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Beszámoló az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

2016. évi működéséről és tevékenységéről 

,,Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.“ 

Kodály Zoltán 

I. Az intézmény működése, irányítása 
Az intézmény alaptevékenységét és működését az alábbi törvények és rendeletek és 

szabályzatok határozzák meg: 

• „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. Törvény” 

• az intézmény Alapító Okirata 

• Szervezeti és Működési Szabályzata  

• Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 23/2007. (IX.) 27.) Kt. számú rendelete a 

helyi közművelődési feladatokról  

• a „2017-2021 Kulturális Stratégia Nagykovácsi” (amelyet, Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzata 124/2016. (XII. 15.) Kt. számú határozatával fogadott el) 

Személyi feltételek 

Az intézmény szakmai működését négy fő szakképzett munkatárs látja el. Két könyvtáros: Bata 

Zsófia és Gyarmati Hilda, aki július 30-án nyugdíjba vonult. Helyére augusztus 1-jétől Illés 

Gabriella került. Két fő művelődésszervező: Diószeghy Tünde, aki egyben az intézmény 

vezetője is, és Ernei Júlia. 

A gondnoki, technikai és a takarítói feladatokat Görgényi Gábor gondnok-technikus és Bérces 

Gáborné takarító látja el. 

Intézményünk Nagykovácsi község többfunkciós kulturális intézménye két teljesen különálló 

szakmai terület feladatellátását biztosítja, melyet az érdeklődők, látogatók igényeit 

folyamatosan figyelembe véve igyekszik megvalósítani. 

Kulturális Közfoglalkoztatási Program 

A belügyminisztérium döntése alapján a Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma háttérszervezeteként 2015 márciusától harmadik alkalommal újra elindította a 

Kulturális Közfoglalkoztatási Programot, melynek keretében két fő: Illés Gabriella és Kemendi 

Ágnes közfoglalkoztatott vett részt intézményünk munkájában. 2016-ban Illés Gabriella 

helyére Vezér Eliza érkezett, az Országos Széchényi Könyvtár könyvtári 

közfoglalkoztatottjaként pedig Tompai Ildikó segíti munkánkat. 

A program 2017. február 29-ig tart, és várhatóan folytatódik, melyhez szeretnénk továbbra is 

csatlakozni. 
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Iskolai Közösségi Szolgálat 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2012. szeptember 1-jétől kötelező feladata az 

oktatási intézményeknek a közösségi szolgálat megszervezése, amely felmenő rendszerben 

vonatkozik a diákokra. A középiskolában a közösségi szolgálat megszervezése az iskola 

feladata és ezt együttműködési megállapodás útján szervezi meg a fogadó intézményekkel. 

Intézményünk 2016-ban is csatlakozott a programhoz, mint fogadó intézmény. A tavalyi évben 

16 fő középiskolás közösségi szolgálatát segítettük. Az együttműködés 2017-ben is folytatódik. 

Infrastruktúra, technikai feltételek 

Az Inkubátorházban nagyobb közönséget befogadó (100-130 fő) előadóteremben tartottunk 

rendezvényeket: nemzeti ünnepek, bérletes előadássorozatok kisiskolásoknak, ovisoknak, 

felnőtteknek, idősek világnapja, mindenki karácsonya, nyugdíjas farsang. A közművelődési 

feladatok ellátására mindkét 40-50 fő befogadására alkalmas közösségi termet is rendszeresen 

használtuk. A Faluház az intézmény telephelyeként is segíti működésünket. 2016 októberétől a 

Kossuth Lajos utca 61. szám alatti ingatlan is az Öregiskola telephelyeként működik. 

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2014.(XI. hó 20.) határozata 

alapján a Tisza István tér 7. szám alatti 428 hrsz. ingatlan az Öregiskola telephelyeként 

működik. Rendszeresen tartottunk rendezvényeket a Faluházban, a nyári táborainkat is június-

augusztus között, és helyet adtunk különböző szakköröknek, kluboknak. 

A Faluház otthont ad a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodájának és 

rendezvényeinek is.  

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola is napi szinten igénybe veszi az épületet, 

zeneórákat és koncerteket tartanak.  

A Kossuth Lajos 64. szám alatt található Nagykovácsi-Büszkeségpont 1956-os 

emlékszoba a Képviselő-testület 142/2016 (XII.15.) számú határozata alapján az intézmény 

telephelyeként működik. Jelenleg az 1956-os emlékszoba kiállítótérként rendszeresen 

látogatható, az Alapfokú Művészeti Iskola együttműködési megállapodás szerint zeneórákat 

tart az épületben. 

Programjainkat több alkalommal külső helyszínekre szerveztük: Római Katolikus 

Templom, Református Templom, Muflon Itató. Szabadtéri rendezvényeink megvalósításához 

intézményünk az alábbi helyszíneket vette igénybe: Tisza István tér, Római Katolikus 

Templom kertje, Kálvária kápolna, Teleki-Tisza-kastély parkja.  

A rendezvényekhez szükséges hang és fénytechnikai berendezések és bútorok 

beszerzését az intézmény éves költségvetésében tervezett és az ehhez kapott állami támogatás 

felhasználásával biztosítottuk. 
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II. Közművelődési tevékenység 

Információs tevékenység 

Az elmúlt évben intézményünk több csatornán tájékoztatta a lakosságot az Öregiskola 

rendezvényeiről. A programjainkat megjelentettük a Tájolóban, az intézményi honlapunkon 

(oregiskola.nagykovacsi.hu), az önkormányzati honlapon (nagykovacsi.hu), a Budakörnyéki 

Iránytűben, a Budakörnyéki TV-ben, a Nagykovácsi KábelTV-ben és a Facebook oldalunkon.  

