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„A műveltség nem ünneplőruha, amelyet hordani 
kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a 
kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.” 

             Németh László, író 
 
 
„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer 
belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A 
műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó 
energiabefektetést igényel.”     Simonyi Károly, költő 
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I. Az intézmény működésének tárgyi és személyi feltételei 
 
 
I/1. Az intézmény egységei: 
 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár többfunkciós közművelődési 
intézmény.  
Egységei: művelődési ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény 
Székhely: 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
Telephely: Faluház, 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1/a. 
 
 
I/2. Személyi állomány: 
 
Közalkalmazotti jogviszonyban 7 fő dolgozik az intézményben. 

 
➢ igazgató - könyvtári és közművelődési szakirányú, bölcsész egyetemi 

végzettség (8 órás)     
 

➢ könyvtáros – pedagógiai végzettség, középfokú segédkönyvtáros OKJ 
szakirány végzettségének megszerzése folyamatban van. (8 órás)     

 
➢ ifjúsági referens - szakirányú egyetemi végzettség (8 órás) 

     
➢ könyvtári asszisztens – érettségi, OKJ szakirányú végzettség (8 órás) 

 
➢ rendezvényszervező – érettségi, OKJ szakirányú végzettség (8 órás) 

                       
➢ technikai alkalmazott gondnok, takarító 2 fő (8 órás) 

                        
 
Tartós megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársunk 3 fő. 

   
➢ nyugalmazott helytörténész, tudományos munkatárs (heti 20 óra) 
   
➢ zenepedagógus gyermekfoglalkoztató (havi 20 óra)        

 
➢ nyugdíjas, Faluház-gondnok (havi 50 óra) 

 
➢ Boróka Néptáncegyüttes fellépései 

 
➢ Hang-, fény- és színpadtechnika 

 
➢ Gépészeti technika, házgondnok 
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KÖNYVTÁROS 
 
 Suplicz Zsoltné könyvtárosunk 2018 elején lépett munkaviszonyba. Pedagógus 
végzettsége nagy előny, a könyvtári szakirányú végzettség megszerzése folyamatban 
van. Művelt, rendkívül kedves, színes egyéniség. Nagy figyelemmel végzi és a 
tanulja a könyvtári szakfeladatokat, precíz, pontos, lelkes, lelkiismeretes munkatárs. 
Jó kapcsolatokat ápol az olvasók minden korosztályával, könyvtári órákat tart, 
valamint kreatív ötletei, számítógépes ismeretei révén plakátjainkat, meghívóinkat, a 
rendezvények dekorációit is ő tervezi, kivitelezi. 
Bár fő feladatköre a könyvtár, besegít a közművelődésbe, programokat szervez, részt 
vesz rendezvényeink lebonyolításában. Nagy reménységgel vagyunk iránta, hogy 
végre sok keresés után megtaláltuk a megfelelő embert erre a nagy empátiát, 
kreativitást és emberi jóságot, könyvszeretetet, széleskörű műveltséget igénylő 
feladatra. 
 
 
IFJÚSÁGI REFERENS 
 
 Vajda Andrea, ifjúsági referensünk szintén 2018-ban kapcsolódott be 
intézményünk életébe Nagy Enikő feladatkörét vette át, aki jelenleg GYED-en neveli 
kisgyermekét. 
Munkába állásnak másnapján már a nagysikerű Mobilitás Napot szervezete. Sikerrel. 
Felvette a kapcsolatot nevelési intézményeinkkel, számos nagyszerű és nagy 
érdeklődésre számot tartó program dicséri sokrétű munkáját pl. az Adventi 
műsorok, Szülő Klub, Mozgó Planetárium, kézműves pályázatok, stb. Nagy 
igyekezettel keresi a kapcsolatot településünk ifjúságával.  E téren igen nehéz a 
dolga, mert a főváros által kínált programok sokaságával, színvonalával és 
költségeivel mi nem tudunk versenyezni. Az általános iskolás korosztály 
könnyebben megszólítható, mert ők még nem utazhat önállóan Budapestre, viszont 
szórakozni vágynak és szívesen járnak be hozzá az Ifjúsági Klubba. Megpróbál az 
együttműködő középiskolásokkal egy aktív közéleti csoportot létrehozni, s az ő 
segítségükkel bevonzani a fiatalok szélesebb rétegét. 
Nagyon sokoldalú és megbízható munkatárs, örülünk, hogy vele dolgozhatunk.  
Jelenleg az intézményi honlap létrehozásán fáradozik, szervezi a Szent Iván éji 
mulatságot a fiataloknak. Reméljük, sok éven át lesz lehetősége dolgozni 
Alsónémedin, és fáradozásai, hogy a némedi fiatalokban egy patrióta szemléletet 
alakítson ki sikerrel járnak. Ehhez a munkához minden támogatást meg kap 
Önkormányzatunktól és a közművelődési intézménytől. 
 
