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A PMHK beszámolója a 2020-as évről 

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár immáron 40 éve fennálló történetének a 2020-as év 

kétségkívül a legbizarabb éve volt. 

A 2020-as évnek voltak napra pontosan behatározható időpontjai, amelyek az év utolsó 

hónapjára minden téren változásokat hoztak. Az, hogy ezek összességében milyen irányba 

fogják a művelődési házban folyó munkát megítélni, csak a jövő mutatja meg. 

A Művelődési Ház életében az év első hetei a munkatervek, beszámolók, költségvetések, 

statisztikák jegyében telik. Így volt ez természetesen a Pomázi Művelődési Házban és 

Könyvtárban is. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban egyre sűrűbben érkeztek a hírek, 

egyre baljósabb előjelek érkeztek Európából és főleg Olaszországból.  

2020. március 15-ig az állandó klubok és csoportok rendszeresen tartották a foglalkozásaikat 

valamint alkalmi rendezvényeink is megrendezésre kerültek.  

Március 16-tól a zárás időpontjától egy nagyon bizonytalan időszak vette kezdetét. A 

művelődési házak és könyvtárak országszerte bezártak és megjósolhatatlan volt, hogy ez a 

zárás mennyi ideig fog tartani. Azt gondolom, hogy az intézmény munkatársai élükön a ház 

akkori igazgatójával, nagyon gyorsan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Felvázoltak egy 

tervet a fenntartónak arról, hogy mik azok a munkák, amelyeket zárva tartás mellett a 

munkatársak el tudnak végezni. A könyvtár régen esedékes leltározásba kezdett, amelyet 

mindenféleképpen zárás mellett kell végezni. A karbantartó személyzet pedig festésbe, 

takarításba, fokozott fertőtlenítésbe, lomtalanításba fogott. Mindemellett a művelődési ház 

amúgy is kicsi létszámú csapata próbált online tartalmat is gyártani a művelődési ház 

Facebook oldalára és honlapjára.  

Az első zárás június 25-ig tartott, akkor a ház kinyitott ugyan, de „csökkentett” üzemmódban 

működött. Nagyon szigorú feltételekkel tudtuk csak fogadni a csoportokat. Voltak csoportok, 

amelyek nem is tértek vissza, mert főleg az idősebb korosztályból állnak a tagjai (Retró 

délután). Volt csoport, amely a művelődési ház melletti szabad területet választotta a 

biztonság kedvéért a foglalkozásához és csak a mosdót használták a házban, amíg az időjárás 

ezt megengedte. (Szenior örömtánc). A csoportok létszáma miatt, a foglalkozások egy része a 
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klubterembe és a színházterembe költözött, mert az előírásoknak csak így tudtunk megfelelni. 

Ebből sajnos volt némi feszültség, mert a foglalkozások többnyire a frekventált késő délutáni 

illetve esti időpontokban vannak. Ez főleg szeptembertől okozott több gondot, mert őszre 

visszatértek azok a csoportok, amelyek nyáron hagyományosan szünetet tartanak. Október 

végére, november elejére majdnem minden állandó csoport visszatért, elindultak a 

foglalkozások. Nagy rendezvények szóba sem jöhettek, bizonytalanság miatt szerződést kötni 

bárkivel is nem volt tanácsos és végül november 16-án a kormány másodszor is bezárta az 

intézményeket a járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Az első zárás ideje alatt derült ki, hogy a kormány a kulturális szféra dolgozóit a 

közalkalmazotti státusztól meg kívánja fosztani. Ki merem jelenteni, hogy a művelődési 

háznak egyetlen alkalmazottja sem örült ennek. A járvány okozta bizonytalanságnál ez a hír a 

munkatársak körében még nagyobb bizonytalanságot okozott. Elkezdődött egy elmenjek vagy 

maradjak „játék”, miért maradsz, miért mész el, ez csak rosszabb lesz, ez csak jobb lehet…  

Ez a fajta bizonytalanság egészen szeptember 15-ig tartott, amikor mindenkinek írásban 

kellett szándékát kifejezni. Ez az állapot is hozzájárult ahhoz, hogy ez idő alatt távozott két 

munkatársunk, egy művelődés-szervező asszisztens valamint egy karbantartó kolléga. Végül 

öt kolléga mondott nemet az átsorolásra és távozott a művelődési házból november elsejével. 

Az öt kollégából egy olyan volt, aki végkielégítés nélkül távozott, mert még nem volt három 

éve a művelődési ház dolgozója. (A beszámoló írásának időpontjában ő visszatért dolgozni a 

házba.) Az, hogy ki miért távozott a házból, nem tisztem elemezni, erről csakis ők tudnának 

beszámolni, ők tudnák elmondani, hogy racionális vagy emocionális döntést hoztak.  

Szeptember 15-vel világos lett, hogy a könyvtár dolgozói, augusztus végén új 

munkatárssukkal kiegészülve, a maradás mellett döntöttek. Új munkatásnőnk már nem 

közalkalmazottként került alkalmazásra. A „régi” könyvtárosok nevében elmondhatom, hogy 

racionális döntést hoztunk. Az egyhavi végkielégítés nem ösztönzött minket arra, hogy 

elmenjünk. Egymástól függetlenül döntöttünk úgy, hogy kivárunk, megvárjuk, hogy milyen 

elképzelések és milyen feltételek szerint folytatódik a munka az intézményben. 

A művelődési ház viszont működésképtelenné vált volna a megmaradt egy szem kulturális 

asszisztens és egy karbantartó, hangosító alkalmazottal. Feltételezem, hogy emiatt döntött úgy 
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a város vezetése, hogy a még hivatalban lévő igazgató asszonynak, bár már a felmondási 

idejét töltötte, fel kell töltenie az üresen maradt állásokat.  

Miután az igazgató asszony eleget tett kérésemnek és szeptember elsejével felmentett 

igazgatóhelyettesi pozíciómból, könyvtárvezetőként már nem vettem részt az október utolsó 

napjaiban tartott meghallgatáson és az új munkatársak kiválasztását egyedül végezte.  

Időközben felkértek, hogy az igazgatói pályázat lezárásáig illetve az új igazgató kinevezéséig 

vállaljam el a művelődési ház vezetését, mert adminisztratív szempontok alapján és az 

SZMSZ alapján a könyvtár vezetőjeként ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. Minden 

remény megvolt rá, hogy ez maximum egy havi időszak lesz. 

Így november első munkanapján a megmaradt öt alkalmazott és az újonnan felvett öt új 

munkatárs először találkozott. Az értekezletre meghívtuk a Kulturális, Oktatási és 

Sportbizottság elnökét, Dr. Siklódi Csillát. Az öt új munkatárs közül egy október utolsó 

napjaiban érkezett. Az első értekezleten kiderült, hogy egyetlen felsőfokú, szakirányú 

művelődésszervező végzettséggel rendelkező sincs az újonnan alkalmazottak között, ellenben 

a gazdasági pozíció betöltésére akár hárman is alkalmasak. Még mindig volt betöltetlen 

pozíció, de arra az elhatározásra jutottunk, hogy azok betöltése már a művelődési ház új 

igazgatójának lesz a feladata.  

Nem volt idő a hosszú alkalmazkodásra az új munkatársaknak. Az első naptól fogva helyt 

kellett állniuk. A régiek erejükön felül vállaltak ügyeletet, délutánokat, estéket, hogy a új 

munkatársakat ne hagyjuk egyedül. Próbáltunk minden információt átadni nekik a helyi 

szokásokról, munkarendről. Ők nyitottak és zártak, így sokszor reggel és este is ők dolgoztak 

egy-egy új kollégával. Éppen csak ismerkedtek a körülményekkel, amikor is november 11-én 

bekövetkezett a második zárás. 

Akkor és ott a lelkünk mélyén mindannyian sejtettük, hogy a ház tereit már az ünnepek előtt 

nem fogjuk kinyitni a látogatók előtt. Egy újratervezésre volt szükség. Áttekintettük az év 

hátralévő eseményeit és mivel szorított minket az idő, elkezdtük megszervezni az 

eseményeket a novemberi és decemberi időszak több lehetséges variációval.  Szabadtéren 

vagy online. Szorított minket az idő, nem volt idő megvárni, hogy az új igazgató vajon 

azonosulni tud-e az elképzeléseinkkel.  
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A könyvtár a második zárást követően úgy döntött, hogy minden szabályt betartva, az 

olvasókat a könyvtár tereibe természetesen nem beengedve, kölcsönzésbe kezd az ablakon át. 

Ennek lehetőségét a fenntartó teremtette meg azzal, hogy a júniusi nyitásra, érveinket 

elfogadva, hozzájárultak ahhoz, hogy online katalógus előfizetése megtörténhessen. A 

könyvtár azóta is így működik. 

A háttérben a munkatársak azon dolgoztak, hogy az érkező igazgató számára olyan belső 

anyagokat készítsenek, amelyek segítik majd a munkáját abban, hogy minél előbb átláthassa 

az intézmény folyamatban lévő gazdasági, szervezeti működését. Hiszen nagyon rövid időn 

belül beszámolót, munkatervet, költségvetést kell majd készítenie. 

Így kezdtük el szervezni az online Mikulást, az online adventi koszorúkészítést, a lovaskocsin 

körbejáró Mikulást és az adventi köszöntőket. Jobbnál jobb ötletek jutottak eszünkbe, de egy 

dologban mondhatom, hogy teljes volt az egyetértés, hogy addig is, amíg az új igazgató 

elfoglalja a székét, igyekszünk a munkánkat a legjobb tudásunk szerint végezni.  

A koszorúkészítés és az első adventi hétvége után, amely már csak online tudott 

megvalósulni, december elsején Nyári Darinka, az új igazgató munkába állt.  

A beszámoló ezen részéhez, a januártól december 1-ig tartó időszakhoz, csatolunk egy 

összesítőt (tulajdonképpen egy naptárt) a művelődési házban megtartott rendezvényekről, 

eseményekről, melyeket három kategóriába sorolunk: 

 a házban civil szervezetként helyet kapó egyesületek tevékenysége 

 a házat bérlőként használók 

 és a művelődési ház saját rendezésében megtartott rendezvények, esetleg más 

szervezettel megtartott rendezvény 

 

A PROGRAMOK TÁBLÁZATA A BESZÁMOLÓ VÉGÉN SZEREPEL! 

 

 



 
 

6 

 

SAJÁT ILLETVE TÁRSRENDEZÉSBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 

ISMERTETŐJE NOVEMBER 30-IG 

Magyar Kultúra Napja 

A Magyar Kultúra Napja január 19-én került megrendezésre, ahol „Versfürdővel” ünnepeltük 

ezt a napot. Dr. Siklódi Csilla a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökének megnyitó 

beszéde után a műsort Kiss Eszter a Katona József Színház művésze, Németh Pákolicz Tamás 

előadóművész, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola diákjai, valamint a Szentistvántelepi 

Gyermekkórus tagjai adták. Ezen a napon került sor Németh Anett és Patkó Károly helyi 

képzőművészek Feketén – Fehéren című kiállításának megnyitójára is. 

Bababörzék 

A járványügyi helyzet miatt 2020-ban a tervezett négy Bababörzéből csak kettőt sikerült 

megtartanunk, egyet februárban, egyet pedig októberben. 

POVEK 

Februárban a POVEK egy ingyenes egészségügyi előadást szervezett fogyókúrás 

táplálkozással kapcsolatban, ahol a művelődési ház az ingyenes teremhasználattal, valamint a 

program plakátjának elkészítésével és terjesztésével támogatta a programot. 

„Recsk a magyar gulag” 

Szabó István közbenjárásának hála, a művelődési ház helyet adhatott a „Recsk a magyar 

gulag” című vándorkiállításnak, ahol a Magyarországon 1945 és 1953 között működő 

internáló– és kényszermunkatáborokról szóló, 28 tablóból álló kiállítást tekinthették meg az 

érdeklődők. Az anyagot a Történeti Levéltár ide vonatkozó iratanyagából állították össze, 

emléket állítva a különböző hazai munkatáborokban fogvatartott áldozatoknak. Bemutatta a 

II. világháború után kiépülő hazai internálási rendszert, az 1950-től tömegesen meginduló 

kitelepítéseket, a politikai rendőrség által működtetett táborokat, kiemelten kezelve a Mátra-

hegység fennsíkján, a Recsk település mellett felállított internáló- és munkatábort. A kiállítást 

Dr. Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 

főigazgatója nyitotta meg. 
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Roma világnap 

Április 8-án a Roma világnap alkalmából online kiállításra került sor a facebook oldalunkon. 

Sajnos az erre vonatkozó anyag eltűnt a facebook oldalunkról. 

Magyar Költészet Napja 

A járványügyi helyzet miatt, a Magyar Költészet Napját is már csak az online térben tudtuk 

ünnepelni. Szerencsére segítségünkre volt Németh Pákolicz Tamás, aki ennek a napnak az 

alkalmából egy videó anyagot vágott össze nekünk a művelődési ház munkatársai által 

toborzott művészek előadásából, amely a youtube-on, valamint a facebook oldalunkon 

megtekinthető. 