Az intézmény rendezvényeiről plakátokat készítettünk, melyeket elhelyeztünk a 

település hirdető felületein, és elektronikus úton a folyamatosan bővülő címlistára feliratkozott 

érdeklődőket értesítettük. 

Pályázatok, támogatások 

A tavalyi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton kapott 1.488.000 Ft támogatást a 2016-

os évi költségvetésben elfogadott pályázati önrészt 3.900.000 Ft összeget az intézményi, 

községi és egyéb rendezvények technikai lebonyolításához szükséges eszközök vásárlására 

(hang és fénytechnikai berendezések), a Faluházban külső tároló, fedett terasz, híd és járda 

kialakítására, valamint berendezési tárgyakra fordítottuk. 

Ismeretterjesztés 

A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a 

közönség számára igyekeztünk hozzáférhetővé tenni a felnőttek tanulásában. 

Az alábbi ismeretterjesztő előadásokat szerveztük: 

• Január-december: Az én pódiumom a Linum Alapítvánnyal közös szervezésben 

tizenegy alkalommal 

Résztvevők száma: 20-50 fő/ alkalom  

• Esték a Pékdombról három alkalommal 

Résztvevők száma: 15-50 fő/ alkalom  

• Január 28. Dr. Bánó Imre: Mi az igazság a betlehemi csillag körül? A Keresztény 

Értelmiségiek Remeteszőlősi Csoportjával közös szervezésben 

Résztvevők száma: 50-60 fő 

• Április 4. A Szerelempatak című dokumentumfilm vetítése, majd beszélgetés Sós 

Ágnes rendezővel és Kriston Andreával 

Résztvevők száma: 45 fő  

• Május 7. Pál Ferenc: A lelkierő fejlesztése, éltető spiritualitás 

Résztvevők száma: 180 fő  

• November 4. Dr. Zétényi Zsolt: Megtorlás az 1956-os forradalom után 

Résztvevők száma: 30 fő  

• November 12. Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig 

Résztvevők száma: 200 fő 

• December 2. Furugh és Raymond Switzer: A párkapcsolat ajándéka 

Résztvevők száma: 15-20 fő 

• Informatikai képzés Villányi Balázs vezetésével négy alkalommal 

Résztvevők száma: 1-8 fő/ alkalom 
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Művelődő közösségek tevékenysége 

A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint – jogi 

személyiség nélküli – lakossági csoport, mely legalább 6 fős tagsággal rendelkezik és 

rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló 

tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. Az Öregiskolában az alábbi klubok és 

közösségek működnek: 

Közösség neve Alkalmak Szakmai vezető Helyszín 

Angol nyelvtanfolyam 

a Helen Doron Nyelviskola 

szervezésében 

heti 1 Szalma Orsolya Öregiskola 

Babajóga heti 1 Jurás Éva Faluház 

Boldogság klub havi 1 Dankó Péter 

 

 

Öregiskola 

Daloló heti 1 Kuti Tünde Faluház 

Erdőjáró klub havi 2 Bacsó Gábor külső helyszín 

Filmklub heti 1 Pócs Eszter Faluház 

Fonalból mindent klub heti 1 Kiss Julianna Faluház 

Hatha jóga heti 1 Jurás Éva Faluház 

Játszóház heti 1 Bálint Boglárka Faluház 

Játszókör heti 1 Giritz Dóra Faluház 

Jazz Klub havi 1 Ormay Csaba Muflon Itató 

Kékharisnya (irodalmi és film) klub havi 2 Kalmár Angéla Öregiskola 

Kerekítő heti 2 Tóth Viktória Faluház 

Kézműves műhely gyerekeknek heti 2 Kiss Julianna Műhely 

Kismam jóga flow heti 1 Jurás Éva Faluház 

Komolyzene kedvelők klubja évi 6 Vilhelm Ibolya Öregiskola 

Meridiántorna heti 2 Vilhelm László Öregiskola 

Református mama-klub heti 2 Dr. Kovács-Mezei Rita Faluház 

Ringató heti 1 Szomora Lívia Faluház 

Sakkszakkör heti 1 Ádám Olga, 

Kakró Ernő 

Öregiskola 

Tájfutóklub heti 1 Hegedűs Zoltán Faluház 

Társastánc tanfolyam heti 2 Székely Attila Öregiskola 

Tiszta Forrás Nyugdíjasklub havi 2 Tompos Józsefné Öregiskola 

Varrótanfolyam heti 1 Pernecki Krisztina Faluház 
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Kiállítások és megnyitók szervezése 

Az intézmény nyitása óta folyamatosan szervezünk kiállításokat és az ehhez kapcsolódó 

megnyitókat a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Nagykovácsiban élő 

művészek tagjai és meghívott előadók közreműködésével. 

A Nagykovácsiban élő és alkotó képzőművészeken kívül az ország különböző területeiről 

is meghívunk kiállítókat, amatőr és fiatal alkotókat, valamint a civil szervezetek által szervezett 

kiállításoknak is helyet adunk.  

