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„A közösségben az egyes embert szeretjük, nem pedig elvont értelemben 
a közösséget: nem egy egészet, egy intézményt vagy egy ideális 
életmódot. Az ember az, aki számít, az embert kell szeretni, és 
elfogadni olyannak, amilyen, és oly módon, hogy Isten terve szerint 
növekedjék és az élet forrásává váljék.” (Wass Albert) 
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 Jelmondataink a 2013. évre, melyhez munkánkat igazítani próbáltuk, s melyet 
célként önmagunk számára kitőztünk, mely felé igyekeztünk törekedni, hogy a helyi 
közmővelıdés ügyét szolgáljuk. Reméljük, sikerült ez évben is lépnünk egyet feljebb 
azon a lépcsın, mely a sokoldalú, kulturált és mővelt faluközösség 
megvalósulásához vezet:  
 
 
 
 

„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik 
egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi 
helyzeten és világnézeten túl.” (Müller Péter) 
 
„Csak megértés alapján lehet emberi közösséget megtartani, legyen az a közösség 
család, nemzet vagy ország. Az egymás iránt való türelem és megértés a 
társadalom legfontosabb kelléke.” (Wass Albert) 
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I. Az intézmény mőködésének tárgyi és személyi feltételei 
 
 
I/1. Az intézmény egységei: 
 

• mővelıdési ház 
• könyvtár 
• faluház 
• teleház 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı Testülete 2003-ban 
alapította a részben önálló gazdálkodású intézményt.  
A Mővelıdési Ház két épületben mőködik (Fı 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 jogviszonyba 4 fı 
                                    igazgató – szakirányú egyetemi végzettség ( 8 órás ) 

            könyvtáros – középfokú segéd könyvtáros OKJ-s szakirányú 
            végzettség (8 órás)     

    kulturális munkatárs – érettségi ( 4 órás ) 
                       technikai alkalmazott gondnok, takarító ( 8 órás ) 
                       nyugdíjasként 1 fı, a faluház gondnoka ( havi 50 óra ) 

 
• tartós megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott 2 fı  

  helytörténész, tudományos munkatárs 1 fı (heti 20 óra) 
  zenebölcsi gyermekfoglalkoztató 1 fı (havi 20 óra) 

 
 