 Gyermeknap 

Április végén gyermeknapi rajzversenyt hirdettünk online, melyre négy kategóriában összesen 

tizenegy jelentkező adott be pályaművet. Az eredményhirdetésre és az oklevelek kiosztására 

június 12-én került sor a művelődési ház előtt, ahol a felkért zsűri tagjai, Orgoványi Anikó és 

Ternovszky Béla személyesen is részt vett. 

Trianon 100 

Június 4-én Pomáz Város Önkormányzata megemlékezést tartott a trianoni békediktátum 

aláírásának 100. évfordulója alkalmából.  A művelődési ház szervezte a műsort és biztosította 

a hangosítást, valamint a program plakátját is elkészítette. 

Nyári kreatív játszóház 

Az újranyitást követően gondoltunk a város aprónépére, ezért szerveztünk egy kreatív 

játszóházat, ahol a gyerekek papírsárkányokat készíthettek, és kavicsot festhettek. 

Augusztus 20. 

2020-ban az augusztus 20-ai városi ünnepség, rendhagyó módon a plébánia kertben került 

megrendezésre, ahol Hardi Péter alpolgármester ünnepi beszédet mondott, Leidinger István 

polgármester átadta a Közművelődési és Közoktatási díjakat. Ezután a felekezeti vezetők 
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hagyományos kenyérszentelése került sor. Az ünnepség után a művelődési ház dolgozói a 

megszentelt kenyérrel, szőlővel és borral kínálták a jelen lévő vendégeket. 

Pomáz Hete 2020 

A járványügyi helyzet a hagyományos Pomáz Város Napja rendezvényre is hatással volt. A 

város vezetői a biztonság érdekében úgy döntöttek, hogy ne egy egész napos rendezvényen 

ünnepeljük Pomáz várossá avatásának évfordulóját, hanem a programokat egy hétre 

szétszórva rendezzük meg, így csökkentve a fertőzésveszélyt. A művelődési ház azt a 

megbízást kapta, hogy értesítse a civil szervezeteket a változásról, valamint koordinálja a 

városban több helyszínen megvalósuló események menetrendjét, hogy ne kerüljön sor a 

programok ütközésére.   

A megnyitón kívül saját szervezésű programunk volt a Vujicsics koncert, Mészáros Tibor 

handpan koncertje, Sipos Misi és a Búzavirág koncertje, a TWMI táncbemutatója, valamint 

harcművészeti bemutatók. Mindemellett a művelődési ház helyet biztosított A funtinelli 

boszorkány című film levetítésének, az Opanke és a Kevély táncházának és a Rock’fort 

együttes koncertjének is. 

A művelődési ház elkészítette az általa szervezett és a befogadott programok plakátjait is, 

valamint egy összefoglaló tájékoztató plakátot is készítettünk a hét rendezvényeinek 

helyszíneiről és időpontjairól. 

Könyvbemutató 

Október 1-én Szűcs István „Hatvan év feketén-fehéren” című önéletrajzi művét mutatta be 

egy könyvbemutató keretében, ahol közreműködött Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar 

énekese. 

Aradi vértanúkra emlékezés 

Október 6-án hagyományos mécsesgyújtással és Németh Pákolicz Tamás műsorával 

emlékeztünk a városháza parkjában az Aradi vértanúkra. 
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Historica koncert 

Október 17-én a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület jótékonysági koncertet szervezett a 

holtmarosi Tulipán Gyermekotthon javára. A művelődési ház ingyenes teremhasználattal 

támogatta a rendezvényt. 

Október 23. 

Hagyományos városi megemlékezésen, amely a HÉV megállóban található ’56-os 

emlékműnél zajlott, Szlávik István mondott beszédet, a műsort Soós Máté Bátor és Kató 

Linda, az Ivancsics Ilona és Színtársai művészei szolgáltatták. A műsor után Leidinger István 

polgármester átadta a „Pomáz Díszpolgára” valamint a „Pomázért” kitüntetéseket 

 

NOVEMBERI RENDEZVÉNYEK 

Országos Rajzfilmünnep Online 

2020-ban az intézményünk ismét csatlakozott az Országos Rajzfilmünnephez. Mivel a 

járványügyi helyzet országosan fokozódott, így online került megrendezésre. A három napos 

online rendezvény keretein belül sok ingyenes rajzfilm volt elérhető az érdeklődők számára, 

illetve rajzpályázatot hirdettünk, ahol a sok lelkes pályázónak kioszthattuk a főszervezők által 

megküldött ajándékcsomagokat. 

Rejtvények, kvízek 

Kis kikapacsolódás, szórakoztatás és agyserkentés céljából, egy-egy témakörhöz kapcsolódó 

rejtvényeket, kvízeket készítettünk és tettünk fel a facebook oldalunkra, melyet kitöltők és 

visszaküldők között, apró nyereményeket sorsoltunk ki december végén.  

Adventi koszorúkészítés online 

A hagyományos adventi koszorúkészítésre online került sor. A meghirdetett csomag-

összeállításokat sokan igénybe vették, és otthon, kis videó segítségével elkészíthették saját 

adventi koszorúikat. 
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Végezetül egy beszámoló a ház bevételeiről ás kiadásairól, amely adatokat a pénzügyi osztály 

bocsátott rendelkezésünkre. 
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A beszámoló további részében - a 2020. december 1-től tartó időszakról - a beszámolót Nyári 

Darinka, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár frissen kinevezett igazgatója ad számot. 

 

Pomáz, 2021. 02. 21. 

 

         Benkovics Zita 

                   igazgatóhelyettes  
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Beszámoló a PMHK decemberi életéről 

 

Én december 1-én álltam munkába, mint intézményvezető, előttem egy hónapig a könyvtár 

vezetője Benkovics Zita, mint megbízott igazgatóhelyettes látta el ezt a feladatott. Ő és Nyári 

Bosiljka - aki szintén maradt a jogviszony változás után is - , nagyon sokat segítetek nekem, 

így elég hamar fel tudtam térképezni a terepet. Ez azért volt fontos, mert a következő évi 

költségvetés és munkaterv készítése szempontjából a legnehezebb időszakban vettem át házat. 

Gyorsan át kellet látnom, hogy milyen hiányosságok és milyen erősségek vannak, hogy időre 

össze tudjam állítani az önkormányzat által kért dokumentumokat. 

 

Személyi állomány:  

Sajnos a munkatársak között senki nem rendelkezett a törény által előírt végzettséggel, ezért 

át kellett szerveznem a személyi állományt. Volt, akivel elváltak az útjaink és vettem fel új 

emberek is, de ezek a folyamatok már ebben az évben értek véget. A beszámolóm írásakor 

már elmondhatom, hogy a csapat majdnem teljes. Véleményem szerint egy nagyon erős, 

sokszínű, kreatív gárda állt össze.  

 

Új arculat:  

A férjem segítségével - aki természetesen ingyen vállalta - nagyon gyorsan elkészült az új 

arculatunk. Ettől látványban is érezhetővé vált, hogy egy új korszak kezdődött. Aktívan 

elkezdtük használni a social media felületeinkeinket is. Sajnos a weboldalunk megújulása elég 

költséges, ezért nem tudom erre mikor kerül majd sor. Amint lehetőségem lesz rá, szeretném 

felhasználóbaráttá és mondernebbé tenni. Fontos lenne, hogy tükrözze a művelődési ház új 

brandjét és azokhoz is eljussanak az információk, akik nem használják a közösségi médiát. 

Jelenleg elég korlátozottak rajta a lehetőségeink.  

 

Belső munkálatok:  

December első hetében elkezdtük az átalakításokat, amik jelenleg is tartanak. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy az intézmény karbantartója, Sánta Ferenc civilben egy hajóépítő asztalos 

mester. Az ő szakértelme miatt mertem belevágni a belső munkálatokba, hiszen a dekorfestés 

kivételével, mindent magunk csináltunk/csinálunk.  
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Márciusban a művelődési ház dolgozói elvégezték a tisztasági festést az emeleti termekben, 

lefestették a színházterem ütött-kopott ajtóit, lefestették a lépcsőfeljáró falát és az emeleti 

folyosót. Természetesen ezeket a felületeket nem festettük újra. 

• Eltüntettük a büfében a pár éve felhúzott gipszkartonfalat. Ezzel sokkal több fény jut 

be az előtérbe és ez a bérbeadás szempontjából is előnyös.  

• Konténerekbe pakoltuk a sittet és a leselejtezett, felhalmozott felesleges dolgokat.  

• A barna csempét elkezdtük szürkére festeni.  

• A narancssárga fafelületek fehér színt kaptak. 

• A személyzeti öltözőt felköltöztettem az emeletre, és a helyén elkezdtük kialakítani a 

gyerekbirodalmat.  

Köszönettel tartozunk a Színpompa Festékháznak, akik ingyen festékekkel támogtták a 

gyerekbirodalom dekorfestését. 

 

Az épület állapota:  

Az dokumentumok átvizsgálásánál azzal szembesültem, hogy sem az érintésvédelmi 

vizsgálaton sem a villámvédelmi vizsgálaton nem szerepeltünk jól. Ez még évekkel ezelőtt 

történt, de sajnos valamiért azóta sem lettek javítva. Felvettem a kapcsolatot a 

szakemberekkel és elkezdtem árajánlatokat gyűjteni. Fontosnak tartom, hogy hibákat mielőbb 

megszüntessük, hiszen ezek a működésünket is veszélyeztetik. 

Feltérképeztem az épületet és összeírtam mindent, ami felújítást igényel. Nem hiszem,  hogy 

ezekre ebben az évben lesz keretünk, de jó, ha egyben látjuk, hogy milyen feladatok állnak 

előttünk. (parketta csere, járólap csere, kőműves munkálatok, elektromos hálózat felújítása) 

December 29-én az erős szél miatt kiment egy biztosíték a házban. Sajnos, ha nagyobb szél 

van, az elektromos hálózat elöregedése miatt gyakran van áramingadozás az épületben. Ez 

nagyon nem tesz jót az elektromos berendezéseknek. 

 

Büfé:  

Hiszem, hogy egy jó büfé igazi motorja lehet a közösségi életnek, ezért december végén 

elkezdtem előkészíteni a a büfé üzemeltetésére kiírandó pályázatot.   
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Programok:  

Munkatársaim novemberben már előkészítettek néhány olyan programot, amik teljesen 

beleillettek a terveimbe, így ezeket már tulajdonképpen csak koordinálnom kellett.  

- Adventi Köszöntő videó sorozat / facebook 

- Mikulás a városban  

- Online Mikulás / google meets 

- Adventi Ablakvadászat (december 18-án) 

 

Fotópályázat:  

December 17-én kiírtunk egy négy évszakos fotópályázatot “tél” témában, a belső tereink 

megszépülésése céljából. Márciusban írjuk majd ki a “tavaszit”. 

 

Zárás:  

December 23 -tól január 4-ig zárva tartottunk.  

 

Pomáz, 2021. február 21.       

          

 

         Nyári Darinka 

             igazgató 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK (OKTÓBER 31-IG) 
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SAJÁT RENDEZVÉNYEK (OKTÓBER 31-IG) 
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TÁRSSZERVEZÉSBEN MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK (OKTÓBER 31-IG) 
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NOVEMBERI ONLINE PROGRAMOK 
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DECEMBERI ONLINE PROGRAMOK, ÚJ ARCULAT 
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A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi beszámolója 

 

1) Rövid összefoglaló 

a) sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

A 2020-as év, mint minden könyvtárban, a miénkben is különleges volt. Rányomta 

bélyegét a pandémia, amely számokban is kifejezhető károkat okozott. Kölcsönzési 

mutatóinkat is ezek fényében elemeztem és mutatom be. 