 
KÖNYVTÁRI ASSZISZTENS 
 
 Mihály Hajnal 2015 óta dolgozik a Halászy Károly Művelődési Házban, először 
kulturális közfoglalkoztatottként, majd szorgos és nagyteherbírású munkatárs lévén 
átkerült állományba. Pedagógiai asszisztens végzettsége mellé munka mellett 
rendezvényszervező OKJ-s képzést szerzett. Hivatalosan könyvtári asszisztensi 
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munkakört tölt be, de emellett besegít a közművelődési feladatokba is. Számos 
adminisztratív feladat az ő hatáskörébe került. 
Komoly munkát végez a könyvtári állomány gondozásában, a könyvek állagának 
felújításában. A leltári előkészítésben, a könyvtári tételek megfelelő tárolásában, 
adatolásában, a megfelelő szerelékekkel történő ellátásában. A tavalyi év nagy sikere 
volt az első Székelybál, melyet ő szervezett.  
Jó ízléssel Suplicz Erikával közösen végzik a dekorációs munkákat. 
Az utóbbi években másik nagyszabású rendezvényünknek, a Tánc Világnapján 
tartott Tácgálának is ő a szervezője. Kétkezi munkájának is nagy hasznát látjuk az 
olyan rendezvényeinken, mint a Pörkölt Fesztivál, Községi Disznótor stb. 
Vendéglátással járó eseményeinknél, bizton rábízhatóm a vendéglátás, terítés. 
szervírozás lebonyolítását. Megbízható, precíz, pontos, nagy teherbírású munkatárs, 
aki sosem a munkaidő végét, hanem a rendezvény színvonalas lebonyolítását tekinti 
mérvadónak. 
 
 
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ 
 
 Fábián Istvánné 2014-től előbb 4, majd 6, végül 8 órában dolgozik 
intézményünkben. Eleinte a takarítói munkakörbe segített és gondnoki, kézbesítői 
feladatkört látott el. Hamar kitűnt rátermettségével, megbízhatóságával, és a 
feladatok megnövekedésével egyre több, egyre nagyobb, szélesebb körű feladatot 
lehetett rábízni. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a legnagyobb odaadással végezte. 
Távollétem esetén őt bíztam meg az esetlegesen felmerülő feladatok elvégzésével, ő 
látta el az intézményben adódó feladatok irányítását, tartotta velem a kapcsolatot, 
intézte az aktuális feladatok pontos és precíz lebonyolítását. 
2016-ban munka mellett elvégezte a rendezvényszervezői OKJ képzést kiváló 
eredménnyel. Számos rendezvény pl. a, vegyes vásárok lebonyolítása, az Egészség 
Klub, a Farsangi, Adventi Gyermekdélutánok az ő munkáját dicsérik. 
Miután a 2018-ban a megnövekedett alapterület és rendezvényszám miatt engedélyt 
kaptunk még egy takarító alkalmazására a takarítói elfoglaltsága kisebb mértékű, a 
munkaideje főleg rendezvényszervezésből, szórólapok, plakátok, meghívók 
kihordásából, adminisztratív tevékenységből áll. Emellett szükség esetén a 
takarításba, teremrendezésbe, rendezvényi helyszínek kialakításába is besegít. 
Úgy érzem nagyon jó munkatársra találtam személyében, jobbkezem a 
munkavégzésben. Megbízható, precíz helyettest találtam benne, akire távollétemben 
nyugodt szívvel bízom intézményünket. 
 
 
GONDNOK, TAKARÍTÓ 
 
 Gersteinbrein Tamásné, Galambos Bertalanné takarító, gondnokként vannak 
állományban. A második takarítói álláshely kialakítására azért volt szükség, mert a 
2017-ben átadásra került új épület méretében és kihasználtságában is jelentős 
mértékben bővült. Fábián Istvánné munkakörét nagyrészt leköti a 
rendezvényszervezés. A Faluházzal együtt közel 2000 m2 alapterületű rendezvénytér 
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takarítását egy fő technikai személyzet nem tudja ellátni. A két takarító váltott 
műszakban dolgozik, így az épületben reggel 7 óra és este 8 óra között biztosított a 
személyzet. Gersteibrein Tamásné a takarítás mellett du. 16-20, van mikor 21 óra 
között portás feladatkört is ellát, Galambos Bertalanné pedig a kézbesítésben segít. 
Gersteibrein Tamásné a 2019. évben nyugdíjba vonul, de négyórás portási feladatok 
ellátásában a délutáni-esti órákban továbbra is számítunk munkájára. Galambos 
Bertalanné 2018 tavaszán került az intézményhez, személyében gyors, segítőkész, 
minden feladatot szívesen és pontosan ellátó munkatársra találtunk, aki feladatát 
lelkiismeretes, nagy munkabírással végzi. A munkaköri leírásban rögzített 
feladatkörén túl is mindenben lehet rá számítani. 
 Úgy látom, a jelenlegi munkatársi létszám (amennyiben a 4 órás portási állás is 
betöltésre kerül) az intézmény méretéhez és feladatkörének ellátásához megfelelő.  
Dolgozóink munkájával meg vagyok elégedve, s továbbra is bízom benne, hogy a 
rájuk bízott feladatukat maximálisan, erejükhöz mérten ellátják.  
A munkahelyi légkör és a kollektíva igen inspiráló, az összehangolt munkának, a jó 
emberi és munkatársi kapcsolatnak eredményeit megtapasztaljuk sikeres 
rendezvényeink során. 
Ez úton is köszönöm munkájukat és az irántam tanúsított lojalitásukat. 
 
