
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának E l n ö k é t ı l 
 
 
Szám: 79-3/2011. 
 

M E G H Í V Ó! 
 
 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését  

 
2011. január 18-án (kedden) 17 órára 

 
hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
    (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
Tervezett napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 
1.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi munkaterve. 
 Elıadó: Török Lajosné elnök. 
 
2.) A Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2011. évi programja.  

Elıadó: Geiger Jánosné igazgató. 
 
3.) Tájékoztató a Magyar Kultúra Napjának megrendezésérıl. 

Elıadó: Geiger Jánosné igazgató. 
 
4.) Tájékoztató a Faluház évfordulójáról (programok, tervek). 

Elıadó: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 
 
Zárt ülés: 
 
5.) Segélyezési ügyek. 
 Elıadó: Nagy Ibolya és Somogyi Istvánné igazgatási elıadók. 
 
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére számítok! 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 12. 
       Török Lajosné sk. 

elnök 



ELİTERJESZTÉS 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. január 18-i 
ülésének 1. sz. napirendjéhez 

 
Tisztelt Bizottság! 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi munkatervére az alábbi javaslatot 
teszem: 
Jan. 18. kedd        -    A  Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011.évi munkaterve 

- A Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2011. programja 
- Beszámoló a Magyar Kultúra Napjáról 

 
Febr.15. kedd   -     A 2011.évi költségvetés véleményezése 
                         -     Elıkészület a márc.15-i ünnepségre 
                         -    Tájékoztató a 2011-ben megtartandó a Széchenyi Napok programjáról 
                         -    SZMSZ felülvizsgálat 
                         -    Szociális rendelet módosítása 
                         -    A Fantázia Mővészeti Iskola elsı félévi  beszámolója 
 
Márc.10. csüt.  -      Beszámoló a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évérıl 

- Az Alsónémedi Sport Egyesület éves beszámolója 
- A gazdasági program véleményezése 
- Megemlékezés a Költészet Napjáról 
- A márc.15-i program véglegesítése 

  
Ápr. 19. kedd   -     A Kulturális koncepció átértékelése és kiegészítése 
                         -     Sportfejlesztési koncepció 
                         -     Egészségügyi szolgáltatók beszámolója 
                         -     Tájékoztató a Faluház- fesztivállal kapcsolatos eddig elvégzett munkáról 
                         -     Elıkészület: jún.4. Trianoni békeszerzıdés, jún. 30. Magyar Szabadság Napja 
  
Jún. 21. kedd        -    Intézményvezetıink éves beszámolója 

- Augusztus 20-i ünnepséggel  kapcsolatos feladataink áttekintése 
- A szüreti bál szervezésével kapcsolatos feladataink számbavétele 
- A fızıversennyel kapcsolatos teendık 
- Alapítványi  beszámolók 

 
Szept.6. kedd       -   Elıkészületek az Öregek Napjára  

- Emlékezés okt. 6-ra 
- Okt.23-i ünnepséggel kapcsolatos feladataink elıkészítése 

 
Okt. 18. kedd    -    Az óvodai nyitva tartás tapasztalatai, esetleges módosítási javaslatok 
 
Nov. 22. kedd   -     Mikulás-napi elıkészületek 

- Adventi készülıdés 
- A 2012. évi költségvetési koncepció véleményezése 

 
Kérem, nézzék át, véleményezzék, ha szeretnék kiegészíteni, úgy azt a bizottsági ülésen 

tegyék meg. Várom építı javaslataikat. 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 12. 
       Török Lajosné sk. 

Elnök 



 
 
 
 
 

MUNKATERV 
 

 

2011.  
 