I. időszak 2020.01.01-2020.03.16. az első zárás időpontjáig.  

 mondhatnám, hogy erre az időszakra a békés, megszokott kölcsönzési rend 

volt jellemző, de már akkor elérték az embereket a külföldi híradások, már 

az emberek egy része óvatosabb volt a közösségi terek látogatásával, 

március 16-hoz közeledve, egyre inkább a levegőben lógott a zárás 

lehetősége 

II. időszak 2020.03.16-2020.06.25. az első zárás ideje 

 teljes leltárt végeztünk zárás mellett 

III. időszak 2020.06-25-2020.11.11 a nyitva tartás ideje 

 hagyományos úton kölcsönöztünk, minden járványügyi ajánlást betartva, 

online katalógusunk elérhetővé vált és bevezettük a pikk-pakk kölcsönzési 

rendszerünket a gyors kiszolgálás lehetőségét megteremtve 

IV. időszak 2020.11.11-2020.12.31. a második zárás ideje (dec. 21-től téli zárás) 

 ablakon át kölcsönzünk, online katalógusból választják az olvasók a 

könyveket 

 

Beiratkozók 

Összesen 572 

14 alatti 310 

14-17 éves 20 

18-29 éves  21 

30-54 éves 124 

55-65 éves 26 

65 év feletti 73 
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 Napok 

száma 

 kölcsönzött 

dokumentumo

k száma 

alkalmak 

száma 

különböző 

személyek 

száma 

Kölcs+Hossz+ 

visszahozatal 

dok. száma 

Összes 

művelet 

2020.03.16-

ig, az első 

zárásig 

50 összesen 2732 998 474 6452 6474 

14 év 

alatti 

922 403 218 2158 2163 

2020.03.16-

06.25 

1. zárás 

67 összesen leltár 43 

14 év 

alatti 

18 

2020.06.25-

11.11. 

nyitás 

97 összesen 4654 1650 563 7223 11536 

14 év 

alatti 

1566 676 270 4089 4104 

2020.11.11-

12-31. (23-

tól online 

kölcsönzés, 

heti 4 nap) 

2. zárás 

16  összesen 700 246 150 2927 2942 

14 év 

alatti 

168 77 50 1100 1101 

 

A fenti táblázatban összefoglaltam a könyvtár könyvtárhasználati adatait. A szürkével kiemelt 

mezők a hagyományos nyitva tartás mellett történt forgalom adatait mutatják. Arányaiban a 

csak online kölcsönzés adatai, tekintettel az új kölcsönzési módra (OPAC katalógusból való 

választás) és a napok számara (16) sokkal jobban eredmény született, mint gondoltam. 

b) tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

 OPAC katalógus 2020.06.25-től 

 plexi védőfalak a kollégák asztalára 

 + egy dolgozói gép beszerelése az online kölcsönzéshez az olvasóterem 

ablakához 

 az irodában az internetelérés biztosítása a nyugodt, belső munkákhoz (pl. új 

könyvek rögzítése) 

 a gyermekkönyvtár apró bútorainak szakszerű felújítása, a felajánlásba kapott 

székekkel együtt így már elegendő egy óvodai csoport számára 

 szőnyegcsere a könyvtár egy részén 

  

c) az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények  

 covid járvány miatti zárás számunkra negatív és pozitív változásokat is hozott 
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 a közalkalmazotti lét megszűnése bizonytalanságot  

 új, szakképzett kolléganő érkezése a január 1-ével megüresedett helyre, külön 

öröm, hogy helyi lakos 

 november 1. intézményi vezető távozása és új vezetői pályázat kiírása 

bizonytalanságot 

 új vezető decemberi érkezése új lehetőségeket 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

a) az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

Célkitűzéseink között szerepelt a könyvtári tagok számának megtartása illetve emelése. Ez 

sajnos a külső körülmények hatása miatt nem volt tartható. Elmozdulás az online tér 

kihasználása felé azt gondolom messze meghaladta elképzeléseinket. Részben az online 

katalógus bevezetése és a kényszer szülte nagyobb megjelenés az online térben. (gyakoribb 

Facebook megjelenés). A könyvtárban fellelhető (semmilyen nyilvántartásban nem szereplő) 

fényképek digitalizálásának kb. 50 %-a megtörtént.  

A tervezettnél jóval kevesebb a kölcsönzésen kívüli tevékenység megvalósulása a járvány 

miatt. 

Nem szerepelt terveink között az dokumentumok leltára, de az első zárás magával hozta a 

lehetőséget, amelyet kihasználtunk.  

b) a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

A legfontosabb pályázatunk az NKA Márai pályázata, amely segítségével 150 ezer Ft értékben 

gyarapodott könyvtárunk kitűnő minőségű könyvekkel, nagy segítség számunkra az NKA 

folyóiratainak ingyenes rendelkezésre bocsátása, ami felbecsülhetetlen értékű. A fenntartó 

által kiírt rendezvények megrendezésére, gyerekek vendéglátására elnyert pályázati összeget 

minimális mértékben tudtuk csak felhasználni, így az visszafizetésre került.  

 

3. Szervezet 

Könyvtárunk továbbra is a Művelődési Házzal közös intézményként működik, szakmailag 

önállóságot élvez. Három szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkező kolléga végzi a 

tevékenységet. Augusztus végén az új kolléganő belépésével újra feltöltöttük az összes 

státuszunkat. Munkánkat úgy szervezzük, hogy valamennyien el tudjunk látni bármilyen 

felmerülő feladatot, de természetesen mindegyikünknek megvannak az erősségei. Szoros 

együttműködésre törekedtünk és törekszünk a Művelődési Házzal. Segítjük a nagyobb 

rendezvényeket és mi is kapunk segítséget a ház munkatársaitól.  
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4. Infrastruktúra 

a) fizikai terek változása 

A könyvtár terein nagyértékű beruházásról nem tudok beszámolni, mégis vannak esztétikai és 

kényelmi változások, amelyeket végre tudtunk hajtani. Az intézményen belüli 

polcátcsoportosítással, új szőnyeg vásárlásával kicsit barátságossá tettük a kölcsönzési teret. 

A plexik a kölcsönző asztalokon a biztonságot növelik, valamint olvasói adakozásból egy 

vezetéknélküli telefonkészülék vásárlására is sor került, amely segíti a telefonos 

információkérések megválaszolását.  

A december 1-én beiktatott új intézményvezető, egy új arculatot felvázoló terve jelenleg 

megvalósítás alatt van. Ennek pozitív hatását egész biztosan a könyvtár is érezni fogja. 

b) infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

Könyvtárunk gépparkjában jelentős fejlesztés nem történt, de átcsoportosítás igen. Összesen 8 

db számítógép van a könyvtárban. Míg 2019-ben 5 darabot az olvasók rendelkezésére 

bocsátottunk, meggyőződtünk róla, hogy kihasználatlan maradt. Ma már a legtöbb háztartás 

rendelkezik internet elérhetőséggel. Maximum 8-10 fő beiratkozott olvasó használta 

különböző időpontokban a gépeket, így a 4 db bőven lefedi a szükségletet. (természetesen 

vezettük a használatot). Így lehetőség nyílt arra, hogy egy gépet az online kölcsönzéshez 

illetve a belső irodai munkához beállítsunk.  

 

5. Gyűjteményi információk  

a) gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

A gyűjteményünket ért legnagyobb hatás az idei évben az első zárás elrendelése alatt 

lebonyolított teljes körű leltár volt. A könyvtárban a jelenleg dolgozók közül nem 

dolgozott senki a könyvtárban a legutolsó leltár készítésénél. Az előző (kettő) 

könyvtárvezető kinevezésekor nem történt leltárszerű átadás-átvétel.  

A leltár megkezdése előtt lezártuk az első negyedév selejtesését, így a leltárkönyvben a 

II. negyedévi törlés megegyezik a leltár során keletkezett hiánnyal. 1261 könyvet 

selejteztünk le a leltár során. Belefértünk a megengedett hiány kategóriába. Tekintettel 

arra, hogy nem öt éves időszakról beszélünk nem rossz eredmény. Ha azt veszem 

figyelembe, hogy semmilyen „lopásgátlást” nem alkalmazunk (nincs értékmegőrző 

szekrény, ruhatár, nincs mágneses fémdetektor és biztonsági kamera se), kifejezetten jó 
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eredmény. Az érdekesség kedvéért a leselejtezett összes könyv 1261, ebből szakkönyv 

478, szépirodalom 403 és gyermekkönyv 381. 

Az elmúlt évben könyvtárunk 1122 könyvvel gyarapodott 2.112.559.- Ft értékben. Ebből 

896 vétel, 226 pedig ajándékozás útján került az állományba. Számlával vásárolt 

könyvek értéke 1.949.287.- Ft, amit a kulturális normatíva ránk eső részéből 

vásároltunk. Az előző évben beszerzett könyvállomány összetétele nem a 

legideálisabban sikerült, ezt igyekszünk korrigálni az idei évben. (121 szakkönyv, 631 

szépirodalom, 352 gyerekkönyv) 

Az könyvtári állományunk év végén a következőképpen alakult: 

 dokumentum száma 

szakkönyv 10217 

szépirodalom 8121 

gyerekirodalom 9571 

állomány 27909 

 

1974 dokumentum selejtezésére került sor. 852 db dokumentummal többet selejteztünk 

le, mint amennyi az állományba került. A különbség a teljes leltár miatt alakult így. Azt 

is tudomásul kell vennünk, hogy nem lesz több helyünk, tehát az állomány nagyságát 

kordában kell tartanunk. Nincs értelme tartogatnunk pl. a régi, egyenkötésbe bújtatott 

mesekönyveket, mert ezeket se a gyerekek se a szülők nem kölcsönözik szívesen. 

Mondhatnám egyáltalán, hiába ítéljük meg mi úgy, hogy ezek sok esetben lényegesen 

értékesebb tartalommal bírnak, mint az újak.  

c) gyűjteményfeltárás 

Az elmúlt évben a könyvtárba bekerült könyvek 100 %-a állományba véve, 

felcutterezve, a Szikla IKR –be rögzítve, a helyileg használt jelölő kiemelésekkel 

ellátva került s polcokra. Alapkövetelmény, hogy nem engedünk ki könyvet használatra 

anélkül, hogy ne kerülne feldolgozásra. A feldolgozási folyamat átlagosan 3 napot 

vesz igénybe. 

c) állományvédelem 

Sem anyagi sem technikai eszközökkel könyvek kötéséhez nem rendelkezünk. Miután 

nem rendelkezünk pótolhatatlan művekkel (legfeljebb átmeneti a hiány a piacon), 

számunkra a csere a megoldás. Azonban ebben az évben az átfogó leltár során az összes 

könyvet fertőtlenítőszeres, enyhén nedves, mikroszálas törlőronggyal egyik kollégánk 

fertőtlenítette. 
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d) digitalizálás 

Ebben az évben a leltár során előkerült jelöletlen és semmilyen módon nem 

nyilvántartott fotókból kb. 200 db-ot beszkenneltünk. Jelenleg a könyvtár nem 

rendelkezik saját, digitalizálásra alkalmas eszközzel, saját, otthoni gépen történt. 

6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

a) célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők) kialakított szolgáltatások eredményei 

b) helyben elérhető szolgáltatások 

 könyvkölcsönzés 

 elektronikus katalógus 

 folyóirat-olvasás 

 internetelérés 

 (saját fülhallgatóval) zenehallgatás, hangoskönyv hallgatása 

 nyomtatás 

 fénymásolás 

  

c) távolról elérhető szolgáltatások 

 Az első zárás alatt a fenntartó kérésünkre az OPAC – online elérhető katalógus 

beszerzését lehetővé tette 

 e-mailben pikk-pakk könyv-összekészítő szolgáltatást indítottunk, amelyet a 

nyitva tartás mellett is működtettünk, a lehető legrövidebb személyes érintkezés 

miatt 

d) közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

 nem kedvezett az idei év a rendezvények lebonyolítására, a megszervezett 

találkozókat is sorra mondták le a meghívottak 

 az általános iskolák igazgatói sem engedélyezték az osztályoknak a könyvtár 

látogatását, így az osztályfőnökök lemondták az órákat 

 mivel a távolságtartás volt a cél egész évben, így a júniustól november 

derekáig tartó időszakban két szabadtéri bábozást mertünk bevállalni, volt két 

nyugdíjasunk, akiknek alapfokú számítógép használatot tartottunk 

e) online felületek (honlap, közösségi média) 
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 közös honlapunk van a művelődési házzal, amely nem a legmodernebb és, ami 

ennél rosszabb nem „felhasználóbarát”, a tervbe vett változtatás anyagi 

vonzata egyelőre nem áll rendelkezésre, a könyvtár működésével kapcsolatos 

információkat pontosan megjelentetjük a honlapon, mert azt tekintjük 

hivatalos(abb) csatornának 

 számunkra a facebook a legkönnyebben kezelhető és leggyorsabban 

hozzáférhető felület, igyekszünk kihasználni a tájékoztatásra és főleg 

könyvekkel, irodalommal kapcsolatos írásokat osztunk meg, úgy gondolom, 

hogy a zárás ebben az esetben, ezen a téren csak pozitívumot hozott  

7. Minőségirányítás 

a) használói elégedettségmérés 

 ebben az évben nem kedvezett a vírushelyzet annak, hogy felmérést végezzünk. 