 
KÜLSŐS MUNKATÁRSAINK 
  
FALUHÁZ GONDNOK 
 
 Jobbágy Jenőné, a Faluház gondnoka, nyugdíjasként megbízással látja el feladatát. 
Az évek során jelentősen bővült a Faluház szolgáltatási köre, valamint 
rendezvényeink száma megnövekedett, szerencsére az érdeklődés is egyre nagyobb. 
Sokan látogatnak el az év folyamán megtekinteni a helytörténeti gyűjteményt, s a 
kibővült kiállító tereket. Idős kora ellenére, szívesen és nagy kedvvel áll a látogatók 
rendelkezésére, szépíti erejéhez mérten az udvart. Vasárnap délutánjait a Faluházban 
tölti a vendégek fogadásával. Mesélőkedve minden látogatót lenyűgöz. Legfontosabb 
szerepe a gyűjtemény gyarapításában, az értékmegőrzésben, helytörténeti értékeink 
mentésében van. Jól ismerve a falu lakosságát, tudja, hogy az elhalt idősek után hol 
maradhattak olyan helytörténeti, néprajzi értékek, melyeket a hozzátartozók szívesen 
adományoznak a Faluháznak. Fáradhatatlanul járja a falut, feltérképezi a még 
meglévő értékeket, és lehetőség szerint az enyészettől megmentve gyarapítja a 
Faluház gyűjteményét. 
 
KULTURÁLIS MUNKATÁRS 
 
 Bálint István tanár úr, aki az OSZK nyugalmazott főmunkatársaként, 
művelődéstörténészként vonult nyugdíjba, szintén nyugdíjasként megbízással kerül 
alkalmazásba. Felbecsülhetetlen segítség, szakértelme, igényes munkája számos 
területen meglátszik. Végzi az Alsónémedi Hírmondó tördelését, korrektúrázását, 
tanácsai hozzájárulnak, hogy időszaki kiadványunk egyre színvonalasabb külsővel, 
formátumban jelenjen meg. Számos ismeretterjesztő, történelmi, helytörténeti, 
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honismereti írással színesíti annak tartalmát. Széleskörű könyvtári kapcsolatai révén 
2018-ban is számos kötet értékes szak- és szépirodalomhoz és művészeti albumhoz 
jutott térítésmentesen, ajándékként a könyvtár. Ő intézi többek között a Márai-
pályázatot, mely során 2018-ban is 100-nál több vadonatúj könyvet biztosított 
ingyenesen a könyvtárnak. Segít a könyvtári állomány feldolgozásában, javítja a 
felülvizsgálat során felmerülő hibás adatolást, segít a könyvállomány 
gyarapításában, vezeti a leltározási munkákat, a szakszerű selejtezést. A Faluházban 
folytatja az újonnan bekerülő dokumentumok leltárba vételét. Az itt töltött 
munkanapjain számos helyi lakos keresi fel, akár könyvekhez kapcsolódó 
kérdésekkel, akár helytörténeti emlékeikkel, családkutatással, meglátásaikkal, illetve 
a Hírmondóban olvasottakkal kapcsolatban. Személyes ismeretségei révén segíti a 
Művelődési Ház pályázati lehetőségeit. Idős kora ellenére nagyon aktív, reméljük, 
néhány évig még vállalja ezt a támogató, szakértő. tanácsadói munkát. 
 
 
ÓVODAPEDAGÓGUS 
 
 Cseri Tiborné óvodapedagógus munkája hatalmas segítség a kisgyermekes 
anyukáknak. A mozgásfejlesztő, zenei foglalkozások segítik a babák fejlődését, a 
nagyobbaknak nagyszerű óvodai előkészítést jelentenek. A kisgyermekek 
megtanulnak közösségben tevékenykedni, későbbi beilleszkedési problémák ezáltal 
kiküszöbölhetők. Időben felismerhetők és korrigálhatók képesség-zavaraik. Az 
anyukák, sőt a foglalkozásokon résztvevő apukák, nagymamák értékes szülői-
közösségre találhatnak, melyben megoszthatják egymással a gyermeknevelés során 
felmerülő tapasztalataikat. A foglalkozások érdekesek, vidámak, sokrétűek. 
A látogatottság is folyamatos és nagy létszámú. Minden pénteken délelőtt tartjuk a 
Zenebölcsi foglalkozásokat, melyeket Önkormányzatunk anyagilag dotál. 
 
