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„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai 
történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél.  
A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken 
felülálló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel 
szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”       

 /Wass Albert/ 
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I. Az intézmény működésének tárgyi és személyi feltételei 
 
 
I/1. Az intézmény egységei: 
 

 művelődési ház 

 könyvtár 

 faluház 

 teleház 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete 2002-ben alapította 
a részben önálló gazdálkodású intézményt.  
A Művelődési Ház két épületben működik (Fő út 73. és Dózsa György tér 2.) 
A Könyvtár és Teleház egy épületben található (Dózsa György tér 2.) 
A Faluház pedig az iskola mellett (Iskola u. 1. száma alatt). 
 
I/2. Személyi állomány: 
 

 közalkalmazotti jogviszonyban  5 fő 
 

       igazgató –könyvtári és közművelődési szakirányú egyetemi   végzettség ( 8 órás )     
 
      könyvtáros – középfokú segéd könyvtáros OKJ-s szakirány végzettség (8 órás)     
 
      ifjúsági referens – egyetem (8 órás) 
     
      könyvtári asszisztens – érettségi ( 4 órás ) 

                       
      technikai alkalmazott gondnok, takarító ( 8 órás ) 

                        
 

 tartós megbízási szerződéssel foglalkoztatott 2 fő  
   

      helytörténész, tudományos munkatárs 1 fő (heti 20 óra) 
   

      zenebölcsi gyermekfoglalkoztató 1 fő (havi 20 óra)        
 
      nyugdíjasként 1 fő, a faluház gondnoka ( havi 50 óra ) 
 
 

 kulturális közfoglalkoztatott 
 
a Nemzeti Fejlesztési Intézet állományában – 1 fő 

 
 
KÖNYVTÁROS 
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 A megüresedett könyvtárosi álláshelyet pályázat útján töltöttük be. A könyvtáros 
az olvasószolgálat mellett végezte az állomány gondozását. A leltározási 
ütemtervben meghatározottak szerint megtörtént a gyermekkönyvtár, a CD és DVD 
állomány valamint a szakkönyvek közül a 800-900 ETO-körbe tartozó szakkönyvek 
leltára és az e körben selejtezés alá esett könyvek selejtezése. Selejtezési listát akkor 
tudunk készíteni, mikor a teljes körű állományellenőrzéssel végeztünk, mert egyéb 
könyvek közé, illetve a raktárba is elkeveredhettek keresett könyvek. A selejtezést a 
könyvtári szabályzatban leírtak szerint végezzük. Elkészültek és kifüggesztésre 
kerültek a könyvtár törvényben rögzített kötelező dokumentumai. Ellenőrzésre 
került a beiratkozási napló, frissültek az olvasók adatai, nyilvántartásuk. 
 Személyi okok miatt májustól ismét megürült a könyvtári állás, melyet az év végéig 
belső átcsoportosítással oldottunk meg. A könyvtár szakmai munkáit átvette Bálint 
István tanár úr az OSZK nyugalmazott főmunkatársa, segítségével számos hibát 
tártunk fel és korrigálunk. A gyermekkönyvtár működtetését és a könyvtári 
foglalkozásokat kulturális közfoglalkoztatottunk, Rákosi Dalma látta el. Az olvasó 
szolgálatot pedig egymás között beosztottuk. 
 
IFJÚSÁGI REFERENS 
 
 György Imre, ifjúsági referens lelkes munkát végzett az év során, beindított egy 
kis csapatot, akik rendezvények hangosítását, hangtechnikát tanultak kiscsoportos 
formában. Elkezdte ifjúsági klub szervezését és működtetését, bálokat, discókat 
szervezett a fiataloknak. Valamint augusztus 20-ára szervezése alatt valósult meg 
páratlan összefogással az István, a király adaptációja a Sportcsarnokban, teljesen 
önerőből helyi zenészek, énekesek és tánccsoportjaink közreműködésével. 
Sajnálatunkra szeptembertől nem tudta folytatni a munkát, mert felvették a Károli 
Egyetem mesterképzőjére. Ez évben újra meghirdetjük az állás, és várjuk a lelkes 
ifjúságszervező jelentkezését. Munkáját nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre 
ifjúsági klub számára alkalmas helyiség, de reméljük, ez a probléma a művelődési 
ház felújításával megszűnik. A nyári időszakban pedig a Faluház udvara és a 
kemence környéke otthont adhat a fiatalok összejöveteleinek. 
 