• Április 18. Nemzetközi műemléki nap: Tisza István, a mártír miniszterelnök. A 

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely anyagának kiállítása 

• Október 10. Lengyel-magyar ’56. Az Öregiskola, a Linum Alapítvány, valamint a 

Lengyel Kutatóintézet és Múzeum közös szervezésében. 

• November 19. Selymek és dallamok. Csurák Erzsébet képzőművész kiállításának 

megnyitója, majd Dés László és Dés András koncertje. 

 

Nemzeti ünnepeink szervezése, lebonyolítása 

• Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe: 

koszorúzással egybekötött megemlékezés a Nagykovácsi Általános Iskolában az 

iskola tanulói és a Nagykovácsi Muzsikások közreműködésével 

Résztvevők száma: 150 fő 

• Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja: Trianon – Miért mindnyájunk tragédiája 

ma is? Dr. gr. Bethlen István előadása 

 Résztvevők száma: 50-60 fő 

• Augusztus 20. Államalapítás ünnepe: megemlékezés a Virtus Kamara 

Táncegyüttes előadásával és a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub közreműködésével. Az 

új kenyeret megáldotta Kemenes Gábor plébános. 

Résztvevők száma: 120-150 fő 

• Október 6. Aradi vértanúk napja – Nemzeti gyásznap: koszorúzással és 

gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés az Öregiskolában a Nagykovácsi 

Általános Iskola 8. b osztályos tanulóinak közreműködésével, majd koszorúzás a 

Tisza István téren és hálaadó szentmise a Római Katolikus Templomban 

Résztvevők száma: 50-60 fő 

• Október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc: koszorúzás és megemlékező 

műsor a Nagykovácsi Általános Iskolában az iskola tanulói és a Rézpatkó 

Néptáncegyüttes közreműködésével. Az 1956-os emlékszoba ünnepélyes átadása. 

Résztvevők száma: 180-200 fő 

Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása, hagyományőrzés 

• Április 23. Társszervezőként részt vettünk az Országos Baranta Szövetség által 

szervezett ,,Dunán innen, Tiszán túl…” Kárpát-medencei Gyermek- és Ifjúsági 

Tehetségkutató Verseny Közép-Magyarországi Középdöntők meghirdetésében, 

szervezésében és lebonyolításában. A rendezvény célja a tehetségek felkarolása 

mellett a művészet és a magyarság értékeinek népszerűsítse a fiatalok körében. 

Résztvevők száma: 500-600 fő 
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Varázskastély Családi Fesztivál – hagyományteremtő fesztivál a Családbarát település 

szellemében 

 

Június 4.  

• Indul a Mesevonat! 

• Bab Társulat: Matyi, a ludas – óriásbábos előadás 

• Főzőverseny, Mozogjunk!  

• Zumba 

• Tánc- és sportbemutatók 

• Écsi Gyöngyi családi koncert  

• Varázskastély meglepetés 

• Videodisco Party 

 

Június 5.  

• Rammgym torna 

• A Ládafia Bábszínház előadása 

• Varázskastély vetélkedő 

• Kaláka családi koncert 

• Mesevonat végállomás 

 

Varázssátor és környéke:  

• Nagykovácsi Általános Iskola bemutatja: ökoiskolai játékok, nemezelés, kötélhúzás, 

célbadobás 

• Szőlőszem bemutatja: barkácsműhely, interaktív zenés műsor 

•  Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat: ügyességi játékok kicsiknek (horgászat, 

célbadobás, védőnői tanácsadás) 

•  Kispatak Óvoda: Boszorkánykonyha – varázsital kotyvasztás, varázspálca készítés, 

tündérbáb alkotás 

•  Kismamajóga, Családi jóga, Kerekítő móka 0-6 éveseknek, Kerekítő Manó 

bábjeleneteivel és ernyős játékkal, Manótanya, állatsimogató, óriás légvár kalandpark, 

Hintayo-hinták, cserkész kaland, gyerekolimpia, egészségsátor. 

 

Résztvevők száma: 1800-2000 fő/nap 

 

6. Nagykovácsi Búcsú – a  Német Nemzetiségi Önkormányzattal Közös szervezésben 

 

Augusztus 13.  

• 1 éves a Falu Kemencéje és az új kültéri közösségi színtér avatása, a Nagykovácsi 

Muzsikások és a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével 

• Ziránó Bábszínház: Pulcsinella kertészkedik – bábelőadás 

• Katáng: Héterdőnek hét az útja – családi koncert 

• Talamba Ütőegyüttes: Tour de drums 

• Parázs Zenekar 

• Buli a téren Dj MM-mel 

 

Augusztus 14.  

• Ünnepi szentmise a mennybe fölvett Boldogasszony tiszteletére 

• Marica Produkció: Az aranyszőrű bárány – bábelőadás 
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• Kajárpéci Vízirevü: Nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép – vásári 

vérfürdő  

• A Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző műsora 

• Radics Gigi koncert 

• Táncház a Nagykovácsi Muzsikásokkal 

 

Kísérőprogramok: 

• Izolda népi játékai 

• Ízelítő a Magyar Cserkészszövetség programjaiból  

• Kézműves foglalkozások: nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás, foltvarrás, sajt, 

szappan, névre szóló szerencsepatkó, üvegdísz, tűzzománc ékszerek, papírsárkány, 

üveg- és patentékszerek készítése, papírhajtogatás, fa- és cseréphangszerek, logikai 

játékok 

 

Résztvevők száma: 500-600 fő/nap 

 

14. Nagykovácsi Művészeti Találkozó a Nagykovácsiban élő művészek és meghívott előadók 

közreműködésével  

 

Szeptember 16. 