 
HANG-, FÉNY- ÉS SZÍNPADTECHNIKA 
 
Rendezvényeink hang-, fény- és színpadtechnikai szolgáltatását valamint a sajtófotó 
szolgálatot Dr. Nagy Vilmos egyéni vállalkozóként látja el, évi 2 000 000 Ft 
keretösszegből gazdálkodhatunk e célra. munkájával meg vagyunk elégedve, nagyon 
igényes és pontos munkát végez. 
 
BORÓKA NÉPTÁNCSEGYÜTTES FELLÉPÉSEI 
A Boróka Néptáncegyüttes működését és fellépéseit a Művelődési Ház finanszírozza, 
évi 500 000 Ft-os keret áll rendelkezésünkre fellépőruhákra a néptáncvezető Józan 
Béláné tiszteletdíjára. Ezt a keretet a Nagyajtai Falunapokon való részvétel miatt 
2018-ban túlléptük, de saját erőforrásból sikerült kiegészíteni. 
 
GÉPÉSZET ÉS HÁZGONDOK 
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A gépészeti és a házgondnoki feladatokat Szlovicsák Zoltán látja el, nagyon 
szeretünk vele dolgozni, segítőkész, ötletdús, nem ismer lehetetlent. Nagy gondot 
fordít a ház műszaki állapotára és szakszerű üzemeltetésére. 
 
 
I/3. Nyitvatartási rend 2018-ban 
   
Könyvtár 
 
  H-SZe - 13-18 óráig 
  K - zárva, szakmai nap 
  CS - 10-15 óráig 
  P - 14-19 óráig 
   
 
A Művelődési Ház a munkanapokon 8-20 óráig, hétvégén a programokhoz igazodva 
tart nyitva. 
A Faluház minden vasárnap 15-19 óra között, illetve előzetes bejelentkezésre szükség 
szerint. 
 
 
I/4. Fejlesztések a 2018. évben 
 
Eszközgyarapítás:  
 

• Közel duplájára bővítettük a felnőtt és a gyermek könyvtár 
könyvespolcrendszerét. 

• Kialakítottunk és felszereltünk egy belső raktárhelyiséget, ahol a könyvtári 
feldolgozó munka folyik. 

• Új íróasztalokat és irodai székeket vásároltunk a könyvtár információsterébe. 

• Laptopot vettünk munkatársi használatra, rendezvények technikai 
színvonalának biztosításához. 

• A könyvtár részére számítógéphez kapcsolható kódleolvasó rendszert 
vásároltunk a leltári állomány és a kölcsönzési rend korszerűsítése céljából. 

• Elkészült új színháztermünk színházi függönye, valamint a színpadvilágítás 
első szakasza, a hangosítás és a mozivetítésekre szolgáló vetítővászon is 
felszerelésre került.  

• Új szőnyegeket vásároltunk a könyvtári térbe. 

• Mosógépet vásároltunk, valamint 200 főre bővítettük a vendéglátáshoz 
szükséges étkészlet, evőeszköz, pohár és abroszállományunkat. 

• Televíziót vásároltunk az ifjúsági klubba. 
 
Pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések, eszközgyarapítás: 
 

• A könyvtár részére a Márai-pályázaton 142 db könyvet, köztük szótárakat, 
lexikonokat nyertünk a könyvtári állomány gyarapítására. 
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• Érdekeltségnövelő pályázaton 400 000 Ft-ot nyertünk a könyvtári 
polcrendszer bővítésére. 

• A Bethlen Gábor Alap pályázatán jelentős összeget nyertünk a Nagyajtára 
való utazásra. 

• A Mobilitás Napot is pályázati pénzből finanszíroztuk. 
 