GONDNOK 
 
 Fábián Istvánné személyében egy igen megbízható és sokoldalú gondnokot 
találtunk. Nagy megelégedésünkre munkáját maximálisan ellátja. Főképpen a Régi 
Művelődési Házban tevékenykedik, lelkiismeretes munkájának jól látható 
eredményei vannak. Nagyságrendekkel több rendezvény tartására van lehetőség, a 
lehetőségekhez mérten tisztán és rendezetten tartja az igen elhasználódott épületet, 
takarít, kertet rendez, felügyeli és irányítja a rendezvények alatt a megfelelő feltételek 
biztosítását. Pontosan és időben kihordja a kulturális rendezvényeket népszerűsítő 
meghívókat és szórólapokat. Ezen kívül besegít a másik két közösségi színtér 
takarításában, részt vesz a községi rendezvények lebonyolításában. 
Akadályoztatásom esetén rábízhatom az épületüzemeltetés aktuális ügyeinek 
intézését. Feladatát heti 4 órában látja el, ami az elvégzett munkához képest kevés, 
gyakran fordult elő, hogy a munkaköri leírásban rögzített munkaidőn túl is 
dolgozott. 
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TAKARÍTÓ 
 
 Gersteinbrein Tamásné takarítónő 8 órában látja el feladatát, a volt CBA is az ő 
területe, ahol a hét minden napján van program. 
 Művelődési Ház egész héten, sőt hét végeken is teljes kapacitással működik, s ez a 
takarításra is nagymértékben kihat, munkája hónapról hónapra egyre több, fizetése 
viszont csak csekély mértékben emelkedett, semmiképp sem arányos a 
megnövekedett munkával.  
  
FALUHÁZ GONDNOK 
 
 Jobbágy Jenőné, a Faluház gondnoka, nyugdíjasként megbízással látja el 
feladatát. Az ő munkája is jócskán gyarapodott az elmúlt évben, hiszen a kert 
jelentősen nagyobb alapterületű lett, ő gondozza a szőlőlugast, a kemence környékén 
számos rendezvényt tartunk tavasztól-őszig, kültéri kiszolgáló helyiségekkel bővült 
a Faluház szolgáltatása, valamint rendezvényeink száma is nőtt, szerencsére az 
érdeklődés is egyre nagyobb, sokan látogatnak el az év folyamán megtekinteni a 
helytörténeti gyűjteményt, s a kibővült kiállító tereket.. Idős kora ellenére, szívesen 
és nagy kedvvel áll a látogatók rendelkezésére, szépíti erejéhez mérten az udvart. 
 
KULTURÁLIS MUNKATÁRS 
 
 Bálint István tanár úr felbecsülhetetlen segítség, szakértelme, igényes munkája 
számos területen meglátszik. Végzi az Alsónémedi Hírmondó tördelését, tanácsai 
hozzájárulnak, hogy időszaki kiadványunk egyre színvonalasabb külsővel, 
formátumban jelenjen meg. Számos ismeretterjesztő, történelmi, helytörténeti, 
honismereti írással színesíti annak tartalmát. Széleskörű könyvtári kapcsolatai révén 
2015-ben is számos kötet értékes szak- és szépirodalomhoz és művészeti albumhoz 
jutott térítésmentesen, ajándékként a könyvtár. Ő intézi a Márai-pályázatot, mely 
során 198 vadonatúj könyvet biztosított ingyenesen a könyvtárnak. Segít a könyvtári 
állomány feldolgozásában, javítja a felülvizsgálat során felmerülő hibás adatolást, 
segít a könyvállomány gyarapításában. A Faluházban folytatja a dokumentumok 
gyűjtését, rendszerezését. Az itt töltött munkanapjain számos helyi lakos keresi fel, 
akár könyvekhez kapcsolódó kérdésekkel, akár helytörténeti emlékeikkel, 
családkutatással, meglátásaikkal illetve a Hírmondóban olvasottakkal kapcsolatban. 
Személyes kontaktjai segítik a Művelődési Ház pályázati lehetőségeit. Elkészült az 
Alsónémedi I. világháborús emlékeit feldolgozó helytörténeti kiadvány kézirata, 
melyet majd 2017-ben a község fennállásának 950. évfordulójára szeretnénk kiadni. 
 Folyamatban van a régi temető síranyagának feldolgozása.  Munkáját az év során 
lassította, hogy májustól a könyvtár működtetésének szakmai oldala teljesen 
ráhárult. 
 
