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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 erı, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel 
szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”       

 /Wass Albert/ 
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 Jelmondataink a 2014. 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:  
 
 
 

 
„A mőveltség nem ünneplıruha, amelyet hordani kell. 

A mőveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a 
vállalkozás fegyverzete.”                              /Németh László/ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

„Aki emberek közt él, olyan legyen, mint az aranymosó: egy gramm 
aranyért egy mázsa iszap - ez legyen a számítása!” /Németh László/ 
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A nemzeti közmővelıdésrıl – fogalmi alapvetés 
 
A közmővelıdés a közösség szellemi igényeinek szolgálata, mővelése.  
Az aktív közösségi mővelıdést és a kulturális javak, szolgáltatások közvetítését 
végzi. Az egyének és közösségek mővelıdési aktivitását felkeltı, segítı feltétel és 
tevékenységrendszer, amely lehetıséget nyújt az önmővelésre, a civil 
önszervezıdésre, a közösségi mővelıdésre, az egész életen át tartó és az élet minden 
dimenziójára kiterjedı mővelıdésre. Ön- és társadalomfejlesztı 
tevékenységrendszer, amelyben a mővelıdésszervezés, felnıttoktatás, 
kultúraközvetítés végsı célja és tartalma az életminıség javítása és a humán 
erıforrás fejlesztése. A múltban és a jelenben létrehozott mővelıdési értékek a 
lakosság tömegeinek birtokába kerülnek, az életmód szerves részévé válnak; az 
elsajátítási folyamat alapvetıen aktív, alkotó és közösségi tartalmú.  
A települési önkormányzat a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetıségek, sajátosságok alapján 
rendeletben határozza meg a közmővelıdési feladatokat és annak ellátói körét.  
A feladatellátás finanszírozásához a település lakosságszáma alapján számított állami 
támogatást, illetve a települési önkormányzat helyi adóbevételeit használhatja fel, a 
résztvevık befizetései, illetve pályázati finanszírozás elnyerése mellett.  
A feladatellátást a közmővelıdési statisztikai adatszolgáltatás teszi mérhetıvé, a 
közmővelıdési szakfelügyelet ellenırzi a törvényi kötelezettségek (állami normatíva 
felhasználása, foglalkoztatottak képesítési követelményeinek betartását, a pályázati 
források jogszerő és hatékony felhasználását) betartását, a közmővelıdés 
minıségirányítási rendszere auditálja a feladatellátás minıségét, a területi 
közmővelıdési szakmai szolgáltató szervezetek (Nemzeti Mővelıdési Intézet) 
támogatják a feladatellátás szakmai tartalmát. 
 
A közmővelıdés feladatrendszere 
Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 
támogatása. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı 
tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, 
népfıiskolák megteremtése. 
A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása. A helyi 
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése. A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Az 
egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása. A különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése. 
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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 jogviszonyban 4 fı 
 

       igazgató –könyvtári és közmővelıdési szakirányú egyetemi   végzettség ( 8 órás )     
 
      könyvtáros – középfokú segéd könyvtáros OKJ-s szakirány végzettség (8 órás)     
 
      ifjúsági referens – érettségi (8 órás) 
     
      könyvtári asszisztens – 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) 
 
Kelemen Judit könyvtáros az olvasószolgálat mellett folyamatosan végezte az 
állomány gondozását. A gyermekkönyvtár leltározása és ellenırzése, esetleges 
hiányzó rekordok pótlása után a DVD és CD tár rendezését végezte el. Valamint 
könyvtári foglalkozásokat tartott. Munkaviszonya meghatározott ideig tartott, 2014. 
december 31-én lejárt, melyet  a továbbiakban már nem hosszabbítottunk meg. 
 
