
Beszámoló 
„Elhull a virág, eliramlik az élet…” 

Alsónémedi Képeskönyve címő kiadvány kiadásáról és értékesítésérıl 
 
 
Elızmények:  
2011. tavaszán döntött a Képviselı-testület egy Alsónémedi helytörténetét feldolgozó képes 
album elkészítésérıl. A nyomdai ajánlatok közül a Pressmann Nyomdaipari Kft. feltételeit 
találtuk a legkedvezıbbnek. A könyv szerkesztésével Bálint István tanárurat bíztuk meg, 
mivel ı végezte a Faluház fotóanyagának archiválását, illetve több értékes helytörténeti 
munka szerzıje, szerkesztıje. A további munkákra, grafika, fotó, szöveg helybéli 
szakembereket kértünk fel, akik részben felajánlás formájában végezték el munkájukat. Széles 
körő győjtésbe kezdtünk. Az anyag 2011. ıszére állt össze.  
 
Kiadás: 
A könyv elıállítási összköltsége: 1  517 875 Ft = 3035 Ft/ db. 
 
A költségek fedezésére két utat választottunk. Egyrészt elıfizetıket győjtöttünk, az elıfizetık 
2000 Ft elıleget fizettek, majd a végösszegbıl kedvezményt kaptak, így 4300 Ft-ért juthattak 
a könyvhöz, ezenfelül névreszóló, számozott példány birtokosai lehettek. Egyéb esetben a 
könyvet: 4850 Ft-os áron áruljuk, az árusítás folyamatos. 
A másik út a sponzori felajánlás a sponzorok 20 000 Ft felett  1 db tiszteletpéldányt kaptak, 
valamint vállalkozásukról, cégükrıl, intézményükrıl az Alsónémedi Hírmondóben képes 
interjú készül. 
Felkerestük az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóriumát, s megegyeztünk azokban 
a feltételekben, melynek értelmében a közalapítvány számlájára történnek a befizetések 
„Alsónémedi Képeskönyv” közleménnyel. 
 
Elıfizetı:  
212 fı (911 600 Ft) 
 
Sponzoraink: 
Dr. György Balázs magánszemély – 20 000 Ft 
Németh József - Németh Beton Kft. – 20 000 Ft 
Tej 2007 Kft. – 50 000 Ft 
JOME Kft. – 100 000 Ft 
 
Nagy példányszámú vásárló: 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet – 50 példány (215 000 Ft) 
Zsin Géza magánszemély – 20 példány (86 000 Ft) 
 
 Az eladásokból befolyó pénzösszeget továbbra is az alapítványi számlára fizetjük be. 
 
Példányszám: 
A könyvbıl 500 példány készült. 
Ebbıl 100 példányt az Önkormányzat számára tettünk félre, ebbıl küldtük el az OSZK-nak a 
köteles példányokat, illetve adtuk át a tiszteletpéldányokat, illetve reprezentációs példányként 
tettük félre. 
400 példány kerül eladásra. 
 



 
 
Az átadás: 
Alsónémedi Képeskönyvének ünnepélyes átadását a Magyar Kultúra Napjára terveztük. Az 
elképzelés meg is valósult, a nyomda idıben szállította a szép igényes nyomdai munkát 
dicsérı könyvet. Az érdeklıdés meghatóan nagyszámú volt, 200 fınél többen is voltunk. 
Megtöltöttük az iskola auláját. A könyvet egy szép kis mősor keretében adtuk át, 
megköszönve a támogatók és az alkotók munkáját. 
A könyv nagy siker, sokan dicsérik, méltatják, és a vásárlói érdeklıdés is folyamatos. 
A Képviselı-testületnek ez úton is köszönjük a nemes cél és annak megvalósulásának 
támogatását. 
 
 
 
 

Jobbágy Ilona 
A Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 
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Alsónémedi, 2012. 02.20. 


