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A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2018-as szakmai beszámolója.

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Pomáz Város Önkormányzatának közművelődési intézménye. Az alapító okirat a szervezteti és működési szabályzat
valamint az ágazati törvények, jogszabályok szerint működő, részben önálló
gazdálkodási intézmény!
A munkánkra az előző évben is a befogadás és az önálló rendezvények
szervezése volt a jellemző. Természetesen minden külső megkeresésre is nyitottak vagyunk. Fontos számunkra, hogy a városban élőkben, az intézményekben, civil szervezetekben, csoportjainkban, felmerülő kulturális igényeket
megpróbáljuk teljes mértékben kielégíteni. Ehhez lehetőségeinkhez mérten,
szervezésben, eszközeinkkel, infrastruktúránkkal, erőforrásainkkal járulunk
hozzá! A már hagyományos programjaink mellett próbálunk, más hagyományt
teremtő programokat is létrehozni. A termeink kihasználtsága és igénybevétele,
teljes kapacitásunkat leköti, sőt a hétvégi programoknál még túlterheltséget is
jelent.
A szakmai lehetőségek tervezésben és végrehajtásában nyilvánvalóan nem csak
a rendelkezésre álló humán erőforrásnak van szerepe, szükséges az anyagi,
tárgyi felszereltség fejlesztése is, melyet a fenntartóval közösen alakítunk ki.
Az elmúlt időszak statisztikái az mutatják, hogy sok ember fordul meg nap - mint
nap, a művelődési házban és a könyvtárban egyaránt! Akadnak olyanok, akik
más véleményen vannak, mert ők maguk nem látogatják az intézményt, vagy a
rendezvényeinket, de sajnos személyes indíttatásuk nem engedi, hogy objektíven
ítéljék meg munkánkat.
Ma már ezen a területen is nagyon sok szerepet kap a virtuális világ, mely
nekünk a kommunikáció területén nagy segítséget nyújt, viszont egyre inkább
konkurencia a rendezvényeknél. Elszigeteli az embereket. A személyes kommunikáció hiánya, a közösségi élmények megélése, nagyon rányomja bélyegét a
társadalomra, de főként a fiatal generációra.
Az előző évben is, anyagi lehetőségeinkhez mérten próbáltunk igényes rendezvényekkel bővíteni repertoárunkat. Pl.: gyermek, felnőtt színvonalas színházi
előadásokkal, szórakoztató műsorokkal, irodalmi estekkel, kiállításokkal,
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börzékkel, természetgyógyászati előadásokkal, táborokkal és sorolhatnánk még
mivel álltunk az érdeklődők rendelkezésére.
A művelődési házban az elmúlt évben is sok személyi változás történt! Régi
kollégának intettünk búcsút, és az újak közül sem felelt meg mindenkinek az
általunk nyújtott lehetőség. Sajnos az anyagiak területén még mindig nagyon el
van maradva a közművelődési ágazat. Már csak a szakma szeretete tart
sokunkat a pályán.
A művelődési ház miliője az elmúlt években sokat változott, megújult, szépült,
mind a külső, mind a belső területeken. Természetesen még mindig nagyon sok
dolgot lehetne, felújítani, megjavítani, szebbé tenni, de jó gazda módjára
mindenre sort kerítünk a fenntartóval karöltve, az anyagiakat megvizsgálva.
2018-ban a hangtechnikai eszközök területén nagyot léptűnk előre, több eddig
szükségesnek vélt műszaki cikket tudtunk megvásárolni az önkormányzat
hozzájárulásával. Más, munkánkat segítő eszközzel is kiegészítettük a felszereléseinket (pl.: sátrakkal, kanapékkal, bankett asztalokkal, egy nyomtatóval).
Padlószőnyeget vettünk a kicsiknek a foglalkozások komfortosabbá tételéhez,
felmosó kocsit is vásároltunk a takarítás megkönnyítésére és sok apró dolgot a
munkánk elvégzéséhez.

4

2018. alkalmi rendezvények
Szerb szilveszter
Az egyik legjelentősebb közösségi esemény, amely nem csak térségünk szerb
nemzetiségű tagságát, de a szerb egyházi-művészeti értékek iránt érdeklődő
sokaságot is megmozgatják. A művelődési ház kedvelt helyszíne az eseménynek,
hiszen évek óta tart az együttműködés a Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal.

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Arany asszonyok címmel tartott estet
Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth díjas művésznő. Arany János verseiből, dalaiból és
balladáiból készült melodráma, a korszak legszebb zongoraműveivel fűszerezve.
Az est folyamán közreműködött Elek Szilvia zongoraművész és zeneszerző.
Az előadás Arany János születésének 200. évfordulójára alkalmából meghirdetett Arany János - emlékév programjához csatlakozott. Az estet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is támogatta.
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Duma Színház
2018-ban két alkalommal januárban és májusban is folytatódott az a sikeres
együttműködés, amit a városban népszerű előadói műfaj képviselőivel már
korábban indítottunk. A kooperációnak köszönhetően teltházas programokon
sikeres, közönségszórakoztató műsorok zajlottak, melyeken a művelődési ház
biztos bevételt realizált.

Balázs Pali TV felvétel
Művelődési Házunk nagytermét bérelte ki a Muzsika Tv Balázs Pali zenés
műsorainak tévéfelvételeire. A hazai könnyű pop, rock és mulatós zenéket játszó
énekeseket és együtteseket fogadtunk az 5 napos forgatás során.

Alma koncert
Az egyedi stílusú etno zenét játszó együttes családi koncertet tartott, ahol
improvizatív módon szólította meg a nagyközönséget. A gyerekek és a szülők is
aktív részesei és formálói voltak a rengeteg vidámsággal fűszerezett műsornak.
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Közmeghallgatás
A kihelyezett testületi ülés számára minden évben a művelődési ház biztosítja a
nagytermét.

Kórustalálkozó
Minden évben megrendezésre kerül a csodálatos zenei élményt nyújtó kórustalálkozó. Pedagógusok, kórusvezetők által szervezett program. A művészeti
rész centruma a pomázi kórusok.
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A helyi résztvevők mellé rendszeresen érkeznek vendég kórusok. A résztvevők
minden alkalommal megtöltik a házat. Intézményünk a tárgyi és személyi feltételek biztosításával áll rendelkezésre.
Mesebolt gyerekszínház
A nagy mesemondó Lázár Ervin: A hazudós egér története elevenedett fel a
Művelődési Házban. Mulatságos és egyben bölcs példázatát láthatta a nagyérdemű gyerekközönség annak, hogy mi a különbség a hazugság és az
álmodozás, a történetmesélés között. Az előadás saját miniatűr báb-világot
hozott létre Lázár Ervin kedves állat-figurái segítségével, játékörömmel.

Zumbolondok Bálja
Külsős szervezés egy olyan sportos-civil csoporttal, akik jelentős tagsággal
rendelkeznek Pomázon és a környékén egyaránt. A báli tematika évről-évre
mindig változik, ezért fogadjuk a kulturált szórakozást biztosító, megbízható
szervezői teammel rendelkező bálozókat.

Kártyaverseny
A Holdvilág-árok Országjáró Kulturális Egyesület tagjai nem csak az ének és
tánc szerelmesei. Heti rendszerességgel tartanak kártyaklubot a művelődési
házban és évente nagy versenyeken mérik össze tudásukat, az ország különböző
pontjáról érkező versenyzőkkel.
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Március 14-ei Fáklyás felvonulás, emlékezés a Kopjafánál
Hosszú időkre visszavezethető a hagyomány, melynek számos válfaját működtettük az évek során. 2018-ban a Művelődési Háztól indult a fáklyás menet a
Városháza parkjában található kopjafáig. Megérkezéskor táncház fogadta a
résztvevőket.

Nemzeti ünnep – Városi ünnepség és koszorúzás
Az ünnepi programok szervezésénél több éves hagyományainkat követjük.
Március 15.-én - vetésforgó szerűen- a város általános iskolái adnak műsort a
városháza előtt. Rossz idő estén ettől a szokástól eltekintve a Művelődési Ház
színháztermébe kerül át a program. Az ünnepség nem hivatalos része, hogy a
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koszorúzásokat követően a déli harangszóra a pomáziak a kő-hegyi Petőfi
pihenőnél találkoznak, emlékezve a költő pomázi látogatására.

Bárdosi József kiállítás
Kertész Judit iparművész fotóiból és Bárdosi József művészettörténész, főmuzeológus festményeinek, valamint Évek és képek című könyvének bemutatója
volt. A kiállítást a Pomázi Kulturális Bizottság elnöke: Ternovszky Béla nyitotta
meg. A kiállításmegnyitón közreműködött: Borbély Mihály Kossuth- díjas és
Liszt Ferenc- díjas klarinétos, szaxofonos.

Simicskó István előadása
A harmadik Orbán-kormány honvédelmi minisztere tartott Művelődési Házunkban politikai előadó estet.
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Árpád- nap
A szokásos Árpád- napi rendezvényen a nagyfejedelem halálának és a Pozsonyi
csata 111. évfordulójára emlékeztek. Rövid megemlékező beszédet mondott
Herceg Ferenc nemzettudat-építő munkás.
Herceg Ferenc: Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben-című könyvének bemutatójára került sor Völgyvári Gabriellával és Harmath Alberttel.

Választás
2018. április 8-án a magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta
eltelt időszak nyolcadik általános parlamenti választása volt hazánkban. A
város, két választókörzetének szavazói adhatták le szavazataikat a Művelődési
Házban.
Magyar költészet napja
A Magyar költészet Napja alkalmából délelőtt minden évben versmegállót
tartunk a pomázi HÉV- állomásnál. Délután a Művelődési Házban folytattuk
három különböző blokkban, Nagy pomázi verselő, Szarvasok az égen, Író-képtár. Többek között Karinthy, Dsida, József Attila, Pilinszky, Faludy, Veress
Miklós – a teljesség igénye nélkül – verseket hallottunk.
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Dr. Dúró Zsuzsa előadása
Dr. Dúró Zsuzsa, az MTV Mindenki Akadémiája előadója, aki többek közt
pedagógus, tehetségfejlesztő, akkreditációs szakértő is tartott előadást, ami a
tehetséges gyerekek felismeréséről, azok fejlesztéséről szólt.

Kreatív Kultúr Klub
2018-ban indult a klub melyet Pákolicz Tamás és Németh Anett hívott életre a
művelődési házban. A havi rendszerességgel tartott foglalkozásokon a következő
kérdésekre kerestük a válaszokat: Mitől jó egy írás? Hogyan lehet tisztán
érthető, jól olvasható írás-műveket létrehozni? Aki ebben segítségünkre volt:
Kiss Eszter, a Katona József Színház művésznője.