• Mozgó képek – különleges technikájú animációs filmek. Válogatás a Kecskeméti 

Animációs Filmstúdió műhelyéből 

• Kovásznai György képzőművész rövidfilmjei felnőtteknek 

• Népek Táncai – Körtánc  

 

Szeptember 17. 

• Családi délután – Népi játékok, néptánc, élőzene, kézműves foglalkozások 

Nagykovácsiban élő képző- és iparművészek vezetésével 

• Mini design-ékszer kiállítás és vásár 

• Gabo Szerencses divatbemutató 

• Zene – zene – zene Jazz-Rock-Blues koncert: Sunset Blue, Muflon Quartett, Kucsi 

Trio, DióTrió 

 

Szeptember 18. 

• Hangverseny a Római Katolikus Templomban Bertalan Ákos, Bertalan Örs, Budai 

Rita, Csalog Gábor, Kalocsay Károly, Mózer Katalin, Surján Péter, Szabó András, 

Varga István, Varga Rita és Varga Tamás közreműködésével. 

 

Adventi hétvégék – katolikus és református egyházakkal együttműködve 

 

November 27. 

• Fenyőfa díszítés, betlehem-állítás a Tisza István téren, adventi gyertyagyújtás a 

betlehemi jászolnál 

 

December 4. 

• Kézműves vásár a Tisza István téren és a plébánián 

• Süssünk, süssünk valamit! A helyszínen készített és az otthonról hozott adventi 

finomságok (alma, kalács, cipó, sütőtök stb.) készítése a Falu Kemencéjében a Tiszta 

Forrás Nyugdíjasklub tagjainak segítségével 
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• Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál a Tisza István téren 

• Zenés, játékos Mikulás váró a Római Katolikus Templomban 

• Körtánc Vojczek Judit vezetésével a Tisza István téren  

 

December 5.  

• A Mikulás várta a gyerekeket a Faluházban 

 

December 10.  

• Karácsonyi koncert a barokk jegyében. A Fortissimo bérlet második koncertje 

 

December 11.  

• Kézműves karácsonyi díszek és ajándékok készítése a Faluházban  

• Kézműves vásár a Tisza István téren és a plébánián 

• Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötetlen 

beszélgetéssel és forró teával várja Nagykovácsi lakosait az Önkormányzati Teaház 

sátorban. Ugyanitt szaloncukor gyűjtése a rászorulók részére. 

• Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál a Tisza István téren, majd szeretetséta 

lámpásokkal a Református Templomhoz 

• ,,Gyertek velünk Betlehembe…” zenés karácsonyi betlehemes Écsi Gyöngyi 

előadásában a Református Templomban.  

 

December 16.  

• Mindenki karácsonya – azok számára, akik magányosan töltik a karácsonyt 

Közreműködtek: Kispatak Női Kar, Rézpatkó Néptáncegyüttes, NAMI tanárai és 

növendékei és Bertalan Ágota 

 

December 17.  

• Adventi családi nap a Faluházban. Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával és a 

Nagykovácsi Muzsikásokkal, mézeskalács sütés Kemendi Ágnessel 

 

December 18.  

• Kézműves vásár a Tisza István téren és a plébánián 

• Adventi gyertyagyújtás, majd adventi koncert a Nagykovácsiban élő művészek és a 

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével a Római Katolikus 

Templomban 

Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók megünneplése: 

• Január 22. A magyar kultúra napja: ,,Tokaj szőlővesszein” és a ,,Hozz rá víg 

esztendőt”. A Himnusz képekben című filmek vetítése. Kántor István filmrendező 

és Dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem volt rektorának előadása. 

Résztvevők száma: 30 fő 
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• Február 20. Hagyományőrző, télbúcsúztató, tavaszköszöntő családi nap 

kiszebábozással 

Résztvevők száma: 30-40 fő 

• Április 11. A magyar költészet napja: Kosbor: Oké madárzsoké. Verszenei 

előadás Tandori Dezső műveiből 

Résztvevők száma: 20 fő 

• Április 15. Bartók születésének 135. évfordulója: a Nagykovácsi Alapfokú 

Művészeti Iskola tanárainak és növendékeinek koncertje 

Résztvevők száma: 70 fő 

• Április 18. Nemzetközi műemléki nap: Tisza István, a mártír miniszterelnök. A 

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely anyagának kiállítása 

Résztvevők száma: 50-60 fő 

• Szeptember 9. A magyar dal napja: közös éneklés a Nagykovácsi Általános Iskola 

tanáraival és diákjaival a Tisza István téren 

Résztvevők száma: 370-400 fő 

• Szeptember 30. A magyar népmese napja: Holdfű Bábszínház: Mi van a 

ládikában? Két bábelőadás óvodásoknak és kisiskolásoknak. 

