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1. A stratégiai tervezés indokoltsága

A küldetésünk összefoglalásához Vásárhelyi Tamás megállapítását tekintjük alapul:
„a 21. században a szervezetek teljesítményét egyre inkább a környezet változásaihoz való
alkalmazkodás minősíti”.1

Az intézmény 2009. évi hivatalos működése óta, a látogatók, múzeumpedagógiai
foglalkozásokat igénybe vevő csoportok számának növekedése és a  megjelenő új típusú
igények miatt szükség van a meglévő stratégia korszerűsítésére.

A piaci igények indokolják,   hogy a muzeális intézmények helyi erőforrásokra egyfajta pluszt
tudjanak nyújtani, ezáltal egy olyan irányvonal kialakítása szükséges, amelyre valós igény,
ezáltal piaci kereslet mutatkozik. Különösen fontos szempont ez egy vidéki muzeális
intézmény esetében. A profil kialakításával azonban elsősorban nem a verseny a cél: az
intézmény bemutatja a látogatóknak a „múzeumot” és a nagyobb, megyei, országos múzeumi
intézmények látogatására ösztönöz. Az elért  „múzeumnak” látogatóbarátnak, elérhetőnek kell
lennie.

A pályázati támogatásokért folyó küzdelemben előnyt jelent, ha az intézmény konkrét
irányvonalakkal, fejlesztési elképzelésekkel rendelkezik, amely  az adott pályázati kiírásokkal
összeegyeztetető (TÁMOP, TIOP, MVH).

2 A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai
Tagintézmény

2.1 A múzeum és a néprajzi gyűjtemény
A Besenyszög Község Önkormányzata által 2007-ben alapított, 2009-ben ideiglenes, 2010-
ben történet-, helytörténet és néprajz gyűjtőkörrel, Besenyszög Község Közigazgatási
területére érvényes végleges működési engedéllyel rendelkező Vehiculum-Ház Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény küldetése a következő:

 A Szolnoki Kistáj helytörténeti, történeti, néprajzi értékeinek, tárgyi-szellemi és
társadalmi örökségének gyűjtése,  feldolgozása, bemutatása, kutatásra alkalmassá
tétele.

 A hagyományok, műtárgyakhoz kapcsolódó tevékenységek, információk fennmaradása
érdekében a tradíciók átörökítése, a múltbéli ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság
szellemében.

 A muzeológiai munka ellátása mellett interaktív múzeumpedagógiai-, és
közművelődési programok szervezése a gyűjtemény kulturális hasznosítása érdekében
fokozatosan kiterjesztve kínálatát a környező települések programjaihoz.

 A múzeum épülete több mint 100 éves, a község egyik legrégebbi épülete. Egykor járási
csendőrközpont volt, helyi nyelven  laktanyaként működött.  A tervezetett épületbővítés során

1 Vásárhelyi Tamás: Stratégiai tervezés a múzeumban, pg. 66.  in Dr. Bereczki Ibolya – Sághi Ilona (szerk.)
Múzeumi vezetési ismeretek 1. ,  Múzeumi iránytű 8.   MOKK Szentendre 2010.
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kiemelt szempont az épület architektúrájához és a tájra jellemző stílusokhoz való illeszkedés.
A méretes főépület mellett található melléképület (egykori csendőrló-istálló) jelenleg
raktárként és kézműves foglalkoztató térként funkcionál.

A néprajzi gyűjtemény - mely időközben történeti gyűjteménnyel és dokumentum tárral is
bővült –  több mint  1300 tárgyat számlál. A tárgyak jellemzően a 20. századot felölelve
Besenyszög, a Szolnoki Kistáj, és az Alföld paraszti életmódjának használati tárgyai. A
néprajzi anyagot jelentősnek és tartalmasnak értékelte és nyilvánította Dr. T. Bereczki Ibolya.

A település a Jászság és a Tiszai települések peremvonalán helyezkedik el, ezáltal kiválóan
alkalmas a Szolnoki Kistájra és Alföldre jellemző gyűjtemények bemutatására, amelyhez népi
kismesterek bevonásával, a paraszti-népi kultúrát interaktív módon képes prezentálni, illetve a
tudományos kutatómunkához képes alapot adni, segítve ezáltal a kulturális fenntarthatóságot.
A térség olvasztótégely a Jászság és a Kunság között, találhatunk közös gyökereket: a
hagyományos gazdálkodásra épülő paraszti kultúra, amely életben tartása összeköti a térség
lakóit, ezáltal közösség fejlesztő és együttműködést erősítő hatással is bír.  A település
elhelyezkedésénél fogva kiválóan alkalmas a hálózatosodás megszervezésére és irányítására,
múzeumpedagógiai tevékenységek ellátására.

2.2 A Vehiculum-Ház mikrokörnyezete

2.2.1 Földrajzi elhelyezkedés
Besenyszög község Budapesttől 114 km-re, JNK Szolnok megyében, Szolnoktól, a
megyeszékhelytől 17 km-re északra, a Jászság és Nagykunság találkozásánál fekszik. A
település közúton jól megközelíthető, vasútja nincs.   A községben a házak egy része őrzi a
tájépítészet jellegzetességeit: vályogtégla, tornác nélküli bejárat, fűrészes oromzat.
Besenyszög a 7 kistérség közül a Szolnoki Kistérség tagja a településfejlesztési-statisztika
terület-beosztás rendszerében. Közigazgatási területe 13.808 hektár, a megyeközpont
Szolnokéval vetekszik.

2.2.2 Oktatási-nevelési intézmények

A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény a
besenyszögi Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
társulásában tagintézménye.

A társulás intézményegységei a következők:

 Általános Iskolai Tagintézmény Besenyszög
 Általános Iskolai Tagintézmény Szászberek
 Általános Iskolai Tagintézmény Tiszasüly
 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény

Besenyszög
 Pedagógiai Szakszolgálat

Az általános iskolai tagintézménnyel sajátosan együtt működő Vehiculum-Ház, Közérdekű
Muzeális Gyűjteményt a kezdeti időkben elsősorban a Chiovini-iskola tagintézményének
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diákjai használták mindennaposan. A besenyszögi tagintézményben jelenleg 266 fő tanul,
közülük 94 fő hátrányos és 28 fő halmozottan hátrányos helyzetű. A tanulók 87%-a tanul
tovább olyan középfokú oktatási intézményben, amely érettségit ad, 13%
szakmunkásképzőben folytatja tanulmányait, vagy speciálisan képző iskolában került
elhelyezésre. Az országos kompetencia-méréseken a település adatai az országos átlagnak
megfelelőek

A múzeum által nyújtott formális, nem-formális oktatás eddig is segítette az iskolai tanulást,
az átfogó kompetencia- és készségfejlesztés segítségével. Ezt a vonalat a jövőben is tartani
és erősíteni kell, az előzetes igényfelmérés alapján kibővítve a település 20-30
kilométeres körzetében található óvodákra, általános- és középiskolákra. Ennek
érdekében szükséges új foglalkoztató- és oktatóterek kialakítása a növekvő helyigény
biztosítása érdekében.