Az év elején a statisztika, beszámolók, munkatervek sok energiát elvesznek a 

„terepmunkától”. A 2020-as évet Tornyos Judit kolléganővel ketten vittük 

egészen augusztus végéig, amíg ki nem egészültünk egy újabb könyvtárossal, 

Várszegi Virággal. Az év eleje forgalmasabb is a beiratkozásokat tekintve, 

valamint még élénkebbek az emberekben a rendszeres könyvtárlátogatást tett 

„fogadalmak” is.  

 már év elejére is rányomta a bélyegét a koronavírus, elbizonytalanodtak az 

emberek. Könyvtárunk beiratkozott olvasói között az idősebb korosztály 

hagyományosan magas létszámmal képviselteti magát, a 2020-as évben is 

arányiban sokakat viszontláttunk, de korántsem akkora mértékben voltak jelen, 

mint korábban 

 Mivel interneten nem voltunk kellően aktívak az ezt megelőző években, nem 

gondolom, hogy releváns mérést tudtunk volna végezni és helyben pedig nem 

tartottuk szerencsésnek, hogy bármilyen mérés miatt tartóztassuk az 

olvasóinkat akár egy pár perces kérdőív kitöltése miatt is. 

b) önértékelés 

 minden évben, amikor a beszámolót elkészítjük, óhatatlanul szembe kell 

néznünk statisztikailag és minden más téren előző évi munkánk eredményeivel, 

szembesülünk azzal, hogy a magunk által kitűzött célokat sikerült elérnünk 

vagy nem, ezt mindenképpen egy önértékelés folyamatában történik  

 ebben az évben pozitívumkét tudom felhozni a teljes körű leltár lebonyolítását, 

amely sok éves adóssága volt a könyvtárnak (leltárhiányunk a megengedett 
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értékek között volt annak ellenére, hogy hosszú ideje nem volt átfogó leltár a 

könyvtárban) A leltár eredményét a fenntartó elfogadta, a hiányzó könyveket 

leselejteztük – így sokkal pontosabb a állomány nyilvántartásunk. 

 fontosnak tarom, hogy elindulhatott az online katalógus OPAC távoli elérése 

az olvasók számára 

 eredményként könyvelem el, hogy lényegesen aktívabban vagyunk jelen a 

facebook oldalon (könyvajánlók, felhívások, pontos információk) 

 a képek digitalizálásával elindítottuk régi adósságunkat, nem utolsó sorban 

azzal a szándékkal, hogy azokat a ház 40.éves évfordulója alkalmából a 2021-

es évben majd használni tudjunk 

 örülünk, hogy legalább az év második felében sikerült szakképzett kollégával 

feltölteni a január 1-től üresen álló pozíciót 

c) megyei hatáskörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében 

 a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumokat megörököltük az előző 

könyvtár vezetésétől, akik elmondására tudunk hivatkozni, miszerint a 

megalkotásukban nagy segítséget kaptak a megyei könyvtár munkatársaitól 

 miután az előző évben más feladatokra koncentráltunk, ilyen jellegű 

dokumentumaik felülvizsgálata elmaradt, ezért nem is használtuk ki a megyei 

könyvtár nyújtotta lehetőséget, amit továbbképzés formájában rendszeres 

időközönként indítottak 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

 Könyvtárunk a 2020-as évben nem vett részt tudományos kutatásban és nem adott ki 

semmilyen kiadványt. 

9. Partnerségi együttműködés 

a) kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés 

és az önkéntesség 

 a közművelődés terén nincs más lehetőségünk, mint az együttműködés lévén, 

hogy egy integrált rendszerben működő intézmény vagyunk, számunkra ez nem 

is okoz nehézséget, december 1-től új vezetője van az intézménynek és mivel 

végzettsége alapján könyvtáros is, ezért szakmai kérdésekben is képviselni 

tudja érdekeinket a fenntartó felé 
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 könyvtárunk nyitott a település közoktatási intézményei felé, rendszeresen 

bekérem az iskolai könyvtáros kollégáktól a kötelező illetve ajánlott 

olvasmányok listáját, amelyeket maximálisan figyelembe veszünk a beszerzések 

tervezésénél, könyvtári órákat kínálunk – előre egyeztetett témákban, 

rendszeresen látogatnak minket óvodás csoportok ismerkedni a könyvtárral, 

 a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár a helyi középiskola fogadja a helyi 

középiskola diákjait az érettségihez szükséges önkéntesség teljesítéséhez, de 

gyakran előfordul, hogy más települések középiskolásai is megkeresnek minket 

 az elmúlt években rendszeresen érkeztek gyakorlatra hozzánk, a könyvtárba 

felsőfokú képesítést nyújtó intézmények diákjai, a BME könyvtáros, 

segédkönyvtárost képző intézetével mondhatom hagyományosan jó a 

kapcsolatunk, igyekszünk bemutatni a könyvtári munka minden szegmensét, 

amennyiben a képzés során olyan kérdés merül fel, amelyben nem érezzük 

magunkat a témában otthon, segítenek a megyei könyvtár munkatársai és 

szívesen fogadják leendő kollégáinkat egy-egy délelőttre. 

10. PR/marketing/ kommunikáció eredményei 

a) a könyvtár megjelenése médiumokban 

 ezen a területen van sok teendőnk, a helyi újságban évente 1-2 alkalommal 

jelent meg a könyvtárral kapcsolatban hír, sokkal jobban ki kellene 

használnunk a helyi TV nyújtotta lehetőségeket is 

b) lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

 december 1-vel az intézmény igazgatói székét Nyári Darinka foglalta el, aki 

fiatalos lendülettel látott hozzá az egész intézmény arculatváltoztatásához, 

kommunikációjának átformálásához, mivel a social media működését is 

tapasztalatból ismeri – ebből a szempontból is várható változás a könyvtárunk 

életében 

 november, december hónapban több social media megjelenésünk volt, mint 

előtte egész évben, pl. heti rendszerességgel jelennek meg oldalunkon 

könyvajánlók 
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11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által 

a) a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól 

b) a könyvtár tevékenységét segítő 2020-ban nyújtott szolgáltatásairól, 

 rendelkezésre álltak az év elején esedékes statisztika, beszámoló és 

munkatervvel kapcsolatos bármilyen kérdés megválaszolásában 

 év közben is bármikor fordulhattunk a kollégákhoz bármilyen szakmai ügyben 

 segítettek minket információkkal a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával 

kapcsolatos jogszabályok értelmezésében 

 a koronavírus ideje alatt is segítettek a rendeletek értelmezésében 

 rendszeresen küldtek információkat, összefoglalókat 

 még eligazodást segítő piktogramok legyártásával is segítettek minket  

c) a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a 

fenntartónak megtett javaslatokról 

 a beszámolók és munkatervek alapján a fenntartónak elküldött javaslatok 

minden bizonnyal hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenntartó a munkánkba jobban 

belelásson, jobban átlássa a könyvtárban zajló folyamatokat 

 a javaslatok, amelyeket fejlesztésre teszünk és a megyei könyvtár is alátámaszt, 

sokkal nagyobb eséllyel kapnak támogatást 

12.A koronavírus-járvány okozta változásokról 

b) részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi 

védekezésben 

a könyvtár nem vett részt a védekezésben, lehetőségünk volt szakmai munkát végezni 

(leltár) 

a) milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználók kiszolgálására 

 plexifal felszerelése a kölcsönző pontokon 

 ablakon át történő könyvkölcsönzés a zárás ideje alatt 

 OPEC – online katalógus távoli hozzáférés 
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 pikk-pakk könyvcsomagok összeállítása kérésre az első zárást követően a gyors 

kiszolgálás érdekében 

d) milyen segítséget kapott a megyei könyvtártól a vészhelyzet és a járványügyi 

készültség alatt 

 információ a változó jogszabályokról 

 segítség az azokban való eligazodásban 

 jó gyakorlatok ismertetése 

 figyelemfelhívó táblák használatunkra bocsátása (távolságtatás, szájmaszk 

használata, kézfertőtlenítő használata stb. 

 bármikor rendelkezésre álltak a felkészült kollégák, hogy a járvánnyal, 

jogszabályokkal kapcsolatban kérdéseinkre válaszoljanak 

 

 

Reméljük, hogy munkánkkal hozzájárultunk és gazdagítottuk az idén is a település kulturális 

életét. 

 

Pomáz, 2021. február 18. 

 

        Benkovics Zita 

                                                                                               könyvtárvezető 
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A könyvtár pénzügyi adatai a gazdasági osztály által megadott adatok alapján: 

 
 



2020

Dátum Civilek Bérlők/Fizetős Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Január    

1. A művelődési ház szabadság miatt zárva

2.    

3.    

4.    

5.    

6. Ingyenes jogsegály, Ping-pong Tipegő, Angol Kids  

7. Szenior örömtánc, Kártya klub Baba-angol, Távol-Keleti Harcművészek, vásár  

8. Egyensúly tréning, Bauhaus Festőiskola, Meridiam jóga, 
Ping-pong Marossy Karate  

9. Szenior örömtánc, Opanke   

10. Opanke Marossy Karate  

11.    

12. Retro délután   

13. Szerb Szilveszteri bál Angol Kids  

14. Szenior örömtánc, Kártya klub, Baba-angol, Távol-Keleti Harcművészek,vásár  

15. Egyensúly tréning, Meridiam jóga, Ping-pong Marossy Karate  

16. Szenior örömtánc, Opanke, Szenior Akadémia nUage tánciskola, MSZP gyűlés  

17. Opanke Marossy Karate  

18.    

19.   Magyar Kultúra Napja

20. Ingyenes jogsegály, Ping-pong, Pomázi Ökokör Tipegő, Angol Kids, nUage tánciskola  

21. Szenior örömtánc, Kártya klub
Baba-angol, Távol-Keleti Harcművészek,nUage 
tánciskola  



22. Egyensúly tréning, Bauhaus Festőiskola, Meridiam jóga, 
Ping-pong Marossy Karate, nUage tánciskola  

23. Szenior örömtánc, Opanke nUage tánciskola  

24. Opanke
Marossy karate, Zártkörű rendezvény (céges 
munkaértekezlet)  

25.    

26. Retro délután   

27. Kertbarátok, Ping-pong Tipegő, Angol Kids  

28. Szenior örömtánc, Kártya klub, Murányi Borbála 
fogadóóra Távol-Keleti Harcművészek, vásár  

29. Egyensúly tréning, Meridiam jóga, Ping-pong, Pomázi 
Gazdakör Marossy karate  

30. Szenior örömtánc, Opanke   

31. Opanke, Pomázi Állatvédők Egyesülete Marossy karate  

2020

Dátum Civilek Bérlők/Fizetős Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Február      

1. Kevély táncház   

2. Retro délután   

3. Holdvilág tánc, Kertbarátok, Ingyenes jogsegély, Ping-
pong, Pomázi Ökokör, SZITA csoport

Tipegő, Angol Kids  

4. Szenior örömtánc, Kártya klub, Siklódi Csilla fogadóóra Baba angol, Távol-Keleti Harcművészek  

5. Egyensúly tréning, Bauhaus Festőiskola, Meridian jóga, 
Ping-pong

Marossy karate  

6. Szenior Örömtánc, Opanke, Pomáz Barátai Társaság, 
Babakelengye osztás, Lakossági fórum

  

7. Opanke, Tátika Marossy karate  



8.  Magyar Vár Bál  

9. Retro délután   

10. Holdvilág tánc, Kertbarátok, Ping-pong Angol Kids  

11. Szenior örömtánc, Kártya klub, Pomázi Lokálpatrióták 
Egyesülete

Baba-angol, Távol-Keleti Harcművészek, Dumaszínház  

12. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Ping-pong Marossy karate  

13. Szenior örömtánc, Opanke, Szenior Akadémia   

14. Opanke Marossy karate POVEK előadás

15.   Bababörze

16. Retro délután   

17. Holdvilág tánc, Kertbarátok, Ingyenes jogsegély, Ping-
pong, Pomázi Ökokör

Tipegő, Angol Kids  

18. Szenior örömtánc, Kártya klub, Dalkör Távol-Keleti Harcművészek, vásár Egészségmegőrző program

19. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Véradás Marossy karate  

20. Baba-mama klub, Szenior örömtánc, Opanke MSZP gyűlés  

21.  Marossy karate, Ivancsics Színház  

22.  Zártkörű rendezvény (magánszemély születésnap)  

23.    

24. Holdvilág tánc, Kertbarátok, Ping-pong Tipegő, Angol Kids, vásár  

25. Szenior örömtánc, Kártya klub, Dalkör, Murányi Borbála 
fogadóóra

Baba-angol, Távol-Keleti Harcművészek, Gyógytorna  

26. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Ping-pong, Pomázi 
Gazdakör, Pomázi Állatvédők Egyesülete

Marossy karate  

27. Baba-mama klub, Szenior örömtánc, Opanke, 
Közmeghallgatás

Gyógytorna  

28. Opanke Marossy karate, Pomázi Futók SE születésnap  

29.  Vadászbál  

2020



Dátum Civilek Bérlők/Fizetős Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Március    

1.    

2. Holdvilág tánc, Ingyenes jogsegély, ETKA jóga, 
Kertbarátok, Ping-pong, Pomázi Ökokör, SZITA csoport Tipegő, Angol Kids, Boksz  

3. Szenior örömtánc, Kártya klub, Siklódi Csilla fogadóóra, 
FIDESZ fogadóóra Baba-angol, Távol-Keleti Harcművészek, Gyógytorna "Recsk a magyar gulag" kiállítás megnyitó

4. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Bauhaus Festőiskola, 
Ping-pong Marossy karate, Boksz  

5. Baba-mama klub, Szenior örömtánc, Dalkör, Opanke, 
Pomáz Barátai Társaság Gyógytorna, Boksz   

6. Opanke Marossy Karate, Zumbolondok bálja próba  

7.  Zumbolondok bálja  

8. Retro délután   

9. Holdvilág tánc, ETKA jóga, Kertbarátok, Ping-pong, 
Kistérségi kártyaverseny Angol Kids, Boksz  

10. Szenior örömtánc, Kártya klub, Pomázi Lokálpatrióták 
Egyesülete Távol-Keleti Harcművészek, vásár  

11. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Ping-pong, Mátyás 
Iskola márc. 15-ei műsor próba Marossy karate, Boksz  

12. Opanke Boksz  

13. Opanke Marossy Karate  

14.  Kutató csoport  

15.    

16. ZÁRÁS a járványügyi helyzet miatt

17.    

18.    

19.    

20.    



21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.      

31.      

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Április    
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.   Roma világnap kiállítás / online

9.    

10.    