VSG Táncszínház – Csipkerózsika, Pöttöm Panna
A VSG Táncszínház 2018-ban tavasszal és télen egy- egy sikerdarabját hozta el
a pomázi gyerekek és szüleik számára.
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Tavasszal, a színpadon Csipkerózsika varázslatos története elevenedett fel az
együttesre jellemző módon humorral árnyalva, klasszikus zenei kísérettel. A
látványos zenés-táncos előadásban többek között feltűnt a vicces udvari bolond,
a gonosz tündér, a gyönyörű és kedves Csipkerózsika és természetesen a daliás
herceg is. Télen az ország és társulat kedvence: Pöttöm Panna interaktív
táncelőadását hozták el Pomázra.

Állatvédők jótékonysági est
Minden évben a Pomázi Állatvédő Egyesület szervezésében tartanak jótékonysági estet.
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Operett gála – Oszvald Marikával
Anyák napja alkalmából Oszvald Marika és barátai léptek fel a Színházteremben.

Béky László előadása
Igazságok és hamisságok a köztudatban címmel tartott előadást Béky László
természetgyógyász. Az előadáson vendégelőadói voltak: Végh Balázsné Kállai
Mária Magdolna székely népgyógyász és természetgyógyász valamint Gyürüs
József természetgyógyász.
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Szerb búcsú
A Sárkányölő Szent György tiszteletére rendezett egyházi hagyományőrző
rendezvény, melyet minden évben a helyi szerb egyházközösség és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervez.

Holdvilág Művészeti fesztivál
A Holdvilág-árok OKE szervezésében, zenés-táncos- előadó művészeti kategóriákban zajlott az egész napos verseny.

Ásványbörze
Az ásványok szerelmeseit várta az egész napos kiállítás. Az esemény teltházas
foglalással, sikeresen lezajlott, a kiállítók, vásárlók szívesen jöttek az eseményre, mely a résztvevőknek asztal-bérleti díjjal volt elérhető, míg az érdeklődőknek és vásárlóknak ingyenes volt.
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Trambulin színház – Pinokkió
Az országjáró trambulin Színház a mindenki által jól ismert Pinokkó történetét
hozta el Művelődési Házunkba. A nyugtalan, izgő-mozgó fabáb és Dzsepettó
ácsmester izgalmas kalandjai elevenedtek fel színpadunkon. Carlo Collodi
meseregénye alapján színpadra adaptálta: Csák György.

Vasútmodell kiállítás
Május végén három napra megtelt a Nagy terem vasútmodellekkel és terepasztalokkal. A kiállításon látható volt 60m2 HO-s méretarányú terepasztal,
vonat-, villamos-, autóbusz-, és kisvasút közlekedéssel, LEGO-város működő
vasúttal, villamossal, magasvasúttal, kincskeresőjátékkal. Mindezeken felül igazi
különlegesség volt a Western LEGO indiánfaluval és az irányítható Thomas
mozdonnyal.
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Gyereknap
Modern és néptánc csoportok, küzdősport bemutatók, rendőr- és tűzoltó bemutató, Air-soft lövészet, ugrálóvár, játszóház, vasútmodell kiállítás és felhőtlen
vidámság várta a nap folyamán a gyerkőcöket.

Bogdán Rozália kiállítás megnyitó
A festőművész rendkívül egyedi stílusú, UV festékkel készített képei kerültek
bemutatásra a nyár kezdetén. A megnyitón köszöntőt mondott Vicsi László polgármester. A kiállítást Haranginé Csuta Anna iparművész nyitotta meg. Közreműködtek még: Jungwirth Lőrinc, Balogh Sándor, Jungwirth Alexandra, Kiss
Ilona Liliána és Kiss Vince. A megnyitó sok érdeklődőt vonzott.
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Bababörze
A bababörze az az esemény, amely évről-évre kiállta az idő próbáját. Mindig
nagy érdeklődésre tartott számot. A börzét 2018-ban is két alkalommal
rendeztük meg.

Kőműves Éva kiállításmegnyitó
A közel ötven éves fiatal művész(lélek) folyton kereste és keresi az útját. Kifejezési stílusa a zen tangles és dudle ötvözete, amit a művész maga chakrajznak nevezet el. A kiállítást Kovács Hajnalka nyitotta meg. Közreműködtek az
egyediség jegyében: Afrobreakz együttes, Voga Viki énekes és Nagy János.

Színjátszó tábor
A közös munka során a színjátszó- és kommunikációs alapkészségek fejlesztése
és egy történet színpadra állítása történt. A táborban a résztvevők az alkotás
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közös élményével gazdagodtak. A csoportot évek óta Szalóky B. Dániel vezeti,
aki a Független Színpad rendezője.
Úszótábor
A hagyományosnak mondható úszótábor a Kópé egyesület és a Művelődési Ház
közös szervezésében valósult meg, melynek helyszíne Leányfalu volt.

Jóga tábor
Az öt napos táborban a gyerekek önfeledten játszva, vidám hangulatban fedezték
fel saját kreativitásukat, és a mozgás örömét. A gyerekek játékosan sajátították
el és élvezték a jóga jótékony hatásait. A tábor széleskörű kézműves programokat is kínált a résztvevők számára.
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Szakmai kirándulás
Kis kikapcsolódás, csapatépítés. A tavalyi évben a veresegyházi medveparkot és
a vácrátóti arborétumot látogatta meg a művelődési ház csapata.

Kiállítás és emlékműsor
Néhai Farkas András kollégánk emlékére rendezett tárlat. A kiállítás anyagát
András grafikái, fotói és régi plakátjai adták. A zenei blokkban egykori barátai
és zenésztársai léptek fel emlékezve és tisztelegve elhunyt barátjuk emléke előtt.
Mesés nyári esték
A Művelődési Ház ligetes részén állították színpadra a könyvtár dolgozói. A
Kőleves című interaktív mesejátékot. A belépés díjtalan volt.

Szent István napi ünnepség
Augusztus 20-án ismét a Városháza előtti parkban került megrendezésre a megemlékezés. A művészeti részt évről-évre úgy szerkesztjük, hogy színvonal
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állandó, a műfaj változó legyen. 2018-ban is ez volt a koncepció. Az egyházak
képviselőivel és hagyományos kenyérszenteléssel, a Szent István ereklyével, a
keresztaljával, ünnepi műsorral zajlott a rendezvény.

Pomáz Város Napja
Szeptember 15-én, szombaton került megrendezésre Pomáz Város Napja. Az
egész napos rendezvénynek ezúttal is a Művelődési Ház és környéke, valamint a
Szent István park adott otthont. A nap során színpadi műsorok, kézműves vásár,
gyerek- és ifjúsági programok, kiállítások, ökörsütés várta az érdeklődőket. A
nagyszínpadon a délelőtti óráktól a városban tevékenykedő tánc- és sportegyesületek tartottak bemutatókat. 2018 kiemelt színpadi fellépői voltak: Csurgó
Zenekar, Tóth Éva és Leblanc Győző operett énekes páros, Sipos F. Tamás valamint a Ladánybene 27. Az előző évekhez hasonlóan szintén központi szerepet
kapott a pomázi civil szervezetek és közösségek főzőversenye, ahol négy
kategóriában mutathatták meg szakácstudományukat. Továbbá még két megmérettetés is gazdagította a napot: Pomáz legerősebb embere címért küzdöttek a
férfiak, a futás szerelmeseit pedig a Pomázi Futóbajnokok szervezésében
futóverseny várta. A napot tűzijáték zárta.
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Színházi előadás-Jónás Könyve
Az ARS Sacra fesztivál program keretében került megrendezésre a pomázi
szakrális művészetek hete. A rendezvény szerves részeként Művelődési Házunk
adott otthont a Babits Mihály Kamaraszínház Jónás Könyve című darabjának.

OPANKE hagyományőrző estek - Pomázi Udvar
A több mint 30 éves múltra visszatekintő OPANKE Szerb Hagyományőrző
Egyesület immár 4. alkalommal tartotta meg Pomázi Udvar című folklór estjét.
Az idei meghívott vendégük az „ALEKSA SANTIC” harmonika zenekar (Ugljevik Bih) volt, akik páratlan előadásukkal tették még színesebbé a rendezvényt.
Továbbá évről évre visszatérve nálunk rendezik meg évzáró közgyűléseiket és
gálaestjeiket, így 2018-ban is mi adtunk otthont rendezvényeiknek. Sajnálatosan
tapasztaltuk, hogy az érdeklődés az elmúlt évekhez képest csökkent.
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Anyatejes nap
Az anyatejes napot, melyet minden évben a védőnők szerveznek a városban
Pomáz Város polgármestere, Vicsi László nyitotta meg. A megnyitón szót ejtett
az anyaság és az anyatejes táplálás fontosságáról. Beszélt arról az örömteli
tendenciáról is, miszerint Pomázon az országos átlagnál 20%-al többen
választják az anyatejes táplálást. A rendezvényre a védőnők azokat a pomázi
édesanyákat hívták meg és ismerték el, akik az elmúlt egy évben anyatejjel
táplálták gyermeküket.

Jó hangulatú, zenés, játékos eseményen vettek részt a jelenlévő családok. Szmirnov Krisztina tipegő zenebölcsi foglalkozása szórakoztatta a legkisebbeket.
Magyar népmese napja
A Magyar Népmese Napja alkalmából a neves mesekönyv illusztrátor: Szalma
Edit volt a nap vendége, akinek munkáit már rengeteg mesekönyvből és gyermekverses kötetből ismerhetjük. A könyvtárban megtartott eseményen résztvevő
gyerekek és szülők megtudták hogyan készül a mesekönyv. Megszerzett ismereteiket kézműves foglalkozáson gyakorolták.
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Aradi vértanúk – gyertyagyújtás
Rendhagyó módon, október 5-én, pénteken gyújtottak mécsest és helyezték el a
koszorúkat, virágokat a Városháza parkjában a 13 aradi vértanúra emlékezők.
Az eseményen Rédei Imre a pénzügyi bizottság elnöke, önkormányzati képviselő
mondott beszédet. A Hősök tisztelete jeléül Vicsi László polgármester, Kósa
Anikó alpolgármester és Rédei Imre a pénzügyi bizottság elnöke, önkormányzati
képviselő koszorúztak.

Szüreti bál
Művelődési Házunk adott otthont a Szüreti Sokadalomnak, melyet a HoldvilágÁrok OKE és Pomáz Város Önkormányzat közösen valósított meg.

