügyességi verseny a pályán /a helyszínen alkotott csapatok, szülők, barátok, 

gyerekek közreműködésével/  

11:00-11:30 A budapesti Csodák Palotájának kitelepített műsora: érdekes és izgalmas fizikai, 

kémiai kísérletek bemutatása  

11:30-12:00 Óriási szappanbuborék-fújás a focipályán  

12:00-13:00 Berenhidai Huszár Péter Barantacsapat: hagyományos magyar harcművészeti 

egyesület veszprémi csoportjának bemutatója  

13:00-13:30 A veszprémi Bonita Sporttánc Egyesület produkciója /Betanította: Lunk Gabriella/  



13:30-14:30 Az Eplényi Komédiás Egylet gyermeknapi előadása  

15:00-15:30 Halas Adelaida, a Petőfi Színház művésznőjének zenés műsora minden korosztály 

számára  

15:30-16:00 Az alapító és a régi alapítványi tagok köszöntése  

16:00-16:30 Egyed Brigitta, a Pannon Várszínház művésznőjének zenés interaktív előadása  

16:30-17:00 Az eplényi ovisok, kislányok és a „táncos lábú” fiúk félórája  

17:00-17:30 Varga Viktor, a Csillag Születik felfedezettjének műsora  

17:30-18:30 Az Égigérő Fa Hagyományőrző és Néptánccsoport, valamint a Kis-Bakony 

Néptáncegyüttes bemutatója, táncházzal egybekötve  

18:30-19:00 HAIR – a Fortuna Színjátszó Egyesület előadásában /Rendezte: Takács Tímea/  

19:00-20:00 Tombola – Fődíj: 2 fő/2 éjszaka reggelivel, a háromcsillagos, szegedi Tisza Hotelben 

az Irány Magyarország honlap szerkesztőségének felajánlásával  

20:00-21:00 Kölyök Disco Magyar Janóval  

21:00- Lézershow-val búcsúzunk a XX. Eplényi Gyermeknaptól  

Egyéb programok  

13:00-15:00 EBÉD: Babgulyás pogácsával. Minden gyermek részére ingyen!  

Kézműves foglalkozások /ötletek ajándékkészítéshez/  

Babasátor /babajátékok piciknek/  

Egészségügyi sátor /ingyenes vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, prosztata- és emlőszűrés, 

testsúly-diagnosztika/  

Óriás csúszda - minden csúszás ingyenes!  

Állatsimogató  

Kidobó, foci, tollas, sárkányeregetés  

Sportgyaloglás az erdőben 

 

2012.06.14. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.06.18. Napló olvasó találkozó az IKSZT teremben. 

2012.06.21. Kirakodó vásár a Művelődési házban. 

2012.06.26. Könyvtárhasználati foglalkozás. A gyerekek megismerkedhettek a könyvtári 

renddel, a könyvek besorolásával, a nagyobbak betekintést nyerhettek a katalógus használatába 

is. 

2012.06.26. Kirakodó vásár Pivarcsi-Kőrös Kft.  

2012.06.26. Billiárd bajnokság a Művelődési házban. 

2012.06.27. Fogadóórát tartott Klausz Norbert falugazdász.  

2012.06.28. Kirakodó vásár: Zinetex Kft.  

2012.07.01-2012.08.31. Virágolvasó pályázat. Július és augusztus hónapban olvasó pályázatot 

hirdettünk az általános iskolás gyerekeknek. Minden egyes könyvtári könyv kikölcsönzése és 



elolvasása után egy szirmot kaptak, amely a táblára felkerült. Az első 3 helyezett díjazásban 

részesült.  

2012.07.07. Retro Disco a Művelődési házban, melyet a Fortuna Színjátszó Egyesület és a 

Grátisz büfé bonyolított le. Az IKSZT helyet és lehetőséget biztosított a program megtartására.  

2012.07.12. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.07.20. Kirakodó vásár a Művelődési házban. 

2012.07.25. A „BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport -kifizetési kérelmek kitöltéséhez 

útmutatás. Az előadást Hutvágnerné Kasper Judit a "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport 

Egyesület elnöke tartotta. 

2012.07.26. A Lauder Javne zeneiskola zenei tábora. A tábor programjába bekapcsolódhattak, a 

próbákon részt vehettek Eplény és környéke zenét tanuló és játszó ifjúsága.  