 
Halászy Károly 
Mővelıdési Ház 

és Könyvtár 
 

 
 
 
 
 

 



 
1. Az intézmény mőködésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 
 

• Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának évi rendszeres 
felülvizsgálata 

Határidı:  szeptember 1. 
Felelıs:    intézményvezetı 

• A Faluház tárgyi leltárának befejezése és lezárása 
Határidı:  december 31. 
Felelıs:    a Faluház mőködtetésével megbízott kulturális  
                munkatárs 
 

2. Az intézményben és támogatásával mőködı mővészeti és egyéb oktatás, 
klubok:  

• Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagozatai 
- zongora /heti 3 alkalom/ 
- szolfézs /heti 1 alkalom/ 
- citera /heti 1 alkalom/ 
- gitár /heti 1 alkalom/ 
- irodalmi tagozat /heti 2 alkalom/ 

• KRESZ oktatás folyamatosan 
• Továbbképzés gazdáknak folyamatosan 
• 60 órás növényvédı tanfolyam évente 1-2 alkalom 
• Egészséges életmódra nevelı elıadások folyamatosan 
• Nyugdíjas Klub /heti 1 alkalom/ 
• Zenebölcsi /heti 2 alkalom/ 
• Társastánc /heti 2 alkalom/ 
• Nıi torna /heti 2 alkalom/ 
• Modern tánc /heti 2 alkalom/ 
• Galagonya kézmőves kör / tanévben kéthetenként/ 

 
3. Az intézmény helyiségeiben folyamatosan fogadónapokat rendezı, 
szolgáltatás végzı szervezetek, magánszemélyek: 
 

• Falugazda – minden szerdán 8-16 óráig 
• Szemétszállítás – minden hónap utolsó csütörtök 16-18 óráig 
• Tüdıszőrés 
• Véradás – évente 3-4 alkalom 
• Karitatív tevékenység – ruhaosztás 

 
 
 



5. Kapcsolatok: 
 
Helyi szinten: 

• Önkormányzat 
• Kulturális és Oktatási Bizottság 
• Oktatási, nevelési intézményekkel 

- reklám 
- közönségszervezés 
- tájékoztatás 

• Mővészeti iskola 
- színteret biztosítunk térítésmentesen 
- bevonjuk a tagozatokat a különbözı kulturális rendezvényekbe, 

történelmi és társadalmi évfordulók megünneplésébe 
- kapcsolattartásukat a helyi szervezetekkel segítjük 

• Történelmi egyházak 
- színteret engednek át különbözı kulturális rendezvényekhez 
- felhívják a figyelmet a közmővelıdési intézmény programjaira 

• Nyugdíjas Klub 
- igény szerint támogatjuk rendezvényeiket 
- színteret biztosítunk programjaikhoz 
- kérésükre mősorokat szervezünk 

• Zenebölcsi 
- színteret biztosítunk a foglalkozásokhoz 
- raktározzuk felszereléseiket 
- támogatjuk az általuk szervezett rendezvényeket 

• NYWYG Íjász és Hagyományırzı Egyesület 
- színteret biztosítunk rendezvényeikhez 
- szervezésben segítjük és támogatjuk az egyesületet 
- reklámozzuk rendezvényeiket 
- anyagi támogatást nyújtunk a rendezvények anyagköltségéhez 

 
Megyei szinten: 

• Dabasi Régióközpont 
• Kistérségi Kulturális Együttmőködés 

- Gyál 
- Felsıpakony 
- Vecsés 
- Üllı 
- alkalmanként Ócsa 

• Pest Megyei Közmővelıdési Intézet 
- szakmai tanácsadás 
- szakmai felügyelet 



- továbbképzések 
• Pest Megyei Könyvtár – Szentendre 

- szakmai felügyelet 
- szakmai tanácsadás 
- továbbképzések 

 
Országos szinten: 

• Faluház Szövetség 
• Teleház Szövetség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Eseménynaptár 
 

2011. 
 

Az eseménynaptár azokat a súlyponti rendezvényeket tartalmazza, amelyek 
idıpontját már az év elején nagy valószínőséggel meghatározhatjuk. Az éves 
beszámolóból kitőnik, hogy a rendezvények – és ezen belül a nagyrendezvények 
– száma többszörösen meghaladja az év elején összeállított eseménynaptárban 
megjelölteket. Az eseménynaptár iránymutató, a változtatás lehetıségét 
magában hordozza. 
 