A múzeum által megvalósított  TÁMOP pályázatok megvalósításának részese volt a tiszasülyi
általános iskolai tagintézmény és a nem Chiovini-iskola társulási tagja, de szintén társulásban
működő Eszterlánc Óvoda besenyszögi és tiszasülyi tagintézménye is, ahová 150 óvodáskorú
gyermek jár. A múzeumi stratégiához illeszkedő pályázati források keresése kiemelten
fontos feladat, ezáltal segíthető a múzeumpedagógiai foglalkozások forrásigényének
előteremtése.

2.2.3 Társadalom, infrastrukturális ellátottság
A község lakosainak száma 3.411 fő2. A Besenyszögön foglalkoztatottak mezőgazdaságban,
iparban, építőiparban és nagyobb részük a szolgáltatásokban dolgozik. A munkanélküliség
7% körüli, a foglalkoztatás 46%. A község ipari vállalkozásai közül 2 jelentősebb, az egyik
70 szakmunkást alkalmaz, a másik 30 nőnek ad varrodai munkát. A községben jelenleg 61
kereskedelmi, 51 társas vállalkozást és 112 egyéni vállalkozót tartanak nyilván. A településen
a középkorúaknak több mint a fele eljáró- ingázó, akik többnyire a szolgáltatásban dolgoznak
és inkább alacsonyabb végzettségűek. A legnagyobb munkaadó az önkormányzat.

A településen az alapellátás minden területen biztosított. A vezetékes ivóvízzel ellátott
lakások aránya 100%, a villamosítás szintén teljes körű. A gázprogram 1994-ben valósult
meg, a bekötések aránya 80%. A lakások felében van vezetékes telefon, a szilárd burkolatú
utak kiépítettsége nagymértékű. 2001-től a közvilágítás és az önkormányzat intézményei
világításának korszerűsítése, 2002-től a kommunális hulladék elhelyezése valósult meg.
A csapadékvíz-elvezető árkok felújítása 2003-ban készült el, a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésére 2004-ben került sor. 2007 évben kábeltévé hálózatot is telepítettek a községben.

2.2.4 Civil szervezetek, lakossági kezdeményezések
Besenyszög gazdag civil szervezeti életet tudhat magáénak, mely szervezetek igénylik a
kulturálódás lehetőségeként a közösségi együttlétet. Több programot kérnek a Vehiculum-
Háztól, illetve a múzeumpedagógiai programoknak több civil szervezet tagsága is önkéntes
segítője. A községben működő fontosabb civil szervezetek:

- Besenyszögért Alapítvány (kulturális- és környezeti fenntarthatóság)

2 Forrás: KSH adatbázisai, 2011. év adatai, www.ksh.hu

http://www.ksh.hu/
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- Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület (lovas-íjászat, a múzeumtól 2 pernyi
sétára található rekonstruált honfoglalás-kori falu létrehozása, honfoglalás-kori
használati tárgyak készítése)

- Német-Magyar Baráti Társaság (a község testvérvárosi kapcsolatainak építése, jó
gyakorlatok bemutatása a környezetbarát technológiák és természetes anyagok a ház
körül területeken)

- „Érezd Magad Jól a Besenyszögi Iskolában!” Alapítvány (tehetséges gyerekek
gondozása)

- Őszikék Nyugdíjasklub és Kertbarát Kör (régi tudások átszármaztatásában segítség
nyújtása, népi kismesterségek őrzése)

Az intézmény munkájához hozzájárul a lakosság, mely – a múlt megbecsülését   látva – segíti
a gyűjtő- és kutatómunkát. Az adományozók mielőbb szeretnék a muzeális intézmény
számára kulturális  hasznosítás céljából átadott tárgyakat viszontlátni. Jelenleg az a lehetőség,
ha kiállításban alkalmazzuk, illetve a gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó foglalkozásokat
szervezünk.

2.3 A Vehiculum-Ház makrokörnyezete

2.3.1 Tájházak, gyűjtemények a település környezetében

1. ábra: Térkép a Besenyszög 20 km-es körzetében található  gyűjteményekről, településekről3

Gyűjtemények vagy tájházak  a község 20 kilométeres körzetében:
- Boros Imre Helytörténeti Gyűjtemény (kisebb néprajzi, régészeti anyag –

hálózatosodás, gyűjteményi csere szempontjából fontos)
- Chiovini galéria, Szolnok (Chiovini Ferenc képeiből kiállítás, vásárlási lehetőség)

3 Forrás: Google Earth, www.earth.google.com
Letöltés dátuma: 2012. március 24.

http://www.earth.google.com/
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- Cseresznyés fajtagyűjtemény, Nagykörű (a térségre jellemző cseresznyefajták
bemutatása)

- Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény, Jászkisér (kisebb néprajzi, helytörténeti
gyűjtemény – hálózatosodás, kapcsolatépítés, vándorkiállítások, gyűjteményi csere,
tárgyalkotás (pl. régi játékok, babák, ördöglakat szekerek) szempontjából fontos)

- Damjanich János Múzeum, Szolnok – hálózatosodás, szakmai segítségnyújtás
szempontjából hasznos

- Haditengerészeti gyűjtemény, Fegyvergyűjtemény, Nemez Galéria, Képzőművészeti
Galéria – hálózatosodás, gyűjteményi csere, vándorkiállítás, gyűjteményhez kötött
múzeumpedagógiai foglalkozások szempontjából hasznos lehet