 
ÓVODAPEDAGÓGUS 
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 Cseri Tiborné óvodapedagógus munkája hatalmas segítség a kisgyermekes 
anyukáknak, a mozgásos, zenei foglalkozások segítik a babák fejlődését, a 
nagyobbaknak nagyszerű óvodai előkészítést jelentenek. A kisgyermekek 
megtanulnak közösségben  tevékenykedni, későbbi beilleszkedési problémák ezáltal 
kiküszöbölhetők. Időben felismerhetők és korrigálhatók képesség-zavaraik. Az 
anyukák, sőt a foglalkozásokon résztvevő apukák értékes szülői-közösségre 
találhatnak, melyben megoszthatják egymással a gyermeknevelés során felmerülő 
tapasztalataikat. A foglalkozások érdekesek, vidámak, sokrétűek. 
A látogatottság is folyamatos és nagy létszámú. 
 
KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATOTT 
 
 Rákosi Dalma 2015. januárjától kulturális közfoglalkoztatottként segítette 
intézményünk munkáját. Jól kibontakoztatta művészeti végzettségét. Plakátokat, 
meghívókat tervezett, kézműves foglalkozásokat tartott. Részt vett rendezvényeink 
szervezésében, lebonyolításában. Ő szervezte az első Karácsonyi Kalákát, nagy 
sikerrel. Összefogja és támogatja a helyi kézművesek, szabadidejükben kreatív 
tevékenységet folytatók közösséggé szervezését, segíti termékeik bemutatását. Nagy 
álma a helyi kézműves szövetkezet megszervezése vagy a helyi kézművesek 
egyesületté szervezése, hogy értékesíteni is tudják, amit gyártanak. 
Barátságos, kedves egyénisége sok embert szólít meg, és kapcsol a közművelődésben 
résztvevők körébe. Ő látta el a könyvtár olvasó szolgálatát valamint a 
gyermekfoglalkozásokat. Munkáját megismerve és megbecsülve 2016-tól állományba 
vesszük, és támogatjuk, hogy könyvtárosnak tovább képezze magát. 
 
A 2015. évben sajnos nem volt módunkban jutalmazni a pluszmunkát, az egyéni 
kimagasló teljesítményeket, reméljük, az előttünk álló évben erre már lesz lehetőség. 
 
I/3. Nyitvatartási rend 2015-ben 
   
Könyvtár - Teleház: 
  H-SZe - 13-18 óráig 
  K - zárva, szakmai nap 
  CS - 10-15 óráig 
  P - 14-19 óráig 
  SZo – ügyelet 9-13 óráig 
 
A Művelődési Ház a munkanapokon 8-20 óráig, hétvégén a programokhoz igazodva 
tart nyitva. 
A Faluház minden vasárnap 15-19 óra között, illetve előzetes bejelentkezésre szükség 
szerint. 
 
 
 
 
I/4. Fejlesztések a 2015. évben 
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Karbantartás 2015-ben a várható felújítás miatt nem volt a Dózsa György téri illetve 
a Fő úti intézményünkben. Csak a működést akadályozó apróbb hibák kijavítására 
került sor. A faluházi fejlesztések pályázati támogatásból készültek. 
 
Eszközgyarapítás:  

 Megvásároltuk az eddig bérletben nálunk lévő Toshiba fénymásoló-, 
nyomtató- és faxgépet. 

 Vásároltunk egy új számítógépet a könyvtári adatbázis és könyvtári 
nyilvántartás, egyéb feladatok ellátásához. 

 Laptopot vettünk munkatársi használatra, rendezvények technikai 
színvonalának biztosításához. 

 A könyvtár részére számítógéphez kapcsolható dokumentumolvasót vettünk 
nagy terjedelmű tömörített dokumentumok olvasásához. 

 Vásároltunk egy kiváló minőségű elektromos zongorát, melyet számos 
rendezvényünkön már használtunk. 

 Megvásároltuk a településnek Kiss Ernő helyi festőművész teljes hagyatékát, 
abból a célból, hogy állandó gyűjteményt hozzunk létre a megújult 
művelődési házban. 

 
Pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések, eszközgyarapítás: 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium Idegenforgalmi adó pályázatán elnyert 
összegből kibővítettük a Faluház foglalkoztató tereit. Elkészült a kézműves 
ház és a pajta, melyben végre méltóképpen kiállíthatjuk gazdasági eszköz-
készletünket. A kézműves házban pedig lehetőségünk lesz kézműves 
foglalkozások, tanfolyamok indítására, megtartására. Kívül-belül megújult a 
Faluház: festés, mázolás, a födém, a riasztórendszer, a kémény mind 
felülvizsgálatra és korszerűsítésre került. 