11.   Magyar Költészet Napja / online



12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.   Gyereknapi rajzverseny hirdetés / online

29.    

30.    

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Május    

1.    

2.    



3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.  Véradás  

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    



30.      

31.      

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Június    
1.    

2.    

3.    

4.   Trianon 100

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.   Gyereknapi rajzverseny eredményhirdetés a ház előtt

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    



21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29. A Művelődési Ház és Könyvtár újra nyitása

30.    

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Július    

1. Meridian jóga   

2.    

3.    

4.    

5.    

6. Ping-pong   

7.    

8. Meridian jóga, Ping-pong   

9.    

10.    

11.    



12.    

13. Ping-pong   

14.    

15.    

16. Babakelengye osztás   

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22. Meridian jóga, Ping-pong   

23.    

24.    

25.    

26.    

27. Ping-pong   

28.    

29. Meridian jóga, Ping-pong   

30.      

31.      

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Augusztus    
1.    

2.    



3. Ping-pong   

4.    

5. Bauhaus Festőiskola, Meridian jóga, Ping-pong   

6.    

7.    

8.    

9.    

10. Ping-pong   

11.    

12. Meridian jóga, Ping.-pong   

13.  MSZP taggyűlés  

14.  vásár  

15.    

16.    

17. Ping-pong   

18.  vásár  

19.    

20.   Nemzeti Ünnep

21.    

22.    

23.    

24. Ping-pong   

25. Murányi Borbála fogadóóra   

26. Meridian jóga, Ping.-pong   

27. Opanke   

28. Opanke   

29.  Zártkörű magánrendezvény (esküvő)  



30.      

31. Holdvilág tánc, Ping-pong    

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Szeptember    

1. Siklódi Csilla fogadóóra, FIDESZ fogadóóra, 
Tüdőszűrés Gyógytorna  

2. Bauhaus Festőiskola, Meridian jóga, Tüdőszűrés Marossy karate  

3. Dalkör, Opanke, Tüdőszűrés Gyógytorna  

4. Opanke, Tüdőszűrés Marossy karate  

5.    

6.    

7. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong, Tüdőszűrés   

8. Pomázi Lokálpatrióták Egyesülete, Tüdőszűrés Gyógytorna, Távol-Keleti Harcművészek  

9. Meridian jóga, Véradás, Tüdőszűrés   

10. Opanke, Tüdőszűrés Gyógytorna  

11. Opanke, Tüdőszűrés Marossy karate  

12.    

13.    

14. Kárty klub, ETKA jóga, Ping-pong, Tüdőszűrés   

15. Tüdőszűrés Távol-Keleti Harcművészek, Diamond tánc, vásár  

16. Meridian jóga, Bauhaus Festőiskola, Közösen a 
városunkért Egyesület, Tüdőszűrés Marossy karate  

17. Lakossági fórum, Tüdőszűrés   

18.  Marossy karate  



19.   Pomáz Hete megnyitó, Vujicsics koncert

20.   Mészáros Tibor handpan koncer

21. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong Angol Kids  

22.  Diamon tánc  

23. Meridian jóga Marossy karate Sipos Misi és a Búzavirág koncert

24. Dalkör, Opanke Diamond tánc, vásár  

25.  Marossy karate TWMI táncbemutató, A funtinelli boszorkány filmvetítés

26. Opanke táncház, Kevély táncház  harcművészeti bemutatók

27.   Rock'fort Együttes koncert

28. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong Angol Kids  

29. Szenior örömtánc, Murányi Borbála fogadóóra, 
Horgász Egyesület Távol-Keleti Harcművészek, vásár  

30. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Ping-pong Marossy karate  

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

Október    
1. Szenior örömtánc, Dalkör, Kevély, Opanke vásár Kormorán könyvbemutató

2. Opanke Marossy karate  

3.    

4.    

5. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong, Mátyás Iskola szülői 
értekezlet Angol Kids, ETKA jóga  

6. Szenior örömtánc Távol-Keleti Harcművészek  

7. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Bauhaus Festőiskola, 
Ping-pong Marossy karate  

8. Szenior örömtánc, Dalkör, Kevély, Opanke   



9. Opanke Marossy karate  

10.  Mandala Workshop, Kutató csoport Bababörze

11.    

12. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong Angol Kids, ETKA jóga  

13. Szenior örömtánc Távol-Keleti Harcművészek  

14. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Ping-pong Marossy karate  

15. Szenior örömtánc, Kevély, Lakossági fórum   

16. Opanke Marossy karate, vásár  

17. Kevély táncház kutató csoport Historica koncert

18.    

19. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong, Mozdulj Pomáz, 
Pomázi Ökokör Angol Kids, ETKA jóga  

20. Szenior örömtánc Távol-Keleti Harcművészek, vásár  

21. Egyensúly tréning, Meridian joga, Ping-pong, Bauhaus 
Festőiskola Marossy karate  

22. Szenior örömtánc, Kevély, Opanke, Mozdulj Pomáz vásár  

23.   Nemzeti ünnep

24.    

25.    

26. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong, Mozdulj Pomáz ETKA jóga  

27. Szenior örömtánc, Murányi Borbála fogadóóra Távol-Keleti Harcművészek  

28. Egyensúly tréning, Meridian jóga, Ping-pong Marossy karate  

29. Szenior örömtánc, Kevély, Opanke   

30. Opanke Marossy karate  

31.    



2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

November    

1.    

2. Kártya klub, ETKA jóga, Ping-pong, Mozdulj Pomáz Angol Kids, ETKA jóga  

3. Szenior örömtánc, FIDESZ fogadóóra, Mátyás Iskola 
szülői értekezlet, Polgármesteri tájékoztató Távol-Keleti Harcművészek  

4. Egyensúly tréning, Bauhaus Festőiskola, Meridian jóga, 
Ping-pong Marossy karate  

5. Szenior örömtánc, Kevély, Mozdulj Pomáz   

6. Opanke Marossy karate  

7.  Papagáj kiállítás, kutató csoport  

8.    

9. Kártya klub, ETKA jóga, Mátyás Iskola szülői 
értekezlet Angol Kids, ETKA jóga  

10. Szenior örömtánc   

11. ZÁRÁS a járványügyi helyzet miatt

12.    

13.   Rejtvény / online, Országos Online Rajzfilmünnep

14.   Országos Online Rajzfilmünnep

15.   Országos Online Rajzfilmünnep

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.   Rejtvény / online



22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.   adventi koszorúkészítés / online

28.    

29.    

30.
  

Leidinger István polgármester adventi köszöntő és első 
adventi gyertyagyújtás Hardi Péter alpolgármesterrel / 
online

2020

Dátum Civilek / Ingyenes terembérlők Fizetős terembérlők Saját illetve társrendezésben megvalósult 
rendezvények

December    

1.   Siklódi Csilla adventi köszöntője / online

2.   Felhívás levélírásra a Mikulásnak / online

3.  Véradás   

4.   Mikulás látogatása az óvodák és iskolák elött

5.   Online Mikulás

6.   
Második adventi gyertyagyújtás Mosolygó Péterrel / 
online

7.    

8.   Online Mikulás összefoglaló

9.    

10.    

11.   Sipos Tamás és Sipos Péter adventi köszöntője / online



12.    

13.
  

Luca napi kotyolás Gyémánt Ádámmal és Gyémánt 
Csontos Líviával / online                                                      
Harmadik adventi gyertyagyújtás Fumagalli Carlo 
atyával / online

14.   Sosity Anica adventi köszöntője / online

15.    

16.   Borbély Mihály adventi köszöntője / online

17.   Négyévszakos fotópályázat "Tél " témájú kiírása

18.   
Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület adventi 
köszöntője / online, Ablakvadászat

19.   
Nagy Koppányné Farkas Annamária adventi 
köszöntője / online

20.   Negyedig gyertyagújtás Nyári Darinkával / online

21.   Balázs Gábor László adventi köszöntője / onilne

22.   Bujtás Anita adventi köszöntője / online

23.   
Pomázi Ökokör adventi köszöntője / online, rejtvény 
sorsolás / online

24. Ünnepi zárás

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.      

31.     
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A PMHK 2021 ÉVI MUNKATERVE 

 

BEVEZETŐ  

 

2020 novemberében, amikor benyújtottam a vezetői pályázatomat, már konkrét elképzeléseim 

voltak arról, hogy hogyan szeretném vezetni a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárat.  

Szerintem az már a pályázatomból is kiderült, hogy elég gyakorlatias ember vagyok, 

rendszerben gondolkodom, és ha elém kerül egy probléma, akkor arra törekszem, hogy minél 

hamarabb megoldjam. Az idei munkatervben elég sok hasonlóság lesz felfedezhető a 

pályázatommal, hiszem jelenleg is azt ott leírt koncepciót követem.  

 

Sajnos még mindig nem tudni, hogy meddig tart a pandémiás időszak, ezért az év első két 

hónapja leginkább az előkészületekről az online programokról és az átalakulásról szólt. 

Próbálunk folyamatosan alkalmazkodni az aktuális helyzethez és keresni a kivitelezhető 

programlehetőségeket. Bízunk benne, hogy mire megnyithatunk a látogatók egy teljesen új 

művelődési házba léphetek majd be.  

 

Legfőbb célunk, hogy az intézmény egy folyamatos működés mellett, magas színvonalú 

kulturális és közösségi térként szolgálja ki a látogatók igényeit, ezzel helyet adva a 

közösségépítésnek és a közművelődésnek. Minden változtatást és újítást ennek a szellemében 

végzünk. Idén ünnepeljük a 40 születésnapunkat, úgyhogy ez az év a számok tekintetében is 

egy új korszak kezdete. 

 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY  

 

A terveim kivitelezéséhez szükségem volt egy erős, összetartó csapatra, ezért némi 

változtatással és új munkatársak felvételével februárra ki is alakult, hogy kikkel szeretnék 

együtt dolgozni. Fontos szempont volt, hogy munkatársaim nem csak 

művelődésszervezőként, hanem programvezetőként is megállják a helyüket. Jelenleg még egy 

olyan szervező kollégát keresek, aki fiatalos, lendületes videóival, fotóival segítené a 

munkánkat.  
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Megtörtént a státuszok átnevezése és elkészültek az új munkaköri leírások is, így most már 

mindenki a végzettségének megfelelő pozícióban van. 

 

Státuszok alakulása március 1-től: 

 

 8 órás igazgató  

 8 órás művelődésszervező 

 6 órás művelődésszervező 

 8 órás rendezvényszervező, vezetői asszisztens 

 8 órás üres (videós, fotós közművelődési munkatárs) 

 6 órás közművelődési munkatárs  

 8 órás gazdasági és kulturális munkatárs 

 8 órás technikus, berendező 

 8 órás karbantartó  

 8 órás takarító 

 8 órás takarító  

 8 órás könyvtár vezető 

 8 órás könyvtáros 

 8 órás könyvtáros 

 

Kiemelt vezetői feladatomnak tekintem egy olyan munkahelyi légkör kialakítását, melyben 

mindenki szívesen dolgozik, ahol tökéletesen működik az információáramlás és mindenki 

pontosan tudja mi a dolga. A csapat minden tagját ugyanolyan fontosnak tartom, nincs 

különbség szervező és takarító között, mindenki az intézményt képviseli. 

 

ARCULAT ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MODERNIZÁLÁSA 

 

Decemberben elkészült az intézmény új arculata, amit szeretnénk „beégetni”, ezért felkerült 

minden online illetve nyomtatott felületünkre. A reklámhordozók (programfüzet, szórólap, 

plakát, molinó, rollup, jegy, névtábla) azért fontosak, mert az intézmény új arculatát 
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képviselik. Az ilyen jellegű nyomtatványok elengedhetetlenek a megújulás folyamatához, 

ezért szeretnék minél több lehetőséget megragadni ezzel kapcsolatban. 

 

Az elmúlt években gyakran tapasztaltam, hogy a programok nem feltétlenül jutottak el a 

célközönséghez, ezért az egyik legfontosabb feladatnak a social média felületek (facebook, 

instagram) aktív használatát és a weboldal modernizálását, felhasználóbaráttá alakítását 

tartom. Manapság szinte már minden korosztály ezeken a felületeken tájékozódik, ezért 

rendkívül fontos, hogy “felkerüljünk a térképre”. Ez a folyamat már el is kezdődött, hiszen a 

közösségi média felületeink egyre látogatottabbak. 

 

A weboldal átalakulásához szükség van egy webdesignerre, aki telepíti az oldal működéséhez 

szükséges keretrendszert, de utána ezt már bármelyik asszisztens vagy művelődésszervező 

szerkeszteni, frissíteni és aktualizálni tudja. Bízom benne, hogy az idei év költségvetése 

engedni fogja a fejlesztést, mert sajnos elég sok, nem várt költséget kellet már kifizetnünk az 

első két hónapban.  

 

Folyamatos kapcsolatban állok a helyi és környékbeli újságok szerkesztőivel és próbálok 

minél több cikket megjelentetni a programjainkról.  