 
II. Rendezvények, működő csoportok a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtárban 
 
II/1. Rendezvények és a résztvevők számának alakulása a művelődési házban 
 
 Büszkén mondhatjuk, hogy a megújult és megszépült, kibővült rendezvényi 
tereinkben programjaink látogatottsága folyamatosan nő. Egyre nagyobb körben 
sikerül bevonni a lakosságot a részvételbe, közreműködésbe, szervezésbe. Bár 
számos ötlet és elképzelés vár még megvalósulásra. Szeretnénk még több különböző 
érdeklődési körű klubot szervezni, beindítani népfőiskolai előadásokat. 
A 2018. évben számos új kezdeményezést indítottunk, ami sikeresnek bizonyult.  
Nem győzünk elég hálásak lenni Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának, hogy 
felújította és kibővítette a Művelődési Házat és Könyvtárat valamint a Faluházat is 
folyamatosan újítja szépíti. 
 Könyvtárunk állománya minden évben folyamatosan gazdagodik, gyarapodik. 
Az Önkormányzat által biztosított állománygyarapítási keret vetekszik városi 
könyvtárok kereteivel. Olvasói létszámunk is folyamatosan növekszik.  Igyekszünk 
az olvasói igényeknek megfelelni, a könyvkéréseket mielőbb beszerezni. 
Sokan adományoznak könyveket a községi könyvtárnak, melyeket mindig örömmel 
és köszönettel fogadjuk. Az óvodásoknak és iskolásoknak tartott könyvtári 
foglalkozásaink is azt a célt szolgálják, hogy már a legkisebb korosztályt is 
rászoktassuk az olvasás, a könyvek szeretetére és a korszerű információszerzés 
lehetőségeire. Könyvtárunkban számos szolgáltatással állunk az olvasók 
rendelkezésére. Fénymásolás, nyomtatás, internetelérés, szkennelés, laminálás, 
faxolás és egyéb szolgáltatások közül lehet választani. 
Gyakorlatilag nem volt olyan kérésünk a 2018. évben, ami ne teljesülhetett volna. 
Nagyon igaznak érzem a beszámolom elejére írt, számomra feladtaként 
meghatározott jelmondatokat. Most, hogy megkaptuk, amire évtizedekre vágytunk, 
nem azt jelenti, hogy célunkat elérve megpihenhetünk. 
Sőt az egyik út végével, máris új úti cél áll előttünk. S az új, minden látogató által 
dicsért és csodált művelődési házunk új kihívások, új feladatok, új lehetősége elé állít 
mindannyiunkat. Nagy öröm számunkra, hogy településünk lakossága is hamar 
sajátjának érezte az épületet. Reggeltől estig nagy a jövés-menés, minden héten újabb 
és újabb programötletekkel, kívánságokkal állnak elénk látogatóink. 
 Mikor átadtuk 2017-ben az épületet sokan kételkedve csóválták fejüket, minek 
ekkora nagy épület, ki fog idejárni? A kételkedőknek jelentjük: már ott tartunk, hogy 
alig győzzük teremmel a gyarapodó programok sokaságát. 
Minden év, minden hónap, minden hét újabb és újabb kihívásokat tartogat 
számunkra. 
S ennek mi örülünk, és állunk elébe. 
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A helyi közművelődési színtér mindkét épülete maximálisan kihasznált. 
 

✓ A Faluházban előadásokat, bemutatókat tartunk az iskolásoknak, 
óvodásoknak. A Faluház udvarán kültéri nagyrendezvényeket szervezünk. 

✓ A Dózsa György téri épületünk gyakorlatilag hétfőtől szombatig, gyakorta 
vasárnap is teljes kapacitással üzemel. 

  
 
 

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
Kulturális programnaptár- 2018. 

Időpont Esemény Ft+ÁFA Helyszín Létszám 

január 13. 
szombat 

Vacsora a 2017. évi községi 
rendezvényeket 
segítőknek 

felajánlásból Műv.Ház 130 fő 

január 14. 
vasárnap 

Don-kanyar megemlékezés 
Áldos Egyesület, Papst 
József 

150 000 - Dózsa 
György tér 

60 fő 

január 27. 
szombat 

Magyar Kultúra Napja – 
Kovács Nóri: Nimród 
regéje;  

300 000 - Műv. Ház 
színháztere
m 

100 fő 

február 3.  Farsangolás – Bűvészshow 150 000- Műv. Ház 150 fő 

február 10. 
szombat 

Községi disznótor 400 000- Faluház 600 fő 

február 18. 
vasárnap 

Wass Albert emlékest 
Kárpáti R. Péter és 
társulata  

400 000- Műv. Ház 
színháztere
m 

100 fő 

március 8. 
csütörtök 

Húsvéti meseelőadás – 
Portéka színpad, 
bábelőadás 
2 előadásban 

150 000- Műv. Ház 
színháztere
m 

300 fő 

március 5. hétfő Nőnap, Cseppek 
Néptánccsoport 

50 000- Művház  
színháztere
m 

150 fő 

március 15. csüt. Községi ünnep 300 000- Szabadság 
tér 

500 fő 

március 22. csüt. Egészség klub 1. Dr Papp 
Zsolt a magas 
vérnyomásról 

10 000- Műv. Ház 60 fő 

április 5. 
csütörtök 

Széchenyi Napok 
Faluház-Honvéd nap 

100 000- Faluház 400 fő 

április 7. szombat Sportnap az Alapítvánnyal 
közös rendezvény 

50 000- Aula 
emeleti 

300 fő 
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galéria 

április 20  Virágok és Méhek napja   250 000- Faluház 
udvara 

500 fő 

április 29. 
vasárnap 

Táncművészeti Világnap 150 000- Aula 1000 fő 

május 6. vasárnap Anyák napja – Fantázia 
Művészeti Iskola 

30 000- Műv. Ház  
színháztere
m 

150 fő 

május 18. péntek Honismereti Kör 
a Némedi patika története 

50 000- Faluház 50 fő 

május 25. péntek Községi Gyermeknap  1000 000- Nagygödör 500 fő 

május 27. 
vasárnap  

Színházi előadás 
felnőtteknek 
Bál a Savoyban –Fedák 
Sári Színház 

500 000- Műv. Ház 
színháztere
m 

 
100 fő 

június 3. 
vasárnap 

Trianoni emléknap 150 000- Szabadság 
tér 

100 fő 

június 8.  Pedagógus nap 60 000- Műv. Ház 100 fő 

június 28. 
csütörtök  

Egészségklub 2.  50 000- Műv. Ház 60 fő 

július 12-17 Nagyajta Falunapok 700 00-  64 fő 

aug. 20. vasárnap Községi Ünnep 
NYWYG 

100 000- Szent István 
tér 

200 fő 

augusztus  
27-31. 