2012.08.06. Az aktuális állás és képzés lehetőségekről tájékoztatás. Az ÁFSZ rajtuk kivűl álló 

okok miatt a helyszínre nem tudtak kiszállni, így a tájékoztatást e-mailben tartották meg, amit 

mi közzé tettünk a lakosság felé.  

2012.08.09. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.08.10. Színjátszással kapcsolatos szakmai információcsere, tapasztalatcsere.  

2012.08.11. XI. Eplényi vigasságok. 

Eplény községi Önkormányzat hagyományosan megrendezett szabadtéri egész napos programja. 

Takács Tímea IKSZT programszervező adminisztratív feladatokat látott el a rendezvény 

lebonyolításában, illetve színdarabot tanított be a Fortuna Színjátszó Egyesület tagjainak.(elnök) 

A színpadi programokon felléptek óvódások, iskolások, diákok. A XI. Eplényi Vigasságokon a 

helyi Vöröskereszt szervezettel együttműködve a házi orvosi rendelőben véradást és 

egészségügyi szűrővizsgálatokat szerveztünk.  

Programok: 

7.00 Zenés ébresztő  

a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével  

8.30 Térzene  

a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével  

9.45 XI. Eplényi Vigasságok megnyitója  

10.00 A CSAPATOK TÍZ PRÓBÁJA:  

– Férfi kispályás focibajnokság (10.00 – 14.00)  

– Gyermekek ügyességi versenye (10.15 – 10.45)  

– Főzőverseny (10.00 – 13.00)  

– Kombinációs verseny (10.45 – 11.30)  

– Természetrajzi fejtörő gyermekeknek (11.00 – 12.00)  

– Fafűrészelő verseny (11.30 – 12.00)  

– Felnőttek ügyességi versenye (12.00 – 12.45)  



– Erősemberek versenye (12.45 – 13.30)  

– „Létrafutás” (13.45 – 14.30)  

– Csapaterőpróba – lovas szánkó tolása (14.45 – 15.30)  

15.40 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása  

A „Virágos Eplényért” díjak átadása  

16.00 Tóth Gabi Megasztár felfedezettjének előadása  

16.45 Kincses Színház Budapest – Bohóc parádé gyermekműsor  

18.00 Gyerekek műsora – Eplényi Gyermekekért Alapítvány  

18.20 Fortuna Színjátszó Egyesület  

Eplényi Komédiás Egylet – Kaméleon Mulató – Musical válogatás  

Szegedi Azték Színjátszó és Tánccsoport közös produkciója  

20.00 Syncron duó zenés előadása  

21.00 Janicsák Veca X-Faktor felfedezettjének élő koncertje  

23.00 – 4.00 Szabadtéri bál a Syncron duóval 

 

2012.08.19. Kenyérszentelő Bál az Eplényi Komédiás Egylet szervezésében. 

2012.08.31. Fogadóórát tartott Klausz Norbert falugazdász.  

2012.09.08. „ Nemcsak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjas klubdélután a Művelődési házban. 

2012.09.13. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.09.15. Billiárd bajnokság a Művelődési házban. 

2012.09.15. Tánciskola szervezése a Művelődési házban. A program jelentkezők hiányában 

elmaradt. 

2012.09.24. Az Orpheus Állatvédő Egyesület plakátpályázatot hirdetett. Ezt a hirdetményt 

tettük közzé az ifjúság körében, melyben az IKSZT és a Könyvtár segítséget nyújt a 

felkészüléshez, esetleg a plakátok elkészítéséhez.  

2012.09.26. Nemzeti Audio Vizuális Archívum (NAVA) gyűjteményeinek kezelése, használata a 

könyvtárban. 

2012.09.26. Fogadóórát tartott Klausz Norbert falugazdász.  

2012.10.11. Egyházközösség találkozója az IKSZT teremben. 

2012.10.13. Zenés rendezvény a Művelődési Házban az Eplényi Komédiás Egylet 

szervezésében. 

2012.10.19. Kirakodó vásár a Művelődési házban. 

2012.10.20. „ Nemcsak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjas klubdélután. A nyugdíjasokat pogácsa, 

bor, tea várta. Az eplényi gyerekek műsorral kedveskedtek az időseknek. A zenéről Nyári László 

és Viszt Tünde gondoskodott. 

2012.10.24. A „BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési akciócsoport-pályázati tapasztalatokról előadás, 

jövő évi lehetőségekről tájékoztatás. 