Gyógyító Kód – Cserkúthy Balázs előadása
Dr. Alexander Loyd és Dr. Ben Johnson azok a világhírű orvosok, akik a The
Secret című filmben és könyvben is közreműködtek. Ők ketten a Gyógyító Kód
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szerzői. Ebben a könyvben egy olyan, napi néhány percben alkalmazható
alternatív eljárásról írnak, ami kiiktatja azokat a tényezőket, amelyek legtöbbünket eddig meggátoltak abban, hogy gyógyuljunk, sikeresek legyünk az élet
minden területén. Cserkúthy Balázs az előadás során nem csak a könyvről
beszélt, de be is mutatta azt a módszert, ami számos ember életét változtatta már
meg.

Kisállat kiállítások
A vándorkiállítással foglalkozó állattartók szigorúan ellenőrzött körülmények
mellett mutatták be Pomázon a többnyire úgynevezett „nemszeretem” állatokat.
A kiállítás zoopedagógia célokat is szorgalmazott, így a látogatók közelebbről is
megismerkedhettek a bemutatott fajokkal. A rendezvény népszerűségét mi sem
bizonyítja jobban, hogy mind a két alkalommal; tavasszal és ősszel is rengetegen
csodálták meg az állatokat.
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’56-os kiállítás
A kiállítás anyaga a forradalom 60. évfordulójára készült, mely a pomázi eseményeket dolgozta fel. Lehetővé tettük a közönségnek, hogy akik még nem tudták
megtekinteni, azok is megnézhessék.

Láda Színház – Szegedi Katalin
A hazai- és külföldi sikerekkel büszkélkedhető neves író- és könyvillusztrátor:
Szegedi Katalin páratlan művészi szépséggel is bíró Lenka és Palkó bábelőadását nézték meg a gyerekek. A mese után, a művésznő alkotóműhely keretében
vezette be a résztvevőket páratlan mesevilágába.
A meghívást pályázati pénzből finanszíroztuk.
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1956-os városi ünnepség
A hagyományoknak megfelelően október 23-án az 1956-os Forradalom és szabadságharcra emlékezett a város. Az ünnepségen Jakab István az országgyűlés
alelnöke, a MAGOSZ elnöke mondott ünnepi beszédet, továbbá közreműködtek a
Psalmus Kórus, Bordán Irén és Ifj. Jászai László színművészek. A rendezvényen
adták át az idei városi díjakat, a Pomázért, Pomáz Díszpolgára és a Posztumusz
elismeréseket.

Ivancsics Színház előadásai
Ivancsics Ilona és Színtársai minőségi felnőtt és ifjúsági előadásokat hozott el
2018-ban is az irodalmi és színházi kultúrára vágyók számára. Közös együttműködésünk során minden esetben az igényesség és a változatosság volt a cél.
Ismét különleges darabokat láthatott a nagyérdemű közönség Művelődési Házunk Színháztermében.
A tavaszi és az őszi évadban is két-két előadást tartottak, melyek szinte minden
esetben teltházzal zajlottak.
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Tavaszi szezon előadásai:

Janika - vígjáték két részletben

Apa csak egy van?! - bohózat némi zenével két részletben
Őszi szezon előadásai:

Táncdalfesztivál - zenés múltidézés

Lulu - zenés bűnügyi komédia két részletben

Arany-busz
A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 éve született
Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítás. Az „Önarckép álarcokban”
című tárlatnak elkészült az iskolai oktatást kiegészítő, országosan utazó változata.

Az egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok és
relikviamásolatok segítségével mutatta be Arany János életművét, kapcsolatait,
költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat és digitális
eszközöket is beépítettek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtottak, de
mélyebb tudást is közvetítettek.
Az Arany-busz 2018. október 26-án, pénteken várta az érdeklődő osztályokat
08:00 és 16:00 között a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár parkolójában. A
kiállítás megtekintése ingyenes volt.
A busz óriási sikernek örvendett mind a diákok, mind pedig a pedagógusaik
körében.
Rajzfilmünnep
Idén, Pomáz is csatlakozott az Országos Rajzfilmünnephez. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 2018. október 27-én délelőtt 10:00-tól
kezdődtek a vetítések. Egy igazán különleges és változatos műsor került összeállításra. Különös gondot fordítottunk arra is, hogy a gyerekek mellett az
idősebb korosztály is megtalálja a magának megfelelő programot:
10:00 Klasszikus magyar mesék I.
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Összeállítás a „Kukori és Kotkoda”, a „Pom Pom” meséi és a „Frakk”
epizódjaiból.
14:00 Klasszikus Magyar mesék II.
Összeállítás „A nagy ho-ho-horgász”, a „Pityke” és a „Mikrobi” epizódjaiból.
16:00 A magyar animáció aranykora Mézgáékkal és Dr. Bubóval
Összeállítás a „Mézga család”, a „Mézga Aladár különös kalandjai” és a
„Kérem a következőt!” epizódjaiból.
Este, a Rajzfilmünnep zárásaként 19:00 órai kezdettel a Macskafogót láthattuk.
A nap meghívott vendége: Ternovszky Béla Balázs Béla- díjas rajzfilmrendező és
érdemes művész volt.
A rendezvényen sajnos kevés volt az érdeklődők száma.

Tökfaragó játszóház
Több éves hagyományokhoz híven került megrendezésre a tökfaragás, melyre a
kisebb gyerekek szüleikkel érkeztek. A délután folyamán rengeteg igazi, Halloweeni világító tökfej készült.
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Szent Korona előadások
Hunyadi mátyás királlyá választásának 550. évfordulójának és a Szent Korona
évének alkalmából készült a két részes előadássorozat. A Szent-Korona múltjáról dr. Varga Tibor jogtörténész; A Szent- Koronáról szabadon címmel a
Magyar Királyi Koronaőrök egyesületének elnöke vitéz Woth Imre tartott
előadást a Művelődési Házban.

Városi Egészség Nap
A Városi Egészség Nap többszörös együttműködéssel került megrendezésre:
POVEK a Pomázi Védőnői Szolgálat, az egészségügyben dolgozók, orvosok
valamint gyógyszerészek részvételével. Szakmai ismeretterjesztő előadások,
ingyenes szűrő-vizsgálatok, termékbemutatók, tanácsadások színhelye volt egy
napra Művelődési Ház.

Kevély Táncház
A Kevély táncegyüttes megálmodói a fiatal néptánc-művész házaspár, Gyémánt
Ádám és Gyémánt Csontos Lívia. A Kevély táncegyüttes évről-évre egyre több
városi rendezvényen szerepel. Táncházuk sikerességét a sok önfeledten táncot
30

ropó gyermekes család bizonyítja. Nagytermünk évente több alkalommal is
helyszíne a Kevély Táncháznak.

Katalin Bál
A Mátyás Király Általános Iskola szülői munkaközössége szervezésében megrendezésre került a hagyományos bál. A büféből befolyt összeget ismét jótékony
célokra ajánlották fel.

Káve előadások
2018-ban két alkalommal is műsorra tűztük a Kolibri Színház nagysikerű
„Függésben” című ifjúsági drámáját. A színmű a kísértés megannyi formáját
mutatja be kendőzetlenül: olykor humorral átszőve, olykor arcpirító módon. A
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közel 60 perces előadást feldolgozó drámapedagógiai foglalkozás követte. Két
drámapedagógus nem mindennapi módszerrel segített a résztvevő fiatalokat
számára megválaszolni a „függésben” lévő kérdéseket.

Koszorúkészítés
Évek óta az év végi ünnepkör, advent első eseményeként a koszorú-készítéssel
kezdünk.

A koszorú alapot, a kellékeket, díszeket, a fenyőágat, a tűző-és kötöző drótot
mind-mind a Művelődési Ház biztosította az idei évben is. A jelentkezők, a munkatársaink iránymutatásával, saját ízlésüknek megfelelően készítették el otthonra
az ünnepi koszorút.
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Mikulásváró
December 5-én délután pomázi gyerekek százai várták lelkesen, dalolva a
Mikulást a Városháza parkjában, Tóth Julcsi télanyóval és a krampuszokkal.

Hagyományokhoz híven, lovas hintón érkezett a Mikulás. A piros ruhás, nagyszakállú szerepét idén is a város polgármestere: Vicsi László töltötte be. A délután folyamán több mint 500 gyerkőc kapott csomagot az önkormányzat
jóvoltából.
Karácsonyi játszóház
Sok szeretettel nyitottuk meg december 15-én, 16:00-tól a karácsonyi játszóházunkat a gyerekek és a szüleik számára. Meseszép karácsonyi díszek és
karácsonyi ajándékok készültek.
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Városi Advent
2018-ban ismételt a Művelődési Ház szervezésében valósultak meg a városi
adventi ünnepségek. A Városháza parkjában a gyertyagyújtások alkalmával
hangulatos és szép koncertek kerültek bemutatásra. A vendéglátásról, mint
minden évben munkatársaink gondoskodtak.

December 1-én Adventtől karácsonyig címmel, népzenei műsor zajlott Farkas
Annamária, Eredics Dávid és Nagy Koppányt közreműködésével.
December 9-én Dézsenyi Zsófia, Magyar Viktória és R. Kárpáti Péter gyönyörű
műsora következett. Karácsonyi dalokat, verseket és prózát hallottunk az ünnepi
fényekbe öltözött parkban.

A harmadik gyertyagyújtást követően városunk tehetséges musical énekes
párosa lépett fel: Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt. Csendes élj című koncertjük
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végén egy különleges meglepetéssel is készültek, ugyanis kislányukkal közösen
énekelték a Kiskarácsony-nagykarácsony című dalt.
December 23-án, karácsony előestéjén a Szironta Együttes csengettyűkoncertje
hozta el a karácsony hangját.
Adventi vásár
A Művelődési Ház alsó szintjén rendezett esemény minden évben szerves részét
képezi az adventi programsorozatnak. A kézműves vásár alatt a színpadon, a

délelőtt folyamán a MiaManó Színház Téltündér karácsonya című előadást
látták a gyerekek, délután pedig a Kifli zenekar koncertje zajlott.
A vásár alatt igazi karácsonyi vendégváró étkeket kínáltunk a látogatók számára.
Szilveszteri bál
2018-at a Holdvilág- Árok OKE Nosztalgia szilveszterével, retró stílusú hangulatban búcsúztattuk el.
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2018-ban külsős rendezvények a művelődési ház falai között
Ezeken a rendezvényeken a helyszín biztosítása mellett, a szakmai ügyeletet, a
technikai feltételeket, a kooperált szervezést valamint az események marketing
managementjét vállaltuk.

Iskolai ünnepségek
A város oktatási intézményei, a Mátyás Király Általános Iskola, a Sashegyi
Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola, évek óta
több iskolai programjukat a Művelődési Házban tartják.
Alapítványi- jótékonysági rendezvényeket, bálokat, művészeti és tehetséggondozó gálákat, iskolai ünnepségeket (Tátika, Tavaszköszöntő gála, Adventi
gála, Nemzeti ünnepek). A diákok előadásai igazi művészi és közösségi
élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket.

