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A POMÁZI MŰVELŐDÉS HÁZ KÖNYVTÁR 

MŰVELŐDÉSI HÁZÁNAK 2022 ÉVI MUNKATERVE 

 

  

 

1. BEVEZETŐ  

 

Nagyon nehéz bármit is előre tervezni a jelenlegi helyzetben, ezért a munkatervem leginkább 

irányokat határoz meg. Az 2021 év legnagyobb tanulsága az volt, hogy gyorsan kell 

alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez, és ha szükséges, el kell engedni az előzetes terveket 

és ki kell találni valami újat. Véleményem szerint, ami az előző évi terveimből kivitelezhető 

volt azt sikerült megvalósítanunk, de emellett programunk számos olyan elemmel is bővült, 

ami nem volt betervezve. Minden nehézség ellenére az intézmény sokkal hamarabb életre 

kelt, mint amire számítottam és úgy érzem, hogy idén sikerült olyan alapokat lefektetnünk, 

amikre a jövőben nagyobb biztonsággal építkezhetünk. Bízom benne, hogy intézményünk 

ebben az évben már nem kerül bezárás alá, a látogatás szabályairól jelen pillanatban a 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről - rendelkezik.  

 

2. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY  

 

Sajnos ezen a téren még mindig vannak hiányosságaink a csapat nem teljes, de bízom benne, 

hogy a bérfejlesztésnek és az intézmény jó hírének köszönhetően, idén ez a gond is 

megoldódik. Ez nagyon fontos lenne, mert ilyen szintű működésnél elengedhetetlen, hogy 

minden pozícióban a megfelelő ember üljön. 

 

A költségvetés alapján meghatározott létszám: 

 Művelődési Ház: 11 fő 

 Könyvtár: 3 fő 

 Pomázi Örökség Tájház: 1 fő 

 

Továbbra is 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.  

 

 

3. ARCULAT ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  

 

Idén sokkal több reklámhordozót (programfüzet, szórólap, plakát, toll, molinó, rollup,) 

szeretnénk készíteni, amik tovább égetik az emberekben az intézmény arculatát.  

 



 
 

3 

 

A social média területén az instagram oldallal van egy kis lemaradásunk. Mivel ez a felület 

telefonra készült és az asztali gépek alkalmatlanok a használatára, így ebben az évben ezt egy 

picit félre tettük. Terveim között szerepel egy olyan intézményi telefon beszerzése, ami 

alkalmas nem csak erre a célra, hanem minőségi képek és videók készítésére is.  

 

A videó anyagok mennyiségét tekintve szeretném, ha idén több anyagot tudnánk készíteni. 

Sajnos még mindig nem sikerült megtalálnom azt a technikus / videós / fotós munkatársat, aki 

maradéktalanul el tudná látni azt a feladatot, amit elvárnék tőle, így ezen a területen még 

számos olyan tervem van, amit eddig nem tudtunk megvalósítani. 

 

A facebook oldalunknak és a megújult weboldalunk egyre nagyobb a látogatottsága, nagyon 

sok pozitív visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatba. Mindkettő esetében folytatni kívánjuk, az 

előző évben már megkezdet munkát.  

 

Média megjelenések: Havi programjainkat rendszeresen megküldjük a Pomázi Polgár, a Pilis 

Dunakanyar és a Pomáz Tv munkatársainak.  

 

4. BELSŐ MUNKÁLATOK, FEJLESZTÉSEK 

 

Az előző évben nagyon sok mindent végre tudtunk hajtani. Többet is mit, amit terveztünk, így 

erre az évre már inkább apróbb finomításokat tervezünk.  

 

a) Kisebb összegű fejlesztések: 

 új függöny a klubteremben 

 függöny a színházterem ajtó felüli részéhez - ez a hangszigetelés szempontjából 

lenne fontos, mert intézményi nagyobb élet, nagyobb hanggal is jár 

 rács és új függöny a színpad előtti részhez, az új hangtechnikánk védelmében 

 kisebb munkaeszközök beszerzés (pl. szerszámok, sövénynyíró, ablaktisztító gép)  

 dekorációs termékek beszerzése 

 kamerák elhelyezése 

 „hátsó kert” kialakítása  

 

b) Nagyobb költségű felújítások, fejlesztések: 

 az épület levegőztetésének megoldása – ez nem hiszem, hogy ebben az évben meg 

tud valósulni, de nyitott szemmel járunk, hátha találunk rá valami pályázatot 

 ugyan ez a helyzet a burkolatok cseréjével is 

 védő tető elhelyezése a kukatároló és a biciklitároló fölé  

 

5. PÁLYÁZATOK 

 

Bízom benne, hogy az előző évben elért eredmények már jó hivatkozási alapnak számítanak 

majd a pályázatok tekintetében. Idén több olyan pályázat is volt, amit meg sem próbáltunk, 

mert már egy korábban megvalósult hasonló rendezvényt kellet volna felmutatni. Az idei 
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költségvetésben már számoltam az esetleges nyertes pályázatok önrészével is illetve a 

nagyobb EU-s pályázatok miatt egy pályázatíró tiszteletdíjával is. 

 

6. TEREMBÉRLŐK  

 

Egyre többen szeretnének termet bérelni tőlünk, de sajnos sokan ugyanabban az időpontban, 

emellett vannak holt időpontjaink is, amik még hasznosításra várnak. Idén némi 

átszervezéssel megpróbáljuk feltölteni a maradék teremkapacitásainkat. 

 

Amint a képviselő testület elfogadja a „Terembérleti szabályzatunk felülvizsgálatát”, 

megkötjük a szerződést a civil bérlőinkkel is.  Fontosnak tartottam írásba foglalni néhány 

olyan elvet, amit ez évben már alkalmaztunk, mert a tapasztalatok az mutatták, hogy nem 

mindenki tartotta be őket. Mindenkinek könnyebb az élete, ha nem kell lefutnunk a felesleges 

köröket. 

 

A rendszeres fizetős és ingyenes csoportok mellett 3 fix havidíjas bérlőink van: 

- Pöttyös Bögre Kávézó  

- SzóSeRóla Logopédiai Műhely 

- Alza Box 

 

7. ÚJ ÉS MÁR MEGLÉVŐ SAJÁT SZERVEZÉSŰ PROGRAMJAIK  

 

a) Művészetterapeutás foglalkozás 

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. 

 

b) Kertmozit  

Tavaly sajnos nem tudtuk kivitelezni, mert menet közben derült ki, hogy a projektorunk 

alkalmatlan kültéri vetítésre. Bízom benne, hogy idén valamilyen formában meg tudjuk 

valósítani. 

 

c) Baba-mama kórusfoglalkozás  

Azoknak az édesanyáknak, 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.  

  

d) Baba - Mama klub  

Kismamáknak, édesanyáknak, nőknek, női önfejlesztő csoport. Célunk, önismeretet fejlesztő 

technikák megismerésével és alkalmazásával, megoldásfókuszú szemlélettel jelen lenni és 

támogatni egymást. 