Résztvevők száma összesen: 225 fő 

• Október 1. Idősek világnapja: vendéglátással egybekötött zenés-műsoros délután 

Nagykovácsi szépkorú lakosai számára a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub tagjai, a 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda, a Rock and Magic tánccsoport, Palotás Anna és 

Varga Tamás közreműködésével  

Résztvevők száma: 95 fő 

• Október 1. A zene világnapja: a Fortissimo bérlet első koncertje az Anima 

Musicae Kamarazenekarral 

Résztvevők száma: 85 fő 

• December 4. Összefogás napja: Kiállítás a jégkárról készült fotókból és 

kolbásztöltés és sütés a Faluházban 

Résztvevők száma: 60-80 fő 

Családi és gyermekprogramok 

Intézményünkben a legnépszerűbbek a gyermekeknek szóló programok. 

• A Családi napokon kézműves foglalkozás, nép játékok, néptánc élőzenével, mese, 

éneklés várta a családokat nyolc alkalommal 

Résztvevők száma: 30-50 fő/ alkalom 

• Aprók tánca – néptánc és népdalok tanítása kézműves foglalkozással gyerekeknek 

és szüleiknek tíz alkalommal 

Résztvevők száma: 30-50 fő/ alkalom 

• Babaszínház – első színházi élmény 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek tavasszal 

három alkalommal 

Résztvevők száma: 40-50 fő/ alkalom 
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• Babakoncert – első zenei élmény 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek ősszel három 

alkalommal 

Résztvevők száma: 40-50 fő/ alkalom 

• Kópé bérlet: tavasszal és ősszel 3-3 előadásból álló sorozatot szerveztünk, amely 

koncertből, zenés bábelőadásokból állt óvodás és kisiskolás gyermekek számára 

Résztvevők száma: 100-160 fő/ alkalom 

• Február 6. Katáng Tarkabarka családi koncert 

Résztvevők száma: 20 fő 

• Március 19. Húsvétváró játszóház. Tárnok Marica: Az aranyszőrű bárány – 

bábelőadás. Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi 

Muzsikásokkal, kézműves foglalkozás az Iharos Népművészeti Egyesület 

mestereivel, közös kalácssütés Kemendi Ágnessel a Falu Kemencéjében 

Résztvevők száma: 50-60 fő 

• Sakkverseny óvodásoknak és általános iskolás gyerekeknek  

Résztvevők száma: 25 fő 

• Június-augusztus: Nyári táborok gyerekeknek  

Résztvevők száma: 20-25 fő/alkalom 

Ifjúsági és felnőtt programok szervezése 

• Színházi előadás a Nagykovácsi Általános Iskola 5-8. osztályos diákjainak 

paraFabulák címmel a kolozsvári Váróterem Projekt előadásában. 

Résztvevők száma: 100 fő 

• Táncház felnőtteknek élő zenével öt alkalommal 

Résztvevők száma: 50-60 fő/ alkalom 

• Koncertek: 

➢ Április: Eastwing Group: Napsugár lemezbemutató koncert 

Résztvevők száma: 60-70 fő 

➢ Fortissimo bérlet: 3 koncertből álló hangversenysorozat, mely témák köré 

épült: a zene világnapja, karácsony és újév.  

Résztvevők száma: 85-100 fő/ alkalom 

➢ Óévbúcsúztató buli – Heczku Ági és a Banda: Bandázom lemezbemutató 

koncert 

Résztvevők száma: 120 fő 

• Színházi előadások:  

➢ Január: Atlasz Gábor: Etűdök  

Résztvevők száma: 70 fő 

➢ Május: Ivancsics Ilona és Színtársai: Ölj csak meg, lelkem! 

Résztvevők száma: 140 fő 
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➢ A Kamaraszínházi esték bérlet1 keretében szeptemberben: 

Spolarics Andrea: A vízzel szemben 

Résztvevők száma: 50 fő 

• Író-olvasó találkozók, irodalmi estek: 

➢ Február 25. A tudós két arca: tudomány és szépirodalom. Író-olvasó 

találkozó Csányi Vilmossal 

Résztvevők száma: 75 fő 

➢ November 25. Író-olvasó találkozó Vargáné Haller Ibolya költővel 

Résztvevők száma: 15 fő 

Közös rendezvények az önkormányzat intézményeivel, egyházakkal, civil 

szervezetekkel 

• A községben található intézmények: Nagykovácsi Általános Iskola, Nagykovácsi 

Kispatak Óvoda, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az egyházak fontos 

szerepet játszanak községünk életében. Rendszeresen népszerűsítettük egymás 

rendezvényeit, közreműködésükkel színesítették programjainkat a nemzeti 

ünnepeken, az idősek világnapján, a magyar dal napján, a magyar nyelv napján és 

az adventi hétvégéken és egyéb közös rendezvényen. 

• Több civil szervezettel (NAMI, NATE, Linum Alapítvány, Zsíroshegyi Kilátások 

Egyesülete, BÁZIS Ifjúsági Alapítvány, Tisza István Nemzeti Kör, Nagycsaládosok 

Csoportja, Fejér György Alapítvány, Készenléti Szolgálat, Alapítvány 

Nagykovácsiért, Crosskovácsi) napi/heti kapcsolatban vagyunk, közösen 

szerveztünk programokat. 

• A Római Katolikus Templomban és a Református Templomban rendszeresen 

szerveztünk programokat. 

• Jó kapcsolatot alakítottunk ki az Iharos Népművészeti Egyesülettel, akik több 

rendezvény alkalmával tartottak intézményünkben kézműves foglalkozást, és részt 

vettek az adventi hétvégéken is. 