- Iskolatörténeti kiállítás, Kőtelek (hálózatosodás, gyűjteményi csere)
- Tabáni tájház, Szolnok
- Tájház, Jászladány (helytörténeti gyűjtemény, csak rendezvények ideje alatt tart

nyitva)
- Néprajzi gyűjtemény, Tiszasüly (faluházban kiállítva, előzetes bejelentkezés alapján,

halászati kultúra eszközei)

A község közvetlen, 20 kilométeres körzetében találhatunk néprajzi gyűjteményeket, azonban
ezek kisebbek, általában korlátozott nyitvatartással, vagy előzetes bejelentkezés alapján
látogathatóak, nem működési engedéllyel rendelkező múzeumok gondozásában, nem kínálva
múzeumpedagógiai programokat a gyűjteményhez. Azonban ezekkel a tájházakkal,
faluházakkal vagy gyűjteményekkel való együttműködés lehetőséget ad a hálózatok
kiépítésére, a gyűjtemények kölcsönös bemutatására, vándorkiállítások szervezésére.
A szolnoki Damjanich János Múzeum között találunk régészeti- és néprajzi témájút is. Az
„Évezredek a Tisza mentén” és a „Jászkun kapitányok nyomában” kiállításuk segít a helyben,
észak-kistérségekben található gyűjtemények anyagáról szóló ismereteket rendezni,
rendszerezni, különböző szempontok szerint sorba rakni.  A ráismerés öröme, az azonosság-
és a helyi jellegek felismerése ugyanazon tárgyakon szintén az Alföldről, Tisza mentéről szól.
A Damjanich Múzeum állandó kiállításában látottak a mi intézményünk szervezésében a
gyakorlatban is megtapasztalhatóak: méhészeti tevékenység, tejfeldolgozás, állattartás.

 A község távolabbi környezetében a Jászságban találhatunk néprajzi gyűjteményeket, illetve
Jászberényben a Jász Múzeumot, valamint a Kunság területén több múzeumot.

Cél a szomszédos településeken található gyűjteményi anyagok közötti cserék (kulturális
cserék) megvalósítása, ezzel erősítve a térségi viszonyokat, kötődéseket.

2.3.2 Oktatási – nevelési intézmények, mint a szolgáltatások potenciális igénybevevői
A Vehiculum Ház az óvodás korosztálytól a középiskolás korosztályig kínál
múzeumpedagógiai programokat (legtöbb programot az általános iskolások számra),
kiállításainak megtekintése minden korosztály számára élvezetes kikapcsolódást kínál.
Szolnok közelsége (17 km), és a múzeum központi elhelyezkedése jó lehetőséget kínál a
célcsoport bevonására – a városi iskolások, óvodások szívesen vesznek részt a paraszti
életformákat bemutatató kiállításokon, foglalkozásokon. A besenyszögi és környező
falvakban élő diákok mellett a szolnoki csoportokat és óvodásokat is célszerű megcélozni
a helyi nevelési, oktatási intézményeken keresztül (a gyerekek nagyobb száma miatt),
szervezett formában, mint a múzeum szolgáltatásait potenciálisan igénybe vevő
látogatókat.
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1. táblázat: A település 20 kilométeres körzetében fekvő települések

Település Lakosságszám
(fő)

A településen működő nevelési-oktatási
intézmények

A nevelési-oktatási
intézménybe járó

gyerekek száma (fő)4

Besenyszög 3.411 1 db óvoda
1 db általános iskola

1 db művészeti iskola

1 db családi napközi

107
266

156 (ebből 44 fő
Szászberek, 20 fő

Tiszasüly)
15-20 fő

Csataszög 315 (a nagykörűi iskolához tartozik) 315 fő
Hunyadfalva 191 (a nagykörűi iskolához tartozik) 191
Jászkisér 5.427 1 db bölcsőde

1 db óvoda
1 db általános iskola (ide tartozik Pély is)

602

Jászladány 5.922 1 db óvoda
2 db általános iskola

100
384 + 60

Nagykörű 1.636 1 db óvoda
1 db általános iskola

45
110

Kőtelek 1.631 1db óvoda
(az iskola Nagykörűhöz tartozik)

100

Szászberek 994 1 db óvoda
1 db általános iskola a besenyszögi iskola

tagintézményeként

43
212

Szolnok 74.855 20 db óvoda
12 általános iskola
13 db középiskola

1 db speciális készségfejlesztő szakiskola

2.312
5.189
6.248

169 +55
Tiszasüly 1.470 1 db óvoda a besenyszögi óvoda

tagintézményeként
1 db általános iskola a besenyszögi iskola

tagintézményeként

36

120

Összesen 95.852 16.835

A fenti táblázatból látszik, hogy minden községnek van legalább egy darab általános iskolája,
kevés kivétellel óvodája, Szolnoknak 20 db óvodája, 12 általános- és 13 db középiskolája. A
stratégia korábbi pontjaiban már kifejtettük, hogy további kapcsolatépítés szükséges a
környező településekkel – különös tekintettel Szolnok városára, amely esetében a vidéki-
falusi élet múltját szeretnék leginkább megismerni – a múzeumi szolgáltatásokat
igénybe vevők körének bővítése céljából. A múzeum bővítése, új – legalább egy osztály
leültetésére alkalmas – foglalkoztató tér kialakítása szükséges a meglévő (kb. 10-15 fős
oktatótér) mellett.  A megcélzott célcsoport Besenyszög közvetlen közelében található
települések lakossága (95.852 fő), amelyből elsődlegesen az óvodás és iskolás korosztályt
érdemes megcélozni programokkal (16.835 fő).

4 A 2011/2012 tanévre vonatkozó adatok, forrás: helyi önkormányzatok statisztikái
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3 Helyzetelemzés

3.1 A Vehiculum-Házba látogatók számának alakulása (2009-2011)
A kezdeti időben, 2009-es év utolsó 4 hónapjában működési engedélyt kapott intézmény
összes látogatószáma az OSAP statisztika alapján 1.268 fő volt. 4 hónap alatt az óvódás
korosztálynak 3 foglalkozás szerveződött, melyen a résztvevők száma 60 fő, az általános- és
művészeti iskolásoknak szervezett iskolai oktatást segítő foglalkozások száma 38 db, a
résztvevők száma 430 fő.

2010-ben az összes látogatószám  3.910 fő volt. Az alapfokú nevelési és oktatási intézmények
részére szervezett foglalkozások száma az előző évhez mérten 129-re nőtt, ezeken való
részvevők száma 300 fő, a részvételek száma 2.585 volt.