Január 

• Újév köszöntı a Nyugdíjas Klubban 
• Galagonya Kézmőves foglalkozás 

 
Február 

• Február 6. Magyar Kultúra Napja 
• Nyugdíjas farsang 
• Színház gyermekeknek 

 
Március 

• Március 01. Faluházi esték Halmos Bélával 
• Március 15. Ünnepi megemlékezés a Szabadság téren 
• NYWYG Galagonya csoport foglakozásai 
• Filmvetítés 

 
Április 

• Április  5. Faluházi esték Halmos Bélával 
• Április 11. Költészet napja 
• Húsvéti készülıdés a Galagonya csoport vezetésével a mővelıdési házban 
• Fotókiállítás 
 

Május 
• Anyák napja  
• Május 3. Faluházi esték Halmos Bélával 
• Gyermeknapi közös rendezvény az óvodával, iskolával és a civil 

szervezetekkel közösen 
• Gyermekszínház 

 
 
 



Június  
• Mővészeti Iskola tanév végi elıadásai, koncertjei 
• Június 25. Magyar Szabadság Napja  

 
Augusztus 

• Szent István napi megemlékezés és egész napos program a Szent István 
téren 

 
Szeptember 

• Faluház fennállásának 15. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat 
• Szüreti rendezvények 

 
Október 

• Színház gyermekeknek 
• Október 23. Ünnepi megemlékezés a mővelıdési házban 
• Faluházi esték halmos Bélával 

 
November 

• Elıadóest a mővelıdési házban 
• Adventi készülıdés – Kézmőves foglalkozások 

 
December 

• December 5. Mikulás Alsónémedin 
• Színház gyermekeknek 
• Karácsonyi koncert 

 
 

 
 



Faluház Fesztivál Faluház Fesztivál Faluház Fesztivál Faluház Fesztivál ---- 2011. 2011. 2011. 2011.               

 
 
A Fesztivál megrendezésének idızítése: 
A Faluház fennállásának 15 éves jubileuma.  
 
Mivel a létesítmény a község széleskörő összefogásával épült, gondoskodni kell arról, hogy a 
jubileumi rendezvény megszólítsa a falu egész lakosságát. 
A meghívás, a programokban való közremőködés terjed ki a szomszédos településekre és a 
testvértelepülésre is. 
 
A rendezvény tervezett idıpontja: 

2011. szeptember 16-18 
 
Helyszín: 
Faluház, annak udvara, Sportcsarnok, Iskola-aula, a Faluház melletti üres térség 
 
Elıkészítı munkák: 
A ház és környezetének felújítása 
Feladat Határidı Költség  (kb. összeg) 
külsı-belsı meszelés, mázolás március hó 500 000 Ft 
 a belsı tér átrendezése, megújítása a nyár folyamán önkéntes vállalás 
a nádtetı kijavítása június 300 000 Ft 
a fakerítés, és a féhaj javítása, 
mázolása 

június 100 000 Ft 

az udvar körbekerítése március ??????????? 
vadribiszke, orgona, jázmin vesszık 
ültetése a kerítés mentén, cél: 
sövénykerítés 

március önkéntes felajánlás 

udvari kemence építése július 200 000Ft 
talajmunkák, a virágoskert 
rendbehozatala, bıvítése 
hagyományos falusi kertekre jellemzı 
növényekkel, facsemeték ültetése, 
bokrok metszése, szılıtelepítés, 
füvesítés 

tavaszi munkák kezdete 
február 

100 000 Ft 
+ önkéntes felajánlás 

a győjtemény és a berendezés bıvítése 
:jubileumi győjtés, mely kiterjed a 
még családoknál fellelhetı tárgyi 
eszközökre, iratokra, fényképekre, 
egyéb néprajzi értékekre 

meghirdetve a községi 
újságban április hó 
folyamán, az iskolások 
bevonása május-június hó 