Napközis tábor a 
Faluháznál 

300 000- Faluház 40 fő 

szept. 1. szombat Pörkölt Fesztivál, Utcabál 
Kulturális program: vásári 
komédia, Fekete Lakkcipő 
– Christov Csaba 

700 000 
 
 

Faluház 10000 Fő 

szept. 6. 
csütörtök 

Egészségklub 3. 10 000- Művelődési 
Ház 

20 fő 

szept. 7. péntek  HOMOLYA GÁBOR 
KIÁLLÍTÁSA. 

10 000- Kamaratere
m 

60 fő 

szept. 14. péntek  Petrozsényi Eszter 
könyvbemutató 

10 000- Kamaratere
m 

50 fő 

szept. 16. 
vasárnap 

Községi Búcsú 480 000- Nagygödör 2000 Fő 

szept. 23. 
vasárnap 

Színházi est – Koncz Gábor 
Gyorsvonat 

240 000- Műv. Ház  
színháztere
m 

200 fő 

szeptember 30. 
vasárnap 16 óra 

Barabás Mihály: Növényi 
ornamentika Erdővidéken 
című könyvének 
könyvbemutatója 

10 000- Művelődési 
Ház 

50 fő 

szeptember 29. 
szombat 

Szüreti Felvonulás és Bál 1 300 000 Aula 1000 fő 
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október 3.  
szerda 

Bábos Mesekuckó 20 000 Műv. Ház 20 fő 

október 7. 
vasárnap 

Idősek Napja  
Cserháti Zsuzsa 
emlékkoncert 

600 000 Műv. Ház 200 fő 

október 20. 
szombat 

Székelybál  bevétel: 
300 000  Ft 
Nagyajta 
Óvoda 
részére  

Aula 300 fő 

október 23. kedd Községi Ünnep  130 000- Műv. Ház 200 fő 

okt. 26. péntek Dr. Polonkai Mária 
előadása 

30 000- Ált. Isk. 50 fő 

november 11. 
vasárnap 

Az a csodálatos operett 
Tihanyi Tóth Csaba 
társulata 

400 000- Műv. Ház 300 fő 

november 14 
szerda 9-12. 

Bábos Mesekuckó 40 000 Műv. Ház 40 fő 

november 18  
vasárnap 16 óra 

I.világháború lezárása 
Abasári történelmi kórus 
Takács Róbert 

150 000 Színháztere
m 

200 fő 

november 21 
szerda, 17 óra 

Szent Korona előadás 
Benkó Péter 

50 000- Kamaratere
m 

60 fő 

dec. 1. szombat, 
18 óra 

Katolikus kórus koncertje a 
színházteremben 

50 000- Színháztere
m 

200 fő 

december 1. 
szombat 

Tudományok Napja az 
iskolában 

250 000- Ált. Isk. 500 fő 

december 2. 
vasárnap 

Adventi gyertyagyújtás, 
Betlehem állítás 
NYWYG Advent 

90 000-  Szabadság 
tér 

300 fő 

december 4. kedd Színházi előadás 
gyerekeknek, 
 2 előadás – Tihanyi 
vándorszínpad 

250 000- Műv. Ház 
színháztere
m 

400 fő 

december 5. 
szerda 

Községi Mikulás 200 000- Község 500 fő 

december 9. 
vasárnap, 15 óra 

Karácsonyi Kaláka 
 

200 000- Műv. Ház 200 fő 

december 11.  Adventi teadélután 50 000- Műv. Ház 100 fő 

december 15. 
17 óra szombat 

Mágnás Miska – Fedák 
Sári 

800 000- Színháztere
m 

200 fő 

december 16. 
vasárnap, 15 óra 

Betlehemezés  50 000- Színháztere
m 

200 fő 

december 19 
szerda 

Bábos Mesekuckó 20 000- Műv. Ház 30 fő 

december 20. Karácsonyi 25 000- Tükrös 100 fő 
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csütörtök, 17 óra zongorakoncert terem 

 
 
 
II/2. Fantázia Művészeti Iskola 

 
 A Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alsónémedi tagozatai a 
Művelődési Ház ellenőrzése alatt állnak. Mi végezzük a helyi tanszakok tanárainak 
koordinálását, szervezzük óráikat, tartjuk a kapcsolatot a hallgatók, a szülők és az 
intézmény vezetősége között. Szervezzük fellépéseiket. 
Tanszakok: 