Szűrővizsgálatok, véradás
A Művelődési Ház ad otthont karitatív módon a városi szűrővizsgálatoknak:
tüdőszűrés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat. Minden évben nálunk zajlik a véradás is negyedéves rendszerességgel.

Gyűlések
Évente több alkalommal is Művelődési Házunkat választották közgyűléseik helyszínének a térségbeli szervezetek és társaságok: horgászok, állatvédők, vadásztársaságok, helyi gazdák.
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A környékbeli lakóházak lakói is alkalomszerűen nálunk tartották lakó-gyűléseiket (Pl.: Mam-Liget társasház, Álmos utcai társasház.)
Születésnapi partik
Szintén a ház által nyújtott lehetőségeket kihasználva, tartottak falaink között
alkalmanként születésnapi partikat és esküvőket is.
Honvédelmi délutánok
A MATASZ, az önkormányzat és a művelődési ház támogatásával olyan nagyszabású programot állított össze, amelyben katonai és rendfenntartó egységek
bemutatói, illetve versenyek, vetélkedők hosszú során keresztül nyerhettünk
betekintést az egységek működésébe. A programon minden évben több száz
gyermek, pedagógus vesz részt a környező települések iskoláiból is.

Nosztalgia délutánok
Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület zenés- táncos összejövetele,
amelyeket általában havonta két alkalommal tartanak vasárnap délutánonként.
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A Művelődési Ház és Könyvtár bevétel és kiadás diagramja

2018 Bevétel
Művelődési
Ház
Könyvtár

374.440,-

10.004.000,-

2018 Kiadás

13.925.000,-

Művelődési Ház

55.163.000,-

Könyvtár

Az Artisjus Magyar Jogvédő Iroda Egyesületnek éves szinten több százezer forint jogdíj kerül
kifizetésre a rendezvényeink után.
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Az előző évek összehasonlító diagramjai

Nézők száma szórakoztató rendezvényeken
3450
6340
2016

6170

2017
2018

Művészeti csoportok foglalkozásainak száma
158
262
2016
2017

182
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2018

Művészeti csoportok óráinak száma
234
388
2016
2017

269

A diagramok a Pomázi Művelődési Ház által az EMMI-nek (Emberi Erőforrások
Minisztériuma) leadott statisztikai jelentés alapján készültek.
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2018

Állandó rendezvények-klubok-csoportok

Gyerekeknek:
Hip-Hop modern tánc,
Karate.
LLL Baba-mama csoport,
Nadart Tánc,
Ovis angol,
Tipegő,
Felnőtteknek:
Anonim Alkoholisták,
Asztalitenisz,
Dalkör,
Egyensúly tréning
Gyógytorna,
Hatha–Jóga,
Holdvilágárok Országjáró Kulturális Egyesület Nosztalgia klub,
Ingyenes jogsegély szolgálat,
Karate,
Kártya klub,
Képviselői fogadóórák,
Pártok, egyesületek, civil szervezetek, lakóközösségek közgyűlései
Pomázi Bauhaus Festőiskola,
Pomázi Egészségklub,
Szenior Akadémia
Szenior tánc
Turbó-izom 40 +,
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2019 Munkaterv

Intézményünk munkáját nagyban befolyásolják a külső- belső körülmények. Úgy
gondolom, hogy az elmúlt időszakban az egész országban hasonló problémákkal
küzdő közművelődésben, nagyon sok megoldásra váró probléma gyűlt össze. A
jelen helyzet átgondolása, új lehetőségek felkutatása, új struktúrák kidolgozása,
mára elengedhetetlenné válik ezen a területen is. Az ágazat megmentése a
kultúránk továbbörökítése, a pályán dolgozó szakemberek elismerése, fontos
feladat. A KJT, a közművelődésben dolgozók bére, munkakörülményeik újragondolása időszerű lenne. Egy jövőkép kialakítása, talán a megújulás lehetőségét rejtené magában.
Minden évben fontos elmondani, hogy az intézményünk a kulturális szolgáltatások magas szintű biztosítását tartja szem előtt. A szakmai munkára szánt
keretösszegünk nem olyan nagy volumenű, mint a környező településeken, de ez
programjaink színvonalát nem befolyásolja. Törekednünk kell arra, hogy a
szervezeti és szakmai önállóság tiszteletben tartásával, támaszkodjunk a helyi
közösségek, szervezetek, egyesületek és egyének kezdeményezéseire, amelyek a
város kulturális életét gazdagíthatják. A város intézményeivel is fontosnak
tartjuk a közös munkát. Az elmúlt években többször hangsúlyoztuk, hogy a város
kulturális életében nagy szükség lenne az összefogásra. Pl.: közös programnaptár kiadására, de sok más együttműködésre számot tartó területen
lehetne kooperálni.
A közösségért végzett munka öröme, az összetartozás élménye, az emberi
kapcsolatok igényessége, az egymás iránti szolidaritás, folyamatos megerősítésre vár.

Személyi juttatások
Minden évben így most is jelezzük, hogy az állam a közművelődési dolgozók
bérét 2002 óta sajnos nem rendezte. Ezáltal nagymértékben elmarad a közalkalmazotti szférában dolgozókétól. A fenntartó a KJT szerinti besoroláson túl
2016-ban emelt havi 10.000 forintot a béreken, a tavalyi évben a felsőfokú
végzettségűeknek 20.000 Ft emelést biztosított, mert a központi minimálbér
rendezés, nagy bérfeszültséget okozott a középiskolát és a felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégák között. Az itt dolgozó munkatársak túlterheltsége
(hétvégi munkák, ünnepnapok, esti, éjszaki ügyeletek, helyettesítések) nagyon
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sok egészségügyi problémát eredményeztek. Lassan, aki tehet, elhagyja a pályát,
a fiatalok ennyi pénzért, ilyen munkaidő beosztásban nem igazán vállalják a
megmérettetést.
Előző évben új művelődés szervező kolléga érkezett hozzánk, jól beilleszkedett és
munkájával, személyiségével elnyerte a házban dolgozó munkatársak, csoportok
és külső partnereink rokonszenvét is. Jelen pillanatban még van egy 8 órás, be
nem töltött álláshelyünk. Reméljük, mihamarabb találunk elhivatott kollégát, aki
ilyen juttatások mellett vállalkozik az állás betöltésére és a mi elvárásainknak is
maradéktalanul megfelel. Az idei első kiírt pályázatunk sajnos sikertelenül zárult.

2019 év eleijén itt dolgozó munkatársak névsora

Korszerűsítési, karbantartási, további felújítási terveink.
A város hosszú évek, évtizedek óta folytat olyan átfogó felújítási munkálatokat,
amely a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár működését, minőségileg
változtatta meg. A ház külső, belső felújításai által komfortosabbá vált és
esztétikailag is megváltozott környezete. A teljesség igénye nélkül pár dolgot
kiemelnék az idei terveinkből.
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A bejárat előtti csúszásmentes viacolor lerakása után szeretnénk az alsó szint
kövezetét is kicserélni, a megérkező vendégek komfortérzetét ezzel is növelni. A
földszinten a lépcső alatti ajtó kicserélése felfalazása célszerű lenne. A büfé
körüli faburkolat lebontását és egy nagyobb befogadó tér kialakítását tervezzük,
a büfé láthatósága és a tér kihasználhatósága érdekében. A kiállítások rendezéséhez a gipszkarton falra szeretnénk vezető sínt, akasztókat, kapcsokat és
kereteket, valamint spot lámpákat. A nagyterem világítás csak az emeleti
galériából kapcsolható, praktikussági szempontból jó lenne egy alternatív
kapcsolási lehetőséget a nagyterem bejáratához. Az emeleti termek sötétítő
függönnyel való felszerelése időszerű, hogy vetítéseknél, meditatív programoknál, napszaktól függetlenül sötétíthető legyen a terem.

Technikai eszközök
A hangtechnikánk kiegészítésére már csak apróbb dolgok szükségesek. Mikrofon
állványok, mikroportok, kábelek, CD és DVD lejátszó és 2 db hordozható gurulós aluminium reck láda még elengedhetetlen, mert a sok külső rendezvénynél
fontos, hogy egyszerűsítsük a kitelepülést.
Az elmúlt időszakban egyre több színvonalas színházi előadást üdvözölhettünk a
művelődési ház falai között. Sajnos a színpadi világításhoz elengedhetetlenek
lennének a komolyabb, a jelen elvárásoknak megfelelő világítástechnikai eszközök. Ezekkel mi nem rendelkezünk. Fejlesztenünk kellene a rendszert, amibe
beletartozna a színpad fölötti világítás kiépítése, fém sínek, kapcsok, lámpák,
zsinórok, csatlakozók, dugók, állványok, rögzítők, led monitorok, fénykábel,
fényvezérlő, robotlámpa, par 65-ös lámpák, led par színes lámpák, pc 1000,
fejgép, stroboszkóp. Reményeink szerint az elkövetkező időben az említett
eszközök is megvásárlásra kerülhetnek.

Programjaink
Ismét programokban és ötletekben bővelkedő év elé nézünk. Nagyon sok jó
elképzelésünk és kivitelezhető tervünk van. A jól működő metódusokat megtartjuk, ünnepi programokat, városi nagyrendezvényeket, tematikus sorozatokat,
önálló és társ szervezetekkel megvalósuló eseményeket. Folyamatosan arra
törekszünk, hogy műfaji-módszertani sokszínűséggel minél szélesebb életkori
körnek biztosítsuk a kulturált közösségi művelődés feltételeit.
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Alkalmi, nagy költségvetésű programjainknál, mint korábban most is az a cél,
hogy reális árakkal, sok és eredményes munkával, a jegybevételekkel egészítsük
ki a felmerülő költségeket. Itt meg kell említeni, hogy a Pomázi Művelődési Ház
és Könyvtár a környéken működő művelődési házak közül a legkisebb terembérleti díjszabással dolgozik, pedig majdnem a legnagyobb befogadó tér áll
rendelkezésünkre. Példaként a környező településeket, Szentendrét és Budakalászt említhetnénk meg, összehasonlításként csak a művelődési házak
nagytermi (színháztermi) terembérleti tarifáját látva többszöröse a miénknek.