 

KÁVÉZÓ 

 

A kávézó beindítását nagyon fontosnak tartom, hiszen ezzel egy olyan hiánypótló 

szolgáltatást tudunk majd biztosítani, ami nagyban elősegíti, hogy az intézmény mielőbb a 

város közösségi életének motorjává váljon. A pályázat kiírásakor még álmomban sem 

gondoltam volna, hogy egy ilyen csodálatos terv érkezik majd, amit a Kell egy hely kft. 

csapata nyújtott be. Az elképzeléseik teljesen azonosak azzal a világgal, amit én is képviselek, 

ezért tele vagyok bizakodással. Izgatottan várom, hogy elkezdjük végre a közös munkát.  
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BELSŐ MUNKÁLATOK 

 

A munkálatok jelenleg is zajlanak, de néhány dolog már elkészült: 

 recepciós helység dekorfestése 

 gyerekbirodalom dekorfestése, részleges berendezése 

 előtér csempéjének átfestése 

 wc ajtók átfestése, dekorfestése 

 klubhelység csempéjének, tükör keretének átfestése 

 útbaigazító táblák grafikai munkálatai, habosított PVC-re nyomtatásuk 

 új függönyök kerültek a ruhatárra és a klubterem tükre elé 
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Amint végzünk az alsó szinttel, az emeleten folytatjuk tovább a szépítést. Az irodák 

átalakítása már elkezdődött, mert helyet kellet csinálni az új kollégáknak. A „szépítés” részét 

rájuk bíztam, hiszen nekik kell jól érezni magukat benne. Vásároltunk egy flipchart táblát, 

ami egyszerűbbé teszi a projektek tervezését illetve tökéletesen használható oktatásra, 

tanfolyamokra is.  

 

Az emeleti ajtók és ajtókeretek is új színt kapnak. A termeknek számok helyett nevük lett, 

ami tükrözi a funkciójukat. Így lett egy Paletta, egy Okosító, egy Harmónia, egy Kaméleon és 

egy Tükör termünk. A termek táblájára a nevük mellé egy-egy idézetet is írtunk. Terveink 

szerint minden emeleti teremben lesz egy fal, ami olyan színre lesz festve, mint az ajtó, és oda 

is írunk majd egy idézetet. Szeretnénk, ha az idézetek egységesen megjelennének az épület 

különböző felületein, ezzel is arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy olvassanak.   
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KISEBB ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSEK  

 

Több használhatatlan nyomtatónk is volt, amiket januárban már kiváltottunk két nagyobb 

multifunkcionális géppel. Nincs havidíjuk, a cég tartja karban őket, nekünk csupán klikk díjat 

kell fizetnünk. Nagyon kedvezményes ajánlatot kaptunk. Ezzel a megoldással bővíteni tudjuk 

a könyvtár szolgáltatásainak körét, illetve ha színes plakátot szeretnénk nyomtatni, nem kell 

az önkormányzaton intéznünk.  

 

Számítógépparkunkra is ráférne egy kis frissítés, illetve szükségünk lenne egy új gépre is, 

mert jelenleg az egyik gépünk használhatatlan. 

 

Sajnos színháztermünk technikai feltételei nagyon mesze állnak attól, hogy valódi színházi 

körülményeket tudjunk biztosítani.  Ugyan van egy viszonylag jó hangpultunk, de még a 

hangfalkábelekkel is bajban vagyunk. Recseg-ropog minden.  Néhány lámpánk van csupán, 

ami édes kevés egy színházi előadás bevilágításához. Ha lesz rá keretünk, szeretném legalább 

olyan szintre fejleszteni, hogy elbírjon egy kisebb zenés rendezvényt.  

 

Még nem tudjuk, hogy a jegyek árusításához illetve a könyvtár szolgáltatásaihoz szükségünk 

van-e pénztárgépre, de ha igen, akkor azokat is meg kell vegyük.  

 

NAGYOBB KÖLTSÉGŰ FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK  

 

Sajnos idén elég sok olyan dologra kell költenünk, amiket „megörököltem”, de bízom benne, 

hogy okosan használva a keretet, sok mindent meg tudunk majd csinálni. Az már most látszik, 

hogy mindenre nem lesz elég a költségvetésünk, ezért falállítottam egy fontossági sorrendet, 

ami szerint haladni szeretnék. Bízom benne, hogy minél több bevételt tudunk majd generálni 

és akkor szép lassan végére érhetünk a sornak.  

 

Amint már a beszámolóban is írtam, a biztonságos működésünkhöz elengedhetetlen, hogy 

rendben legyen az érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatunk, ezért fontos, hogy 

kijavítassuk a hibákat.  
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A büfé működéséhez elengedhetetlen, hogy felszereljük az áram és víz kontrollórákat. Ez 

nem csak azért fontos, hogy mérni tudjuk a fogyasztást, hanem azért is, mert jelenleg a büfé 

áram és vízellátása nem megfelelő. Ez talán a legfontosabb tétel, hiszen csak így tudjuk 

biztosítani a büfé biztonságos működését.   

 

Az épület elektromos hálózata nagyon elavult. Az elmúlt hónapokban különböző hibák 

elhárítása és árajánlatok kérése miatt elég sok szakember megfordult nálunk. Szinte egytől 

egyig szörnyülködve nézték az állapotokat. A teljes felújítás nagyon költséges lenne, ezért 

ebben az évben nem is álmodom róla, de átvizsgálással és a fázisok átrendezésével, sokkal 

jobban ki tudnánk használni a lehetőségeinket. Jelenleg a fázisok nincsenek jól elosztva, ezért 

valamelyik túl van terhelve, de van olyan, ami még bírna többet is. Bízom benne, ha ezt 

átnézzük, akkor már nem fog minket az a veszély fenyegetni, hogy egy nagyobb rendezvény 

leveri az egész házat.  

 

A könyvtár árnyékolására lenne szükség. A két nagy terem és a számítógép terem kora 

tavasztól késő őszig szinte használhatatlan a nagy meleg miatt. A hővédő ablakfólia egy jó 

lehetőség, mert kifizethető és 7-8 fokot segítene a hőmérséklet csökkentésében. A könyvtár 

felnőtt részlegén hullik a vakolat, nagy repedés van a plafonon. Az olvasóterem és a 

szakirodalmi terem festésre szorul.  

 

Szeretnénk leválasztani egy kazánhelyiséget a jelenlegi kazánházból, hogy a maradék 

területet raktárként használhassuk. Nagyon kevés helyünk van tárolásra és szinte minden 

jelenlegi lehetőség szabálytalan. 

 

Sajnos az év több nem várt nagyobb kiadással kezdődött. Lejárt az elektromos biztosítékaink 

szavatossága, valamint 8 db tűzoltó készülékünké is. Több százezer forintról beszélünk. 
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TEREMBÉRLETEK 

 

Már meglévő bérlőink  

 

Februárban lefolytattam a tárgyalásokat szinte minden ingyenes, kedvezményes és teljes díjas 

bérlőnkkel. A civil szerződésekben alkalmaztam egy kis pontosítást, amit Hardi Péter 

alpolgármester úr is jóváhagyott. Ezek egyike sem ütközik a jelenlegi terembérleti 

szabályzatba. Mindegyik civil szervezet képviselője megfelelőnek találta, akivel eddig 

beszéltem. Meg is kötöttük a szerződéseket 2021. december 31-ig.  

 

Pontosítások: 

 A bérlő elfogadja, hogy amennyiben részvételi díjat szed a programjain, abban az 

esetben elveszti az ingyenes használat jogosultságát és kedvezményes díjat köteles 

fizetni. (a teljes díj 50%-át) 

 A bérlő elfogadja, hogy amennyiben az intézmény saját rendezésű programja miatt 

nem tudja biztosítani a termet, abban az esetben legkésőbb 7 nappal a kritikus időpont 

előtt értesíti őt. 

 Minden civilnek heti egy alkalmat tudunk garantálni, a többi a szabad helyek 

függvényében megbeszélés tárgyát képezi.  

 

Egyre többen jelentkeznek, hogy termet szeretnének bérelni ezért tervünk, hogy egy logikus 

átszervezéssel minden kapacitásunkat ki tudjuk használni. Új programjaink között szerepel 

például a Robotika vagy a Scrapbook készítés. 

 

A Szenior Örömtánc kinőtte az SZSZK-t, ezért valószínűleg költségvetésestül átkerül 

hozzánk. 

 

Szükségünk van egy öltözőhelység kialakítására a mozgásos programokhoz, amit paravánok 

segítségével szeretnénk megoldani az egyik emeleti teremben. Eddig a mosdóban és 

különböző sarkokban öltöztek az emberek. Ezt szeretnénk kiküszöbölni.  
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Terembérleti kapacitásaink kihasználása 

 

Esély a szárnybontogatóknak programunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a terembérleti 

lehetőségeinkre. Gyakori, hogy egy oktató félve indít be egy új foglakozást, hiszen nem 

minden esetben van rá forrása, hogy fedezze a kiadásokat. 1 hónapig ingyen rendelkezésre 

bocsájtanám a termet azoknak, akik valami új népművelő / fejlesztő / művészeti foglalkozást 

szeretnének tartani. Az ingyenesség mellett reklámfelületet is biztosítanánk nekik. Ennek egy 

feltétele lenne: ez idő alatt ő sem kérhet pénzt az érdeklődőktől. Egy hónap alatt kiderül, hogy 

van-e létjogosultsága a foglalkozásnak vagy sem. 

 

TERVEZETT ILLETVE SZERVEZÉS ALATT LÉVŐ ÚJ PROGRAMJAIK  

 

Saját munkatársaink vezetésével meghirdetett foglalkozások / klubok 

 

Mint azt már fentebb taglaltam, a munkatársaim kiválasztásában az volt a legfontosabb 

szempont, hogy különböző területeken erős, kreatív és szakértő emberek válogassak össze. 

Néhány tervezett program azok közül, amiket a művelődési ház új munkatársai álmodtak meg 

és ők is fogják tartani őket. A saját programok bevételeit az elején eszközfejlesztésre 

szeretném fordítani. 

 

A művészetek közül az egyik legfiatalabb a film. Az elmúlt 125 év során sokat változott, de a 

mozgókép ma is ámulatba ejti a nézőket. Mi is szeretnénk ámulatba ejteni a pomázi 

embereket, olyan filmekkel, amik értéket közvetítenek, van mondanivalójuk és megtekintésük 

után lehet beszélni, vitatkozni, gondolkodni róluk. Ehhez kiváló teret nyújt egy filmklub. 

Szeretnénk minél több filmet megmutatni, legyen szó klasszikus vagy kortárs, magyar vagy 

külföldi alkotásról. Persze néha jólesik csak úgy filmet nézni, hogy nem kell elgondolkodni 

csak kikapcsolódni, szeretnénk, egyszerűen szórakozni popcornnal a kezünkben. Mindezt egy 

kellemes környezetben, egy árnyékos helyen, például egy kertmoziban.  

 

A gyermek zenei nevelése az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik - mondta egyszer 

Kodály Zoltán. A baba-mama kórusfoglalkozásokat az édesanyák közös éneklés utáni 
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vágya ihlette. Azok az édesanyák, akik közösségi életet szeretnének élni, a zenélés örömére 

vágynak, már nem csak gyerekdalokkal - de gyermekükkel együtt - szeretnék ezt 

megvalósítani, azok számára a baba-mama kórusfoglalkozás a megfelelő délelőtti 

elfoglaltság.  A program célja egy állandó, kicsi létszámú közösség létrehozása, melyet a zene 

iránti vágy tart össze. Emellett reményeink szerint elindul egy olyan foglalkozás is, melyre 

bárki, bármikor becsatlakozhat pusztán az éneklés örömére.  

 

Művészetterapeuta jelölt kollégám csoportfoglalkozásokat tervez. Az alkotói munka, az 

önkifejezés kreatív formája egy biztonságos csoport közegben segíthet önmagunk mélyebb 

megismerésében, ezáltal tudatosabban élhetjük meg a hétköznapok kihívásait. A 

csoportfoglalkozások nem igényelnek képzőművészeti jártasságot, az alkotó mindenkiben ott 

szunnyad. Művészetterápiás technikákat alkalmazva, versekkel, zenével, képzőművészeti 

alkotásokkal ragadjuk meg a bensőnkből érkező képeket. 

 

„Mami-Ma” kismamáknak, édesanyáknak, nőknek, női önfejlesztő csoport. Célunk, 

önismeretet fejlesztő technikák megismerésével és alkalmazásával, megoldásfókuszú 

szemlélettel jelen lenni és támogatni egymást az „itt és most” -ban.  

 

Érzékenyítő programok előadókkal, társulatokkal, alkotásokkal, melyek segítenek reagálni a 

minket körülvevő világban található jelenségekre. 