2011-ben az összes látogatószám 6.945 fő, az előző évi látogatószám kétszerese.  A
nagyarányú növekedés a múzeumpedagógiai programunknak és nyertes pályázatainknak
köszönhető. A besenyszögi diákcsoportok mellett tiszasülyi, szászberki és szolnoki iskolás
csoportok számára is tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Folyamatosan érkeznek
megkeresések más településekről is. Marketing anyag készül, amelyet elsőként szolnoki
intézményekbe, majd más települések óvodáiba, iskoláiba is eljuttatunk. A 2011. évben 27 fő
külföldi és 35 fő mozgássérült látogatója is volt a múzeumnak.

3.1.1 A múzeum műtárgy-állománya
A múzeum műtárgy-állománya az önkéntes felajánlásoknak köszönhetően évről-évre bővül:
jelenleg 1.350 darab néprajzi tárgyat számlál, amely az előző évhez képest 150 darabos
gyarapodást jelent néprajzi területen.

3.1.2 Megjelent kiadványok
Működésünk során több kiadvány megjelentetésére is sor került (minden évben egy darab
kiadványt jelentettünk meg), amelyek kiállításainkat népszerűsítik. Az egy-két oldalas, színes
kiadványok a kommunikáció fontos eszközei a honlap-megjelenés mellett:
 „Édes Jézus légy vendégünk!” – időszakos kiállítás információs kiadványa, 2011. év
 Chiovini Emlékszoba – állandó kiállítás információs kiadványa, 2010. év.
 Bezzeg Imre néprajzi gyűjtemény – állandó kiállítás információs kiadványa, 2009. év
 „A Néplap tükrében” – minden évben összefoglaló az újságmegjelenésekről

Tervezett állandó kiállítások megvalósítása. „Csendőrvilág”, „Állati vontatású közlekedési
eszközök a paraszti világból”, „Földművelés gépek nélkül – mezőgazdasági eszközök a
paraszti világból”.
A múzeum – pályázati források igénybe vételével – múzeumi kiadvány megjelentetését
tervezi, illetve távolabbi terveink között szerepel helytörténeti anyagok, versenyekre készült
munkák megjelentetése.

3.1.3 Megvalósított pályázatok
Az utóbbi két évben Besenyszög Község Önkormányzata által elnyert, megvalósult és lezárt
pályázatok közül kettő érintette az intézményt: 3.2.8/10/B Múzeumok mindenkinek,
Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése konstrukción belül megvalósult „Cselekedj,
hogy megismerd! és a 3.2.11/10/1 Tanórai, tanórán kívüli, szabadidő eltöltésére irányuló,
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Lélekben-testben, észben-kézben, magunkért!” című pályázat, melyek megvalósulás a
várakozáson felül megnövelte az intézmény hasznosulását.  Mindkét projekt tapasztalata
jövőbeni infrastrukturális fejlesztést tesz szükségessé. Az iskolai oktatást segítő
gyermekfoglalkozások mellett állandó programjai az intézménynek a művelődést segítő
előadások, a faluhoz, múzeumi szervezethez kapcsolódó programok. A helyi civil szervezetek
rendszeresen részesei e programoknak. Besenyszög települési testvérkapcsolata által több a
visszajáró külföldi látogató, s a kiállítási tervekben már valósított meg külföldön időszakos
kiállítást a Vehiculum-Ház. Jelenleg megvalósítás alatt van a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával a múzeum muzeális gyűjteményéből kocsik restaurálása projekt, amelynek
várható befejezési időpontja 2012. augusztus 30.

3.2 A diáklátogatók arányának bemutatása
Az intézménybe látogatók közül a diákok jelentik a legfontosabb célcsoportot,  arányuk
fenntartása, növelése szükséges. A muzeális intézmény Besenyszög potenciális gazdasági
szereplője, a falu sajátos erőforrása. Az intézmény képviselőtestületi döntés alapján az
intézmény nem szed belépőjegyet, azonban a múzeumi foglalkozásokból profitálhat. Ez a
gazdasági befektetés, mint olyan, a térségben  újszerű formális- és informális- és nonformális
oktatási formában szinte mindennapos múzeumhasználatra szoktatja a község nevelési-
oktatási intézményeinek tanulóit, az együttműködésben bevonva a pedagógusokat, és az LLL
lehetőségekre  felfigyelteket, a hálózatosodott civil szervezetek és intézményeket. A látogatók
(köztük diáklátogatók számát) OSAP statisztikák szolgáltatják:

2. táblázat: az intézménybe látogatók számának alakulása

Év Az intézménybe látogatók
száma összesen

(fő)

Ebből az intézménybe
látogató diákok száma

(fő)

Az intézménybe látogató
diákok aránya

(%)
2009 1.268

3.8045
694

2.0826 54,7%

2010 4.740 3.960 83,5%

2011 6.945 5.052 72,7%

A gazdag néprajzi, helytörténeti anyagból olyan igényes állandó kiállítás létrehozására került
sor, amely az alföldi élet bemutatása mellett lehetőséget ad az időszakonkénti
tartalomváltoztatásra érdeklődés fenntartás céljából. A múzeumpedagógiai
tagintézményként való működés által cél, hogy ez a gazdag, jelentős gyűjtemény
hozzájáruljon a gyermekek, az ifjúság neveléséhez, oktatásához.

3.3 A múzeumi látogatások célja
Az intézménybe látogatók elsődleges célja múzeumpedagógiai órák látogatása (egyúttal a
múzeumi gyűjtemény megtekintése volt). Sokan vettek részt a múzeum rendezvényein
(például Elszármazottak találkozója), vannak helytörténeti kutatók, felsőfokú intézményben
tanuló diákok, akik munkájukhoz, tanulmányaikhoz gyűjtöttek anyagot, illetve sok vendég
érkezik a múzeumi tárgygyűjtemény és kiállítások megtekintése céljából. A múzeumba

5  OSAP statisztikák alapján 4 hónap eredményeiből számított adat
6 OSAP statisztikák alapján 4 hónap eredményeiből számított adat
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látogatók céljának megismerésével valós igényekre alapozott profilt lehet kialakítani,
ezért a látogatás célját mérni és dokumentálni szükséges rövid kérdőívvel.