Bérleti díjak összehasonlítása

8.000,18.000,
-

Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár
Szentendrei Kulturális Központ

hétköznap: 25.400,hétvégén:

36.576,-

Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár

A művelődési házak (települések) teljes terembérleti szabályzatából
összehasonlításként a nagytermek bérleti díját emeltük ki.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Színházterem
Befogadóképesség: 299 fő
Bérleti díj: 8.000,- / óra

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (Budakalász) Bálterem
Befogadóképesség: kb.230 fő
Bérleti díj: 18.000,- / óra
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A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Színházterem
Befogadó képesség: 378 fő
Bérleti díj: 25.400,- / óra (minimum 4 óra időtartamra bérelhető)
öltözők külön bérelendők: 3.302,- / óra
valamint, a terembérleti díjon felül fizetendő, üzemidőn kívüli rezsiköltség
(szombaton 13 órától, vasárnap és munkaszüneti napokon egész nap) 11.176,/ óra
A kéréseknek és igényeknek megfelelő műsorok, előadások, egyre nagyobb
kiadással járnak, a szolgáltatásaink színvonalon tartásához lassan nekünk is
árat kell emelnünk, nem csak a terembérletnél, hanem a jegyeladásoknál is.
Sokak elvárásaival ellentétben az önkormányzattól nem várható el, hogy teljes
mértékben finanszírozza a ház igényeit, kiadásait és a terheket átvállalva
mindenkinek ingyen, vagy csak rezsiköltségért biztosítsa az igénybevételt.
A következőkben olvashatják programjaink leírását, amely nem lehet teljes,
mivel fogadókészségünk egész évre megvan. Több olyan együttműködést
preferálunk, amely a ház részéről nem jár nagy anyagi ráfordítással, de jó
együttműködéssel, kooperációval, kompromisszumos megoldásokkal nagy
érdeklődésre számot tartó, sikeres programokat tudunk a nagyközönségnek
bemutatni. Természetesen itt is meg kell tartanunk kezdeményezői és animátori
pozíciónkat, azaz generálnunk és „kitalálnunk” kell a művelődési folyamatokat,
eseményeket. A közös gondolkodás és cselekvés önmagában is kulturális termék.
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2019 évi évfordulók a kultúra és ünnepeink területén
Első félév

Január
19. Magyar Kultúra Napja

Február
1. Civilek napja

Március
8. Nemzetközi nőnap

23. 30 éve hunyt el
Salvador Dali

15-17. Kultúrházak éjszakája

12. 85 éve született
Moldova György

27. 100 éve hunyt el Ady
Endre

20. 175 éve Munkácsy Mihály

13. 120 éve született
Kodolányi János

28. 175 éve született
Benczúr Gyula

15. Nemzeti ünnep
27. Színházi világnap

Április
8. 100 éve hunyt el Eötvös
Loránd
11. Magyar Költészet Napja
16. 130 éve született
Charlie Chaplin

Május
2. 500 éve hunyt el Leonardo Da
Vinci
5. Anyák napja
10. 90 éve született Kányádi
Sándor, madarak és fák napja,
120 éve született Fred Astaier

Június
3. 95 éve hunyt el Franz
Kafka
13. magyar feltalálók napja
24. 40 éve hunyt el Örkény
István, Szent Iván éj

22. a Föld napja

25. Gyereknap

26. Kábítószer ellenes
világnap

29. Nemzetközi táncnap,
táncművészet világnapja
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Második félév

Július
2. 175 éve zenésítették meg
a Himnuszt

Augusztus
12. a fiatalok világnapja

Szeptember
1. 80 éve tört ki a II.
világháború

8. 85 éve született Kandó
Kálmán,
315 éve választották
fejedelemmé II. Rákóczi
Ferencet

13. 170 éve volt a Világosi
fegyverletétel

17. 175 éve született
Puskás Tivadar

20. Nemzeti ünnep

23. 80 éve született
Sigmund Freud

25. 200 éve hunyt el James Watt

30. a népmese napja

Október
1. a zene világnapja

November
9. 90 éve született Kertész Imre

December
1. Advent I. vasárnapja,

4. az állatok világnapja

11. Márton nap

6. Mikulás

6. aradi vértanuk

20. 170 éve adták át a Lánchidat

8. Advent II. vasárnapja

18. a magyar festészet
napja, 125 éve született
Déry Tibor
23. ’56-os megemlékezés

29. 95 éve hunyt el Giacomo
Puccini

15. Advent III. vasárnapja

22. Advent IV. vasárnapja
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2019. évi munkaterv (tervezett) havi összesítésben
Január
január 6.
január 4.-12.
január 13
január 18
január 19.
január 19. február1.
január 24.

Holdvilág Árok Egyesület pótszilveszter
Teleki Wattay Művészeti Iskola – A vörös című kiállítása
Szerb szilveszter
Pók és rovarkiállítás
Magyar Kultúra Napja
Kép és Betű – kiállítás a Budapesti Metropolitan
Egyetem Tervezőgrafika és Képi ábrázolás szakos
hallgatóinak munkáiból
Szenior Akadémia – Előadó: Novák Mária

január 27.
január 30.

Retró délután
Látásvizsgálat

Február
február 3.
február 8.
február 8.
február 10.
február 11.
február 13.
február 15.
február 16.
február 24.
február 28.

Kevély táncház
Mátyás Király Általános Iskola Tátika est
Bababörze
Retró délután – farsang
Med-Plast meeting
Véradás
GOMB (Globál Művészeti Branch) kiállítása
Ivancsics Ilona és színésztársai - Előttem az élet című
előadása
Retró délután
Szenior Akadémia – Előadó: Novák Mária

Március
március 1.
március 3.
március 8.
március 8.
március 9.
március 10.
március 11.
március 13.

Csányi Színház
Bábszínház - Mazsola és Tádé
Zumbolondok bálja – próba
Pomázi Futóbajnokok Sportegyesület születésnapja
Zumbolondok bálja
Ivancsics Ilona és színésztársai - Olympia című előadás
Országos kártyaverseny
Sashegyi Ált. Isk.- próba
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március 14.
március 14.
március 15
március 17
március 23.
március 24.
március 28.
március 30.

Sashegyi Sándor Ált. Isk. március 15-i ünnepi műsora
Fáklyás felvonulás
Városi ünnepi műsor, koszorúzás
Retró délután
Zöld Szív Egyesület 3o. Évfordulója
Retró délután
Szenior Akadémia – Előadó: Veresné Dr. Bálint Márta
Árpád nap

Április
április 4.
április 5
április 7
április 11.
április 14.
április 18.
április 18.
április 25.
április 27.
április 28.
április 12.
április

Sashegyi Sándor Ált. Isk. Tavaszköszöntő gála – próba
Sashegyi Sándor Ált. Isk. Tavaszköszöntő gála
Retró délután
Magyar Költészet Napja: Versmegálló- Kiállítás –
Költészet est
Retró délután
Húsvéti játszóház
Fotókiállítás Húsvéti népszokásaink témában
Szenior Akadémia – Előadó: Dr. Báthory Orsolya
Ivancsics Ilona és színésztársai – Móricz vígjáték
Kevély táncház
Dumaszínház
Papírcsipke kiállítás húsvéti témában - Törökné Ani

Május
május 4.
május 4.
május 5.
május 11.
május 13.
május 18.
május 18.
május 19.
május 25.
május 26.
május 30.
május 31.- június 2.

Bababörze
Anyák napi játszóház
Retró délután
Kisvakond bábelőadás és könyvvásár
Holdvilág-árok Művészeti fesztivál
Ásványbörze
Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság konferencia
Retró délután
Gyermeknap
Európai parlamenti választások
Szenior Akadémia – Előadó: Lux Judit
Életre kelt mesehősök – Süsü és barátai kiállítás
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Június
június 2.
június 7.
június 14.
június 16.
június 17-28.
június 30.
június

Retró délután
MATASZ – Honvédelmi nap
Nyárköszöntő est – Nagy János koncert
Retró délután
Nyári táborok (Szervezés alatt)
Retró délután
Ádány Lajos faszobrász kiállítása

Július
július 14.
július 28.
Nyári Zárás

Retró délután
Retró délután

Augusztus
augusztus 11.
augusztus 12.-16.
augusztus 25.
augusztus 26.szeptember 10.
augusztus

Retró délután
Angol tábor
Retró délután
Tüdőszűrés
Hajtmanszky Zoltán fotókiállítása

Szeptember
szeptember 8.
szeptember 14.

szeptember 18.
szeptember 21.
szeptember 22.
szeptember 29.

Retró délután
Pomáz Város Napja koncertek - kiállítások (Kócziánné
Szalai Teréz kiállítása, Pomázi Bauhaus Festőiskola
kiállítása, Egervári Júlia fotó-kiállítása, Egervári Endre
festményei, Szegkovács József kiállítása)
Véradás
Bababörze
Retró délután
Magyar Népmese Napja

Október
október 5.
október 6.
október 13.
október 20.

Szüreti rendezvény
Aradi vértanúk napja
Helyi önkormányzati választások
Retró délután
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október 23.
október 27.
október 31.
október
október
október

1956-os forradalom emlékműsor, megemlékezés,
kiállítás
Retró délután
Tökfaragó játszóház
Színházi előadás
Kisállat kiállítás
Pap Erzsébet textilművész kiállítása

November
november 17.
november 23.
november 30.
november
november
november
november
november

Retró délután
Egészségnap
Adventi koszorú készítés
Katalin bál
Színházi előadás
Gyermekszínházi előadás
Dumaszínház
Biczák Orsolya fotókiállítása

December
december 1.
december 1.
december 5.
december 7.
december 8.
december 9-15.
december
december 14.
december 15.
december 15.
december 22.
december 31.

I. Adventi gyertyagyújtás
Retró délután
Mikulás-váró
Bababörze
II. Adventi gyertyagyújtás
Iskolák, óvodák, civil szervezetek karácsonyi
összejövetele
Sziva Vera ikonkiállítása
Karácsonyi játszóház
Gyerekszínház
III. Adventi gyertyagyújtás
IV. Adventi gyertyagyújtás
Retró szilveszter
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54

55
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59

60
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A Pomázi Városi Könyvtár beszámolója
2018

2018-ban könyvtárunk január 4-én nyitott. A nyitva tartott napok száma 2018ban 225 volt. Hetente 37 órát tarunk nyitva. A könyvtár egy munkanap volt
zárva technikai ok miatt, 2 nap pedig részleges nyitva tartás volt (vízszolgáltatás szünetelése miatt és számítógépes rendszer meghibásodása miatt).

Személyi feltételek alakulása
A gyakorlat alátámasztotta, hogy a két felsőfokú, szakirányú végzettséggel
rendelkező könyvtáros és a középfokú végzettségű asszisztens normál munkarend szerint a könyvtár működésével járó feladatokat el tudja látni.

Tárgyi feltételek alakulása
A 2018-as évben a könyvtárban számottevő beruházás ugyan nem történt, de
számos aprósággal, változtatással mégis jelentősen hozzájárultunk látogatóink
kényelmének javításához. A 2017-ben befejezésre került irodát 2018-ban sikerült
berendeznünk és birtokba vennünk. Sor került a könyvtár munkatársainak
székcseréjére, mert az előző székek már nem feleltek meg az amúgy is sok üléssel
járó munka kényelmi funkcióinak. A gyermekkönyvtárba részben saját
háztartásunkból, részben pedig adományból újra kerültek új játékok, hogy még
otthonosabb, vonzóbb legyen a gyermekek számára.