• Immár hagyománnyá vált a Zrínyi Baranta Szövetséggel való szoros 

együttműködés. Részt vettünk a ,,Tiszán innen, Dunán túl…” című tehetségkutató 

szervezésében és lebonyolításában, az egyesület pedig foglalkoztatót és bemutatót 

tartott a Nagykovácsi Búcsún. 

• Amerikai Nemzetközi Iskolával kölcsönösen értesítjük egymást programjainkról, 

angol és magyar nyelvű programismertetőket készítünk. 

• A Magyar Cserkészszövetséggel igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. 

Varázskastély Családi Piknik rendezvényünket a Teleki-Tisza-kastély parkjában 

tartottuk, ahol külön programmal várták az érdeklődőket, majd a Nagykovácsi 

Búcsún Robotika és programozás programjukkal vettek részt. 
 

                                                 
1 Az őszi Fortissimo és Kamaraszínházi esték szervezését bérleteinket a közönség igényeihez igazítottuk. sÍgy az 

őszi hónapokban egy színházi előadás és két hangverseny kapott helyet programunkban, míg a 2017-es évet egy 

újévi koncerttel és két színházi előadással indítjuk. Ennek a sorrendnek a felállításánál szempont volt, hogy az 

ünnepeket (karácsony és újév) zenei eseménnyel köszöntsük, amellyel hagyományt szeretnénk teremteni 

Nagykovácsiban.  



13 

 

Kapcsolatok kialakítása a környező települések intézményeivel 
Meghívást kaptunk a XXI. Budakeszi Családi Nap Fesztiválra, ahol a településünkön 

megrendezett ,,Dunán innen, Tiszán túl…” döntő díjazottjai színesítették a programot. A 

rendezvény lebonyolításához technikai eszközeink (rendezvénysátrak, napernyők, sörpad 

garnitúrák, székek) díjmentes biztosításával is hozzájárultunk. 

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Házzal, a Solymári Apáczai Csere János 

Művelődési Ház és Könyvtárral, a Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtárral, a dabasi, 

a pilisborosjenői, a perbáli, a budajenői, a pátyi, az erdőkertesi és a pilisszentiváni közösségi 

házakkal és könyvtárakkal, a Budapesti Művelődési Központtal, a Kispesti Munkásotthonnal, 

a Klebelsberg Kultúrkúria Művelődési Házzal, és a II. kerületi Marczibányi téri Művelődési 

Központtal kölcsönösen értesítjük egymást a havi programjainkról és látogatjuk egymás 

rendezvényeit és intézményeit szakmai tapasztalatszerzés céljából.  

A remeteszőlősi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében 

elláttuk Remeteszőlős könyvtári és közművelődési feladatait. 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás kulturális intézményeinek vezetőivel 

rendszeresen látogatjuk a Budakörnyéki járás intézményeit, programjait.  

Regisztrált tagjai vagyunk a Magyar Népművelők Egyesületének, a pest megyei és 

budapesti egyesület munkájában rendszeresen részt veszünk. 

Részvétel szakmai fórumokon, konferenciákon, tanácskozásokon  

Nagyon fontos számunkra, hogy napi szinten tájékozódjunk mind a könyvtári, mind a 

közművelődési területen történő változásokról, újdonságokról, pályázati és egyéb, a munkánk 

hatékonyságát és színvonalát növelő lehetőségekről. Ennek érdekében megyei és országos 

könyvtári és közművelődési szakmai továbbképzéseken, fórumokon vettünk részt, képviseltük 

intézményünket. A fontosabbak a következők:  

• Nemzeti Művelődési Intézet és Pest Megyei Irodája és a Nemzeti Kulturális Alap 

által szervezett fórumok 

• Magyar Népművelők 33. vándorgyűlése Vecsésen 

• Pest Megyei Népművelők Egyesülete által szervezett szakmai tanácskozás Fóton 

• Nemzeti Művelődési Intézet és Pest Megyei Irodája által intézményvezetők részére 

szervezett szakmai továbbképzések 

• Nemzeti Művelődési Intézet által a többfunkciós kulturális intézmények vezetői 

számára szervezett szakmai továbbképzés 

• Budakörnyéki Önkormányzati Társulás kulturális intézményeinek vezetőivel 

szakmai fórumok és kulturális kerekasztal szervezése. 

Rendezvényeinket a lakosság igényeiről folyamatosan tájékozódva szerveztük, igyekezve 

minden korosztály igényeinek eleget tenni.  
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III. Könyvtári tevékenység 

A könyvtár alaptevékenysége 

A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben előírt 

alapkövetelményeknek és teljesíti az ott meghatározott feladatokat. Az 1997. évi CXL. törvény 

céljaival összhangban működik. “A közkönyvtár a helyi információs központ, amely minden 

fajta ismeretet és információt könnyen hozzáférhetővé tesz használói számára”2, erre 

törekszünk továbbra is. ” 

A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 

A könyvtári állomány gyarapítása a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében 

megtalálható Állománygyarapítási és Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, 

valamint az olvasói igények figyelembevételével történik, igazodva az éves költségvetési 

előirányzathoz, melyet könyv és elektronikus dokumentum (pl. film, hangzó anyag) állomány 

gyarapítására fordítottunk. 