3.4 SWOT-analízis

ERŐSSÉGEK
 Sokszínű, értékes kulturális örökség (gazdag

néprajzi anyag a múzeum birtokában)
 Gazdag és élő folklór tradíciók, kézműves

hagyományok (fazekasság, fafaragás, hímzés,
szövés, fonás, tésztakészítés, lovaglás, íjászat)

 Jól működő helyi civil szervezetek (önkéntes
segítség a múzeumnak)

 Rendelkezésre álló képzett humánerőforrás
(muzeológus, etnográfus, pedagógus,
óvodapedagógus, történész, beszédfejlesztő
pedagógus, játszóház-vezető, stb.)

 A környéken kevés hasonló kezdeményezés
van

 Alföldi centrális földrajzi fekvés, a
megyeközpont (Szolnok) közelsége

 Könnyű megközelíthetőség, jó
tömegközlekedés

GYENGESÉGEK
 A jelenlegi múzeum kis

befogadóképességű
 Nem megfelelően kihasznált és

hasznosított emlékanyag (a gyűjtemény
egy része raktárban van helyhiány
miatt)

 Magyarországi viszonylatban a térség
fejletlennek számít

 Infokommunikációs infrastruktúra nem
megfelelő elérhetősége a múzeumban

LEHETŐSÉGEK
 Pályázati lehetőségek kihasználása
 Kulturális emlékanyagok fokozottabb

hasznosítása
 Elérhető és „eladható” múzeumi szolgáltatás-

kínált bővítés
 Együttműködés fokozása a környező

nevelési-oktatási intézményekkel
 Partnerségi kapcsolatok bővítése (hazai és

külföldi)
 Marketingtevékenység fokozása

VESZÉLYEK
 Kedvezőtlen társadalmi és gazdasági

folyamatok térnyerése:  foglalkoztatási
problémák, múzeumi szolgáltatásokért fizetési
hajlandóság csökkenése

 Lakossági érdektelenség (társadalmi
szempont)

 A múzeumbővítés kialakítása nem a megfelelő
ütemben halad, időjárás okozta csúszások
(műszaki szempont)

 Jogszabályi változásból adódó nehézségek
(jogi szempont)

 Megvalósítás, fenntartás költségeinek
drasztikus növekedése, adótörvények
változása (pénzügyi-gazdasági szempont)

A SWOT-analízis értékelése:
A település egyik legnagyobb erőssége a történelmi múltból, a gazdag néprajzi gyűjteményből
és hagyományokból fakad, amely megyei szinten egyedülálló és máshol nem fellelhető ilyen
mennyiségben és minőségben egybegyűjtve.  Az egyes tárgyak elkészítését, működését
bemutató népi kismesterek megtalálhatóak a környéken, valamint rendelkezésre áll a
múzeumi programok működtetéséhez szükséges humán erőforrás a községben. A múzeumi
programok jól működnek, újabb programok megvalósítására van igény, azonban az egyre
nagyobb keresletnek leginkább a helyhiány és nem korszerű infrastruktúra szab határt. Az
utóbbi években megnövekedett az igény az egyes tájegységek kulturális örökségét, életét
bemutató tevékenységek iránt, a Vehiculum Ház elsősorban ennek a piaci igénynek a
kielégítésére épít. Főként a városban élő iskolások, óvodások szervezett formában történő
látogatására van kereslet, amellyel tovább bővíthető a múzeum oktatási-képzési szerepe,
növelhető a kulturális tudatosság. A veszélyek felmérése is szükséges, hiszen ha jól ismerjük
a bekövetkezhető problémákat, akkor fel tudunk rá készülni, vagy megelőzhetjük azokat. A
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településen fontos szerepet kell biztosítani a gazdag kulturális örökséget, tájegységre jellemző
hagyományokat bemutató, nem-formális oktatás keretében megvalósuló projekteknek.
Mindez lehetőséget teremt a település erősségeinek további kiaknázására, kihasználására.

4 Jövőkép

4.1 A Vehiculum-Ház jövőképe
A Vehiculum-Ház elsősorban a helyi értékek közvetítésére, ezek köztudatba emelésére
fókuszál:
 a helytörténet ismerete hozzájárul a nagy történelmi események megértéséhez;
 felhívja a figyelmet a minket körülvevő természeti környezet milyenségére, a

biodiverzitás megértéséhez;
 rámutat arra, hogyan járulhatnak hozzá az itt élők fenntarthatósághoz;
 kutatja, hogy a környezet –a megkárosítása nélkül- milyen gazdasági lehetőségeket

nyújt az itt élőknek;
 a tradícióink helyi jellegzetességei, különbözőségek, azonosságok ápolása,

ismeretrendszerbe helyezése hozzájárul az identitástudat erősítéséhez.

A muzeális intézmény munkája nyomán kialakult, megfogalmazódott jövőkép-elemek,
rendszerezett helyi lehetőségek közös értékrend alakításához szándékoznak lehetőségeket
nyújtani. A közoktatási intézménnyel együtt végzett múzeumi munkánk eredménye a HÍD
című múzeumpedagógiai innováció, mely a Chiovini Ferenc Általános Iskola helyi
tantervének  része.

Besenyszög muzeális intézménye a közösségalkotás terén sajátos helyzetben van: ellentétben
általában a múzeumok feladataival „közösségből közönséget kell formálni”7. Besenyszögön a
közönségből kell/lehet közönséget formálni. Szeretnénk kiaknázni a rendelkezésre álló humán
erőforrásunkkal azt a helyzetet, hogy közös akaratból (önkormányzat és tagintézményei, civil
szervezeteink, önkéntességüket felajánló lakosok) tradícióink fennmaradjanak.

Muzeális intézményként a gyűjteményünkre alapuló tanórai, tanórán kívüli, szabadidős
múzeumpedagógiai- és közművelődési programjainkon segítjük az interaktívan szervezett
megismerést, ismeretszerzést, ismeretek rendszerbefoglalását. A helyi ismeretek fontosságán
túl nyitunk a világra, gyakorlatunkkal segítjük nagymúzeumok programjai iránti érdeklődés
felkeltését, ambicionáljuk közönségünket a múzeumhasználatra, programot szervezünk a
nagymúzeumok kiállításainak látogatására, ezért nem vagyunk versenyhelyzetben egy
muzeális intézménnyel sem.