 



 
 

5 

 

e) Érzékenyítő programok  

Előadókkal, társulatokkal, alkotásokkal, melyek segítenek reagálni a minket körülvevő 

világban található jelenségekre. 

 

f) Együttműködés az oktatási és nevelési intézményekkel 

Úgy érzem, hogy az előző évben sikerült kialakítanunk egy nagyon jó kapcsolat ezekkel az 

intézményekkel tervünk, hogy az elkövetkező években ezek a szálak tovább erősödjenek és 

sokkal több kifejezetten részükre szervezett programot tudjunk megvalósítani.  

  

g) Déryné Program 

Intézményünk a program keretén belül kedvezményesen juthat előadásokhoz.   

 

h) „Köszönjük Magyarország” Program 

Ezt a programot a művészek megsegítésére hozták létre a pandémiás időszakban. A tavalyi 

évben előszeretettel vettük igénybe a program részvevőit rendezvényeinken és a továbbiakban 

is szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel.  A jelen tudásunk szerint a program 2022 májusig tart. 

 

i) Szociális szerepvállalás 

Továbbra is szeretnénk jótékonysági estekkel, rendezvényekkel segíteni a helyi szervezetek 

munkáját. 

 

j) Körforgás  

A Pomázi Ökokörrel és a Közös Liget Alapítvánnyal közös szervezésben megvalósuló csere-

bere elve: amennyit hozol, annyit vihetsz.  

 

k) Megállapodás az EFI -vel 

Nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi évben kötött együttműködés a Szentendrei Járás 

Egészségfejlesztési Irodával tovább folytatódik, melynek értelmében, intézményünkben a 

pomázi lakosok ingyenes egészségfejlesztő előadásokon, programokon vehetnek részt. Az 

együttműködést az idén tervezzük tovább fejleszteni, egy az iskolás osztályokat megcélzó 

sorozattal.  

 

l) Pomázi Vállakozói Kör (PVK) 

Pomázi vállalkozásokat és vállalkozókat segítő csoport Szatmáriné-Balog Mária munka- és 

szervezet szakpszichológus vezetésével.  

 

m) Könnyűzenei koncertek 

Az új hangtechnikánknak köszönhetően már biztonsággal szervezhetünk kisebb beltéri illetve 

szabadtéri koncerteket.  
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8. VIDÁMPARK 

 

A tavalyi évben sikerült kialakítanunk egy jó kapcsolatot Varga Dávid vidámparkossal, aki 

már most jelezte nekünk, hogy a gyereknapi rendezvényünket 100.000 forinttal, a Pomáz 

Napi rendezvényünket pedig 200.000 forinttal kívánja támogatni. Kifizethető áraival, korrekt 

hozzáállásával mindig nagy öröm a számunkra, amikor Pomázra érkezik. 

 

9. PÖTTYÖS BÖGRE KÁVÉZÓ 

 

A kávézó számos olyan programmal készül a következő évre is, ami teljesen beleillik egy 

művelődési ház programkínálatába. Néhány ezek közül: könyvklub, társasjáték klub, qvíz est, 

mini koncertek, workshopok, irodalmi estek stb. 

 

10.  ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

 

Örömünkre egyre több diák keres meg minket azzal a céllal, hogy nálunk szeretné letölteni a 

kötelező 50 órás közösségi szolgálatát. Már 14 közoktatási intézménnyel kötöttünk 

partnerségi szerződést, ami azt mutatja, hogy intézményünk közkedvelt a gimnazisták 

körében. Bízunk benne, hogy ez a szám az elkövetkező időszakban tovább növekszik majd. 

 

11. SZAKMAI JELENLÉT 

 

A tavalyi évben több szakmai szervezetbe is tagok lettünk. A tagsággal minimális összegért 

intézményünk jelentős előnyökhöz, hasznos információkhoz és még továbbképzési 

lehetőségekhez is juthat. Mindhárom tagságot szándékunkban áll továbbra is fenntartani. 

 Kulturális Központok Országos Szövetsége - KKOSZ 

 Magyar Népművelők Egyesülete – MANE 

 Tájházszövetség 

 

12.   NYÁRI GYERMEKELÜGYELET MEGSZERVEZÉSE  

 

Intézményünk ettől az évtől feladatba kapta a nyári gyermekfelügyelet megszervezését. 

Szeretnénk, ha ebben az évben megszületne egy olyan koncepció és egy együttműködés az 

iskolákkal, ami innentől kezdve minden évben kivitelezhető lenne. A tábor helyszínéhez a 

három iskolát tartjuk a legmegfelelőbbnek és az lenne az legideálisabb, ha mind a három 

intézmény 2-2-2 hetet vállalna. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket legkésőbb márciusban 

meg szeretnénk kezdeni a Polgármesteri Hivatallal és intézményekkel. 

 

13. TERVEZET ZÁRÁSOK 

 

Nyári zárás: A fentebb említett nyári gyermekfelügyelet megszervezése még nem tudom 

milyen plusz munkát fog jelenteni a számunkra, így a zárás időpontját most még nem tudom 

meghatározni.  

Téli zárás: december 22. – január 2. 
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14.  VÁZLATOS ESEMÉNY NAPTÁR  

 

2022 ÉV PROGRAMOK 

A tavalyi évhez hasonlóan az itt felsorolt 

programoknak egyelőre még nem tudjuk az 

időpontját, de tervezünk velük.  

 

 börzék 

 kertmozi 

 nyár esti koncertek  

 világnapi rendezvények  

 évfordulók 

 kiállítások 

 könyvbemutatók 

 játszóházak 

 író-olvasó találkozók 

 színház gyerekeknek, felnőtteknek 

 Déryné Program előadásai  

 Köszönjük Magyarország program 

előadásai  

 EFI rendezvények 

 Körforgás 

 Kultúrházak éjjel-nappal 

 

JANUÁR:  

 

 Január 22. - Magyar Kultúra Napja  

 színházi előadás 

 cirkusz 

 

FEBRUÁR:  

 

 véradás 

 Bálint nap  

 Február 12. -  Jégfánk Fesztivál – 

közösen a Pomáz Kft.- vel 

 

MÁRCIUS: 

 

 Március 15. - városi megemlékezés 

 Nőnap  

 Költészet világnapja  

 Színházi Világnap  

 

ÁPRILIS:  

 

 véradás 

 Április 16. - Húsvéti tojáskeresés 

 Roma világnap  

 Magyar költészet napja   

 Könyvtárosok világnapja  

 Föld napja 

 Táncművészet világnapja 
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 Anyák napi kézműves délután 

 Jazz világnapja  

 Vakvezető kutyák világnapja 

 Magyar Film napja 

 

MÁJUS:  

 

 Anyák napja 

 véradás 

 Madarak és fák napja 

 Május 29. - Gyereknap  

 Magyar Sport napja 

 Család világnapja 

 

JÚNIUS:  

 

 Június 4. - Trianoni megemlékezés 

 nyári gyermekfelügyelet - tábor 

 Pedagógusok napja 

 Környezetvédelmi világnap 

 Magyar feltalálók napja 

 Június 26. - Kábítószer ellenes 

világnap 

 Szent Iván Éj  

 Kézművesség világnap 

 Zene világnapja 

 

JÚLIUS:  

 

 véradás 

 nyári gyermekfelügyelet - tábor 

 Semmelweis-nap 

 Csokoládé világnap 

 

AUGUSZTUS:  

 

 Augusztus 2. - Roma holokauszt 

emléknap 

 nyári gyermekfelügyelet - tábor 

 Augusztus 20: Városi ünnepi műsor 

 Eltűntek világnapja 

 Hontalan állatok világnapja 

 Kutyák világnapja 

 

SZEPTEMBER:  

 

 Szeptember 17 -18. - Kulturális 

örökség napja 

 Szeptember 24. - Pomáz Város 

Napja 

 Magyar dráma napja 
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Pomáz, 2022. január 6.       