Személyi változások 

A 2016-os év a könyvtár életében átmeneti időszak volt. Nyár végén nyugdíjba ment Gyarmati 

Hilda könyvtáros, aki éveken keresztül könyvtárunk munkatársa volt. Tavasztól felmentési 

idejét töltötte így nyár végéig, az új álláshely megüresedéséig egy könyvtárossal és kulturális 

közfoglalkoztatottak könyvtári asszisztensi segítségével működtünk. Augusztustól munkába 

állt Illés Gabriella könyvtáros, aki előtte is több éven át segítette munkánkat. 

Állománygyarapítás 2016-ban 

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár elfogadott költségvetésében az 

állománygyarapításra elfogadott keretet (1.600.000.-) könyvek, és elektronikus dokumentumok 

valamint folyóiratok előfizetésére fordítottuk, illetve a Szirén könyvtári integrált rendszer 

előfizetésére. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 2016-ban 474.828 Ft volt, 

melyet a könyvtár állományának és eszközeinek gyarapítására fordítottunk. Az 

állománygyarapítás során folyamatosan figyeltük a kedvezményes beszerzési lehetőségeket, 

forrásokat. A vásárlás nagy részét a Libri-Bookline oldalán bonyolítottuk le, közel 700 darab 

könyvet, kétszáz egyéb információhordozó és huszonkét féle folyóiratot vettünk. 

A könyvtár szolgáltatásai  

Az elmúlt évben is biztosítottuk a könyvtár állományának kölcsönzését és helyben használatát, 

tájékoztatást nyújtottunk a saját és igény szerint az adott könyvtárak szolgáltatásairól és 

gyűjteményéről. Olvasói igényeknek megfelelően könyveket ajánlottunk. Adott ünnepek, 

évfordulók, évszakok könyveit „kiállítással” népszerűsítettük. Az újonnan beszerzett 

dokumentumok polca mellett megnyitottunk egy polcot az új meséknek is. Előjegyzést vettünk 

fel a kölcsönzés alatt álló, de érdeklődésre számot tartó művekről és erről a keresett 

dokumentum beérkezése után az olvasót értesítettük. 

                                                 
2 (Az IFLA/UNESCO közkönyvtári nyilatkozata, 1994) 
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A kölcsönzési határidő meghosszabbítására nemcsak személyesen, hanem telefonon és e-

mailen keresztül is lehetőséget biztosítottunk az olvasóknak. Segítséget nyújtottunk a 

számítógép és internet használatához. Idén is igyekeztünk ösztönözni olvasóinkat a kölcsönzési 

határidők pontosabb betartására, szükség esetén késedelmi díj felszámolásával. A 

gyűjteményben nem található könyvek esetében könyvtárközi kéréseket biztosítottunk, az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül. A könyvtárközi kérések díja miatt és a 

postaköltségek miatt a szolgáltatás iránti érdeklődés csökkent. Az évben tíz kérést teljesítettünk. 

Az olvasók javaslatait könyvbeszerzésre továbbra is gyűjtjük: idén új, egységes, cédulás 

formátumot vezettünk be. Az esetek nagy részében teljesítettük a kéréseket, a gyűjtőköri 

szabályzat figyelembe vételével. Idén körülbelül háromszáz kérést teljesítettünk. 

A könyvtárhasználat népszerűsítése  

Az intézmény népszerűsítését tovább folytattuk. A könyvtári tér és a kölcsönző rész kisebb 

átrendezésénél igyekeztünk a teret még funkcionálisabbá tenni. A gyerek olvasóknak a 

kölcsönzést megkönnyítettük: az alacsonyabb pulthoz fellépőt helyeztünk el. Az új 

mesekönyveket külön kiállítópolcra helyeztük, ez a polc térelválasztóként is működik. Új 

folyóiratszekrény és könyvkocsi segíti a dokumentumok esztétikusabb és rendezettebb 

tárolását. A mesekuckónál papírszínház dekorációt helyeztünk el. 

Az intézményi honlap továbbra is szerepet játszott az intézmény programjainak 

népszerűsítésében és az olvasók naprakész tájékoztatásában. Az elektronikus katalógus 

használata lehetőséget biztosított az olvasóknak és az érdeklődőknek a keresett dokumentum 

lelőhely- és példányadatainak nyomon követéséhez, valamint az újdonságokról is értesülhettek 

és a saját kölcsönzéseiket is figyelemmel kísérhették.  

Könyvtárbemutatók, könyvtári órák 

Az idei évben hat alkalommal tartottunk könyvtárbemutató, illetve könyvtárhasználati órát az 

ötödikes és elsős osztályoknak. Pájer Árpád vezetésével helytörténeti órákon vett részt egy 

osztály. Tavasszal az iskola felső tagozatos diákjai rendhagyó irodalomórán vettek részt, 

Takaró Mihály a Himnuszról tartott előadást. 