önkéntes adományok, 
vállalás 

 



A Faluház győjteményének szakszerő feldolgozása és bemutatásra való elıkészítése 
Feladat  Határidı Költség (kb. összeg) 
a  fotóarchívum elkészítése 2010. dec. 31. -  teljesítve  
a digitális tárgyleltár 
elkészítése 

július 31. 150 000 Ft 
(a szükséges software ára) 

internet bevezetése február 30 000 Ft 
Önálló honlap készítése és 
tartalmának folyamatos 
bıvítése, frissítése 

? ? 

katalógus, prezentációs 
anyag, meghívók 

május 300 000 Ft 

Alsónémedi Képeskönyv 
a legszebb, legértékesebb 
fotókból, kiegészítı ismertetı 
szöveg, igényes helytörténeti 
kiadvány, melynek 
bemutatása a rendezvény 
egyik programja 

augusztus 1 000 000 Ft 

idıszaki kiállítások  
a rendezvényre: fotó,  
kézi szıttes, kendık, 
  a paraszti élet tárgykultúrája 

szeptember önkéntes vállalás 

 
Tervezett programok 

1. nap - 2011. szeptember 16. péntek 
 

Idıpont Esemény Költség 
16. Ünnepélyes megnyitó, kiállítás megnyitó, kemenceavatás, 

rövid mősor 
x 

16.30. Nagyajta testvér falu zenekarának és népi táncegyüttesének 
fellépése, gyermekmősor 

x 

17 Alsónémedi Képeskönyv bemutatása – Bálint István tanár úr 
közremőködésével 

x 

18 Nemespenész klub, borkóstoló, az új kemencében és 
bográcsokban készülnek az ételek, nyugdíjas klub: csörge, 
pogácsa 

x 

19-tıl Halmos Béla és növendékei 
filmvetítés, muzsikálás, táncház, beszélgetés, eszem-iszom, 
közös muzsikálás, dalolás 

x 

 
2. nap – 2011. szeptember 17. szombat 

Idıpont  Esemény Költség 
10 órától Szüreti mulatság, népi tánc bemutató, népi 

mesterségek bemutatkozása, lovas bemutató, 
kirakodó vásár, 
fızıverseny 

felajánlások 

14 órától Szüreti felvonulás mőv. ház költségvetésébıl 
20 órától  Szüreti bál mőv. ház költségvetésébıl 
 



3. nap – 2011. szeptember 18. vasárnap 
Idıpont Esemény Költség 
10 órától  Az Országos Tájház Szövetség regionális találkozója, 

elıadások 
Kirakodó vásár, vásári forgatag folytatása 

50 000 Ft 

15 óra Helytörténeti elıadás 20 000 Ft  
16 óra Helyi csoportok fellépése felajánlás 
19 óra Csík zenekar mősora 700 000 Ft 
 
Szervezés: 
 
A programokra a vendégek, közremőködık, fellépık meghívása, szervezık felkérése, 
lebonyolító vállalkozók és cégek megbízása, segítıtársak és csoportok, civil szervezetek 
bevonása a február hónap folyamán veszi kezdetét. 
A község lakosságának a rendezvény elıkészítésében és lebonyolításában való 
közremőködését a Hírmondóban valamint a honlapon tesszük közé, illetve személyes 
megkeresések által. 
Az elıkészítı megbeszélés, ahova a felkérteket és érdeklıdıket várjuk: 
2011. február 12 szombat 17 óra, Faluház 
Az igények felmérése, a szükséges tárgyi eszközök listába vétele, vendégek elszállásolásának 
módja, a hiányzó eszközök, kellékek beszerzésének lehetıségei ekkor kerülnek 
számbavételre. 
 
A szükséges anyagi források elıteremtése: 
 

� Önkormányzat költségvetése 
� Halászy Károly Mővelıdési Ház költségvetése 
� Pályázatok 
� Szponzorok 
� Felajánlások 

 
 
Alsónémedi, 2011. január 14. 
 

Jobbágy Ilona 
 