 A Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázaton elnyert összegből kültéri 
hangosítási egységeket vásároltunk, így nem kell bérelni a továbbiakban. 

 A könyvtár részére a Márai-pályázaton 198 db könyvet, köztük szótárakat, 
lexikonokat nyertünk a könyvtári állomány gyarapítására. 
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II. Rendezvények, működő csoportok a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtárban 
 
II/1. Rendezvények és a résztvevők számának alakulása a művelődési házban 
 
 Büszkén mondhatjuk, hogy programjaink látogatottsága folyamatosan nő. Egyre 
nagyobb körben sikerül bevonni a lakosságot a programokon való részvételbe, 
közreműködésbe, szervezésbe. Bár számos ötlet és elképzelés vár még 
megvalósulásra. Várjuk nagyon a művelődési ház felújítását, mely új színtereket és 
lehetőségeket teremt majd a programok bővítéséhez. Szeretnénk különböző 
érdeklődési körű klubokat szervezni. Beindítani népfőiskolai előadásokat, mozit és 
egyéb más összejöveteleket, képzéseket. 
Mindhárom épületünk teljes kapacitással üzemel hétköznap és hétvégeken is.  
Bár a 2015. évben rendezvényeinket az ismert sajnálatos okok miatt csökkentett 
költségvetéssel voltunk kénytelenek megoldani, úgy érzem, tartalmas művelődési, 
kulturális és szórakozási lehetőséget kínáltunk fel Alsónémedi lakosságának. 
 
A helyi közművelődési színtér mindhárom épülete maximálisan kihasznált. 
 
 A Régi Művelődési Házban rendszeresek a vegyes vásárok, a különböző 

tanfolyamok. Itt tartjuk a tüdőszűrést, a Véradásokat, a fiatalok báljait, 
gyakorta bérelik ki családi rendezvényekre. 

 A Faluházban előadásokat, filmvetítéseket tartunk, az iskolásoknak, 
óvodásoknak helytörténeti foglalkozásokat. A Faluház udvarán kültéri 
nagyrendezvényeket szervezünk. 

 A Dózsa György téri épületünk gyakorlatilag hétfőtől szombatig, gyakorta 
vasárnap is teljes kapacitással üzemel. 

  
Az épületek kihasználtsága, a programok és a résztvevők száma bizonyítja, hogy az 
intézmény a jelenlegi formában történő működése szerint a község igényeihez és 
elvárásaihoz szűkössé vált, még akkor is, ha szükség esetén rendelkezésünkre áll az 
Aula és a Sportcsarnok. Várjuk a felújítást és a rendezvény tereink bővítését, a helyi 
közművelődés koncentrációját egy épületkomplexumba. 
 
Főbb kulturális rendezvények 2015-ben 
 

Időpont Esemény 

január 9.  Faluházi esték – Kosaras Péter Ákos előadásai 

január 24. A Magyar Kultúra Napja - Körösi Csoma Program beszámolója 

február 7. Községi disznótor 

február 13 Faluházi esték 

február 15 Farsangi bál 

március 9.  Nőnap, Cseppek Néptánccsoport 

március 12.  Filmklub 

március 15.  Községi ünnep 

április1. Olvasóklub 
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ápr. 2 Gyermekkönyvek világnapja, óvodások látogatása a könyvtárban 

április 11 Költészet napja - Némedi fiatalok IRODALMI összeállítása 

április 24. Faluházi esték 

április 26. Táncművészeti Világnap 

május 2. Motivációs nap – sport, kézműves fogl. az Alapítvány- sportnapon 

május 19. Madarak és Fák napja - óvodások a könyvtárban 

május 29.  Községi Gyermeknap  

június 4. Trianon-emléknap 

augusztus 20.  Községi ünnep és családi nap, István a király rockopera előadása 

szeptember 20 Községi Búcsú 

szeptember 27. Faluházi új színterek átadása 

október 3 Szüreti Bál 

október 4.  Idősek Napja 

október 12  Márai-est, Pálffy Margit 

október 23.  Községi Ünnep  

december 4.  Községi Mikulás 

december 6.  Karácsonyi Gyertyagyújtás 

december 12  Karácsonyi KALÁKA 

 
 