Továbbképzés, szakmai felügyelet
Február 7-én a könyvtár minden munkatársa részt vett Szentendrén, a megyei
könyvtárban tartott értekezleten, amelyben, nagyvonalakban ismertették a
könyvtárakra váró feladatokat. Tájékoztatást kaptunk az új beszámoló és
munkaterv kitöltésével kapcsolatban, valamint szóba kerültek A GDPR május
25-vel történő élesítésével kapcsolatos teendőink is.
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Április hónapban Tornyos Judit könyvtáros „Olvasásösztönzés, olvasás
népszerűsítés, olvasás fejlesztés” c. tanfolyamon vett részt, reményeink szerint
az ott szerzett tapasztalatokat be tudjuk építeni munkánkba.
Könyvtári állomány alakulása
A könyvtári állomány beszerzési értéke 2018. december 31-én 28 856 486,- Ft.
Az állomány 1245 dokumentummal gyarapodott.
Összesen 1245 dokumentummal gyarapodtunk 2.343.420,- Ft értékben. Ebből
1.882.930,- Ft-ért vásároltunk 773 db dokumentumot. Ajándékként 472 db
könyvet rögzítettünk. 1199 db könyvet selejteztünk le, ami megfelel az egyenletes
állományépítésnek, miszerint kb. annyi könyvel illik apasztani az állományt,
amennyivel bővítettük.

Folyóiratok
2018-ban 147.967.- Ft-ért rendeltünk folyóiratokat, amely 16 különböző címet
fed. 60 különböző periodikum pedig az NKA ajándékaként rendszeresen érkezett,
így elmondható, hogy a látogatóink minden témában találnak nálunk olvasni
valót.

A könyvtár bevételeinek alakulása
2018
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Összesen

Beiratkozási díj
26400
19500
21200
16600
19600
16400
15800
19200
17200
8400
14000
3800

Késedelmi
pótlék
20025
31155
14045
7770
9710
9660
3060
9605
12795
13075
18700
2545

Fénymásolás,
nyomtatás
1875
875
3200
1900
3400
2475
0
2000
3250
2925
925
700

Összesen
48300
51530
38445
26270
32710
28535
18860
30805
33245
24400
33625
7045

198100

152145

23525

373770
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35000
30000
25000
20000
Beiratkozási díj
15000

Késedelmi pótlék
Fénymásolás, nyomtatás

10000
5000
0

Hónap

2018

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen

67

2017
48300
51530
38445
26270
32710
28535
18860
30805
33245
24400
33625
7045

9855
6895
12015
18725
14130
36225
13755
32110
33242
30750
29165
11970

373770

248837

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2018 év
2017 év

A bevételünk az előző évhez képest emelkedett minden területen, pl. a
beiratkozásból származó összeg 56.700.-tal volt több az előző év, hasonló
időszakához képest. Leginkább a beiratkozásokból és a tagság meghosszabbításával járó összeg emelkedésének örülünk, mert ez mutatja, hogy növekszik
azoknak a száma, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat.

Az olvasókról
Beiratkozók
Összesen

14 év alatti

14-17

18-29

30-54

55-65

65 év felett

Január

65

34

4

1

18

5

3

Február

58

30

7

1

12

1

7

Március

74

42

2

2

15

2

11
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58

23

2

2
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5

11

Május

53

27

3

0

14

2

7
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57
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5

1
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2

7

Július

41

28

1

0

11

0

1
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70

41

4

2

14

3

6
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60

33

2

2

14

2

7

Október

70

49

1

2

13

3

2

November

45

24

1

2

9

5

4

December

23

12

3

0

1

3

4

Összesen
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373

35

15

148

33

70

68

Beiratkozottak életkor alapján
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Beiratkozók

Beiratkozók

Beiratkozók

Beiratkozók

Beiratkozók

Beiratkozók

Beiratkozók

A beiratkozott olvasóknál tisztán látszik, hogy mely korosztály az, amely a
könyvtár szolgáltatásait igénybe veszi. Az olvasók több, mint fele 14 év alatti.
Azt is látjuk, hogy mely korcsoportban a legrosszabb a helyzet. A 18-29 év közé
eső olvasók szinte teljesen eltűntek. Ennek azért lehet olyan magyarázata is,
hogy elkerülnek más településre középiskolába, esetleg továbbtanulnak és más
könyvtárakat vesznek igénybe. A nyugdíjazás előtt állók és a középiskolások
létszáma alacsony. A nyugdíjasok lassan visszatalálnak és egyre nagyobb
létszámban veszik igénybe szolgáltatásainkat.
Annak ellenére, hogy a 14 év alatti korosztályból van a legtöbb olvasónk, sajnos
a korcsoporti eloszlás nem kiegyensúlyozott. A felső tagozatos korosztály, amely
már egyedül tudna a könyvtárba járni, kis létszámban képviselteti magát. Az
iskolában kevés olyan feladatot kapnak, amelyhez szükség lenne a könyvtárra.
Feladataik nagy részét internet segítségével oldják meg. Nem elvárás a pedagógusok részéről, hogy papír alapú forrásmunkát is feltüntessenek a gyűjtőmunkához. Igaz, ahhoz ismerniük és látogatniuk kellene a könyvtárat az
iskolákban dolgozó kollégáknak is.

Könyvtári munkánk
A 2016 novemberében elkezdett állomány cutterezése a tavalyi év végére befejeződött. A napi feladatok mellett sikerült a raktárunkat is rendbe tenni, az
összes könyvet áttekinteni és jelzetelve újra sorba rendezni. A raktárunk immár
áttekinthető és elmondhatjuk, hogy egyszer átforgattuk a könyvtár egész
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állományát, jócskán selejteztünk is, mert a 2017 előtti időszakban nem volt
jellemző munkatársainkra. Mi is nagyon sajnáljuk, ha egy könyvtől meg kell,
hogy váljunk, de tudomásul kell venni, hogy a könyvtár falai nem tágulnak,
nagyobb tér nem lesz és az új könyveket el kell helyeznünk a térben. Gondosan
mérlegelünk minden könyv selejtezésénél.
Ebben az évben folytattuk a munkánkat a kölcsönzési „fegyelem” megerősítése
terén. Hosszú évek óta fennálló technikai problémát sikerült megoldania a
Szikla csapatának karöltve intézményünk rendszergazdájával. Most már elmondhatjuk, hogy minden olvasónk, aki érvényes e-mail címmel rendelkezik,
megkapja leveleinket, amivel régi hiányosságot pótoltunk.
Egy olvasót kivéve, mindannyian örömmel vették a 2017-es év végén bevezetett
rendszert, hogy olvasóinkat már lejárat előtt három nappal a Szikla rendszer
figyelmezteti a kölcsönzési idő lejártára. Az idős úr zokon vette és félreértette a
levél tartalmát.
Ebben az évben is frissítettük a kötelező olvasmányok listája alapján állományunkat, amiért köszönet az iskolai könyvtárosoknak. A Német Nemzetiségi
Általános Iskola könyvtárosával különösen szoros munkakapcsolatot sikerült
kialakítani.
3668 személy (3080 különböző) több mint 15 ezer könyvet kölcsönzött ki. 3873
(3256 különböző) személy 9841 könyvet hozott vissza. 2280 személy (2042
különböző) 5597 könyvnek kérte a meghosszabbítását.

Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények, olvasáskultúra fejlesztő
programok
2018-ban is folytatódott hagyományosnak mondható dia-filmvetítési sorozatunk.
A téli hónapokban, minden hónap utolsó csütörtökén, változó érdeklődés mellett
került sor a mesélésre.
A nyári hónapokban (június, július és augusztus) a diavetítést a „Mesés nyári
estek” váltotta fel. Vannak évek óta visszajáró és új látogatóink is, akik lassan a
paraván másik oldalán lesznek segítségünkre. Az idén kipróbáltunk az egyik
bábelőadás keretében egy új, interaktív mese előadási módot, ahol is a gyerekek
főzték meg a „Kőlevest”. Tanulságos volt, hogy a gyerekek mennyire „kiéhezettek” az ilyen és ehhez hasonló foglalkozásokra. Az előadások utáni
kötetlen beszélgetések a szülőkkel, nagyszülőkkel és a gyerekekkel azért hasz70