 

  Nyári Darinka 

         intézményvezető 

 Népmese világnapja  

 Véradás 

 

OKTÓBER:  Zene világnapja  

 Állatok világnapja 

 Október 6: Aradi vértanúk 

emléknapja 

 Október 23: Városi megemlékezés 

 Fehér bot 

 Animáció világnapja 

 Csillagászat napja (ősz) 

 Magyar festészet napja  

 Operett napja  

 November 29. - Halloween-i 

program / tökfaragás 

 

NOVEMBER:  

 

 Magyar tudomány napja 

 Márton nap 

 Adventi koszorúkészítés 

 November 27. - I. Adventi 

gyertyagyújtás  

 

DECEMBER:  

 

 Véradás 

 December 6: Mikulás a városban 

 Pomázi Advent programsorozat 

 December 4.,11.,18. – II, III, IV 

Adventi gyertyagyújtás 

 Karácsonyi koncert 

 Magyar kórusok napja 

 Luca nap 
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A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

könyvtárának 2022. évi munkaterve 

 

 

Rövid összefoglaló 

 A 2022-es év a jelek szerint hagyományos könyvtári nyitva tartással indul, látogatható 

lesz minden korlátozás nélkül – egyetlen feltétel a szájat és orrot is takaró maszk 

használata  

 miután a koronavírust sajnos még nem hagytuk magunk mögött, készen kell állnunk 

arra, hogy bármelyik pillanatban megváltozhatnak a körülmények, amikhez nekünk 

órák alatt kell alkalmazkodni 

 fogy az emberek türelme, egyre ingerültebbek – fel kell készülni a kommunikációban 

is, hogy a lehető legempatikusabban és toleránsabban fogadjuk a látogatókat 

 az előző évben megerősített online jelenlétet folytatni, fokozni kell 

 mindent el kell követnünk, hogy olvasóink számát megtartsuk illetve minél több 

olvasót vonzunk be 

 

a) tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

 2021. év végén megrendeltük az értékmegőrző szekrényeket, amelyek az első 

negyedévben minden bizonnyal megérkeznek, így hadrendbe állíthatjuk őket az 

olvasók kényelme és nem utolsó sorban a könyvtári értékek megóvása érdekében 

 a helytörténeti gyűjtemény feltárása, rendszerezése folytatódik, a Pomázi Polgár eddig 

megjelent és még be nem kötött számait eljuttatjuk a könyvkötőhöz, hogy 

biztonságosan megőrizhessük és olvasását kényelmessé tegyük az érdeklődők számára 

 folyamatossá tesszük Facebook oldalunk frissítését valamint az immáron megújult 

honlap karbantartását 

 megvizsgáljuk az e-könyvek vásárlásának és kölcsönzésének lehetőségét 

 kamerák elhelyezését szorgalmazzuk az olvasóterekben, különös tekintettel azokra a 

helységekre, amelyekben az olvasók felügyelet nélkül tartózkodnak 

 megvizsgáljuk és előkészítjük az elektronikus védelem kialakítását a könyvtárban 

 amennyiben igény mutatkozik rá és a helyzet is megkívánja, az rászoruló idős vagy 

mozgásukban akadályozottak számára házhoz szállítjuk a könyveket 

 tovább csökkentjük a könyveket késve visszahozók számát (szép szóval is, de 

hatásosabbnak tűnik a megemelt késedelmi bevezetése) 

  fokozzuk a megjelenésünket a városban, hogy visszaszerezzük a covid ideje alatt 

elveszett olvasókat valamint, hogy minél többen ismerjék meg szolgáltatásainkat 
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b) az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

 

 a munkánkat az év során feltehetőleg továbbra is a járvány alakulása fogja 

befolyásolni 

 a járvány következménye sajnos az olvasók nehezebb, lassabb „visszatalálása” 

a könyvtárba 

 az, hogy milyen beruházásokra lesz lehetőségünk a könyvtárban az a 

elfogadásra váró költségvetés függvénye 

 a város pénzügyi lehetőségei meghatározóak minden szempontból 

 a kulturális normatíva megemelkedése mindenképpen pozitívan 

 a papír árának növekedése pedig mindenképpen negatívan hat majd a 

vásárolható dokumentumok mennyiségét illetően 

 a művelődési házat látogatók számának emelkedésétől is pozitív  hatásokat 

várunk 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

a)  az intézményi stratégiai célok 

 továbbra is fenntartani az új könyvek feldolgozásának gyors (max. 3 napos) 

ütemét 

 a lehetőségekhez mérten javítani az esztétikai és kényelmi szempontból a 

könyvtár külső megjelenésén 

 az árnyékolás megoldása a hátsó teremben, tekintettel arra, hogy már az elmúlt 

évben is egyre több rendezvényt szerveztünk az olvasótermi részbe 

 felülvizsgálni a könyvtár dokumentációját 

 felkészülni a lehetőségre, hogy a könyvtár pályázzon belső tereit szépítendő 

nagyobb bútorcserére 

b) pályázati tevékenység 

 figyeljük a pályázatokat, amelyek a könyvtári munkához segítséget 

nyújthatnak 

 a pályázatok feltétele általában a saját fejlesztés és beruházás felmutatása - 

immár rendelkezünk felmutatható eredménnyel 

 szoros együttműködés a művelődési ház munkatársaival, közös projektekben 

való részvétel 

3. Szervezet 

 reményeim szerint a munkatársak személyében nem fog változás bekövetkezni 

 továbbra is megvannak az egyes munkatársak erősségei, amelyekre igyekszem 

támaszkodni, de feltétlenül elvárom, hogy mindenki meg tudjon minden 

munkafolyamatot oldani 

4. Infrastruktúra 

 a) a fizikai terek állapotának változtatása 
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 tervbe vettük a számítástechnikai olvasóterem berendezéscseréjét (az 

elektromos vezetékek cseréje, a mennyezeti lámpák ledesre való cseréje és a 

falak festése már megtörtént) 