II/2. Fantázia Művészeti Iskola 

 
 A Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alsónémedi tagozatai a 
Művelődési Ház ellenőrzése alatt állnak. Mi végezzük a helyi tanszakok tanárainak 
koordinálását, szervezzük óráikat, tartjuk a kapcsolatot a hallgatók, a szülők és az 
intézmény vezetősége között. Szervezzük fellépéseiket. 
Tanszakok: 

 zongora, szintetizátor, furulya  

 gitár  

 citera 

 furulya 

 színjáték 

 néptánc 

 kézműves 
 

 A Fantázia Fantázia Alapfokú Művészeti Iskolát a 2002-2003-as tanévben 
alapította meg, és a mai napig is fenntartja a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
Tehetségeiért Alapítvány. Alig egy évvel később, a 2004-2005-ös tanévben 
Alsónémedi képviselőtestülete döntött úgy, hogy az Alapítvány működtessen 
alapfokú művészetoktatási intézményt a településen, amelynek helyszíne a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár. Az alapításkor minden támogatást 
megkaptunk a Képviselő-testülettől. A segítséget a mai napig megkapjuk, ezáltal vált 
lehetővé, hogy a művészeti iskola a település hétköz- és ünnepnapjainak részesévé 
váljon. Tanítványaink rendszeresen vettek részt eddig is a községi rendezvényeken. 
A 2015/16. tanév I félévében a művészeti iskolába beíratott növendékeink száma: 148 
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fő. Ebből Alsónémedi állandó lakcímmel rendelkező, önkormányzati támogatásban 
részesül: 112 fő 
 2015-től Viczkó Tamásné zongoratanárnő személyében magasan képzett, 
hosszú pedagógiai gyakorlattal rendelkező kiváló szakember került a zongora 
tanszak élére. 

Furulya tanszakunkon is nőtt az évben a zene alapjait elsajátítani akaró 
növendékek száma. 
A kézműves tanszakra olyan sokan járnak, hogy három csoportban dolgoznak Bori 
Teréz vezetésével. Nagy örömünk, hogy helyi pedagógust tudtunk bevonni a 
munkába, aki jól ismeri a gyermekeket, és művészeti iskola által fizetett óradíj helyi 
pedagógusnak jelent plusz jövedelmet 

Citeratanszakunk – vezetője: Szlama László tanár úr – bár kevés létszámmal, 
de stabilan van jelen az iskola, egyben a falu életében is.  

Gitártanszakunk idén az előképzővel indult, mert nagyobb tanítványaink már 
középiskolások, és nem tudnak részt venni rendszeresen a foglalkozásokon. Ebben 
az évben, de még a jövő évben is építkezés folyik a folyamatosság érdekében. 
Tanárunk változatlanul Schweigert Krisztián. 

A színjátszó tanszak (vez: Jobbágy Ilona) ünnepi eseményekre felkészített 
tanítványait hallhatjuk és láthatjuk a különböző rendezvényeken, ahol 
szavalataikkal, irodalmi összeállításaikkal színvonalasabbá teszik ünnepeinket. 

Néptánc tanszakunk az iskolavezetés együttműködésének köszönhetően 
szépen felfejlődött, Karácsonykor első fellépésüket is megtartották. 
  Képviselőtestület minden tagjának köszönjük, hogy mind erkölcsileg, 
mind anyagilag is támogatják a művészeti iskolát. Talán már nem lenne 
Alsónémedin művészetoktatás, ha az Önkormányzat át nem vállalja a térítési díj 
zömét.  
 Azzal tudjuk viszonozni az erkölcsi és anyagi támogatást, hogy a növendékek 
számára olyan szemléletet közvetítünk, amely meghatározó lesz életükben, s ez a 
művészetek iránti szeretet. 
Növendékek létszáma és megoszlása az egyes tanszakok között a 2015/16. tanév I. 
félévében:        
    Zongora: 28 fő 
    Gitár: 14 fő 
    Citera: 11 fő 
    Furulya: 12 fő 
    Kézműves: 54 fő 
    Néptánc: 24 fő 
    Színjáték: 15 fő 
 
Összesen: 148 gyermek részesült művészeti oktatásban. 
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II/3. A Művelődési Házban működő klubok, tanfolyamok, amatőr művészeti 
csoportok, kirendeltségek 
 