 A 2013. évtıl személyi változás történt a könyvtárban, mivel Kulinyák Rezsıné 
nyugdíjba vonult. Új könyvtárosunk Kelemen Judit, aki megszerezte a munkakör 
betöltéséhez szükséges szakképesítést. Feladatát nagy igyekezettel látja el. A könytári 
állomány gondozásán és az olvasószolgálaton kívül rendszeresen tart  óvodai és 
gyermekfoglalkozásokkal, munkájának eredménye, hogy 2013-ban nagymértékben 
megnövekedett az új beiratkozók száma. Év végére végzett a gyerekkönyvtár 
szakmai ellenırzésével. Új felszereléssel látta el a hiányos könyveket, ellenırizte és 
szükség esetén javította a nem megfelelı könyvkártyákat, Cutter-számokat, az 
elhasználódott könyveket megtisztította, lehetıség szerint felújította. Rendbe tette a 
CD és DVD állományt. Alapos, precíz munkát végez, remélem a következı évben 
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arra is jut ideje, hogy a könyvtáron kívül a közmővelıdés területén is hasznossá 
tegye magát. 
 Kiss Katalin munkatársunk fıképpen a Régi Mővelıdési Házban tevékenykedik. 
Lelkiismeretes munkájának jól látható eredményei vannak. Nagyságrendekkel több 
rendezvény tartására van lehetıség, a lehetıségekhez mérten tisztán és rendezetten 
tartja az igen elhasználódott épületet, takarít, kertet rendez, felügyeli és irányítja a 
rendezvények alatt a megfelelı feltételek biztosítását. Pontosan és idıben kihordja a 
kulturális rendezvényeket népszerősítı meghívókat és szórólapokat. 
 Gersteinbrein Tamásné takarítónı 8 órában látja el feladatát, mely egyre több, 
mivel a volt CBA is már az ı területe, a Mővelıdési Ház egész héten, sıt hét végeken 
is teljes kapacitással mőködik, s ez a takarításra is nagymértékben kihat, ezért is 
kérelmeztem, hogy 2014. évtıl munkáját fizetésemeléssel ismerjük el. 
 Jobbágy Jenıné, a Faluház gondnoka, az ı munkája is jócskán gyarapodott, 
hiszen a kert jelentısen nagyobb alapterülető lett, ı gondozza a szılılugast, a 
kemence környékén számos rendezvényt tartunk tavasztól-ıszig, kültéri kiszolgáló 
helyiségekkel bıvült a Faluház szolgáltatása, valamint rendezvényeink száma is nıtt, 
szerencsére az érdeklıdés is egyre nagyobb. Idıs kora ellenére, szívesen és nagy 
kedvvel áll a látogatók rendelkezésére, szépíti erejéhez mérten az udvart. 
 Bálint István tanár úr felbecsülhetetlen segítség, szakértelme, igényes munkája 
számos területen meglátszik. Végzi az Alsónémedi Hírmondó tördelését, tanácsai 
hozzájárulnak, hogy idıszaki kiadványunk egyre színvonalasabb külsıvel, 
formátumban jelenjen meg. Számos ismeretterjesztı, helytörténeti, honismereti 
írással színesíti annak tartalmát. Széleskörő könyvtári kapcsolatai révén 2013-ban 
több mint 3000 kötet értékes szak-és szépirodalomhoz és mővészeti albumhoz jutott 
térítésmentesen, ajándékként a könyvtár. İ intézte a Márai-pályázatot, ami szintén 
több száz vadonatúj könyvet biztosított ingyenesen a könyvtárnak. Segít a könyvtári 
állomány feldolgozásában, javítja a felülvizsgálat során felmerülı hibás adatolást, 
segít a könyvállomány gyarapításában, az igényes könyvtári ellátás biztosításában. 
A Faluházban folytatja a dokumentumok győjtését, rendszerezését. Folyik a temetı 
összeírás, az I. világháborús helyi emlékek győjtése, az oral-history. Az itt töltött 
munkanapjain számos helyi lakos keresi fel, akár könyvekhez kapcsolódó 
kérdésekkel, akár helytörténeti emlékeikkel, meglátásaikkal illetve a Hírmondóban 
olvasottakkal kapcsolatban. Személyes kontaktjai segítik a Mővelıdési Ház pályázati 
lehetıségeit. 
 Cseri Tiborné óvodapedagógus munkája hatalmas segítség a kisgyermekes 
anyukáknak, a mozgásos, zenei foglalkozások segítik a babák fejlıdését, a 
nagyobbaknak nagyszerő óvodai elıkészítést jelentenek. A kisgyermekek 
megtanulnak közösségben  tevékenykedni, késıbbi beilleszkedési problémák ezáltal 
kiküszöbölhetık. Idıben felismerhetık és korrigálhatók képesség-zavaraik. Az 
anyukák, sıt a foglalkozásokon résztvevı apukák értékes szülıi-közösségre 
találhatnak, melyben megoszthatják egymással a gyermeknevelés során felmerülı 
tapasztalataikat. A foglalkozások érdekesek, vidámak, sokrétőek. 
A látogatottság is folyamatos és nagy létszámú. 
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I/3. Nyitvatartási rend 2013-ban 
   
Könyvtár - Teleház: 
  H-SZ - 13-18 óráig 
  K - zárva, szakmai nap 
  CS - 10-15 óráig 
  P - 14-19 óráig 
 
A Mővelıdési Ház a munkanapokon 8-20 óráig, hétvégén a programokhoz igazodva 
tart nyitva. 
 
A Faluház minden vasárnap 15-19 óra között, illetve elızetes bejelentkezésre szükség 
szerint. 
 
 
I/4. Fejlesztések a 2013. évben 
 
Állagjavító felújítás 2013-ban nem volt intézményünkben. 
 
Új létesítmények: pályázati pénzbıl (Idegenforgalmi pályázat) 

• A Faluház udvarán kültéri mosdóhelyiségek, nyári konyha hideg-meleg 
folyóvízzel, kis raktár épültek a fészer átalakításával. 

• Szılılugast telepítettünk. 
 