Akarjuk, hogy az általános iskoláskorú fiatalok tudatában legyenek a tradícióink
megtartásának, helyi jellegzetességek fontosságának, s mind amellett, hogy mindennapi
életben gyakorolják, gazdasági élet lehetőségeit kihasználva (pl. helyi termékek piacának
fellendítése)  kiegészítő- és/vagy megélhetést biztosító jövedelemhez jutnak.

7 Vásárhelyi Tamás:  Múzeumi stratégia, pg. 69., „Milyen legyen a jövőkép?”,  1.  bekezdés 4. sor in Dr.
Bereczki Ibolya – Sághi Ilona (szerk.)   Múzeumi vezetési ismeretek 1. ,  Múzeumi iránytű 8.   MOKK Szentendre
2010.
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4.2 A látogatói igények kielégítésére irányuló tervezet
A statisztikai számok tükrében elemzett intézményi adatok alátámasztják, hogy az intézmény
használata intenzív, az iskoláskorú gyermekek legalább 70 %-ban a felkínált programok
részesei. Az intézmény nagy hiányossága, hogy a múzeumpedagógiai programok környezeti
körülményei nem rendezettek, a rendelkezésre álló foglalkoztató tér befogadó képessége
alacsony.

A múzeumi gyűjtemény interaktív bemutatása mellett gazdag múzeumpedagógiai
programokat kínálunk az óvodás és általános iskolás korosztály számára. Az élet dolgai
Besenyszögön címet viselő, négy kiállításrészt magába foglaló /Aratástól kenyérsütésig,
Lakodalom-házasság, Zenészek a falu társadalmában, Gyermekjátékok/ kiállításhoz készített
demonstrációs tárgyak kézzel fogható tapasztalatokat nyújtanak a látogatóknak:
megérinthetik, vizsgálhatják azokat.

A tradicionális tevékenységekkel kapcsolatos gyűjteményi anyag bemutatása mellett a
látogatók a gyakorlatban is megismerhetik a tevékenységeket: ostorfonó, citera-készítő,
nyeregkészítő, seprűkötő, kosárfonó, szőnyegszövő, honfoglalás kori magyarok használati
tárgyait is készítő hozzáértő munkáiról is szól ez a kiállítás: Népi kismesterségek
Besenyszögön. Programjaink során népi kismesterek is tartanak bemutatókat,
műhelymunkákat vezetnek. A közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenység a kiállítási
anyagokon kívül támaszkodik az ismereteik átadását önként felajánló idősebb generációkkal
való együttműködésre.

A helytörténet fontos része a „Chiovini Ferenc emlékszoba és dokumentációs tárlat”, a
Besenyszögön született Munkácsy-díjas festőművész életéről, melyek egyben a 20. század
történetiségét is bemutató dokumentumok.

Programjaink során, gyűjteményünk kulturális hasznosításának tervezésekor a nemzeti
alaptantervet és az óvodák nevelési tervét is alapul vesszük. Ez nem azt jelenti, hogy csak
ezekhez igazodjunk, hiszen nem minden kiállítás anyag felel meg az óvodás korosztálynak, de
a legtöbb kiállítás anyaghoz kapcsolható múzeumi foglalkoztatási forma.  A közoktatási
intézményekkel történő együttműködés hatékonyan működik, s a problémás csoportokra is
figyelemmel vagyunk: beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos. Az informális oktatás
szabadabb mozgásteret és választási lehetőséget nyújt a tanulónak. Az ismeretszerzésben a
véletlenek is nagy szerepet játszanak az emberi élet alakulásában. Az informális oktatás ezt a
lehetőséget nyújtja.

Az 1. számú mellékletben a 3-14 éves korúaknak szervezett, a 3.2.8. Múzeumok
Mindenkinek, Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése, Cselekedj, hogy
megismerd!” programhoz tartozó, táblázatba foglalt foglalkozások, fajtái és típusai, az elvárt
– és teljesített mutatók olvashatóak. A számok magukért beszélnek!
A 2. számú melléklet a muzeális intézmény 2011-ben megvalósult összes programját
címekben és számokban mutatja. Ennek a gazdag kínálatnak a helyszíne az intézmény 15 m2
területű időszakos kiállítóterme, jó idő esetén az udvar vagy 15 főnél nagyobb létszámú
csoport fogadása esetén külső helyszín, amely megnehezíti a múzeumpedagógiai foglalkozás
tartását.
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A múzeumi stratégiánk első soraiban olvashatjuk, hogy egy szervezet teljesítményét a
környezet változásaihoz való alkalmazkodás minősíti. A látogatók is környezetünk
alkotóelemei-, részei, s az elvárásaik között igényként jelentkezik a tágabb, higiénikus, jól
berendezett közönségfoglalkoztató terem. Az intézmény helységeinek elrendezettsége nem
tesz lehetővé belső átalakítással közösségi tér kialakítását. Megfontolandó, hogy megoldás
csak az intézmény hozzáépítés általi bővítésével érhető el.

Besenyszög Község Önkormányzata a jelen gazdasági helyzetben nem tud felvállalni ekkora
beruházást önerőből, viszont a község fejlődésének fontos, sajátos hozzáadott értéke a
muzeális intézmény, ezért igyekszik pályázati forrást keresni a megvalósításhoz.

A fejlesztés kihasználtságát garantálja a tagintézményi együttműködés: a Chiovini Ferenc
Általános Iskola szakfeladat-ellátásai között szereplő muzeális intézményi feladatok, és a
helyi tanterv részeként elkészített www.chiovini.hu internetes oldalon olvasható HÍD-
Múzeumpedagógiai innováció (Hagyomány, Innováció, Disszemináció), mely a két
tagintézmény együttműködését, közös munkáját részleti. Az iskola három település
(Besenyszög, Tiszasüly és Szászberek) általános iskoláját és két település óvodáját
(Besenyszög és Tiszasüly) fogja össze székhelyintézményként.

Az elektronikai és digitális vívmányokkal való foglalkozás a diákok mindennapjainak része.
Látogatóinktól, intézményünket használóktól elvárásként fogalmazódik meg a gyűjteményi
anyaghoz való, mélyebb, nemcsak kiállításban történő megtekintés lehetősége, hanem
hozzáférés  raktári, dokumentum- és fotótári anyagainkhoz is.