nosak, mert ezeken van lehetőség kötetlenül megvitatni, hogy milyen meséket
néznek, milyen meséket olvasnak családi körben, kik a divatos szerzők. Ezek az
információk nagyban segítenek minket az állomány gyarapításának tervezésében. A limonádé és a dinnye már csak hab a tortán az előadások után.
A Sashegyi Általános Iskola nyugdíjas pedagógusai a könyvtárban találkoztak,
igaz szerény létszámmal és kevés alkalommal, hogy egy jót beszélgessenek a
„régi szép időkről” és természetesen a mai iskolarendszerről is, mert mint
tudjuk, a pedagógus az pedagógus marad élete végéig.
Fogadtunk óvodás csoportokat és kisiskolás gyermekeket. Többségük első látogatását tette nálunk. Külön öröm, ha rövid idő elteltével ismerős arcként
felbukkannak a szülőkkel vagy nagyszülőkkel, hogy könyvet is kölcsönözzenek.
Ebből arra következtetünk, hogy bizony az iskoláknak nagy a felelőssége, hogy a
gyerekekből könyvtárlátogató válik-e és ezzel esetleg aktívan olvasó ember vagy
sem.
2018. november elején, gyermekkönyvtárosként, örömmel vettem részt a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda által koordinált Múzeumi
és könyvtári fejlesztések mindenkinek programsorozat keretében: "Az én
könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 projektjében, mintaprogram
kipróbálóként.
Egy másik könyvtáros megtervezett mintaóráját kellett megvalósítani, pontos
megadott szempontokat követve, lehetőleg a legkevésbé eltérve a leírástól.
Ennek a nehézsége pont a „könnyűségében” rejlik. Egy adott óratervet
maradéktalanul megvalósítani még annak sem könnyű, aki megtervezi. Az élet
(és főleg a gyerekek) az órákon gyakran közbeszól. Segítségemre volt a bemutató óra megtartásában a Német Nemzetiségi Általános Iskola 2. osztálya.
Remélem, hogy máskor is ellátogatnak hozzánk.
2018-ban is helyet biztosítottunk a Senior Akadémia előadássorozatának, amely
nem kizárólag a szépkorúak körében örvend nagy népszerűségnek.
Továbbra is készítünk faliújságot a kiemelkedő, jeles évfordulók alkalmából a
bejárat melletti falfelületen, az évfordulók alkalmából kigyűjtjük a témában fellelhető könyveinket az állományból, hogy így is meghozzuk az olvasóink kedvét
az olvasáshoz, tájékozódáshoz.
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Az elmúlt évben is kértek tőlünk főleg a „szépkorúak” bőven segítséget a
számítástechnikai alapismeretek elsajátításához vagy e-mail cím létrehozásához,
üzenetek megválaszolásához vagy online rendeléshez.
2018-ban három író-olvasó találkozót sikerült megszervezni, amelyek azonban
túlmutattak a régi megszokott kereteken. Kettőt gyermekek számára szerveztünk,
amelyért külön köszönet a Holdvilág-árok Kulturális Egyesületnek, akikkel
karöltve pályázati pénzből tudtuk vendégül látni Szalma Edit nemzetközi hírű
gyermekkönyv illusztrátort és Szegedi Katalin, meseírót, illusztrátort, aki ebben
az évben már saját maga készítette kis bábszínházat is hozott.
Szalma Edit külön erre az alkalomra tervezett egy kifestőt, amelyet a gyerekek
életkoruknak megfelelően kifestettek vagy saját rajzokkal kiegészítve maguk
válhattak életük első mesekönyvének illusztrátorává. Mivel a találkozás a
Népmese Napja alkalmából realizálódott, ezért egy olyan mesét választottunk a
művésznővel közösen, amelyet ő illusztrált. Amíg a gyerekek alkottak, a felnőttek
rengeteg kérdéssel halmozták el Szalma Editet, érdeklődve a munkafolyamat
különböző fázisairól, egy-egy mű születésének körülményeiről.
Szegedi Katalin egy szombat délelőtt látogatott el hozzánk híres Láda
Színházával, ahol Palkó és Lenka története került elő az utazó bőröndből. A
bábszínház után kézműves foglalkozás keretén belül elkészíthették a mese
szereplőit. Szebbnél szebb művek születtek. A gyerekek és szülők is egyértelműen
élvezték az előadást és reményüket fejezték ki, hogy lesz folytatása a gyerekirodalom szereplőivel való találkozásra.
Mindent elkövettünk, hogy a felnőtt lakosságnak szánt könyvbemutatóra sokan
eljöjjenek, de még minket is meglepett a megjelent érdeklődők a létszáma, a
Lóczy István az Imedius Kiadó vezetője által tartott könyvbemutatóval
egybekötött előadáson. A kiadó több, a magyarországi németek történetét
feldolgozó témájú könyvet adott ki, amelyek a nagyközönségnek szóló,
olvasmányos, ugyanakkor sok értékes történelmi és kulturális információt
tartalmazó kiadványok. 2018. március 27-én két könyv állt a középpontban
(mindkettő magyar fordításban): az egyik Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok
bejövetele c. könyve (történelmi regény a 18. századi nagy dunai német
bevándorlásról, első megjelenése 1913), illetve Hans Faul: Neue Heimat c.
könyvének (1921) (A svábok az új hazában) magyar fordítása, amely kifejezetten
a Buda környéki területre történő betelepülést meséli el, regény ez is. A könyvek
történelmi szempontból hitelesen mutatják be az eseményeket.
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A könyvtár szerves része a művelődési ház életének. A munkatársai a városi
ünnepségek, szervezésében, rendezésében és a lebonyolításában egyaránt részt
vesznek.
Reményeink szerint a 2018-as évben is hozzájárultunk a város kulturális
életének sokszínűségéhez.

2019. március 13.
Benkovics Zita
a könyvtár vezetője
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A könyvtár munkaterve
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Pomázzal kapcsolatos anyagok láthatóvá tétele a könyvtárban
„Az én Pomázom”rajz verseny
Irodalmi és kulturális évfordulók
Tervezett programok

Személyi feltételek
A 2019-es évben tervezett személyi változás nem szerepel könyvtárunk életében.
A Munkát továbbra is két felsőfokú szakirányú végzettségű könyvtáros és egy
asszisztens látja el.

Nyitva tartás
Nyitva tartási rendünk elnyerte a látogatóink tetszését. Egy rövid kérdőíves
megkérdezés során az olvasók megerősítettek minket abban, hogy a szombati
nyitva tartás egy órával előre hozása jó döntés volt.

Az olvasók személyes adatainak kezelése
Ebben az évben is ellenőrizzük minden tagságát megújító és újonnan beiratkozó
olvasó adatainak helyes bevitelét, kiemelten az elektronikus elérhetőségét és
telefonszámát.
A 2018. május 25-vel bevezetésre került általános adatvédelmi rendeletet az
önkormányzat által megbízott szakember készítette el az önkormányzat
intézményei részére. A majdnem egy éves működtetése alatt születtek tapasztalatok, amelyek alapján némi kiegészítésre a tájékoztató szorul, ezeket az
év első felében összegezzük és a szakember segítségével kiigazítjuk, hogy előírt
törvényi előírásoknak megfeleljünk.

Az elektronikus katalógus olvasók általi használatának támogatása
Az egyik olvasói gép mellett elhelyezett rövid írásos tájékoztató segítségével
bárki helyben használni tudja az elektronikus adatbázisunkat.
75

Egyelőre anyagi okok miatt nem áll módunkban katalógusunkat online elérhetővé tenni. Ezt csak a vásárolt dokumentumok terhére történhetne, amit a
felmerülő igény nem indokol. Olvasóink korosztályos összetétele és az igények a
hagyományos szolgáltatásokat támasztják alá. Budapest nagykönyvtárai és a
közeli Pest Megyei Könyvtár elszívó ereje sok esetben érezhető. Több könyvtári
szolgáltatásainkat igénybe vevő számol be arról, hogy tagja más könyvtárnak is.

A könyvállomány feldolgozása, selejtezése
Elmondható, hogy állományunkat átnéztük, felcuttereztük. Elenyésző számú
dokumentum maradt a raktárban, amely még nem esett át a selejtezés folyamatán. Úgy gondoljuk, hogy most már könnyebb lesz az egyensúlyt tartani a
gyarapítás és apasztás között. Tudomásul vesszük, hogy térbeli lehetőségeink
bővülni egészen biztosan nem fognak, tehát ehhez kell alkalmazkodnunk.

Kiemelt figyelem a tanulókra
Új módszereket kell bevetnünk annak érdekében, hogy a „lemorzsolódott”
korosztály visszataláljon a könyvtárba. Megfigyeléseink szerint, azok a látogatók, akik először kényszerből (pl. kötelező olvasmány) látogatnak hozzánk,
legtöbbször a könyv visszaadása után maradnak nálunk és kölcsönöznek más
könyveket. Ha elfogadnánk, hogy a gyerekek nem szívesen olvassák a régi
kötelező olvasmányokat és lehetővé tennénk a diákok számára, hogy a hozzájuk
közelebb álló könyvekből válogassanak, talán többen szeretnék meg az olvasást.
Hiszen valljuk be, hogy az elmúlt 10-20 évben is születtek olyan művek, amelyek
segítségével a regény vagy pl. az elbeszélés műfaji elemzése megtörténhetne.

Korosabb olvasók internethasználatának támogatása
Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a könyvtárunkat látogató
korosabb olvasók internet használati készségét fejlesszük és kedvüket meghozzuk
az információszerzés ezen módja iránt. Szívesen állunk rendelkezésükre akár
egyénileg, akár kisebb csoport megkeresésére.
Terv volt a 2019-es évre, hogy még egy gépet az olvasók rendelkezésére
bocsátunk, ami e munkaterv írása alatt már meg is történt. Jelenleg főleg az
idősebb korosztály használja azokat, többnyire böngészésre, esetleg azok, akik
76

nem rendelkeznek nyomtatóval és nálunk szeretnék dokumentumaikat kinyomtatni.

Kapcsolatok kiépítése helyi szervezetekkel
Keressük, kutatjuk a kapcsolatokat a város szervezeteivel és örömmel vesszük,
ha minket megtalálnak. Szívesen adunk teret okos, új, profilunkba illő programoknak.

Tájékoztatás programjainkról, az új könyvekről
Kihasználva a közösségi fórumok nyújtotta lehetőségeket, programjainkról, új
könyveinkről igyekszünk naprakészen tudósítani. Bár a tavaly elfogadott GDPR
némileg megköti a kezünket és minden fénykép kattintását kétszer is meggondoljuk, azért igyekszünk képes beszámolóval is szolgálni majd.

Statisztikai adatszolgáltatás, éves beszámoló, munkaterv elkészítése, elégedettségi felmérés az olvasók körében
2019 első két hónapjának a feladatai közé tartozik a könyvtár állománymérlegének elkészítése, vagyis a könyvtári statisztikai adatszolgáltatás. Elkészítjük a 2018-as év beszámolóját és a 2018-as év munkatervét.
A 2019-es évben tervezünk rövid, kérdőíves elégedettségi felmérést olvasóink
körében.

Új dokumentumok feldolgozása
Az év folyamán megvásárolt és ajándékba kapott dokumentumokat folyamatosan
feldolgozzuk (leltározás, cutterezés, szakozás, gépre vitel, kódolás), és az
olvasók rendelkezésére bocsátjuk. A könyvtári feldolgozás gépi részét a lehető
legrövidebb időre csökkentettük, hogy az új könyveket olvasóink minél előbb
kézhez vehessék.
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SZIKLA-program
A SZIKLA integrált könyvtári rendszerhez 2019-ben is megvásároljuk a munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges adatbázis- és szoftverkövetést. A rendszer
működtetői szinte korlátlanul segítségünkre vannak, ha valamilyen problémát
nem tudunk megoldani.

Fénymásolási, nyomtatási lehetőség
Megmaradt a fénymásolási és nyomtatási lehetőség, áremelést ezen a területen
nem tervezünk 2019-re. Marad az oldalanként 25 Ft. A fénymásolást egy kis
teljesítményű, régi géppel végezzük, amelynek fenntartási költsége nem
alacsony, de az évi kb. 1000-1200 oldalas fénymásolási igényt a gép elbírja,
legfeljebb többletbevételt nem termel. Ebben az esetben az elsődleges cél, hogy
a lakosságnak legyen lehetősége helyben fénymásoltatni.

A folyóiratok rendelése a 2019-es évre
Nem történt számottevő változtatás a folyóiratok rendelése terén. Nagyságrendben az előző évi összegben rendeltünk folyóiratokat,14 különbözőt,
141.991,- Ft összegben.

Bízunk benne, hogy az NKA adományozó programja folytatódik, így számos
irodalmi, társadalomtudományi folyóirathoz jutunk hozzá ajándékként. A tavalyi
évben is kb. 60 különböző időszaki kiadványt küldtek könyvtárunk részére.