 

Együttműködés az oktatási és nevelési intézményekkel 

 

A helyi iskolákkal, óvodákkal való együttműködés segíthet, hogy a gyerekek már egész kicsi 

korukban találkozhassanak a különböző művészetekkel, hagyományokkal és értékekkel. Ha 

jól becsomagoljuk az információkat, akkor azt ők észrevétlenül magukba szívják. Nem csak 

gyerekelőadásokat, koncerteket és kézműves foglalkozásokat tervezek, hanem oktató célú 

programokat is. Tapasztalataim szerint ez az a korosztály, amely könnyen motiválható a 

különböző rajzpályázatokkal, tanulmányi versenyekkel. 
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Ismeretterjesztő rendezvények felnőtteknek 

 

Ezek lehetnek klubok, előadások, vetélkedők, kiállítások. Nem a forma a lényeg, hanem az 

üzenet: A társadalom és a kultúra értékeit a közönség számára is közérthetően, érdekesen 

bemutatni. (pl.: női témák, pszichológiai előadások, gasztronómia, egészséges életmód, 

szülőket foglalkoztató kérdések, baba-mama klub, nemzetiségek története, filmek, irodalmi 

témák) 

  

Drogprevenciós programok 

 

Művelődési házunk együttműködésre törekszik a pomázi KEF – el így az erőinket egy helyre 

tudjuk csoportosítani. Már szervezzük a június 26-án megrendezésre kerülő kábítószer ellenes 

világnapi rendezvényt. Nagyban segíti a munkánkat, hogy Szegezdi G. Gabriella 

munkatársunk a KEF külsős szakértője. Hiszünk benne, hogy közös erővel, illetve más 

szervezetek, iskolák bevonásával, sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni a prevenciót.   

 

Déryné Program 

 

Intézményünket ingyenesen beregisztráltunk a programba így a pandémia után 

kedvezményesen juthatunk előadásokhoz. 

 

„Köszönjük Magyarország” Program 

 

Ezt a programot a művészek megsegítésére hozták létre a pandémiás időszakban. Ide is 

regisztráltunk és már le is foglaltunk pár programot, amikhez ingyen fogunk hozzájutni, ha 

enyhülnek a korlátozások. 

 

Szociális szerepvállalás 

 

Jótékonysági estekkel, rendezvényekkel szeretnénk segíteni a helyi szervezetek munkáját. 
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Megállapodás az EFI -vel 

 

Nagy öröm számunkra, hogy a PMHK és a szentendrei EFI (egészségfejlesztési iroda) között 

létrejött egy olyan együttműködés, mely által a pomázi lakosok ingyenes előadásokon, 

csoportfoglalkozásokon vehetnek részt, itt nálunk a művelődési házban. A megállapodást 3 

évre kötöttünk, aminek az a lényege, hogy mi ingyen helyet biztosítunk, ők pedig ingyen 

egészségmegőrző programokat tartanak a házban. 

 

Ablak Galéria 

 

Amíg zárva vagyunk, a bejáratunknál lévő 

üvegfelületet galériaként használjuk. Jelenleg itt 

vannak kiállítva a fotópályázatra beérkezett 

képek.  

 

Négy évszakos fotópályázat 

 

Minden évszakban meghirdetjük ezt a pályázatot, 

így lesz téli, tavaszi, nyári és őszi képünk is a 

városról. Ezek a képek a belső tereinket fogják 

majd díszíteni.  

 

Kérdőív 

 

Készítettünk egy kérdőívet a lakosság számára, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy ők 

milyennek képzelik el a művelődési házat. Nagyon sokan kitöltötték és a válaszokból az 

derült ki, hogy nagyon azonos irányban gondolkodunk 
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

 

Táplálkozva a gyermekkori élményekből, olyan tanulmányi kirándulásokat szeretnék 

szervezni, amikben egy néprajzos szakember munkatársunk (amint hozzánk csatolják a 

gyűjteményt, szeretném felvenni) érdekesen bemutatná a gyerekeknek a “múltunk titkait”. 

Szükség lenne egy kis népszerűsítésre is, mert szerintem nagyon kevesen tudják, hogy ez a 

gyűjtemény létezik. Az olíva bolt megnyitása kicsit dobott a helyzeten, de még mindig nem az 

igazi. Jelenleg létezik ugyan egy állandó ügyelet, de a célirányosan ide szervezett 

programokkal, sokkal több lehetőség lenne benne. Jó idő esetén az udvar tökéletesen alkalmas 

népzenei koncertek, táncházak szervezésére, kézműves foglakozásokra, vagy akár 

gasztronómiai rendezvényekre.  

 

ÚJ FORRÁSOK FELKUTATÁSA 

 

Alza box telepítése az épület oldalába 

 

Jóváhagyást kaptam, hogy szerződést kössek az „Alza box” képviselőjével, így a telepített 

automata után havi 40 ezer forint bevételünk származik majd.  

 

Pályázatok  

 

Szeretnénk kihasználni minden pályázati lehetőséget, ezért szükségünk lenne egy projekt 

managerre. Ennek szerevezése, kivitelezése még folyamatban van. Munkatársam 

folyamatosan figyeli az aktuális pályázatokat. Vannak kisebb pályázatok, amiket mi is be 

tudunk adni, de a jelentősebb pályázatokhoz szükségünk lenne egy szakemberre.  

 

Támogatók / mecénások keresése 

 

Szeretnék összehozni egy olyan találkozót, ahol a tenni vágyó helyi vállalkozók 

megvitathatják, mivel és hogyan tudnak hozzájárulni a közösségi élet fellendüléséhez. 
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ZÖLDÜLŐ PROGRAM 

 

Szeretnénk minél több növény elhelyezni épületen belül és épületen kívül is. Rövidtávú 

terveink között szerepel, hogy a könyvtár hátsó ablakai elé hársfákat ültessünk, ezzel is 

segítve a könyvtár árnyékolását. Nagyon hálásak vagyunk a Pomázi Ökokörnek, akik 

felajánlott részünkre 3 db fát ingyen. 

 

SZAKMAI JELENLÉT - KKOSZ 

 

Felvételt kértünk a Kulturális Központok Országos Szövetségéhez, hogy első kézből 

értesülhessünk a minket érintő információkról. A regisztrációs díj évi 30 ezer forint, de ezért 

az összegért nem csak híreket, hanem előadásokat és továbbképzési lehetőségeket is kapunk.  

 

TERVEZET ZÁRÁSOK 

 

 Nyári zárás: július 19 - augusztus 1 

 Téli zárás: december 23 – január 3 
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VÁZLATOS ESEMÉNY NAPTÁR  

 

Mivel a világ állandóan változik fontos, hogy mi is folyamatosan alkalmazkodjunk. Nyitott 

szemmel kell járnunk és egyben keresnünk a közművelődés új csatornáit. Minden eszközt be 

kell vetnünk, hogy a kultúra ne egy “ünnepnap” legyen, hanem beépüljön az emberek 

mindennapi életébe. A programok kialakításánál figyelembe kell vennünk a korosztályi 

igényeket, a fizetőképességet és a látogatók szabadidejének eloszlását. Ugyan zárva vagyunk, 

de sokkal többet dolgozunk, mint ha nyitva lennénk. Nem tudunk hosszú távra tervezni, ezért 

szinte mindenre van A és B verzió.  

 

Az itt felsorolt programoknak egyelőre még nem tudjuk az időpontját, de tervezzünk 

velük. Csak azok kerültek bele a programnaptárba, amiket valamilyen formában 

kivitelezetőnek találtunk.  

 

 börzék 

 kertmozi 

 nyár esti koncertek a büfével közösen 

 világnapi rendezvények  

 évfordulók 

 kiállítások 

 könyvbemutatók 

 játszóházak 

 író olvasó találkozók 

 színház gyerekeknek, felnőtteknek 

 Déryné Program előadásai  

 Köszönjük Magyarország előadásai  

 EFI rendezvények 

 bálok 
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Január:  

 Január 22: Magyar Kultúra Napja  

(18 videó került fel fél óránként a facebook oldalunkra) 

 Romhányi 100 – online vers és mesemondó verseny, kicsiknek rajzpályázat 

 

Február:  

 Véradás 

 Fotópályázat képeinek közönségszavazása 

 Kérdőív 

 Német Nemzetiségi Általános Iskola online élő szülői értekezlete leendő elsősöknek  

 Bálint nap 

 EFI videók 

 Ablak Galéria 

 Tájékoztató videók készítése a könyvtári kölcsönzésről 

 Kínai Tavaszünnep Fesztivál 

 

Március: 

 Fotópályázat „Tavasz” 

 Romhányi 100-ra érkezett videók szavazása 

 Március 12: Német / Sváb kitelepítési évforduló (75) 

 Március 15: Online ünnepi műsor 

 Nőnap 

 Költészet világnapja 

 Színházi Világnap 

 EFI videók 

 EFI élő facebook beszélgetés 
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Április:  

 Húsvét 

 Roma világnap 

 Magyar költészet napja 

 Könyvtárosok világnapja  

 Föld napja 

 Táncművészet világnapja 

 Húsvéti barkácsdélután 

 Anyák napi barkácsdélután  

 

Május:  

 Anyák napja 

 Május 1: 40 éves születésnapunk 

 Véradás 

 Madarak és fák napja 

 Gyereknap  

 

Június:  

 Pedagógusok napja 

 Környezetvédelmi világnap 

 Magyar feltalálók napja 

 Színházi előadás 

 2 tábor 

 Kábítószerellenes világnapi rendezvény 

 Szent Iván Éj 

 

Július:  

 3 tábor 

 Semmelweis-nap 
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Augusztus:  

 Augusztus 20: Ünnepi műsor 

 Eltűntek világnapja 

       

Szeptember:  

 Pomáz Város Napja 

 Kulturális örökség napja 

 Magyar dráma napja 

 Népmese világnapja – Színház 

 Véradás 

 

 Október:  

 Zene világnapja – Koncert 

 Állatok világnapja 

 Aradi vértanúk emléknapja 

 Október 23: Ünnepi műsor 

 Fehér bot 

 Animáció világnapja 

 Csillagászat napja (ősz) 

 Magyar festészet napja  

 Operett napja – Műsor 

 Halloween – tökfaragás 

 

November:  

 Magyar tudomány napja 

 Márton nap 

 Adventi koszorú - barkácsdélelőtt 
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December:  

 Véradás 

 Mikulás a városban 

 Mikulásgyár 

 Adventi Vásár 

 Adventi műsorok 

 Karácsonyi barkács 

 Karácsonyi koncert 

 Magyar kórusok napja 

 

 

 

 

Pomáz, 2021. február 28.  

 

Nyári Darinka 

    igazgató  
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Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárának 2021. évi munkaterve 

 

1. Rövid összefoglaló  

 a 2021-es év már nem hagyományosan indul, a munkaterv készítésének 

időpontjában is még zárva van a járványügyi helyzet miatt. Ez a helyzet 

pedig nem hagyományos dolgokat is elvár tőlünk az idei évben. Elsősorban 

a kölcsönzés megoldását, alkalmazkodva mindig az adott körülmények 

közé, eleget téve a jogszabályi környezetnek 

  több online jelenlétet igényel a munkánk, ismertetőket az új 

könyvbeszerzésekről, aktívabb online kommunikációt olvasóinkkal 

 a már az online katalógust használókon kívül igyekeznünk kell még több 

lakoshoz eljuttatni az információkat (helyi lap, facebook riport, kisfilm-

némafilm) 

a. tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

 ebben az évben szeretnénk bevezetni a 75 év felettiek számára a 

könyvek házhozszállítását, legyen a kérés online katalógusból 

kiválasztott könyv, telefonos kérés vagy az olvasó ránk bízza a döntést, 

hogy eddigi kölcsönzései alapján mi válasszunk neki (büszkén 

állíthatom, hogy ebben a kérdésben, teljes mértékben tudunk 

támaszkodni Tornyos Judit kolléganő hihetetlen memoriájára és 

empátiájára az idősebb korosztály irányába) 

 terveink szerint sikerül öltöző-értékmegőrző szekrényeket vásárolnunk 

az olvasók kényelme és a könyvtár értékeinek megóvása érdekében 

 folyamatossá tesszük a facebook oldalunk tartalmának frissítését (ebben 

új kolléganőnk Várszegi Virág munkájára kiemelten számítunk) 

 a helytörténeti gyűjteményünket áttekintjük és feltárjuk, népszerűsítjük 

a lakosság számára 

 a jelenlegi 3 db könyv/ gyermek kölcsönzést időszerűnek látjuk 5db-ra 

emelni, a felnőttekéhez hasonlóan 
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 előterjesztést nyújtanánk be a késedelmi pótlék megemelésére, mert a 

napi 5 Ft/dokumentum már nem jelent ösztönzést a határidők 

betartására, mindezt a könyvtári tagsági díj mértékének változatlanul 

hagyása mellett, így gyakorlatilag nem jelentene semmilyen 

áremelkedést a szabálykövető könyvtári tagok számára 

b. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

 az év munkáját valószínűleg a járvány alakulása fogja leginkább 

befolyásolni 

 jó illetve rossz irányba is, mert azok az olvasóink, akik igényelnék a 

jelenléti könyvválasztást és tartanak a fertőzéstől nehezen fognak 

hozzánk „visszatalálni” még a nyitást követően is 

 ellenben a kevesebb idővel rendelkező olvasók egyre gyakrabban 

fogják használni a katalógusunkat, amire a jelenléti látogatásnál nagyon 

ritkán mutatkozott igény 

 az, hogy milyen kisebb beruházásokat tudunk majd a könyvtárban 

végrehajtani, nagymértékben függ a város elfogadásra váró 

költségvetésétől 

 pozitív hatása lesz a beszerzések alakulására az, hogy felemelték a 

kulturális normatíva összegét, így emelkedik a dokumentumokra 

fordítható összeg 

 egyértelműen pozitív hatást várunk attól, hogy egy új, agilis, fiatalos 

csapat irányítja a művelődési házat, ami minden bizonnyal több 

látogatót vonz majd a művelődési házba 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

a. az intézményi stratégiai célok 

 tisztázni kell a bevételek kezelését a megváltozott elvárásoknak 

megfelelően 

 a 75 éven felüliek háztól-házig kölcsönzésének bevezetése 
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 továbbra is gyorsan feldolgozni és az olvasók rendelkezésére adni az új 

beszerzéseket 

 a lehető legtöbb esztétikai és kényelmi beavatkozást véghezvinni a 

legkisebb pénzügyi befektetéssel 

 fontos lenne megoldani az árnyékolást az olvasóteremben - így az 

nyáron is használható lehetne 

 wifi elérhetőség bevezetése a leghátsó terembe az olvasók részére 

 felülvizsgálni a könyvtár dokumentációját 

 előkészíteni a hírlevél küldés lehetőségét 

  

b. a pályázati tevékenység 

 figyeljük a pályázatokat, amelyek munkánkat támogathatják 

 igyekszünk szorosabban együttdolgozni a művelődési ház csapatával 

közös pályázatokon is indulni 

 