Eszközgyarapítás:  
 
Érdekeltségnövelı pályázatból, önkormányzati önrésszel 

• gyermek könyvtár kialakítása 
• a Teleház számítógépeinek cseréje 
• könyvtári polcok, szekrények 
• árnyékoló reluxa a könyvtárba 

 
Székely és trs. által elvégzett balesetvédelmi és tőzvédelmi felmérés során feltárt 
kívánalmak alapján: 

• liftakna beépítése 
• gyermek könyvtár lépcsıfeljárójának kisajtóval történı lezárása 
• raktári polcok rögzítése 

 
A Faluházban a kemencében történı sütéshez tepsiket és sütıedényeket vásároltunk. 
 
 
II. Bevételek alakulása 2013-ban 
 
II/1. Mővelıdési Ház  
 

• Terembérletbıl származó bevétel: 1 882 898 Ft 
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• EDDA koncertbıl származó bevétel: 1 476 500 Ft  
• Idegenforgalmi adó-pályázati pénzbıl a Faluháznak juttatott: 3 500 000 Ft 

 
II/ 2. Könyvtár és Teleház 
 

• Érdekeltségnövelı pályázaton 400 ezer Ft vissza nem térítendı támogatást 
nyertünk bútor és számítástechnikai eszközök gyarapítására. 

• Márai-pályázaton szintén 400 ezer Ft-ot nyertünk új könyvek beszerzésére. 
 
 
 
III. Rendezvények a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtárban 
 
III/1. Rendezvények és a résztvevık számának alakulása a mővelıdési 
házban 
 
 Büszkén mondhatjuk, hogy programjaink látogatottsága egyre nı. 
Mindhárom épületünk teljes kapacitással üzemel hétköznap és hét végeken is. Ezért 
is válik egyre kellemetlenebbé, hogy épületeink állaga olyan rossz állapotban van. 
Már elhangzott némely vendégünk szájából a rosszalló megjegyzés: Ilyen gazdag 
település, mint Alsónémedi, elnézi, hogy a Kultúrháza ennyire rossz állapotban 
legyen. S valóban a Régi Mővelıdési Házban bizony véradás vagy tüdıszőrés 
 alkalmából szégyenkeznünk kell a fennálló állapotok miatt. 
De ha rendezvénytereink hagynak is kívánni valót, rendezvényeink többnyire 
megnyerik a falunk lakosságának, sıt vendégeinknek a tetszését. Már többen elıre 
kérik az éves programot, mert úgy hívják meg távoli barátaikat, ehhez igazítják 
családi programjaikat. S ez nagyon jól esik, mert azt érezzük, erıfeszítéseink nem 
hiábavalók, munkánkat megbecsülik és értékelik. Hiszen egy teltházas 
rendezvénynél, a végén felhangzó vastapsnál, és az élményekben kipirult orcáknál 
nagyobb dicsért egy népmővelı számára nem létezik. 
A teljességi igénye nélkül engedjék meg, hogy csak 2013 legsikeresebb 
programjainkból felsorolja egy csokorra valót: 

• Kultúra napján vendégünk volt a nagyváradi színház, Wass Albert estjük 
nagy sikert aratott 

• A Rák Világnapján elıadást tartott a Magyar Rákszövetség elnöke. 
• A Cseppek gyermektánc-csoport Nınapon, a Fantázia Mővészeti Iskola 

Anyák napján tartott községi ünnepséget. 
• Megtartottuk a Tánc Világnapját nyolc tánciskola fellépésével. 
• Gyermeknapon Népi Játszótér és népi vigasságok várták a gyermekeket. 
• Több bált is tartottak a fiatalok a CBA épületében. 
• Tartottunk borkóstolót két ízben is. 
• Az Európa a polgárokért program keretében anyagi fedezetet nyertünk egy 

nagyszabású Falunap megrendezésére, melyen három országból érkeztek 
vendégek, a majd száz fıs vendég csoportok elszállásolása, a falunapi 
programok az egész falut megmozgatták. 
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• A Szomszédoló idén a helyi énekkarok közremőködésével kórusokat, 
népdalköröket látott vendégül a a környezı (Ócsa, Bugyi) és a testvér 
településekrıl (Kisnémedi, Nagyajta). 