György Imre ifjúsági referens augusztus hónaptól tölti be pozícióját. 
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Az ı munkájához és a fiatalok öntevékeny szervezkedéséhez a következı elvek 
mentén próbáltam megértéssel és támogatóan viszonyulni: 
 
„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint 
Akik Téged folytatnak majd. 
De nem magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük,  
Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, 
Inkább szeresd érdemük szerint, becsüld meg ıket. 
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, 
Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, 
Hogy önerejükbıl törhessenek utat maguknak. 
S ne nyelje el ıket a Lápok iszapja,  
S a sivatag homokja.” (Keresztúri Dezsı) 
 
Augusztus 20. nemzeti Ünnep, az Idısek Napja és az Adventi Koncert bizonyítja, 
hogy tartalmas és értelmes célokat megfogalmazó ifjúsági közösség van 
kibontakozóban. Rendszeresen tartott összejöveteleiket, programjaikat, 
megfogalmazott célkitőzéseiket maximálisan támogatni kell. Mert mindannyiunk 
elsıdleges célja, hogy fiataljainkat itthon tartsuk, patrióta szemléletet alakítsunk ki 
bennük. Ehhez érezniük kell, hogy számítanak rájuk, igényeiket, kéréseiket 
figyelembe veszik. E célt szolgálná a Régi Mővelıdési Ház épületében az Ifjúsági 
Klub létrehozása. 
 
Kiss Katalin munkatársunk nyugdíjba ment.  
  
Fábián Istvánné tölti be a felszabadult állást. Nagy megelégedésünkre munkáját 
maximálisan ellátja. 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. Ezen kívül 
besegít a másik két közösségi színtér takarításában, részt vesz a községi 
rendezvények lebonyolításában. 
 
 Gersteinbrein Tamásné takarítónı 8 órában látja el feladatát, 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, munkája hónapról hónapra 
egyre több, fizetése viszont csak csekély mértékben emelkedett, semmiképp sem 
arányos a megnövekedett munkával. 
  
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, 
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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, történelmi, helytörténeti, 
honismereti írással színesíti annak tartalmát. Széleskörő könyvtári kapcsolatai révén 
2014-ben is számos kötet értékes szak- és szépirodalomhoz és mővészeti albumhoz 
jutott térítésmentesen, ajándékként a könyvtár. İ intézte a Márai-pályázatot, mely 
során 155 vadonatúj könyvet biztosított ingyenesen a könyvtárnak. Segít a könyvtári 
állomány feldolgozásában, javítja a felülvizsgálat során felmerülı hibás adatolást, 
segít a könyvállomány gyarapításában. A Faluházban folytatja a dokumentumok 
győjtését, 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 Mővelıdési Ház pályázati lehetıségeit. Részt vett az I. 
világháború centenáriumi ünnepségének szervezésében. Szerkeszti a 100. évforduló 
alkalmából készülı I. világháborús emlékkönyvet, melynek munkálatai hamarosan 
befejezıdnek. 
  
 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 2014-ben 
   
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 2014. évben 
 
Felújítás 2014-ben nem volt intézményünkben. 
Várunk a Mővelıdési Ház új rendezvénytérrel való bıvítésére és teljes körő 
felújítására. 
 
Kialakításra került a Mővelıdési Ház elıtti kis füves térség, így rendezettebbé vált a 
környezet, és növeltük a zöldfelületet. 
 
Eszközgyarapítás:  
 

• 20 garnitúra sörasztal, sörpad 
• locsolócsövet és szórófejeket vásároltunk, hogy a Faluház gyepfelületét a nyári 

szárazságban tudjuk öntözni. 
 
 
II. Bevételek alakulása 2014-ban 
 
II/1. Mővelıdési Ház  
 

• Terembérletbıl származó bevétel: 1 187 500 Ft 
• Fenyı Miklós koncertbıl származó bevétel: 666 000 Ft 
• Pörkölt Fesztivál: 282 000 Ft 

 
II/ 2. Könyvtár és Teleház 
 

• Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 400 ezer Ft a könyvtári állomány 
gyarapítására. 

• Márai-pályázaton szintén 200 ezer Ft-ot nyertünk új könyvek beszerzésére. 
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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. 
 