 remélünk sikeres pályázat segítségével más terekben is elindíthatjuk az elavult 

és statikailag és esztétikailag is elavult bútorok cseréjét 

 fény és hővédő fólia az olvasó és szakirodalmi terembe, amely elmaradt 

 szőnyegcsere 

 kamerákkal való ellátása a beláthatatlan tereknek biztonsági szempontból 

b) infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

 amíg a napi munkánkat nem gátolja a számítógéppark állapota (érkezhetnek a 

frissítések) addig nem szükséges a cseréjük 

 az elmúlt évben megtörtént fénymásoló+nyomtató cseréje tökéletesen megfelel 

az elvásásoknak, kapacitása meghaladja az igényeket, minőségi javulás mellett 

bővíteni tudtuk szolgáltatásainkat is, amelyeket beiratkozott olvasóinkon kívül 

bárki igénybe vehet a nyitva tartási időben  

c) egyéb infrastruktúra 

 előrelépés lesz az öltözőszekrények beüzemelése a könyvtár közvetlen 

bejárata előtt 

 a könyvtár komfortfokozatán nagyot lendít majd a fényszűrő fólia, mert 

együtt az ablakok elé ültetett fákkal pár éven belül kellemesé, árnyassá teszik 

majd a könyvtár napos részét 

 ha igény lesz rá, a könyvtár hátsó frontján az udvaron, egy kültéri 

folyóiratolvasó kialakítását tervezzük 

5. Gyűjteményi információk 

   a) gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

 figyelünk a gyermekirodalom, felnőtt szép- és szakirodalom arányára a 

megrendeléskor 

 törekszünk arra, hogy a szabadpolcon legyen a könyvek döntő többsége 

 a raktárba csak duplumok vagy olyan művek kerülnek, amelyek ritkán 

kerülnek az érdeklődés középpontjába, de irodalmi vagy tudományos 

életben elfoglalt helyük miatt nem képzelhető el a selejtezésük 

b) gyűjteményfeltárás 

 célunk, hogy továbbra is a lehető leggyorsabban a könyvespolcra 

kerüljenek az újonnan beszerzett dokumentumok 

 az állományunkban előforduló Q és W jelű könyvek teljes megszüntetése a 

cél, ami felé az elmúlt évben nagy lépést tettünk (több, mint 800 ilyen 

ideiglenesen állományba vett könyv került állományba) 

c) állományvédelem 

 az értékmegőrző szekrények rendelkezésre bocsátásával, reméljük már 

csökken az „eltűnt” könyvek száma 
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 a kamerák tervezett beállításával a beláthatatlan terek területe is 

csökken, ettől is várunk javulást, bizonyára lesz visszatartó ereje 

 felmérjük a lehetőségét és költségét a mágnescsíkos védelem 

bevezetésének 

               d) digitalizálás 

 digitális képkeret vásárlásával megpróbáljuk az olvasóknak elérhetővé 

tenni a könyvtár birtokában lévő fényképeket, elérhetővé tenni, hogy 

helyben nézegethetőek legyenek 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

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

kedvelőknek kialakított szolgáltatások eredményei 

 a gyermekek számára továbbra is tervezünk foglalkozásokat 

 a gyermekbirodalomba érkezőket is időről-időre meséléssel, bábozással, 

meseolvasással szórakoztatjuk 

 az ilyen-olyan okból rászorultaknak egyéni elbírálás keretében 

elengedjük az éves beiratkozási díjat 

 nemzetiségek megkeresésére helyet adunk a könyvtárban kulturális 

programjaikhoz és tevékenyen részt veszünk azok megrendezésében 

 érzékenyítést szervezünk meséken keresztül az elesettek, rászorultak 

elfogadására 

b) helyben elérhető szolgáltatások 

 a helyben elérhető szolgáltatásaink reklámozása, hogy minél szélesebb 

körben megismerjék a helyi lakosok az új elérhető szolgáltatásainkat 

(fénymásolás színesben, szkennelés, nagyobb méretben történő 

nyomtatás, laminálás) 

 vállaljuk a könyvek háztól házid szállítását a rászorulóknak 

c) távolról elérhető szolgáltatások 

 az OPAC – távolról is elérhető katalógus elérhetőségének fenntartása 

 telefonon leadható rendelések összekészítése 

 e-mail-ben leadott rendelések kölcsönzéshez előkészítése, 

nyomtatáshoz e-mailen történő megrendelése 

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

 2022-ben tervezünk egy országos érdeklődésre számítható 

gyermekkönyv fesztiválra, kiállítással, vásárral, beszélgetésekkel 

 legalább három db író-olvasó találkozót 

 őszi-téli időszakban diafilm vetítését 

 nyári időszakban együtt bábozást a gyerekekkel 
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c) online felületek (honlap, közösségi média) 

 a régi honlap cseréjével elérhetővé vált, hogy rendszeressé váljanak a 

tartalomfeltöltések frissítései 

 a közösségi média használatában már az elmúlt évben is lényegesen 

aktívabbak voltunk az előző évekhez képest, ezt szeretnénk még 

fokozni 

 könyvajánlók megosztásának folytatása, új könyveinket bemutató 

kisfilmek készítése 

7. Minőségirányítás 

 a) használói elégedettségmérés 

 az idei évben tervezünk egy felmérést a covid ideje alatti 

szolgáltatásainkról 

 olyan felmérést is tervezünk, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy 

mit hiányolnak a könyvtárban 

 b) önértékelés 

 negyedévente értékeljük a munkaterv időarányos teljesülését, esetleg 

kiegészítjük, módosítjuk 

 c) megyei hatáskörű könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésben 

 megnyugtató, hogy bármikor fordulhatunk a megyei könyvtár 

munkatársaihoz, akik készségesen segítenek vagy eligazítanak, hogy 

merre menjünk tovább a problémáinkkal 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

 nem tervezünk tudományos kutatást, kiadvány megjelentetését sem 

 a helytörténeti anyag feldolgozása van folyamatban 

9. Partnerségi együttműködések 

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

együttműködés és az önkéntesség  

 továbbra is készséggel állunk rendelkezésére a könyvtári szakmát választók 

gyakorlati helyének biztosításához 

 már 14 közoktatási intézménnyel kötöttünk partnerségi szerződést, hogy 

tanulóik nálunk teljesíthessék az 50 órás önkéntes közösségi munkájukat 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

 a) a könyvtár megjelenése a médiumokban 

 folytatjuk nyitásunkat a közösségi média felé, több megjelenést 

tervezünk 

 a programjainkról tájékoztatjuk a városi televíziót 

 az előre tervezett programokat meghirdetjük a Pomázi Polgárban 
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 kihasználjuk tájékoztatásra a megújult honlapunkat 

 amennyiben lesz rá mód, saját tartalmat, rövidfilmet is gyártunk a 

könyvtár életéről 

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

kommunikáció) 