Gyűjteményi nyilvántartásunk történeti gyűjtőkörben jelentős eredményt tudhat magáénak. A
2011-es évben elindult történeti gyűjtőmunka nyomán 700 történeti tárgy-, dokumentum
került nyilvántartásba. A dokumentumok digitalizáltak, úgy, mint eddigi néprajzi gyűjteményi
adat- és fotótárunk is, s folyik a tárgyi anyag digitalizált fotózása is. Ezek az anyagok a
látogatók számára jelenleg nem elérhetőek. Szeretnénk, ha ismeretszerzés- és
foglalkozásokhoz tervezett kutatási tevékenységek anyagának biztosítása céljából a
gyűjteményi anyagot touch-info pontok létrehozásával a közönség rendelkezésére
bocsátani.

5 Összefoglaló
1.) A múzeumnak a meglévő erőforrásokra  építve szükséges profilját továbbfejleszteni -

továbbra is - a térségre jellemző jellegzetességekre alapozva:
- meglévő törzsanyag és kiállítások, mint egyedi és a térségre jellemző forrás

(Besenyszög és a környező települések gyűjteményi anyaga)
- a térségre jellemző sajátosságok kiemelése és térségre jellemző természetes anyagok

(pl. nád, fűzfavessző, fa, agyag) használata a foglalkozások során és a berendezési
tárgyak kiválasztásánál

- szakképzett humán erőforrás (történész, etnográfus, óvodapedagógus, játszóház-
vezető, stb.). Az intézmény munkatársai a besenyszögi Chiovini Ferenc Általános
Iskola szakmai munkacsoportjába tartozó pedagógus végzettséggel is rendelkező
múzeumi szakemberek.

- a községben élő népi kismesterek (citera készítő, kosárfonó, szőnyegkészítő, szövő-
fonó mester, seprű készítő, honfoglalás-kori használati tárgy készítő, stb.)

http://www.chiovini.hu/
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- együttműködés civil szervezetekkel (saját működési területükön, pl. honfoglalás-kor,
vagy jó gyakorlatok a természetes anyagok használatában)

- együttműködés nyugdíjas klubokkal a törzsanyaghoz kapcsolódó tudás
átszármaztatása céljából

- kulturális örökség, térségre jellemző hagyományok megőrzése
amely  kihasználásával a múzeum egy olyan pluszt tud nyújtani más településekhez
képest, amely erősen befolyásolja a látogatottságot és múzeumpedagógiai foglalkozások
igénybevételére irányuló keresletet, amely téma a mai, elgépiesedett világunkban nagyon
fontos. Az intézményszolgáltatási tevékenységből tehát a jövő gazdasági tevékenység
megteremtéséhez járul hozzá: a múltmegismerése, azon ismeretekre fókuszálás, mely a
fenntarthatóság szellemében segíti a tradíciók ápolását méltó helyre visszaemeli a
kultúrába az interaktív megismerés a gyakorlás által, a nem-formális oktatás keretei
között, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges
kompetenciák erősítése céljából.

2.) Sikeresen megvalósított TÁMOP pályázatok segítségével az intézmény látogatottsága,
s a szervezett múzeumpedagógiai programok  emelkedő tendenciát mutatnak, a
projektekből szerzett tapasztalat tovább kamatoztatható és folytatni szükséges.

3.) A pozitív mutatóink mellett figyelnünk kell és erősítenünk marketing-
tevékenységünket, mely hatással lesz a kutatás-fejlesztés további erősítése.

4.) A múzeumba látogatók céljának megismerésével valós igényekre alapozott profilt
lehet kialakítani, ezért a látogatás célját mérni és dokumentálni szükséges rövid
kérdőívvel.

5.) A diáklátogatók arányának növelése, de legalább megtartása szükséges.
6.) A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai

Tagintézmény használatához a kiállítóterek mindennapos oktatásban, szabadidőben
történő használhatósága mellett szükség van egy – elsősorban a szervezett oktatás
múzeumpedagógiai megvalósításához – látogatói igényeket kielégítő
közönségfoglalkoztató oktatóteremre, és lépést tartva az idővel, a digitális
technológiák elérést biztosító informatikai fejlesztésekre: touch-info pontokra, 3D
technológiával történő megjelenítésekre az esélyegyenlőség és környezeti szempontok
szem előtt tartásával. A múzeum bővítésével több és/vagy nagyobb számú csoport
befogadására lenne lehetőségünk. A múzeum bővítésénél szem előtt kell tartani a több
mint 100 éves múzeumi épület architektúráját, a fejlesztésnek illeszkednie kell a
meglévő épület arculatához, energiatakarékosságra, környezettudatosságra kell
törekedni, elsősorban természetes anyagok és a térségre jellemző megoldások
alkalmazásával – a berendezési tárgyak tekintetében is.

7.) Immár 3 év tapasztalatával nyitott a múzeum 2011- ben a térségben található
intézmények felé, programjait tágabb körben kínálja. Főként a környező települések és
Szolnok általános iskoláit és óvodáit célozzuk meg programjainkkal, amelyhez a
korábbi foglalkoztató tér kevésnek bizonyul. Fontos cél múzeumpedagógiai
programok kidolgozása középiskolások számára is, mely biztosítja egész napos
besenyszögi tartózkodás lehetőségét természeti  programok kidolgozása által, illetve a
nyelvművelés és hagyományokon alapuló tevékenység együttes erősítése (csepürágó,
csépel, sulykol, mángorol, köpül, kovászol).

8.) Távlati célként fogalmazható meg egy „Eszmecsere” című kistérségi múzeumi projekt
indítása. Szomszédos településeink Nagykörű, Kőtelek, Tiszasüly, Jászkisér,
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Jászladány, Szászberek, Szolnok gyűjteményi anyagának (bemutatása, cseréje, ezek
köré programszervezés) bevonása a múzeumpedagógiánkba.

Ezek a lehetőségek csak pályázati forrás bevonásával válnak Besenyszög számára elérhetővé,
s amennyiben megvalósulhatnak a tervek, lehetőségeink a pályázati források apadása ellenére
hosszútávon nagyobb vonzerőt biztosíthatnak.
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6 Mellékletek
1. melléklet:Múzeumok mindenkinek program (TÁMOP 3.2.8/10/B-2010-0017) -„Cselekedj, hogy megismerd!”