2014-ben tartott fıbb kulturális programjaink: 
 
Idıpont Esemény 
február 02. A Magyar Kultúra Napja, Motiva Együttes, Tormay Cecile: Bujdosó könyv 

felolvasás 
február 14. Alma Együttes koncertje az iskolában 
február 19. Wass Albert felolvasóest 
február 28.  Faluházi esték, Kosaras Péter Ákos elıadása I. világháború témakörben 
március 10.  Nınap, Cseppek Néptánccsoport 
március 15. Községi ünnep 
ápr. 2 Gyermekkönyvek világnapja:óvodások és iskolások látogatása a könyvtárban 
április 13-15.  Széchenyi Napok, Nagyajtai iskolások 
április 21.  Húsvéti Bál 
árpilis 25.  Faluházi esték 
április 26.  Alsónémediért Alapítvány Sportnapja 
április 27.  Táncmővészeti Világnap, Táncbemutató- moderntánc, klasszikus tánc, helyi 

tánccsoportok bemutatkozása 
május 4.  Anyák napja a Mővészeti Iskola szervezésében 
május 19. Madarak és Fák napja, óvodások és iskolások a könyvtárban 
május 23-25.  Községi Gyermeknap  
május 30.  Pedagógus Nap 
június 1.  Trianoni emlékünnep az egyházak bevonásával 
június 14. Sulizáró Bál 
július 1.  Semmelweis Nap, Köztisztviselık Napja, mősor és találkozó 
július 7-12 Úszó tábor 
július 28. I..vh. kitörésének 100. évfordulója községi megemlékezés emléktábla avatás 
augusztus 20.  Községi ünnep és családi nap 
szeptember 14.  Községi Búcsú 
szeptember 20-21.  Falunapok , Pörköltfesztivál, hagyományırzı, kult. és sportprogramok, utcabál 
szept. 30. Magyar Népmese napja színház az iskolában 
október 4.  Állatok világnapja a Könyvtárban 
október 4.  Szüreti bál 
október 5.  Idısek Napja 



 10

október 6.  Mécses gyújtás az aradi 13-ak kopjafájánál 
október 23.  Községi Ünnep  
november 17.  Magyar népdal és népköltészet hete színház az iskolában 
december 5.  Községi Mikulás 
december 6. Mikulás Bál 
December 7.  Karácsonyi Gyertyagyújtás 
december 19.  Karácsonyi koncert a gyerekeknek - iskola 
december 20.  Adventi Gála 
december 21.  Fiatalok Adventi Koncertje 
december 21.  Élı Betlehem 
december 31.  Szilveszteri Bál 

                                                                                  

 
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 
• furulya 
• színjáték 
• néptánc 
• kézmőves 

 

 A Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt (jelenleg: Fantázia 
Alapfokú Mővészeti Iskola) a 2002-2003-as tanévben alapította meg, és a mai napig is 
fenntartja a Radnóti Miklós Mővelıdési Ház Tehetségeiért Alapítvány. Alig egy 
évvel késıbb, a 2004-2005-ös tanévben Alsónémedi képviselıtestülete döntött úgy, 
hogy az Alapítvány mőködtessen alapfokú mővészetoktatási intézményt a 
településen, amelynek helyszíne a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár. Az 
alapításkor minden támogatást megkaptunk a Képviselı-testülettıl. A segítséget a 
mai napig megkapjuk, ezáltal vált lehetıvé, hogy a mővészeti iskola a település 
hétköz- és ünnepnapjainak részesévé váljon. Tanítványaink rendszeresen vettek részt 
eddig is az általános iskola ünnepein. A községi Mikulás estéjén, Karácsonykor, 
illetve a Nemzeti Ünnepeken, Pedagógusnapon, a Köztisztviselık napján, a Magyar 
Kultúra Napján, illetve más olyan eseményeken, ahol szükség volt szereplésükre. A 
2013-14. tanévben a mővészeti iskolába beíratott növendékeink száma: 135 fı. Ebbıl 
Alsónémedi állandó lakcímmel rendelkezı, önkormányzati támogatásban részesül: 
101 fı 
 2014. március 15-tıl, Pozsgai Lászlóné sajnálatos halála miatt, Bérczes Mihály 
tanár úr vette át növendékeket. Már az év végi vizsgakoncertünkön jól érzékelhetı 
volt, hogy a gyerekek szeretik és elismerik tudását, a szülık is megkedvelték.  
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Októberben indítottuk be a furulya tanszakot, Kiss Tibor tanár úr a rövid idı 
alatt is nagyszerő munkát végzett, tanítványainak száma szinte megkétszerezıdött. 
Év végi vizsgakoncertjük egyértelmő siker volt. 
Ugyancsak új tanárnı vette át a kézmőves tanszak vezetését, ahol a legnagyobb 
létszámunk lett rövid idı alatt. Bori Teréz kedves, színes egyénisége, kreativitása 
meghozta az eredményt, az év végén az Opál Házban nagysikerő kézmőves kiállítást 
tudtunk rendezni, amit a szülık is megtekintettek, a Széchenyi Általános Iskola 
tanulóival egyetemben. 