3. Szervezet 

 reményeink szerint a munkatársak személyében nem történik változás a 

2021-es évben, úgy gondolom, hogy a csapatban mindenkinek 

megvannak az erősségei, tudunk együtt dolgozni, nem különbözik 

értékrendünk, elképzeléseink a könyvtári munkát illetően 

4. Infrastruktúra  

a. fizikai terek állapotának változtatása 

 tervbe vettük az olvasóterem és szakirodalmi terem mennyezetének 

festését, mert esztétikailag romboló hatású a beázások megmaradtak a 

ház felújítása után 

 fény és hővédőfólia kerülhet a két legmelegebb terem ablakára, amely 

akár 7-8 fokkal is csökkentheti a hőmérsékletet a termekben 

 a 2020-as év végén már gazdagodtunk új szőnyeggel, ez minden 

bizonnyal folytatódik az idei évben is 

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 
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 a számítógépparkunk - egyelőre - nem szorul cserére, ellátja a feladatot, 

ami a mindennapos munkánk igényel, valamint az olvasói gépek 

megfelelnek az olvasók igényeinek 

 a meglévő fénymásoló, nyomtató cseréjére hamarosan sor kerül, mert a 

házban lévő gépek elavultak, nem rentábilis a fenntartásuk, rendkívül 

rossz minőségben nyomtatnak – egy új lízingelési projekttel 

csökkenthetjük és tervezhetőbbé tesszük a kiadásokat, a cseréből 

kifolyólag nőni tud a szolgáltatásaink köre a könyvtárban  

 az eddigi max A/4 méretű fekete/fehér nyomtatás, fénymásolás 

kiegészülne A/3-as méretig színes nyomtatás és fénymásolás 

lehetőségével és előreláthatóan szkennelni is tudunk majd 

 anyagi támogatás függvénye a Szikla IKR kiegészítendő blokknyomtató 

rendszer 

c. egyéb infrastruktúra 

 a megvásárlásra kerülő öltözőszekrények régi adósságot törlesztenek az 

olvasók kulturált kiszolgálását illetően 

 a gyermekkönyvtár székeinek felújítása folyamatban van (szakszerű 

felújítás, gyakorlatilag egy óvodáscsoportnyi új székünk lesz) 

 

 

5. Gyűjteményi információk  

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

 könyvtárunk ugyan rendelkezik raktárral, de inkább csak többpéldányos 

könyvek éppen „fölös” példányait, a nem kölcsönzött nemzetiségi 

irodalom egy részét és a szakirodalom egy szegmensét tároljuk 

 2021-es évben remélhetőleg az online katalógus gyakoribb használata 

miatt reménykedünk abban, hogy a szakirodalom irányában is fellendül 

az olvasók érdeklődése 

 a 2020-as évben arányaiban kicsit több szépirodalmi könyv került a 

kosárba, az idén jobban odafigyelünk az arányokra 

b. gyűjteményfeltárás 
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 továbbra is célunk, hogy az új könyvek érkezésüktől számított kb. 3 

napon belül az olvasókhoz kerüljenek, könyvet kizárólag teljes 

feldolgozás után engedünk ki az olvasótérbe 

 állományunkban előfordulnak könyvek, amelyeket ajándékba kapott a 

könyvtár és csak Q vagy W jelzéssel ideiglenesen kölcsönözhetővé 

tették elődeink, ami azért nem praktikus, mert katalógusból nem 

visszakereshetők, ezeket most vagy leselejtezzük, vagy 10.- Ft-os 

értéken állományba vonjuk 

c. állományvédelem 

 amennyiben az értékmegőrző öltöző szekrényt az olvasók 

rendelkezésére bocsájtjuk, bizonyára kevesebb lesz az „eltűnt” könyv, 

ami valójában nagyon bosszantó 

 könyvtárunk elrendezése nem teszi lehetővé, hogy mindig az olvasók 

„nyomában” legyünk anélkül, hogy ez ne lenne kellemetlen, így nem 

marad más, mint a bizalom, de bizonyára nem véletlen, hogy a legtöbb 

könyv a leltárhiány feltárásánál a nehézkesen belátható szakirodalomi 

részből tűnt el 

 felmérjük, árajánlatot kérünk az idei évben arra, hogy előkészítsük a 

mágnescsíkos védelem bevezetését 

d. digitalizálás 

 2021-es év a művelődési ház fennállásának 40. évfordulója, ezért ebben 

az évben digitalizáljuk az összes könyvtárunkban fellelhető fényképet, 

ezeket az ünnepségsorozat alkalmával biztosan tudjuk használni 

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

 folytatjuk a gyermekek számára szervezett foglalkozásokat 

 a legkisebbekkel a gyerekbirodalomba érkezőknek szeretnénk időről 

időre mesélni, bábozni nekik 
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 szorosabb kapcsolatot szeretnénk a helyi kisebbség kulturális 

csoportjaival, hogy esetleg helyet adhassunk kulturális értékeik 

bemutatásának 

 75 év felettiek és mozgásukban akadályozottak háztól-házig 

kölcsönzésének bevezetése 

b. helyben elérhető szolgáltatások 

 a fénymásoló váltásával bővülnek a helyben elérhető szolgáltatásaink 

(A/3-as méretben nyomtatás és fénymásolás, színesben nyomtatás és 

fénymásolás, szkennelés) 

 vállaljuk a 75 éven felülieknek a könyvek házhozszállítását 

 a gyermekek által kölcsönzött könyvek számát háromról ötre emeljük 

 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

 a fentartóval közösen aláírtuk az OPAC online katalógus 

megrendeléséről a folyamatos szerződés kiegészítését 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

 a 2021-es évben tervezünk legalább 3 író-olvasó találkozót, egyet a 

német kisebbség kitelepítése évfordulója kapcsán (német 

nemzetiségekkel kapcsolatos könyvbemutató), egyet a roma kisebbség 

hetében (roma szerző) és legalább egy gyermekkönyv szerzővel 

 tervbe vettünk egy gyermekkönyv kiállítás és vásár megrendezését 

 őszi-téli időszakban 2-3 diafilm vetítést a legkisebbeknek (a korai 

sötétedés, fényviszonyok miatt) 

 nyár végén bábszínház a szabadban (Mesés nyári estek) 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

 tervben szerepel a régi, nehézkes honlap cseréje, ennek törekszünk 

mielőbbi megvalósítására, addig is, amíg az anyagiakat előteremtjük rá 

a régi honlap frissítését rendszeressé tesszük 

 a közösségi média ma már elkerülhetetlen része a kommunikációnak, 

már az előző év november- december havában is lényegesen 

aktívabbak voltunk, mint az azt megelőző időszakban, ezt szeretnénk 
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folytatni, ebben van segítségünkre Várszegi Virág kolléganőnk, aki 

augusztusban csatlakozott hozzánk 

 

7. Minőségirányítás 

a. használói elégedettségmérés 

 a művelődési házzal közös online kérdőíven kérdezzük meg a 

lakosságot, hogy a jelenleg elérhető szolgáltatásokon kívül, mire lenne 

igény 

 tervezünk egy rövid kérdőívet az olvasóink körében online és 

papíralapon is szolgáltatásainkkal való elégedettség mérésére 

b. önértékelés 

 negyedévente értékeljük a munkatervben megtervezettek időarányos 

teljesülését, esteleg kiegészítjük, módosítjuk 

c. megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás 

előkészítésében (1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján) 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok  

 nem tervezünk tudományos kutatást, kiadványban megjelentetését sem 

 

9. Partnerségi együttműködések  

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 

együttműködés és az önkéntesség 

 továbbra is szívesen látjuk oktatási intézmények tanulóit a középiskolai 

önkéntesség keretében 

 indítani szeretnénk általános iskolásoknak „könyvtáros leszek” szakkört 

 továbbra is készséggel állunk rendelkezésére a könyvtári szakmát 

választók gyakorlati helyének biztosításához 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei  

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 
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 nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi sajtóban, tv-ben való gyakoribb 

megjelenésre 

 gyakrabban számolunk majd be a facebook oldalunkon a könyvtárban 

folyó munkáról 

 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

 az arculatváltás megkezdődött, reméljük, hogy elnyeri Pomáz 

lakosságának tetszését 

 a művelődési ház előterének megújulásával, reméljük, hogy a régi 

olvasóink mellé újak is csatlakoznak majd 

 a házban megnyíló büfé valamint gyermeksarok, szoptató és pelenkázó 

jó ok lehet arra, hogy egy új réteg is rátaláljon a művelődési házra és 

könyvtárra 

 erősíteni és hangsúlyozni szeretnénk, hogy a könyvtár bár szakmailag 

független intézmény, de mégis a művelődési házzal közös térben, 

közös célokért, együtt dolgozó csapat 

 

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által  

a. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól, 

 

b. a könyvtár tevékenységét segítő 2020-ban nyújtott szolgáltatásairól, 

 továbbra is igényt tartanánk a megyei könyvtár által nyújtott segítségre 

a jogszabályi környezetben való eligazodásra 

 a telefonos segítségnyújtásra bármely szakmai kérdésben 

 a figyelemfelhívó levelekre, amelyekben fontos határidőkre hívják fel 

figyelmünket 

 a statisztikához, beszámolóhoz és munkaterv készítéséhez nyújtott 

segítségre 
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 a számos minket érinthető pályázatra való figyelemfelhívásra 

c. a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció 

keretében a fenntartónak megtett javaslatokról, 

 szívesen vesszük a fenntartó felé tett szakmai értékelést és javaslatokat, 

amelyek a könyvtárral kapcsolatban születnek – jó dolognak tartanám, ha 

előbb az érintett könyvtár láthatná az értékelést és esetleg fűzhetne hozzá 

megjegyzéseket - természetesen nem a szakvélemény megmásítása lenne a 

cél, hanem pár dolgot tisztázni lehetne, mielőtt azt már elvárásként látnánk 

viszont a fenntartó részéről úgy, hogy nincs meg hozzá a feltétel 

 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról   

a. milyen új szolgáltatásokat kívánnak bevezetni a megváltozott pandémiás 

helyzetben a könyvtárhasználók kiszolgálására?  

 szeretnénk folytatni az online katalógus népszerűsítését 

 az ablakon át való kölcsönzésnél a törzsidőn kívül, lehetőséget adunk a 

személyes időpontegyeztetésre a még elfogadható kereteken belül (ezt 

most is biztosítjuk az olvasóknak, amennyiben egyeztetnek velünk) 

 a reprográfiai szolgáltatások bővítésével és színvonalának 

emelésével annak a lehetőséget teremtjük meg, hogy ne kelljen 

nagyobb távolságra utazni ezirányú ügyek intézéséhez 

b. Milyen formában tudják elképzelni a könyvtár részvételét a koronavírus elleni 

helyi védekezésben? 

 a 75 éven felülieknek és mozgásukban valamilyen okból 

akadályozottakna biztosítani szeretnénk a házhozszállítást 

 szívesen kihelyezünk a könyvtárban a településen aktuális 

koronavírussal foglalkozó szórólapokat 

 a könyvtárak nyitása esetén teret adunk a vírussal kapcsolatos 

beszélgetéseknek 
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c. Milyen segítséget várunk a megyei könyvtártól a veszélyhelyzet és a 

járványügyi készültség alatt? 

 szívesen vesszük, ha felhívják a figyelmünket minden a könyvtárat 

bármilyen szempontból érintő rendelet, jogszabály megjelenésére 

 gyakorlati tanácsokat is szívesen látunk (fertőtlenítés, könyvek 

karanténja stb.)  

 szívesen olvasunk összegyűjtött jógyakorlatokról is, amelyeket mi is 

használhatunk esetleg 

 

Természetesen minden tervünk változhat annak függvényében, hogy a pandémiás helyzet 

milyen irányban változik az elkövetkező időszakban. Nekünk az a feladatunk, hogy a 

helyzethez alkalmazkodva próbáljuk munkánkat a legjobban végezni a lakosság 

megelégedésére. 

Pomáz, 2021. 02. 28. 

          Benkovics Zita 

          könyvtárvezető 

 

  