Foglalkoztatási forma Tervezett foglalkozások
száma

Foglalkozások száma Kötelezően előírt
létszám

Tényleges létszám Összesen

Múzeumi szakkör
Szülőföldem flórája

10 alkalom 10 alkalom 15 3 alkalom:  17 +2
6 alkalom: 15+2
1 alkalom: 16+2

51+6
90+12
16+2
157+20=177

Speciális múzeumi foglalkozás 10 alkalom 10 alkalom 5 5 + 2 50+10=60
Tematikus foglalkozás
„Én kis kertet kerteltem…
„Süssünk-süssünk valamit”

40 alkalom 40 alkalom 10 10 alkalom: 18+3
10 alkalom: 15+4
10 alkalom: 22+7
10 alkalom: 23+7

180+30
150+40
220+70
230+70
780+210=990

Szabadegyetem 10 alkalom 10 alkalom 10 1. alkalom: 47
2. alkalom: 66
3. alkalom: 34
4. alkalom: 35
5. alkalom: 50
6. alkalom: 21
7. alkalom: 50
8. alkalom: 39
9. alkalom: 40
10. alkalom: 31 413

Múzeumi óra

Történelem órák

Gépesítés nélküli paraszti élet

48 alkalom 49 alkalom 15 6 alkalom: 17+1
6 alkalom: 16+2
6 alkalom: 19 +1
6 alkalom: 20+2
6 alkalom: 15+1
6 alkalom: 17+1
6 alkalom: 15+3

102+6
96+12
114+6
120+12
90+6
102+6
90+18
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6 alkalom:18+3
1 alkalom: 17+2

108+18
17+2
839+84=923

Múzeumi nap 4 alkalom 4 alkalom 15 1 alkalom: 38
1 alkalom: 24
1 alkalom: 23
1 alkalom: 23 108

Családi nap 4 alkalom 4 alkalom 30 Minden alkalom: 42 168
Műhelyfoglalkozás 20 alkalom 35 alkalom 10 1. alkalom: 12+4

2. alkalom: 11+6
3. alkalom: 13+8
4. alkalom: 12+5
5. alkalom: 11+5
6. alkalom: 13+7
7. alkalom: 10+7
8. alkalom: 12+10
9. alkalom: 11+8
10. alkalom: 12+4
11. alkalom: 33+3
12. alkalom: 27+5
13. alkalom: 27+4
14. alkalom: 27+3

        15. alkalom: 27+6

10 alkalom: 22+7
10 alkalom: 23+7

258+90

220+70

230+70

708+230=938

Szünidei múzeumi foglalkozás
Természetesen Besenyszögön

1alkalom (5 nap) 1 alkalom (5nap) 15 fő 30+8

150+40=190

3383+751=4134
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2. számú melléklet: a Vehiculum Ház programösszesítője, 2011. év

PROGRAM CÍME PROGRAM TIPUSA        RÉSZTVEVŐK RENDEZVÉNYSZÁM
Magyar Kultúra Napja közművelődési 100 1
Csigacsinálás CIVIL PROG: Kertbarát 84 7
Disznólkodás CIVIL PROGR: Kertbarát 28 2
Böjti ételek készítése PPP: Őszikék nyugdíjasklub  7 1
Nyársalás, közösségi összejövetel 5.b 15 1
Bodzázás hasznosítása PPP: Kertbarátkör                9 1
Kertgondozás Kertbarátkör 23 1
Kemenceépítési paraszti munkák               PPP 18 2
Kemenceszentelés rendezvény 51 1
Gyógynövénykert MNBT 20 1
TÁRLATLÁTOGATÁS Őszikék 14 1
/Időszakos kiállítás/ MNBT 29 3

iskolai csoportok 70 4
Külföldi látogatók száma Lengyelország 27 1
Gyógynövénykert Mozgássérültek 35 1
Mihály-napi vigasság Idősek otthona 47 2
Édes Jézus rendezvény kiállítás megnyitó 39

1
Aratástól kenyérsütésig óvodai f. 24 1
Egyházi családi nap 23 1
Síppal, dobbal… népi gyermekjátékhangszerek  23 1
P. Mesekuckó szakkör 300 15
P. Történelemszakkör szakkor 220 22
P. Könyvtári foglalkozások szakkör 120 6
P. Átjáróház a tudományok között tehetséggondozás 48 6
P. Ünnepeink és ételeink napközis foglalkozás 440 22
P. Ünnepeink és ételeink               óvodai foglalkozás 240 12
P. Meséből mesébe óvodai foglalkozás 240 12
Ismerkedés a Tanösvénnyel iskolai foglalkozás 160 9
Madáretető/kalács iskolai foglalkozás 140 7
Madáretető/kalács óvodai foglalkozás 120 5
P. Eleink élete vetélkedő 200 3
Kékszakállú herceg vára iskolai foglalkozás kiállításban 180 9
P. Csík zenekar egyéb rendezvény 300 2
P. Vehiculum-Akadémia egyéb rendezvény 400 10
P. Honfoglaló egyéb 200 10
P. Besenyszög története… verseny 80 4
Technika óra,  veteményezés iskolai f. 275 20
Tábor iskolai f. 90 2
P. Történelem óra iskolai f. 360 18
P. Gépesítés nélküli paraszti élet iskola f. 210 12
P. Szülőföldem flórája iskolai f. 90 6
P.7próba iskolai f. 40 2
P.7próba óvodai f. 40 2
P. Komplex termism. szakkör 70 5
Hamuba sült pogácsa tanóra 20 1
P. Speciális foglalkozások iskolai f. 30 6
Bodza napja iskolai f. 20 1
Sámánok és táltosok egyéb 50 1
Chiovini festmények nyom. kiállítás 68 1
Elszármazottak találkozója egyéb rendezvény 43 1
Köztisztviselők napja egyéb 14 1
Köszönöm-parti egyéb 42 1
P. Zárórendezvény egyéb 44 1
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Napraforgó, dió hasznosítása iskolai f. 20 1
Mit rejt a pásztor tarisznyája? iskolai f. 89 2
Chiovini emléknap egyéb rendezvény 320 1
Mézeskalács-betlehem iskolai f. 90 30
Akvarelfestés iskolai f. 63 5
Betlehemverseny egyéb rendezvény 229 1
Rongyókázás iskolai f. 20 1
P. Műhelymunka iskolai f. 100 5
P. Műhelymunka óvodai f. 100 5
P. Múzeumi nap 40 2
P. Családi  40 1
Egyéb látogatók  130
Összesen 61 féle program 6521 fő  részvétel   253 alkalom
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