• A Szüreti felvonulásra és Bálra a szomszéd településekrıl is átjöttek. 
• Nemzeti ünnepeink községi megemlékezésein szép számban jelentek meg 

helyi lakosok. 
• Az óvodásoknak és iskolásoknak helybe vittük a mesék és a zene szeretét, 

vendégünk volt vendégünk volt a Gézengúz együttes, Berecz István 
néptáncos, a Repülj Páva gyıztese, Csernik Szende mesemondó 

• Advent minden hét végére jutott valami kellemes meglepetés. Kiállítást 
rendeztünk Szıke Anna akvarelljeibıl, Gyertyát gyújtottunk az óvodások 
közremőködésével a Szabadság téren, a Karácsonyi Gála, az Adventi koncert  
megtöltötte közönséggel az Aulát. 

 
III/2. Fantázia Mővészeti Iskola 

 
 A Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alsónémedi tagozatai a 
mővelıdési ház ellenırzése alatt állnak. Mi végezzük a helyi tanszakok tanárainak 
koordinálását, szervezzük óráikat, tartjuk a kapcsolatot a hallgatók, a szülık és az 
intézmény vezetısége között. Szervezzük fellépéseiket. 
Tanszakok: 

• zongora, szintetizátor, furulya  
• gitár  
• citera 
• színjáték 
• néptánc 
• kézmőves 

 
 
III/3. A mővelıdési házban mőködı klubok, tanfolyamok, amatır 
mővészeti csoportok, kirendeltségek 
 

• Nyugdíjas klub  
• Zenebölcsi  
• Társastánc 
• Modern tánc 
• Aerobic Klub 
• Jóga 
•  Angol tanfolyam felnıtteknek 
• Ovis angol 
• KRESZ tanfolyam 
• Növényvédı tanfolyam 
• Agrárkamara továbbképzései 
• Aranygazdász tanfolyam 
• KRESZ tanfolyam 
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• Agrárkamarai Kirendeltség 
• ELMŐ Panaszfelvételi Pont 

 
 

III/4. Egyéb rendezvények: 
 

• Konferenciák, ismeretterjesztı elıadások, tanácsadások 
 

• Önkormányzati rendezvények  
 

• Árubemutatók, vegyes vásárok 
 

• Történelmi évfordulók megemlékezései 
 

• Társadalmi rendezvények – osztálytalálkozók, esküvık, ballagás 
 

• A mővelıdési ház a faluünnepélyek fıszervezıje és lebonyolítója szabad téren 
és az intézmény épületeiben egyaránt 
 
 

 
IV. Könyvtár statisztikai adatai 
 
 
IV/1. Vásárolt dokumentumok számának alakulása 2013. évben  
 
1078 db dokumentumok vásároltunk 2013-ban. A teljes állomány feldolgozása a 
SZIKLA könyvtári programmal történik. A feldolgozás naprakész, így az egész 
állományban történı keresés a használók rendelkezésére áll. 
 
Dokumentum típusok megoszlása: 
Állomány 2013. december 31. 

• 6468 db felnıtt szépirodalom 
• 4276 db felnıtt szakirodalom 
• 2693 db gyermekirodalom  
• 553 db DVD 
• 105 db CD 

 
A fenti adatok a vásárolt leltári állományt tükrözik. 
Ezen felül a 2013. évben ajándékba kapott könyvek száma: 4321 db. Az 
ajándékkönyvek magánszemélyektıl, illetve más könyvtáraktól származnak. 
Leltárba vételük folyamatos. 
 
 
IV/2. Állománygyarapításra fordított pénzösszeg alakulása 2013. évben  
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 2013-ban is jelentıs összeget fordítottunk az állomány gyarapítására. 
Az Önkormányzat: 1 500 000 Ft-tal támogat. Ezt kiegészíti az érdekeltségnövelı 
állami támogatás, mely az önkormányzati támogatás arányában érkezik, 2013-ban ez 
282 000 Ft volt, valamint a 400 000 Ft Márai pályázatból elnyert összeg.  
 575 db dokumentumot vásároltunk, és 28 féle idıszaki kiadványhoz (újság, 
folyóirat) is hozzájutnak az olvasók. Reményeink szerint a DVD és a CD kölcsönzés 
is bıvíti a könyvtárhasználók körét. 
 