Gyermekkönyvtári órák
Folytatjuk állandó programjainkat, mint például gyerekkönyvtári órák, melyet
az igényeknek megfelelően tartunk ebben az évben is általános iskolásoknak és
óvodásoknak egyaránt. A látogatás előzetes bejelentkezés, illetve időpont-egyeztetés alapján történik.
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Diavetítés és mesélés
Diavetítést szervezünk azokban a hónapokban, amikor még korán sötétedik,
hogy az amúgy is hosszú, téli estéket lerövidítsük.
A „Mesés nyári estek” mesesorozat kedvence a gyerekeknek június, július,
augusztus hónapban, amelyeknek külön jó hangulatot biztosít a művelődés ház
előtti árnyas lugas vagy eső esetén az előtető az immár megújult burkolattal.

A gyermekkönyvtári részleg még barátságosabbá tétele
Továbbra is folytatjuk a gyermekkönyvtári részleg évszakokhoz, nagyobb
ünnepkörökhöz kapcsolódó dekorálását, hogy a gyermekek számára még vonzóbbá, barátságosabbá tegyük a könyvtárat, valamint beszélgetésindítónak
szánjuk hagyományaink, szokásaink témakörében. A könyvtári kanapé a színes
párnákkal kiegészítve elnyerte az apró látogatók tetszését, nagyon népszerű.

Könyvbemutató, író-olvasó találkozó, gyermekműsor
Megfelelő támogatás esetén több könyvbemutatót és író-olvasó találkozót és
gyermekműsorokat is tervezünk:

Écsi Gyöngyi - szlovákiai bábművész, előadó

2-3 helyi illetőségű író bemutatása (pl.: Farkaslaki Jakab György,
Konczek József)

egy kihelyezett író-olvasó találkozó megszervezése a helyi idősek otthonába

Fellinger Károly, felvidéki magyar költő versórája
Helyszín biztosítása a „Sasis Tere-Fere” részére
Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola
nyugdíjas pedagógusainak továbbra is havi rendszerességgel helyszínt biztosítunk a könyvtár olvasótermében „Sasis Tere-Fere” címen. Jó hangulatban
emlékeznek a saját diák és pedagógus éveikre, de meglepően jól tájékozottak a
pedagógus társadalom mai feladataiban.
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Továbbképzés
2019-ben is részt veszünk a szentendrei megyei könyvtár által szervezett
továbbképzéseken és szakmai előadásokon, amelyek szerdai napra esnek, amikor
a könyvtár zárva tart.
Szeretnénk Ha Biró Dorottya könyvtári asszisztens és Nyári Bosziljka a
művelődési ház asszisztense részt vennének a Szikla alapkezelő tanfolyamon,
hogy az esetleges helyettesítések alkalmával ne okozzon gondot számukra a
kölcsönzési rendszer üzemeltetése. Ez egy ingyenes képzés, amelyet a NetLib
minden, a programot kezelő kollégának térítésmentesen ajánl fel egy alkalommal.

Helytörténeti gyűjtemény
A könyvtár - könyvtárállományának áttekintése után - kiemelten fontos
feladatnak tartja a helytörténeti gyűjtemény felkutatását és feldolgozását.
2017-ben kezdtük el feldolgozni a helytörténeti témában fellelhető anyagokat és
ezt a munkát folyamatosan végeztük 2018-ban is. Az első 85-90 db birtokunkban
lévő dokumentumot táblázatba foglalva, leiratozva, beszkennelve a dokumentum
címlapját és tartalomjegyzékét, a facebook oldalon és a honlapon elérhetővé
tesszük a lakosság számára. Ezt a munkánkat szeretnénk folytatni.
Terveink közt szerepel kihasználni az értéktár nyújtotta lehetőséget, hogy
közvetlen környezetünk természeti és épített örökségét ne csak dokumentáljuk,
hanem elérhetővé tegyük mindazok számára, akik szeretnék megismerni.
A Pomázon található, értéktárba kívánkozó helyi nevezetességeket összegyűjtjük,
készítünk egy fényképekkel ellátott javaslatot, amelyet az Értéktár Bizottságnak
benyújtunk megfontolásra.
Szép gondolat, hogy idővel megjelenjen egy kiadvány, amely felölelné Pomáz
értékeit, amely nemcsak Pomáz lakosságának, hanem a településünkre látogató
turistáknak is hasznos lehetne.
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Pomázzal kapcsolatos anyagok láthatóvá tétele a könyvtárban
Szeretnénk, ha az itt élő írók, költők, helytörténészek művei külön polcon
kapnának elhelyezést. „Akikre büszkék vagyunk” polc jó lenne, ha büszkeséggel
töltené el azokat, akik ide kerülnek és természetessé válna, ha a szerzők, mint
kötelespéldányt, egyet a kiadványok közül felajánlanának. 2018-ban már
érkezett ilyen módon könyv a könyvtárunkba.
Másik polcunk a „Pomázról képekben”. A könyvtári raktár rendszerezése
közben számos fényképet találtunk, amelyeket beszkennelünk, mert elérhetővé
kívánjuk tenni a nagyközönség számára. Szeretnénk bevonni Pomáz lakosságát,
abba, hogy feliratozzuk a képeket. Bizonyára sok szereplőt és helyszínt
felismernek majd. Ezzel kapcsolatban állásfoglalást fogunk kérni szakembertől,
mert nem szeretnénk a GDPR hatálya alá eső jogokat megsérteni.

Irodalmi és kulturális évfordulók (amelyekre kis kiállítással, faliújsággal
emlékezünk)

I. SZÜLETETT
90 éve született
Kertész Imre író (1929-2016)
125 éve született
Péchy Blanka színész, nyelvművelő (1894-1988)
175 éve született
Arany László költő, kritikus, népmesegyűjtő (1844-1898)

II. ELHUNYT
30 éve hunyt el
Márai Sándor író, költő (1900-1989)
Weöres Sándor költő, műfordító (1913-1989)
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40 éve hunyt el
Örkény István író, drámaíró (1912-1979)
50 éve hunyt el
Tersánszky Józsi Jenő író (1888-1969)
75 éve hunyt el
Radnóti Miklós költő, műfordító (1909-1944)
90 éve hunyt el
Benedek Elek író, újságíró (1859-1929)
100 éve hunyt el
Ady Endre újságíró, költő (1877-1919)

Tervezett programok
január

Január 19-én a Magyar Kultúra Napján a könyvtár is bekapcsolódik a
művelődési ház rendezvényének lebonyolításába.

Január 31. Diavetítés.
február

Február 14. Bálint nap alkalmából a könyvtárban vörös szíveket rejtünk
el olvasóink részére, amelyeket magukkal vihetnek és a rajta lévő szerelmes
idézetekkel meglephetik szeretteiket.

Február 21. Diavetítés.
március

Március 7. (csütörtök) Diavetítés.

Március 14-15-én a Fáklyás felvonulás a nemzeti ünnep alkalmából
rendezett az ünnepség lebonyolításában veszünk részt
április

Április 11. a Művelődési Házzal közösen a magyar költészet napja
alkalmából szervezett ünnepségsorozat megrendezésében veszünk részt. Április
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11-én, szerdán, a költészet napja alkalmából a hagyományossá vált
„Versmegálló” rendezvény megtartására kerül sor a HÉV állomáson.
A megjelent iskolások, óvódások verseket szavalnak, utána egy kis harapnivalóval és üdítővel kínáljuk meg őket.
A könyvtárban színes kis lapokra versidézeteket írunk, majd szalaggal átkötve az
arra járó embereknek ajándékozzuk.

„Az én Pomázom”rajzverseny meghirdetése április hó közepén.
május

Május 25. (szombat)„Gyermeknap” alkalmából évek óta sok színes
rendezvénnyel várja a pomázi művelődési ház és könyvtár a gyerekeket és a
szüleiket. Kézműves foglalkozással és játszóházzal szeretnénk hozzájárulni a nap
sikeréhez.
június

Június 27. Mesés nyári est 1.

Mesés nyári esték (Három meséből álló mesedélután az olvasóink részére,
ahol egy-egy mesét előadunk a gyerekeknek, az előadás után a mesét
dramaturgiailag feldolgozzuk, lerajzoljuk.).

Ebben az évben is megvendégeljük látogatóinkat idénygyümölccsel, ízletes
zöldségekkel és limonádéval.
július

Július 11. Mesés nyári est 2.
augusztus


Augusztus 15. Mesés nyári est 3.

szeptember

Szeptember 14-én tartjuk Pomáz Város Napját. Ahhoz, hogy egy ilyen
nagyszabású rendezvényen minden működjön, már jóval előtte megkezdődnek a
szervezési feladatok. Mind az előkészületekben, mind az aznapi teendőkben
maximálisan kivesszük a részünket.

Szeptember 30. (hétfő) Benedek Elek születésnapja a Magyar népmese
napja. Várjuk mesélni szerető nagymamákat, akik aznap mesélnek a megjelent
gyerekeknek.
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október

Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja – Faliújságon emlékezünk meg
hőseinkről.

Október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából összegyűjtjük a könyvtárban fellelhető témában megjelent könyveket, azokat jól
látható helyre tesszük, hogy olvasóink figyelmét felhívjuk rájuk.

Október 23-án a nemzeti ünnep alkalmából, részt veszünk az 56-os
emlékműnél a rendezvény előkészületében, lebonyolításában, majd a díszletek és
a technikai eszközök elpakolásában, visszaszállításban a művelődési házba.

október 24. Diavetítés.
november

November 11. Márton napi – kézműves foglalkozás keretén belül lámpást
készítünk.

November 21. Diavetítés.
december

A könyvtár karácsonyi díszbe öltözik.

Működik a „Mikulás posta” rajzverseny óvodásoknak – télapó részére

December 12. Diavetítés.

Decemberben segédkezünk az adventi ünnepek megszervezésében, a
Mikulás fogadtatásánál.

Az adventi vásár megszervezésében veszünk részt.
2019. március 18.
Benkovics Zita
könyvtárvezető
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Életünk képekben

Így vártuk a gyerekeket a „Mesés nyári esten”

Olyan jól sikerült a bemutató, hogy fotózni is elfelejtettünk
85

Elbújtunk az eső elől…. Bábjáték a legkisebbeknek a szép, újrakövezett bejárati
teraszon

Fellinger Károly, a talán legtermékenyebb felvidéki költő 30 mesekönyvet ajándékozott könyvtáruknak
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„Az én könyvtáram” projekt keretében mintaprogram kipróbálók voltunk

A bemutató órán a gyerekek jól érezték magukat
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Még mindig elvarázsol a diavetítés

A karácsonyi játszóházban születtek…..
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Nagy érdeklődés mellett született sok Lenka és Palkó

Sikere volt a mesefiguráknak és gyönyörű mesekönyveknek
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Megelevenedik a mese…..
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És jöjjön egy-két montázs….
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2018-ban készült plakátjaink
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