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

Gitártanszakunk idén az elıképzıvel indult, mert nagyobb tanítványaink már 
középiskolások, és nem tudnak részt venni rendszeresen a foglalkozásokon. Ebben 
az évben, de még a jövı 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 különbözı rendezvényeken, ahol szavalataikkal 
elbővölnek mindenkit.  

Néptánc tanszakunk nagyon kicsi, de annál lelkesebbek. Ebben a tanévben is 
nyilvános órát tartott Balázs Péter tanárunk a záróvizsgával egybekötve. Nagyon 
szeretnénk, ha a mindennapos testnevelés óra keretében bevezetné az iskola az alsó 
tagozaton a heti egy néptánc órát, ehhez a Mővészeti Iskola minden feltételt 
biztosítani tudna. 
  Képviselıtestület minden tagjának köszönjük, hogy mind erkölcsileg, 
mind anyagilag is támogatják a mővészeti iskolát. Talán már nem lenne 
Alsónémedin mővészetoktatás, 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 
mővészetek alkotása iránti szeretet. 
Növendékek létszáma és megoszlása a Tanszakok között a 2013/2014. tanévben: 

 
Zongora: 28 fı 

Gitár: 14 fı 
Citera:6 fı 

Furulya: 12 fı 
Kézmőves: 49 fı 

Néptánc:8 fı 
Színjáték: 18 fı 

 
Összesen: 135 gyermek részesült mővészeti oktatásban. 
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III/3. A Mővelıdési Házban mőködı klubok, tanfolyamok, amatır 
mővészeti csoportok, kirendeltségek 
 

• Nyugdíjas klub  
• Ifjúsági Klub 
• Zenebölcsi  
• Társastánc 
• Modern tánc 
• Aerobic 
• Jóga 
• Csipkekészítı tanfolyam 
• KRESZ tanfolyam 
• Növényvédı tanfolyam 
• Agrárkamara továbbképzései 
• Aranygazdász tanfolyam 
• KRESZ tanfolyam 
• Falugazdász 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, családi 
rendezvények 

 
� A mővelıdési ház a községi ünnepségek fıszervezıje és lebonyolítója szabad 

téren és az intézmény épületeiben egyaránt. 
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IV. Könyvtár statisztikai adatai 
 
 
IV/1. Vásárolt dokumentumok számának alakulása 2014. évben  
 
826 db dokumentumok vásároltunk 2014-ben. Pályázati úton hozzájutottunk 155 db 
könyvhöz. Egyéb könyvtáraktól és magánszemélyektıl ajándékba kapott és a 
könyvtári állományba beépített köteteink száma: 612 db. 
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 2014. december 31. 

• 6766 db felnıtt szépirodalom 
• 4457db felnıtt szakirodalom 
• 3006 db gyermekirodalom  
• 579 db DVD 
• 146 db CD 

 
A fenti adatok a vásárolt leltári állományt tükrözik. 
Ezen felül a 2014. évben ajándékba kapott könyvek száma: 4321 db. Az 
ajándékkönyvek magánszemélyektıl, illetve más könyvtáraktól származnak. 
Leltárba vételük folyamatos. 
 