 
IV/3. Forgalmi adatok 2013-ben    
 
 A beiratkozók és a kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt esztendıhöz 
képest számottevıen növekedett. Az intézmény elsıdleges feladata a jövıben is a 
könyvtár és állományának népszerősítése, az olvasók, a könyvtárhasználók 
igényeinek szakmailag is a legmagasabb fokon történı kielégítése. 
 A könyvtárban a keddi nap munkaidejét az állomány gondozására fordítjuk. 
Tételesen átvizsgáljuk az állományban lévı valamennyi könyvet. Elvégezzük a 
javítási, selejtezési munkákat, kiválasztjuk a kötészetre küldött könyveket, 
ellenırizzük a megfelelı és szabályszerő adatolást. Felmérjük az állományt tartalmi 
szempontból, könyvrendeléseinket az alapján választjuk ki, mely könyveknek kell a 
törvény szerint a közmővelıdési közkönyvtár állományában szerepelni.  
 Felmérjük az olvasók igényeit. A magas könyvárak miatt felértékelıdik a 
kölcsönkönyvtár jelentısége. Bizonyítja ezt az újonnan beiratkozó olvasók egyre 
növekvı száma. 
2013-ban a könyvtárba beiratkozott olvasók létszáma: 692 fı. 
Ebbıl aktív, rendszeresen kölcsönzı: 493 fı. 
2013. évben új beiratkozó: 62 fı (ebbıl 41 fı 14 év alatti). 
 Jelentısen bıvítettük a folyóirat választékot 28 féle folyóirat jár a könyvtárba, 
mely a gyermekektıl a felnıttekig, a tudományos igénytıl a szórakoztatásig felöleli a 
folyóirat választékot. 
 Új DVD-ket is vásároltunk, sokan jönnek kölcsönözni a gyermek-és ifjúsági 
filmeket, rajzfilmeket, mozifilmeket, ismeretterjesztı filmeket. 
 A könyveket 30 napra, a DVD-ket 7 napra adjuk ki. Késedelmes visszahozatal 
esetén felszólítót küldünk, majd a törvény által kiszabott késedelmi díjat vetünk ki. 
Szerencsére a némediek felelısségteljes kölcsönzık, legtöbbször idıben visszahozzák 
a kikölcsönzött dokumentumokat, vagy telefonon hosszabbítanak.  
 A Teleház szolgáltatásait igénybe vevık száma nıtt a 2013. évben.  
A használói szokások az utóbbi idıben észrevehetıen átalakultak. Többen veszik 
igénybe hivatalos ügyeik elintézése céljából ezt a szolgáltatást. Illetve növekszik a 
szolgáltatásokat (nyomtatás, faxolás, szkennelés, fénymásolás) igénybe vevık száma 
is.                                                                                                                                                                                                                     
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 V. Faluház 
 
 A Faluház a maga sajátos környezetével, megjelenésével érdekes színfolt a 
település életében. „Muzsikusportrék” címmel Halmos Béla népzenekutató 
vezetésével az elmúlt esztendı tavaszi hónapjaiban is szerveztünk találkozókat.  
Vendégünk volt Dr. Nagymarosi András, a Borfolk együttes vezetıje, geológus, aki 
több elıadást is tartott a Kárpát-medence szılı- és borkultúrájáról. 
A kemencével és kültéri kiszolgáló térrel bıvült udvar és a helytörténeti győjtemény 
igen népszerő minden korosztályban. Számos rendezvényt tartottunk ott a falu 
minden korosztályának. 
A Faluház udvarán rendeztük többek között a Gyermeknapi vigasságokat, az Állatok 
Világnapját, a Pörkölt Fesztivált. 
Itt tartotta éves közgyőlését a Néprajzi Társaság. Számos nagyszerő elıadásnak adott 
otthont. Ellátogattak hozzánk az óvodások, az iskolások. A Nyugdíjas Klub itt látta 
vendégül Ócsai társszervezetét. Osztálytalálkozóknak, baráti összejöveteleknek adott 
otthont. 
 A Tájház Szövetséggel és a környezı települések hasonló célú intézményeivel is 
folyamatos kapcsolatot tartunk. 
 