 szerencsés, hogy a művelődési ház arculatváltása pozitív hatással van 

ránk is révén közös előtérben van a bejáratunk 

 rendkívül jó volt a fogadtatásnak az olvasók elmondása szerint a büfé 

és a gyermeksarok kialakításának 

 sajnos a covid miatt lemorzsolódott olvasók visszacsábítása nehezebb, 

mint az újak becsalogatása 

 erősíteni és hangsúlyozni szeretnénk, hogy bár a könyvtár szakmailag 

független intézmény, de mégis a művelődési házzal közös térben, közös 

célokért, azonos értékek mellett együtt dolgozó csapat 

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által 

a) a könyvtár tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott szolgáltatásairól, melyekre 2022-

ben is igényt tartunk 

 továbbra is igényt tartanánk a megyei könyvtár által nyújtott segítségre 

a jogszabályi környezetben való eligazodásra 

 a telefonos segítségnyújtásra bármely szakmai kérdésben 

 a statisztikához, munkaterhez és beszámolóhoz nyújtott segítség 

 figyelemfelhívó levelekre, amelyek fontos határidőkre hívják fel a 

figyelmet 

 a könyvtári szakmát érintő pályázatokra való felhívásokra 

b) a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a 

fenntartónak megtett javaslatokról 

 szívesen vesszük a fenntartó felé tett szakmai értékelést és javaslatokat 

amelyek a könyvtárunkkal kapcsolatosan születnek – jó dolognak 

tartanám, ha a szakvéleményt elolvashatnánk mielőtt a fenntartóhoz 

eljutna – természetesen kizárólag azért, hogy ne szülessenek nem 

teljesíthető elvárások a fenntartó részéről, amelyeket esetleg a tévesen 

értelmezett szakvélemény alapján fogalmaz meg 

12. A koronavírus okozta változásokról 

a) milyen új szolgáltatásokat kívánunk bevezetni a megváltozott pandémiás helyzetben 

a könyvtárhasználók kiszolgálására? 

 folytatjuk az online katalógus népszerűsítését 

 fenntartjuk az ablakos kölcsönzést azok számára, akik valamilyen okból 

nem szeretnének zárt térben könyvet válogatni személyesen 

 a reprográfiai szolgáltatások népszerűsítésével igyekszünk a lakosság 

igényeit kiszolgálni, hogy ne kelljen e célból más településre utazni 
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Természetesen terveink megvalósulását leginkább a járványhelyzet alakulása befolyásolja. Mi 

igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül alkalmazkodni a változásokhoz, a változásokról 

lehető összes fórumon tájékoztatni az olvasókat és a lakosságot. 

Programterv:  

 

január 13.  Biblioterápia 17.30 

január 27.   Biblioterápia 17.30 

február 10.  Biblioterápia 17.30 

február 24  Biblioterápia 17.30 

március 3.   Állatok farsangja a mesékben – mesedélután- felolvasás-

bábozás 

március 17.  Tavaszváró – kézműves foglalkozás 

április 2.  Gyermekkönyv fesztivál  

április 12.   Nyuszimese – felolvasás 

május 12.   báboznak a könyvtárosok 

szeptember 29. diafilm vetítés 

október 20.  diafilm vetítés 

november 8.   Márton napi lámpás készítése 

december 1.   ajándékkészítés a Mikulásnak – kézműves foglalkozás 

 

Egyeztetés alatt: 

 

- Szalma Edit gyermekkönyv illusztrátor kiállítása, a megnyitó felolvasással egybekötve 

- Röhrig Géza versfelolvasó estje – beszélgetés életről, halálról 

- Énekelt versek Kabdebó Mátyás előadásában 

- Orgoványi Anikó – Állatok farsangja – vers és zene 

- Lóczy István -Imedius Kiadó – német nemzetiségekkel foglalkozó könyveinek 

bemutatása és előadása 

- A 2021. december 31-vel megszűnt Pomáz Tv anyaga mindenképpen megőrzendő 

érték, amely kiemelkedő figyelmet érdemel. Jelenleg egyeztetés alatt a digitalizálás 

lehetősége, anyagi forrásának felkutatása, a feldolgozás mélységének meghatározása.  

Ez egy több éves projekt, amely halogatása - sérülékeny anyagról lévén szó – nem 

szerencsés. 

 

Természetesen év közben is szívesen befogadunk, megvalósítunk olyan programokat, 

amelyek gazdagítják a város kulturális életét és nem utasítjuk el azokat csak azért, mert nem 

szerepelnek a munkatervünkben. Szívesen várjuk, meghallgatjuk mindenki ötletét, 

amennyiben megvalósítható, felkaroljuk, melléállunk. 

 

Pomáz, 2022.01.06. 

 

        Benkovics Zita 

        könyvtárvezető 
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A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  

Pomázi Örökség Tájházának 2022 évi munkaterve 

 

 A Pomázi Örökség Tájházban 2021. október elsején kezdtem meg munkámat. S bár nem 

hosszú idő amióta ott dolgozom, mégis ez az időszak sok tanulságot adott számomra a 

működéssel kapcsolatban. Meghatározóvá tették ezek a tapasztalatok a 2022-es munkatervem 

elkészítését is. 

A Tájházat kiállító helyként vettem át. A látogatottsága alacsony volt. Mivel jellemzően 

állandó kiállítás volt, ezért nem nagyon volt miért visszatérni. 

A Tájház átvételekor célommá tettem, hogy a kiállított tárgyak szerepet és értelmet kapjanak. 

Ezért fontosnak tartom, hogy olyan programok legyenek, amelyek által játszva vagy 

valamilyen tevékenységet végezve tanuljanak a gyerekek és a felnőttek. Régi hagyományok, 

mesterségek, családi praktikák kerüljenek elő a foglalkozásokon, időszaki kiállításokon.  

A 2022-es év munkatervében célom az, hogy az odalátogatók aktív részesei lehessenek a 

programoknak. Így a Tájház legyen több mint egy szépen berendezett múzeum. Hisz a régi 

hagyományok őrzésével, megismerésével többé válhatnak az emberek.  

A Tájház működtetésénél fontos célom, hogy olyan programokat tudjak szervezni, amelyekre 

az iskolások és óvodások újra és újra vissza tudnak térni. Szeretném, hogy a látogatások után 

legyen kedvük egy következő eseményre is ellátogatni. 

A legfontosabbnak látom ennek a generációnak az elérését. Hiszen, amit belevetünk ezekbe a 

gyerekekbe az fog kikelni, és az fogja befolyásolni, hogy milyen felnőttekké válnak. S bár 

ehhez egy kicsi szellő, amit a tájházas programokkal hozzá tudunk tenni, de én ezt a 

szellőcskét is sokra tartom, és szívesen teszek érte. 

A Karácsonyi Tájház tapasztalatai alapján ezt különösen fontosnak látom. A közel egy 

hónapos nyitvatartás alatt sok iskolás és óvodás csoport jelentkezett be. A pedagógusok 

egymásnak ajánlották tovább a karácsonyi tájházat. Ez azt bizonyította a számomra, hogy van 

igény arra, hogy a Tájház időről időre megújuljon és egy másik arcát mutassa meg. 