• zongora  

• gitár  

• citera 

• furulya 

• színjáték 

• néptánc 

• kézműves 
 

 A Fantázia Fantázia Alapfokú Művészeti Iskolát a 2002-2003-as tanévben 
alapította meg, és a mai napig is fenntartja a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
Tehetségeiért Alapítvány. Alig egy évvel később, a 2004-2005-ös tanévben 
Alsónémedi képviselőtestülete döntött úgy, hogy az Alapítvány működtessen 
alapfokú művészetoktatási intézményt a településen, amelynek helyszíne a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár. Az alapításkor minden támogatást 
megkaptunk a Képviselő-testülettől. A segítséget a mai napig megkapjuk, ezáltal vált 
lehetővé, hogy a művészeti iskola a település hétköz- és ünnepnapjainak részesévé 
váljon. Tanítványaink rendszeresen vettek részt eddig is a községi rendezvényeken.
 Viczkó Tamásné zongoratanárnő személyében magasan képzett, hosszú 
pedagógiai gyakorlattal rendelkező kiváló szakember került a zongora tanszak élére.  

Furulya tanszakunkon, Kiss Tibor tanár úrvezetésével is nőtt az évben a zene 
alapjait elsajátítani akaró növendékek száma, már van, aki a klarinét és a fuvola iránt 
is érdeklődik. 
A kézműves tanszakra olyan sokan járnak, hogy három csoportban dolgoznak Bori 
Teréz vezetésével. Nagy örömünk, hogy helyi pedagógust tudtunk bevonni a 
munkába, aki jól ismeri a gyermekeket, és művészeti iskola által fizetett óradíj helyi 
pedagógusnak jelent plusz jövedelmet 

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

Gitártanszakunk idén az előképzővel indult, mert nagyobb tanítványaink már 
középiskolások, és nem tudnak részt venni rendszeresen a foglalkozásokon. Ebben 
az évben, de még a jövő évben is építkezés folyik a folyamatosság érdekében. 
Tanárunk változatlanul Schweigert Krisztián. 

A színjátszó tanszak (vez: Juhász Lászlóné) ünnepi eseményekre felkészített 
tanítványait hallhatjuk és láthatjuk a különböző rendezvényeken, ahol 
szavalataikkal, irodalmi összeállításaikkal színvonalasabbá teszik ünnepeinket. 
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Néptánc tanszakunk az iskolavezetés együttműködésének köszönhetően 
szépen felfejlődik, bár várnánk a gyermekek nagyobb számban való jelentkezését, 
hiszen a Cseppek óvodás gyermektánccsoportból egyenes út vezetne az iskolai 
néptánccsoportba, melyet kiváló néptáncoktató, Balázs Péter, a Vasas 
Néptáncegyüttes szólistája vezet. 
  Képviselőtestület minden tagjának köszönjük, hogy mind erkölcsileg, 
mind anyagilag is támogatják a művészeti iskolát. Talán már nem lenne 
Alsónémedin művészetoktatás, ha az Önkormányzat át nem vállalja a térítési díj 
zömét.  
 Azzal tudjuk viszonozni az erkölcsi és anyagi támogatást, hogy a növendékek 
számára olyan szemléletet közvetítünk, amely meghatározó lesz életükben, s ez a 
művészetek iránti szeretet. 
Növendékek létszáma és megoszlása az egyes tanszakok között a 2018/19. I. 
félévben 
    Zongora: 20 fő 
    Gitár: 9 fő 
    Citera: 6 fő 
    Furulya: 12 fő 
    Kézműves: 59 fő 
    Néptánc: 12 fő 
    Színjáték: 25 fő 
 
Összesen: 143 Alsónémedi állandó lakcímmel rendelkező gyermek részesült 
művészeti oktatásban. 
 
 Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Kulturális Bizottság és a Képviselő-
testület elé terjesszem azon kérésünket, miszerint tisztelettel kérjük, járuljanak hozzá, 
hogy a művelődési ház művészeti díjat alapítson: a Kiss Ernő Művészeti Díj 
községünk azon fiataljainak illetve szülöttjeinek teremtene elismerést, akik kimagasló 
művészeti sikereikkel, eredményeikkel méltó képviselői lennének településünknek, s 
gyarapítanák jóhírünket a világban. A díjat a Magyar Kultúra Napján adnánk át, nem 
szükségszerűen minden évben, hanem amikor arra alkalmas díjazottat találunk. A díj 
odaítélése a mindenkori Kulturális Bizottság jogköre lenne, felterjesztő pedig a 
település közművelődési intézménye. 
 