 
IV/2. Állománygyarapításra fordított pénzösszeg alakulása 2014. évben  
 
 2014-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, 2014-ban ez 
majd 400 000 Ft volt, valamint a 200 000 Ft Márai pályázatból elnyert összeg.  
826 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 2014-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. 
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 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. 
2014-ban a könyvtárba beiratkozott olvasók létszáma: 758 fı. 
Ebbıl aktív, rendszeresen kölcsönzı: 493 fı. 
2014. évben új beiratkozó: 66 fı (ebbıl 32 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 számarányban nem változott a 
2014. évben.  
A használói szokások az utóbbi idıben észrevehetıen átalakultak. Többen veszik 
igénybe hivatalos ügyeik elintézése céljából ezt a szolgáltatást. Növekszik a 
szolgáltatásokat (nyomtatás, faxolás, szkennelés, fénymásolás) igénybe vevık száma 
is.                                                                                                                                                                                                      
 
 
 V. Faluház 
 
 A Faluház számos nagyszerő elıadásnak adott otthont 2014-ben is. Ellátogattak 
hozzánk az óvodások, az iskolások. A Nyugdíjas Klub tartott itt összejöveteleket. 
Osztálytalálkozóknak, baráti összejöveteleknek adott otthont. 
A Falunapok, Szent Mihály-napi rendezvény és a Pörkölt Fesztivál megszokott és 
kedvelt helyszíne. 
 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. 
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� Az Alsónémedi Hírmondóban állandó rovata van 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 Fantázia Mővészeti Iskola Alapítványával, igazgatóságával szoros 
együttmőködésben végezzük a község mővészeti nevelését. 

� A NYWYG Íjász és Hagyományırzı 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. 

� 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 munkakapcsolatot tartunk fent. / 
Vecsés, Gyál, Felsıpakony /. 

� 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 Mővelıdési Intézet 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. 

 
 A helyi közmővelıdési színtér mindhárom épülete maximálisan kihasznált. 

� A Régi Mővelıdési Házban rendszeresek a vegyes vásárok, a különbözı 
tanfolyamok. Itt tartjuk a tüdıszőrést, a Véradásokat, a fiatalok báljait, 
gyakorta bérelik ki családi rendezvényekre. 

� A Faluházban elıadásokat, filmvetítéseket tartunk, az iskolásoknak, 
óvodásoknak helytörténeti foglalkozásokat. 

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

Ez nagyon örvendetes a helyi közmővelıdés szempontjából, de ehhez meg kell 
teremtenünk a megfelelı infrastruktúrát, technikai, higiéniai hátteret is. 
Az épületek kihasználtsága, a programok és a résztvevık száma bizonyítja, hogy az 
intézmény a jelenlegi formában történı mőködése szerint a község igényeihez és 
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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 is igen lelakott állapotban 
van. Míg végsı sorsáról nem dönt a Képviselı-testület, nagyon szeretnénk 
alkalmassá tenni egy Ifjúsági Klub mőködéséhez, hogy a fiataloknak legyen egy 
külön bázisa, ahol zenés, táncos illetve klubjellegő rendezvényeiket megtarthatják. 
 Miután a volt CBA már hosszú ideje kihasználatlanul áll, s főtése több százezer 
Ft-ot emészt fel évente, valamint a beázások miatt, melynek során az elektromos 
vezetékekbıl, lámpatestekbıl folyik a víz, és az elektromos kapcsoló szekrény vízben 
áll, így esıs idıben életveszélyes használata, nagyon idıszerő a Dózsa György téri 
épület teljes felújítása, átalakítása. Jelenleg mindkét épület nagyon rossz állapotban 
van, több helyen beázik, a szigetelés, a nyílászárók, a falak, a födém, a főtésrendszer 
felújítása már elkerülhetetlen. 
 A környezı településekhez képest nálunk a közmővelıdés tartalmát tekintve 
színes és színvonalas, de körülményei mélyen színvonal alattiak. 
 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. Köszönöm a Képviselı-testület támogatását e törekvéseinkben. 
Nagy örömünkre szolgál, és reményekkel tölt el, hogy megkezdıdtek a tervezési 
munkálatok, és a felújítás megkezdése belátható idıtávlatba került. 
Jelenlegi sajnálatos pénzügyi problémáink fényében várunk türelemmel. 
 
 
 Köszönöm, hogy 2014-ben is részt vettek rendezvényeinken, és támogatták a 
helyi közmővelıdés ügyét. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2014. április 18-ánn 
 
 
 
 
 
        Jobbágy Ilona 
      a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár  
                                                                                intézményvezetıje 
 