Egyértelművé vált az is, hogy a mai oktatás elméleti jellege mellett sok gyereknek alapvető 

hiányosságai vannak a gyakorlatiasság terén.  A rengeteg iskolai információ és a mai virtuális 

valóság mellett még alapvető tapasztalatok sem alakulnak ki az ifjakban. Ezért fontosnak 

érzem, hogy ennek pótlásában a Tájház is szerepet vállaljon. Itt a régi tárgyak életre 

kelhetnek a gyerekek kezei alatt és ezáltal, nemcsak tudást, tapasztalatot nyújt nekik, hanem 

egy közösségi élményben is részt vesznek. Erre remek lehetőségnek látom a Húsvéti Tájház, 

a Géniusz program, a Karácsonyi Tájház eseményeket, ahová elsősorban a pomázi 

osztályokat és óvodai csoportokat szeretném meghívni. 

A Civil Szövetséggel megegyezve, szeretnék egy kis tankertet a Civil Ház udvarán, a  

kertjükben létrehozni, amit az iskolásokkal és óvodásokkal tudnánk gondozni.  
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A másik célom, hogy közösségi színtérként is működjön a Tájház. Legyenek olyan 

programok, melyekre szívesen ellátogatnak a pomázi vagy máshonnan érkező emberek.  

Ehhez viszont a meghirdetett programokon túl, az is kell, hogy a Tájház hangulatos és 

hívogató külsővel rendelkezzen. A porta legyen rendben tartva, és az évszaknak megfelelően 

legyen dekorálva. A Tájház ékköve legyen a főutcának, utcafronti képe emelje a főutca 

kinézetét. Meg-megújuló képe árulkodjon arról, hogy itt élet van. Számomra pozitív 

megerősítés ezzel kapcsolatban, hogy a karácsonyra feldíszített Tájházat észrevették az 

emberek, és visszajeleztek, hogy mennyire örülnek neki.  

A közösségi helyszín megteremtéséhez a ház mögötti kicsi portát is rendbe kell tenni. Ez egy 

nagyobb és költségesebb munka, de ha ez a rész is széppé és használhatóvá válik, akkor egy 

remek tér alakul ki szabadtéri programok megtartásához. Ehhez kezelhető járható felületet, 

kerítést, filagóriát kell megépíteni, majd növényekkel lehet tovább szépíteni. 

A ház belsejében a Helytörténeti szoba használatával lehet még kisebb közösségi 

programokat szervezni. Ehhez új kiállító szekrényekre van szükség, amik könnyen 

mozgathatóak szükség esetén. Szükség van még további tárolókra is, ahol a kézműves 

foglalkozásokhoz szükséges kellékeket lehet tartani.  

A közösségi programok szervezésénél szeretném, ha a pomázi lakosság tudatába is bekerülne 

a Tájház. Ehhez szeretnék egy-két olyan jelentősebb rendezvényt is szervezni az évben, 

amelyek a közös udvaron lennének, azaz az Örökség Udvarban. Ehhez természetesen 

szükségem van Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület , a Civil Szövetség és az Igazi 

Oliva engedélyére és támogatására. Szeretnék mind a három szervezettel jó kapcsolatot és 

időnkénti együttműködést is kialakítani, így ezeknél a programoknál is.  

2022-ben a tájházi események között szeretném, ha kiemelkedne a Géniusz program. Ennek 

az álmomnak az a mozgatója, hogy szeretném, ha mi pomázi emberek többet tudnánk egy-

egy régen élt emberről, aki kötődik Pomázhoz, akikre büszkék lehetünk. Ebben az évben 

Nikola Teslát választottam ily módon bemutatni. 2021-ben Nikola Teslát városunk 

posztumusz díszpolgárává választotta, ideje, hogy többet megtudjunk életéről. Találmányai 

közt több olyan is van, amelyek napjainkban egyre aktuálisabbak. Így például a megújuló 

energia. 

A program terveimen túl még szeretnék említést tenni, hogy fontosnak látom, hogy 

szakmailag is tudjam magam képezni. Így szeretnék egy szakkör vezetői képzésen, tájház 

vezetői képzésen, szakmai konferenciákon részt venni. Ha látok érdemi pályázati lehetőséget, 

akkor azt szeretném kihasználni, ami azért is fontos, mert a ház állapota sok ráfordítást 

igényel.  

A Tájház tárgyi eszközeit is leltárba kell vennem, ami törvényi kötelezettsége is a múzeumi 

besorolásnak. Miután a leltárkönyv nem került elő, ezért ez egy hosszabb folyamat lesz, amíg 

elkészítem. 

A fentiekben leírtam a Tájházzal kapcsolatos gondolataimat. Ahogy látható a célom, hogy 

élettel teljenek meg a ház falai. 
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Nyitvatartás: 

 A Tájház nyitvatartását időszakokra tudom osztani.  

 Az időszaki kiállítások berendezésnek ideje alatt, alkalmazkodom a látogatok részéről 

felmerülő igényekhez.  

 Időszaki kiállítások alatt: Hétfőtől-péntekig az iskolai és óvodai időrendhez igazodva 

 Meghirdetett programok ideje alatt 

 

2022. vázlatos munkaterv 

Január: 

- Karácsonyi Tájház 

- Időszaki kiállítás megszüntetése 

- Gyertyaöntés kézműves foglalkozás  

 Február 

- Leltár készítés 

- Farsangi maszk készítés, 2 alkalmas kézműves foglalkozás 

- Hátsó udvar rendezés 

Március 

- Leltár 

- Kiskert építés.  

- Hátsó udvar rendezés 

- Húsvéti tájház időszaki kiállítás berendezése 

Április 

- Húsvéti tájház 

- Állat simogató 

- Géniusz program előkészítése 

- Közös meszelés 

Május  

- Májusfa állítás 

- Pünkösdi mulatság: néptánc 

- Kiskert gondozás, veteményezés 

- Géniusz program 
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Június 

- Géniusz program 

 - Kencefice készítés 

- Szentiván éj 

Július 

- Aratási ünnepség 

- Kézműves foglalkozások 

Augusztus 

- Turisták fogadása 

Szeptember 

- Udvarrendezés 

- Örökség nap 

- Városnap (Pomáz Napja) 

Október 

- Udvarrendezés 

- Kézműves foglalkozások 

November 

- Karácsonyi Tájház berendezése 

December: 

- Karácsonyi Tájház 

 

 

Pomáz, 2022.01.06. 

 

 

Reményi Erzsébet Enikő 

       Pomázi Örökség Tájház vezető 

 



 

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  

Szolgáltatási terv előlap  

 

Tárgyév 2022 

Település neve Pomáz 

A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja 

 

Közművelődési intézmény 

Közművelődési intézmény neve Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

Közművelődési intézmény székhely címe 2013 Pomáz, Huszár utca 3. 