 
II/3. A Művelődési Házban működő klubok, tanfolyamok, amatőr művészeti 
csoportok, kirendeltségek 
 

• Nyugdíjas klub  

• Zenebölcsi  

• Modern tánc 

• Meridián Torna 

• Jóga 

• Fantázia Művészeti Iskola foglalkozásai 

• Gyermek Angol 

• Aerobic 
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• Gyermekjóga 

• Gyermek Torna 

• KRESZ tanfolyam 

• Agrárkamara továbbképzései 

• Falugazdász Kirendeltség 
 

II/4. Egyéb rendezvények: 
 

✓ Konferenciák, ismeretterjesztő előadások, tanácsadások 
✓ Önkormányzati rendezvények  
✓ Árubemutatók, vegyes vásárok 
✓ Történelmi évfordulók megemlékezései 
✓ Társadalmi rendezvények – osztálytalálkozók, esküvők, ballagás, családi 

rendezvények 
✓ A művelődési ház a községi ünnepségek főszervezője és lebonyolítója szabad 

téren és az intézmény épületeiben egyaránt. 
✓ Tüdőszűrő, véradás 

 
IV. Kapcsolatok 
 

✓ A fenntartó önkormányzat maximálisan támogatja az intézményt szakmai 
munkájában, lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a folyamatos és 
színvonalas működéshez, fenntartáshoz, fejlesztésekhez. 

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

✓ Az Alsónémedi történelmi egyházakkal az őket érintő programokat 
folyamatosan egyeztetjük, és bevonjuk a megvalósításba. 

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

✓ A helyi kulturális csoportosulások, szerveződések munkáját támogatjuk, 
segítjük. 

✓ A Fantázia Művészeti Iskola alapítványával, igazgatóságával szoros 
együttműködésben végezzük a község művészeti nevelését. A folyamatos 
működést biztosító színtereket térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk, helyi 
ügyintézésüket is segítjük. 

✓ A NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület székhelyeként az intézményt 
használja, szakmai és személyes kapcsolatunk is kiváló. 

✓ A község oktatási és nevelési intézményeivel folyamatosan egyeztetünk, 
szükség esetén az általuk szervezett programok technikai hátterét biztosítjuk, 
igény szerint szakmai segítséget nyújtunk. 

✓ Kistérségi kulturális együttműködési megállapodás keretén belül a környező 
települések kulturális intézményeivel is jó munkakapcsolatot tartunk fent. / 
Vecsés, Gyál, Felsőpakony /. 

✓ A Dabasi Kossuth Lajos Művelődési Központtal, mint régióközponttal 
folyamatos a munkakapcsolat, a régiós értekezleteken, összejöveteleken, 
rendezvényeken részt veszünk. 
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✓ A könyvtár a Szentendrei Megyei Könyvtárral van folyamatos 
munkakapcsolatban. 

✓ A Pest Megyei Művelődési Intézet és a Nemzeti Művelődési Intézet 
rendezvényein folyamatosan részt veszünk. 

✓ A Tájház Szövetség rendezvényein szintén részt veszünk, folyamatos 
tájékoztatást kapunk. 

✓ Tagja vagyunk a Pest megyei Könyvtáros Egyesületnek. 
✓ Részt veszünk a Diák-közmunkaprogramban, melynek keretében több 

Alsónémedi lakhelyű középiskolás helyben végezheti el az 50 órás kötelező 
közmunkát. A fiatalok segítenek a könyvtár raktártereinek rendezésében, a 
faluház tárgyi néprajzi értékeinek állagmegőrző munkájában, a Faluház 
kertjének művelésében. 

 
Néhány beszédes adat a 2018. évről 

 
 Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételei 2018. 

 

rendezvénybevétel/Ft terembérlet/Ft 

814 ezer Ft 679 ezer Ft 

 
 

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kulturális célra fordító keretösszege 
2018. 

 

12 millió forint 

 
Községi Könyvtár állomány gyarapításra fordítható összege 2018. 
 

könyvtári dokumentum folyóirat 

1 500 000 Ft 300 000 Ft 

 
A fenti összegkeretből vásároltunk 796 db könyvtári dokumentumot, és járattunk 28 
féle folyóiratot. 
A 2018. évben a községi könyvtárnak több mint 500 kötet könyvet ajánlottak fel 
ingyen, ajándékba. 
Érdekeltségnövelő támogatást a beszerzéseink arányában 598 ezer Ft-tot kaptunk az 
államtól, amit szintén könyvvásárlásra fordíthattunk. 

 
Községi Könyvtár beiratkozott tagjainak száma 2018.évben 

 

beiratkozott olvasó ebből új/2018-ban 
iratkozott be 

733 fő 58 fő 

 
 

Községi Könyvtár dokumentumállománya 2018. évben: 
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könyvtári dokumentum (könyv, CD, DVD, 
hangoskönyv, térkép)  

27 416 db 

 
 

 
 Köszönöm, hogy 2018-ban is részt vettek rendezvényeinken, és támogatták a 
helyi közművelődés ügyét. Továbbra is számítunk aktív részvételükre és 
támogatásukra. 
 
Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2019. április 28. 
 
        Jobbágy Ilona 
      a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  
                                                                                intézményvezetője 
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