Várható programok: 

November: 

 Adventi készülődés 

 Erzsébet-Katalin napi bál 

 Helytörténeti wikipédia készítése 

 Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök előadása 

 Elektronikus tájékoztató 

 Foglalkoztatási és képzési tájékoztató 

December: 

 Mikulás 

 Mikulás Bál 

 Idősek karácsonya 

 Télapóvárás a könyvtárban. 

 

Továbbá amire lakossági igény vonatkozik. 

 

Együttműködő partnereink: 

 

Eplény Község Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal (nincs állandó ügyfélfogadás) 

8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

KSH azonosító: 15568106 8411 321 19 

Adószám: 15568106-2-19 

Tel./Fax: +3688453-135 

 

Eplényi Gyermekekért Alapítvány (közalapítvány) 

8413 Eplény, Veszprémi út 68. 

Dreissiger Gáborné Kuratórium Elnöke 

Tel.: +3688453-122 

Mobil: +3670398-1595 

Számla szám: OTP Zirci Fiók 11748117-20006503 

Adószáma: 18915239-1-1 

 

Eplényi Komédiás Egylet 

8413 Eplény, Veszprémi út 68. 

Pisztel Miklós elnök 

Tel: +3630437-2967 



Adószám:18934171-1-19 

Számlaszám:73900030-10015029 

 

Fortuna Színjátszó Egyesület 

8413 Eplény, Veszprémi út 68. 

Takács Tímea elnök 

Tel:+3630683-5385 

Adószám:18224331-1-19 

Számlaszám:10104820-08556200-01003002 

Email: timona1986@gmail.com 

 

Békefi Antal Városi könyvtár, Művelődési Ház 

és Tourinform Zirc 

Bencsikné Tóth Magdolna 

 Intézményvezető 

H-8420 Zirc, József Attila utca1. 

Tel. /Fax:+3688593-810 

E-mail: kultur@vkmh-zirc.koznet.hu 

 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Gyulafirátóti Művelődési Háza 

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2. 

Tel: +3688/457-795 

Vezető: Némethné Gunther Teréz művelődésszervező 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és 

Szaktanácsadási Intézet 

1119 Budapest Andor utca 47-49. 

 

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zirci Kirendeltség 

8420 Zirc, József Attila utca 2. 

Telefon: 

 +3688/415-662 

 +3688/414-684 

+3688/415-670 

Fax: +3688/414-993 

 

Tel:+3630683-5385
mailto:e-mail.kultur@vkmh-zirc.koznet.hu


Lakossági és Ifjúsági információs pont működése: 

Minden hétfőn 16-18 óráig: 

 Ifjúsági Információs Pont (továbbtanuláshoz, diákmunkához, ifjúságot érintő problémák 

megoldásához támogatás és információ nyújtása).  

Minden csütörtökön 16-18 óráig: 

 Elektronikus közigazgatási végpont (közháló végpont: bejelentkezés az ügyfélkapun; 

egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; forgalmi engedéllyel 

kapcsolatos ügyintézés; adatszolgáltatás letiltása; TAJ- szolgáltatás; nyugdíj e-

ügyintézés; foglalkoztatott bejelentése; magánnyugdíj-pénztáriszolgáltatások; 

felsőoktatási felvételi jelentkezés; gépjármű igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés; 

nemzetközi vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés; okmányiroda az interneten stb.) 

Az IKSZT-n belül csak az elektronikus úton történő ügyintézésre van lehetőség, az 

okmányirodában kizárólag személyesen intézhető ügyeket nem helyettesíti. 

 ÁFSZ (Állami Foglalkoztatási Szolgálat) információs pont (aktuális álláslehetőségek, 

pályázatok ismertetése, tanácsadás nyújtása, szórólapok és tájékoztató füzetek 

biztosítása) 

 

Az IKSZT terem nyitvatartási ideje: 

 

Hétfő:16-18 (Ifjúsági Információs pont) 

Kedd: 14-19 (Ifjúsági Klub) 

Szerda: 14-19 (Ifjúsági klub) 

Csütörtök: 16-18 (Lakossági információs pont) 

Péntek: 14-21 (Ifjúsági klub) 

Szombat: zárva 

Vasárnap: Zárva 

 

Eplény, 2012. október 24. 

        Takács Tímea 

       IKSZT-programszervező 

 
 

 