Ellátott alapszolgáltatások  a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közössé-

gek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek bizto-

sítása, 

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység 

f) kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

Felelős vezető neve Nyári Darinka  

Szakmai vezető neve Nyári Darinka 

Kitöltő neve és beosztása Nyári Darinka – intézményvezető  

Kitöltő telefonszáma +36 20 452 4666 

Kitöltő e-mail címe igazgato.pmhk@pomaz.hu 
 

mailto:igazgato.pmhk@pomaz.hu


 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) 
 

 

Közművelődési 
alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3) 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége, 

vagy tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenység-

ben részt 

vevők 

tervezett 

száma 

(fő/alkalom) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi 

módja 

A közösségi 

tevékenység a 

civil 

szervezeteket 

megillető 

ingyenes 

terembérlés 

keretében 
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Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük 

segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és 

a művelődő 

közösségek 

számára helyszín 

biztosítása 

(082091) 

Kertbarát klub 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x4 óra 

rendszerességgel 

60 fő 
Pomázi 

Művelődési 

Ház 

tagként és 

látogatóként 

 

igen 
  

Baba-mama klub 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

20 fő 
Művelődési 

Ház 
résztvevőként 

 

saját program 
  

Senior örömtánc 

helyi közösség 
fejlesztése, 

közösségi kohézió 
segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 2x1,5 óra 

rendszerességgel 

40fő 
Pomázi 

Művelődési 
Ház 

résztvevőként 

 

saját program 
  

 

 

Kártya Klub 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

 

30 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

tagként 

 

igen 
  

 

 

ETKA jóga 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

 

 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

20 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

igen 
  



 

ETKA jóga 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

10  fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként  

 

nem 
  

 

Egyensúly tréning 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

30 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

saját program 

  

 

Marossy karate 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 2x1,5 óra 

rendszerességgel 

 

 

40 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

nem 
  

 

Távol-Keleti 

Harcművészek 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

 

8 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

nem 
  

 

Ping-pong 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x2 óra 

rendszerességgel 

 

 

8 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

tagként 
 

igen 
  

 

Gymstic edzés 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása  

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

10 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

nem 
  

 

Mozdulj Pomáz 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 2x2 óra 

rendszerességgel 

 

 

25-30 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

igen 
  

 

Meridian jóga 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

rendszerességgel 

 

 

3-4 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

igen 
  



 

 

Meditáció 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x2 óra 

rendszerességgel 

 

3-4 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

 

nem 
  

 

 

Nosztalgia délután 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

kéthetente 1x4 

óra 

 

80-100 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 
 

nem 
  

 

AGAPÉ 

Istentisztelet 

helyi közösség 

fejlesztése, 

közösségi kohézió 

segítése, 

támogatása 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x2 óra 

rendszerességgel 

 

25-30 fő 
 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
tagként és 

látogatóként 

 

nem 
  

 

Az egész életre 

kiterjedő tanulás 

feltételeinek 

biztosítása 

(082093) 

 

 

Ökokör 

ismeretterjesztés a 

fenntarthatóság 

jegyében 

egész évben 

folyamatosan, 

kéthetente 1x2 

óra 

rendszerességgel 

 

10 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
 

tagként 

 

igen 
  

 

SzóSeRóla 

logopédiai műhely 

speciális, játékos 

fejlesztő 

foglakozások 

egész évben 

folyamatosan, 

minden 

hétköznap 

 

1-3 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

nem   

 

Biblioterápia 

ismeretterjesztés az 

életminőséget és 

életesélyt javító 

előadás 

egész évben 
folyamatosan, 
havi 2x1 óra 

12 fő 
Pomázi 

Könyvtár 
résztvevőként 

saját program / 

EFI 

együttműködés 

  

 

Kilátó 

középiskolai 

felvételi előkészítő 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x2 óra 

rendszerességgel 

 

12 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
tagként 

 

nem 
  

 

EFI előadások 

ismeretterjesztés az 

életminőséget és 

életesélyt javító 

előadás 

egész évben 

folyamatosan, 

havi 2x1 óra 

 

20-30 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
résztvevőként 

saját program / 

EFI 

együttműködés 

  

 

Pomázi 

Vállalkozói Kör 

 

helyi 

vállalkozásokat és 

vállalkozókat 

támogató csoport 

egész évben 

folyamatosan, 

havi 1x3 óra 

rendszerességgel 

 

10-20 fő  

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

tagként 

 

saját program 
  



 

 

Buisness Coaching 

ismeretterjesztés az 

életminőséget és 

életesélyt javító 

foglalkozás 

 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

 

2-3 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

saját program 
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A hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

(082092) 

Kiállítások 
alkotók 

bemutatkozásának 

biztosítása 

egész évben 5-6 
alkalommal 

30-90 fő 

Művelődési 
Ház, Pomázi 

Örökség 
Tájház, 

Könyvtár 

kiállítóként és 

látogatóként 

 

saját program 

  

Kézműves 
foglalkozások, 

játszóházak 

az ünnepek 
kultúrájának, 

hagyományainak 
gondozása, ápolása 

évente 4-5 
alkalommal 

20-30 fő 

Művelődési 
Ház, Pomázi 

Örökség 
Tájház, 

Könyvtár 

résztvevőkét 

 

saját program 

  

Nemzeti és állami 
ünnepek 

az ünnepek 

kultúrájának, 

hagyományainak 

gondozása, ápolása 

március 15, 
június 4, október 

6, október 23, 
augusztus 20 

50-300 fő 
Művelődési 
Ház, köztér, 
plébánia kert 

résztvevők 

 

saját program 

  

 

Húsvéti tájház 

az ünnepek 

kultúrájának, 

hagyományainak 

gondozása, ápolása 

 

április 

 

400-500 fő 

Pomázi 

Örökség 

Tájház 

 

látogatóként 

 

saját program 

  

 

Géniusz program / 

Tesla  

 

ismeretterjesztés 

 

május 

 

100-150 fő 

Pomázi 

Örökség 

Tájház 

 

látogatóként 

 

saját program 

  

 

Magyar Kultúra 

Napja és a 

Költészet napja 

rendezvények 

a művelődő 

közösségek és az 

amatőr alkotó- és 

előadó- művészeti 

közösségek ünnepi 

programjai  

 

január 22, 

április 11. 