 Nyugdíjas klub  

 Ifjúsági Klub 

 Zenebölcsi  

 Társastánc – Topeka tangó 

 Modern tánc 

 Nyugdíjas Torna 

 Jóga 

 Csipkekészítő tanfolyam 

 Rajzszakkör 

 Fantázia Művészeti Iskola foglalkozásai 

 KRESZ tanfolyam 

 Növényvédő tanfolyam 

 Agrárkamara továbbképzései 

 Aranygazdász tanfolyam 

 Falugazdász Kirendeltség 

 ELMŰ Panaszfelvételi Pont 

 VERTIKÁL Ügyfélszolgálat 
 
 

II/4. Egyéb rendezvények: 
 
 Konferenciák, ismeretterjesztő előadások, tanácsadások 
 Önkormányzati rendezvények  
 Árubemutatók, vegyes vásárok 
 Történelmi évfordulók megemlékezései 
 Társadalmi rendezvények – osztálytalálkozók, esküvők, ballagás, családi 

rendezvények 
 A művelődési ház a községi ünnepségek főszervezője és lebonyolítója szabad 

téren és az intézmény épületeiben egyaránt. 
 

IV. Kapcsolatok 
 
 A fenntartó önkormányzat maximálisan támogatja az intézményt szakmai 

munkájában, lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a folyamatos és 
színvonalas működéshez, fenntartáshoz, fejlesztésekhez. 

 Az Alsónémedi Hírmondóban állandó rovata van az intézménynek. A 
település honlapján is megjelennek hirdetései. 

 Az Alsónémedi történelmi egyházakkal az őket érintő programokat 
folyamatosan egyeztetjük, és bevonjuk a megvalósításba. 

 A civil szervezetek támogatását is élvezzük, az események megvalósításában 
támogatják az intézményt. 
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 A helyi kulturális csoportosulások, szerveződések munkáját támogatjuk, 
segítjük. 

 A Fantázia Művészeti Iskola alapítványával, igazgatóságával szoros 
együttműködésben végezzük a község művészeti nevelését. A folyamatos 
működést biztosító színtereket térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk, helyi 
ügyintézésüket is segítjük. 

 A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület székhelyeként az intézményt 
használja, szakmai és személyes kapcsolatunk is kiváló. 

 A község oktatási és nevelési intézményeivel folyamatosan egyeztetünk, 
szükség esetén az általuk szervezett programok technikai hátterét biztosítjuk, 
igény szerint szakmai segítséget nyújtunk. 

 Kistérségi kulturális együttműködési megállapodás keretén belül a környező 
települések kulturális intézményeivel is jó munkakapcsolatot tartunk fent. / 
Vecsés, Gyál, Felsőpakony /. 

 A Dabasi Kossuth Lajos Művelődési Központtal, mint régióközponttal 
folyamatos a munkakapcsolat, a régiós értekezleteken, összejöveteleken, 
rendezvényeken részt veszünk. 

 A könyvtár a Szentendrei Megyei Könyvtárral van folyamatos 
munkakapcsolatban. 

 A Pest Megyei Művelődési Intézet rendezvényein folyamatosan részt veszünk. 
 A Tájház Szövetség valamint a Teleházszövetség rendezvényein részt 

veszünk, folyamatos tájékoztatást kapunk. 
 Tagja vagyunk a Pest megyei Könyvtáros Egyesületnek. 
 Részt veszünk a Diák-közmunkaprogramban, melynek keretében több 

Alsónémedi lakhelyű középiskolás helyben végezheti el az 50 órás kötelező 
közmunkát. A fiatalok segítenek a könyvtár raktártereinek rendezésében, a 
faluház tárgyi néprajzi értékeinek állagmegőrző munkájában, a Faluház 
kertjének művelésében. 

 A Nemzeti Fejlesztési Intézettel kötött szerződésünk alapján lehetőségünk van 
kulturális közfoglalkoztatott munkatársakat alkalmazni, 2015-ben 1 fő 
személyében. 

 
 A 2015. év könyvtári és közművelődési statisztikai adatainak feldolgozása még 
folyamatban van. A 2016. március 1-ig elkészülő statisztikai jelentéseket a megfelelő 
felsőbb fórumok adatbázisaira történt feltöltés után kapcsoljuk a beszámolóhoz, és 
eljuttatjuk a bizottsági tagoknak és a képviselő-testületnek. 
 Köszönöm, hogy 2015-ben is részt vettek rendezvényeinken, és támogatták a 
helyi közművelődés ügyét. 
 
Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2016. február 13. 
        Jobbágy Ilona 
      a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  
                                                                                intézményvezetője 
 