 
 
VI. Kapcsolatok 
 

• A fenntartó önkormányzat maximálisan támogatja az intézményt szakmai 
munkájában, lehetıségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a folyamatos 
és színvonalas mőködéshez, fenntartáshoz, fejlesztésekhez. 

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

• Az Alsónémedi történelmi egyházakkal az ıket érintı programokat 
folyamatosan egyeztetjük, és bevonjuk a megvalósításba. 

• A civil szervezetek támogatását is élvezzük, az események 
megvalósításában támogatják az intézményt. 

• A NYWYG Íjász és Hagyományırzı Egyesület székhelyeként az 
intézmény 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. 

• A településen mőködı mővészetoktatási intézménnyel állandó 
munkakapcsolatban vagyunk. A folyamatos mőködést biztosító 
színtereket térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk, helyi ügyintézésüket 
is segítjük. 

• Kistérségi kulturális együttmőködési megállapodás keretén belül a 
környezı települések kulturális intézményeivel is jó munkakapcsolatban 
vagyunk. / Vecsés, Gyál, Felsıpakony /. 
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• A Dabasi Kossuth Lajos Mővelıdési 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 Közmővelıdési Központ rendezvényein folyamatosan részt 
veszünk. 

• A Tájház Szövetség valamint a Teleházszövetség rendezvényein részt 
veszünk, folyamatos tájékoztatást kapunk. 

• Részt veszünk a Diák-közmunkaprogramban, melynek keretében több 
alsónémedi lakhelyő középiskolás helyben végezheti el az 50 órás kötelezı 
közmunkát. A fiatalok segítenek a könyvtár raktártereinek rendezésében, a 
faluház tárgyi néprajzi értékeinek állagmegırzı munkájában, a Faluház 
kertjének mővelésében. 

 
 Az épületek kihasználtsága, a programok és a résztvevık száma bizonyítja, hogy 
az intézmény a jelenlegi formában történı mőködése szerint a község igényeihez és 
elvárásaihoz szőkössé vált, még akkor is, ha szükség esetén rendelkezésünkre áll az 
Aula és a Sportcsarnok.  
A régi Mővelıdési Ház (Fı út 73.) épülete és udvara igen lelakott állapotban van, 
egyáltalán nem költséghatékony a két épület fenntartása. Miután a volt CBA már 
hosszú ideje kihasználatlanul áll, s főtése több százezer Ft-ot emészt fel évente, 
nagyon idıszerő lenne a Dózsa György téri épület teljes felújítása, átalakítása. 
Így kiválthatnánk, és egyéb célra hasznosíthatnánk a Fı úti ingatlant. 
Jelenleg mindkét épület nagyon rossz állapotban van, a szigetelés, a nyílászárók, a 
falak, a födém, a főtésrendszer felújítása már elkerülhetetlen. 
 A jelenlegi állapotok méltatlanok Alsónémedi lakosságához, a kulturális 
programok színvonalához. 
 Településünk megérdemelné, hogy kiemelkedı színvonalú iskolája, 
Sportcsarnoka mellett a mővelıdési terek is megfeleljenek a XXI. század igényeinek. 
Tisztelettel kérem a Kulturális Bizottságot és a Képviselı-testületet, hogy támogassa 
ez irányú törekvéseinket. 
 
 Köszönöm, hogy 2013-ban is részt vettek rendezvényeinken, és támogatták a 
helyi közmővelıdés ügyét. 
 
 
 
Alsónémedi, 2014. április 17-én 
 
 
 
 
 
         Jobbágy Ilona 
         népmővelı 
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Melléklet a 2013. évi programokból. Sajnos Halmos Béla ıszi elıadásai tragikus 
elhunyta miatt már elmaradtak, de a képformátum miatt nem tudok benne 
javítani. Az alább felsorolt programok a szabadtéri koncert kivételével 
megvalósultak, sıt több is, mert nem tartalmazza pl. a Kultúra napját, az Adventi 
idıszak zenei eseményét, Molnár György nagysikerő harmonika koncertjét illetve 
az óvodában és az iskolában tartott gyermek színházi és népzenei elıadásokat. 

 