 

50-300 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevők 

 

saját program 

  

 

Karácsonyi tájház 

Az ünnepek 

kultúrájának, 

hagyományainak 

gondozása, ápolása 

 

december 

 

400-500 fő 

Pomázi 

Örökség 

Tájház 

 

látogatóként 

 

saját program 

  

 

Kulturális Örökség 

Napja 

kulturális 

örökségünk, hagyo-

mányainak 

gondozása, ápolása 

 

 

szeptember 17-

18 

 

400-500 fő 

Pomázi 

Örökség 

Tájház 

 

látogatóként 

 

saját program 

  



 

Az amatőr alkotó- 

és előadó- 

művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

(082093) 

Opanke 
Néptánccsoport 

amatőr alkotó- és 
előadó-művészeti 

csoport 
működésének 

segítése 

egész évben 
folyamatosan, 
heti 1x2 óra 

20 fő 
Pomázi 

Művelődési 
Ház 

tagként 

 

igen 
  

Holdvilág Dalkör 

amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

csoport 

működésének 

segítése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 
35 fő 

Pomázi 
Művelődési 

Ház 
tagként 

 

igen 
  

Holdvilág Tánckör 

amatőr alkotó- és 
előadó-művészeti 

csoport 
működésének 

segítése 

egész évben 
folyamatosan, 
heti 1x1 óra 

30 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 
tagként 

 

igen 
  

 

No Comment 

Tánciskola 

amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

csoport 

működésének 

segítése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 2x3 óra 

 

80 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 
 

nem 
  

 

Latin gyerek tánc 

amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

csoport 

működésének 

segítése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

 

5 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 
nem   

 

Latin női tánc 

amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

csoport 

működésének 

segítése 

egész évben 

folyamatosan, 

heti 1x1 óra 

 

6 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 
nem   

 

Bauhaus 

Festőiskola 

amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

csoport 

működésének 

segítése 

 

 

 

 

 

 

egész évben 

folyamatosan, 

kéthetente 1x3 

óra 

 

8 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 
tagként 

 

igen 
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Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

(082094) 

 

Színházi eladások 
közösségi kulturális 

szolgáltatások 
szervezése 

évente 5-6 
alkalommal 

200-250 fő 
Pomázi 

Művelődési 

Ház 
látogatóként 

 

saját program 
  

Terem bérbeadás 
kulturális, sport és 

egyéb 

tevékenységek 

igényeket 

kielégítően, 

alkalomszerűen 

vagy 

rendszeresen 

20-250 fő 
Pomázi 

Művelődési 
Ház 

látogatóként 

 

 

nem 

  

Fogadott 
előadások 

közösségi kulturális 
szolgáltatások 

szervezése 

igényeket 
kielégítően, 

alkalmi 
rendszerességgel 

50-250 fő 
Pomázi 

Művelődési 
Ház 

látogatóként 

 

nem 

  

Nagyrendezvé-

nyeken vásárok 

szervezése 

helyi vállalkozás-és 

termékfejlesztéssel, 

kreatív iparral 

kapcsolatos 

szolgáltatások, 

programok 

szervezése 

évente 4-5 
alkalommal 

500-1500 fő 
Pomázi 

Művelődési 

Ház 

árusként, 
látogatóként 

 

 

nem 
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Közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

(082091) 

 

 

Kábítószer ellenes 

világnap 

a függőséget 

megelőző, a lelki 

egészség 

megőrzését 

szolgáló 

ismeretterjesztő 

program 

 

június 26 
 

100-200 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

saját program 

  

 

Vakok Világnapja 

a közvélemény 

figyelmének 

felhívása a vakok 

és a gyengén látók 

sajátos helyzetére 

 

október 15 
 

50-200 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 
 

saját program 
  

 

Nemzetközi 

Romanap 

a roma kultúra 

ünnepe, mely 

felhívja a figyelmet 

a romák társadalmi 

helyzetére is 

 

április 8 
 

50-100 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

saját program 

  

 

 

Roma Holocaust 

 

megemlékezés a 

roma holokauszt 

áldozatairól 

 

 

augusztus 2 

 

50-100 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

saját program 

  



 

Érzékenyítő 

programok 

iskoláknak 

 

A társadalom 

elfogadott 

szokásrendszerétől, 

a megszokott, 

sztereotip sémáktól 

eltérő illetve az 

objektív, de a 

többségtől eltérő 

helyzettel 

kapcsolatban 

megértőbb, 

érzékenyebb 

környezet 

kialakítása. 

 

évi 4-5 alakalom 

 

50-200 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

saját program 

  

 

Családi napok 

gyermek-, ifjúsági- 

és családi 

programok 

 

évi 6-8 alakalom 

 

150-200 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház  

 

résztvevőként 

 

saját program 

  

  

Egyéb (az 

1997.évi CXL. tv. 

hatályán kívüli), 

nem kötelezően 

ellátandó 

közművelődési 

feladat  

Pomáz Nap 
települési 

rendezvény 
szeptember 24. 

 

2 -3000 fő 

Pomázi 
Művelődési 

Ház és 
Könyvtár 

szervezőként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

 

saját program 

  

 

Gyereknap  

 

 

települési 

rendezvény 

 

május 29. 

 

 

1-1500 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház és 

Könyvtár 

szervezőként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

 

saját program 

  

 

Gyermekkönyv 

Fesztivál 

programmal 

egybekötött 

gyermekkönyv 

„ünnep” 

 

tavasz 

 

150-200 fő 

Pomázi 

Művelődési 

Ház és 

Könyvtár 

 

résztvevőként, 

látogatóként 

 

saját program 

  

 

Jégfánk  

Fesztivál  

 

 

települési 

rendezvény 

 

 

február 12. 

 

150-200 fő 

 

Szent István 

Park 

 

résztvevőként, 

látogatóként 

 

 

Pomáz KFT.-vel 

közös szervezés 

  

 

Pomázi Advent 

települési 

rendezvény 

 

nov. 27. - dec.18  

50-150 fő 

Szent István 

Park 

résztvevőként, 

látogatóként 

saját program   

 

Nyári 

gyermekfelügyelet 

szervezése 

 

 

települési kötelező 

feladat 

 

6 hét (július, 

augusztus) 

 

30-40 fő/hét 

 

iskolák 

 

résztvevők 

 

saját program 

  



 

 

 

Könnyűzenei 

koncertek 

szabadtéri zenés 

szabadidős 

programok 

szervezése 

 

 

5-6 alkalom 

 

50-150 fő  

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

résztvevőként 

 

saját program 

  

 

Szüreti mulatság 

 

 

 

 

hagyományőrző 

települési 

rendezvény 

 

ősz 

 

300-500 ő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

szervezőként, 

résztvevőként, 

látogatóként 

 

igen 

  

 

 

Véradás 

 

 

társadalmi 

szolidaritást segítő 

akció 

helyszínének 

biztosítása 

 

évi 

5-6 alkalom 

 

60-80 fő 

 

Pomázi 

Művelődési 

Ház 

 

helyi- és a 

környező 

településeken 

élő 

felnőttek 

 

 

igen 

  

 

Közérdekű 

muzeális 

kiállítóhely 

működtetése 

 

 

szellemi és épített 

kulturális örökségre 

építő szolgáltatások 

szervezése 

 

egész évben 

változó 

nyitvatartással 

 

5-6000 fő 

 

Pomázi 

Örökség 

Tájház 

 

látogatóként 

   

 

Nyilvános 

könyvtár 

működtetése 

könyvtári 

szolgáltatások 

nyújtása, könyvtári 

anyagok helybeni 

használata, a 

könyvtári anyagok 

kölcsönzése 

 

egész évben 

folyamatosan 

 

5-6000 fő 

 

Pomázi 

Könyvtár 

 

tagként, 

látogatóként 

   