Megemlékezések, évfordulók 

• A magyar nyelv napja  

• Kertész Imre és Esterházy Péter halála 

• évszakok, ünnepek (pl. húsvét, karácsony, iskolakezdés, világnapok) 

• Shakespeare, írók-költők évfordulói 

Rendezvények, programok: 

Író-olvasó találkozók, irodalmi estek: 

• Február 25. A tudós két arca: tudomány és szépirodalom. Író-olvasó találkozó Csányi 

Vilmossal 

• November 25. Író-olvasó találkozó Vargáné Haller Ibolya költővel  

• Magyar Költészet Napja- A Kosbor együttes verszenei műsora Tandori Dezső verseire 

– „Oké, madárzsoké” – 2016. április 11. 
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• 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok 

➢ „Hozz egy könyvet és olvass!” 10 perces, közös, csendes olvasást szerveztünk a 

Tisza István téren 

➢ Takaró Mihály előadása a magyar kultúráról 

➢ P. Szabó József könyvbemutatója 

• Országos Könyvtári Napok 

Október első hetében több könyvtári programmal kapcsolódtunk az Országos Könyvtári 

Napok rendezvénysorozatához. A hét lezárásaként október 8-án megtartottuk a 

„Könyves szombatot”. A nap folyamán rendkívüli könyvtári nyitva tartás mellett 

olvasóink különleges programokon vehettek részt. Délelőtt a gyerekeknek Pásztohy 

Panka gyermekkönyv-illusztrátor tartott keverékkutya készítő foglalkozást.  Ezen a 

napon került sor a Könyvfaló-díj átadására. A díjat a legtöbbet kölcsönző-olvasó 

könyvtártagok kaphatják meg. A napot egy író-olvasó találkozó zárta: Gábos Katalin 

Szerelmeskönyv című műve kapcsán a szerzővel Sárdi Enikő beszélgetett.  

• A ,,7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” Országos Mesevetélkedő 

2016-ban is tovább folytatódott.  Intézményünk a tavalyi évben is bekapcsolódott a helyi 

fordulók szervezésbe és a lebonyolításba. Az Általános Iskola tanulói közül tizenöt 

csapat mérte össze tudását. A területi döntőre Pilisborosjenőn került sor, Nagykovácsit 

két csapat képviselte. A csapatok a mezőny közepén, a harmadikosok közt legjobb 

eredménnyel végeztek. 

A gyűjtemény gyarapítása 

Az év elejétől folyamatosan arra törekedtünk, hogy minden korosztály igényeit kielégítsük, 

legkisebbektől a legnagyobbakig.  

Az állomány gyarapodása idén a következőképp alakult: 

Könyvek 698 (db) 

Audiovizuális dokumentumok 198 (db) 

Összesen: 896 (db) 

Arra törekszünk, hogy a már meglévő folyóiratok az olvasói érdeklődést szolgálják. Az év 

végén az előfizetések megújításakor felmértük az állományt, és szükség esetén módosítottuk az 

előfizetett folyóiratok körét. Így 2016-ban huszonkét folyóirat állt az olvasók rendelkezésére: 

napilapok, hetilapok és havilapok kultúra, politika, gazdaság, közérdekű folyóiratok, szabadidő, 

egészség témakörében. 

Márai VI. program 

2016-ban is folytatódott a Márai-program, melyet 2011-ben indított a Nemzeti Kulturális Alap 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének döntése alapján. A program keretében hazai 

és határon túli magyar kiadók műveiből választhattunk, egy adott keret erejéig. Idén a program 

segítségével könyvtárunk állománya negyven új dokumentummal – könyvvel, hangoskönyvvel 

– gazdagodott. A kulturális támogatás összege 100.000,- Ft volt. 

Az állományvizsgálat 

Az olvasótérben elhelyezett állomány rendszeres átvizsgálása minden évben folyamatosan 

történik, idén nyáron a szakkönyvállományt vizsgáltuk át. Ezek a könyvek a Szirén könyvtári 
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programban történő lelőhely adatok módosítása után a könyvtár raktárában kerültek 

elhelyezésre. Nyáron a raktárat átrendeztük, a könyvek könyvtári rendbe soroltuk, és próbáltunk 

az adománykönyveknek és a nem könyvtári tárgyaknak megfelelő helyet keresni. 

Helytörténeti gyűjtemény 

Intézményünkben a helytörténeti kiállításon a tárgyi emlékek megtekintésén kívül lehetőség 

van az írott dokumentumok helyben történő tanulmányozására és megvételére is. A kiállítás az 

érdeklődők számára a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. 

A beiratkozott olvasók nyilvántartása és a könyvtárhasználat 

a Szirén rendszer statisztikai adatai alapján: 

 

Használó (fő) ebből új  209 

Használó (fő) aktív használó  862 

Kölcsönzők többszöri kivétellel 6995 

Kivétel 12008 

Hosszabbítás 5650 

Visszavétel 11936 

Használat  kölcsönzött dokumentum (db)  17658 

Használat  kölcsönzés és visszahozatal (db)  29594 

Regisztrált használó (fő) 14 éven aluliak  260 

Regisztrált használó (fő) 14-65 év közöttiek  330 

Regisztrált használó (fő) 65 éven felüliek 67 

Könyvtári bevételek alakulása 2016-ban 

audiovizuális dokumentum használati díj 
158.500 

Éves tagdíj 196.700 

Használt könyv eladás 17.100 

Internet 9.480 

Késedelmi díj / Pótdíj 48.100 

Könyvtárközi kölcsönzési díj  
3.200 

Laminálás, nyomtatás, szkennelés 12.480 

Nagykovácsi könyvek 3.850 

Könyvtári bevétel összesen 
449.410 
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Részvétel szakmai fórumokon, konferenciákon 

Idén két szakmai rendezvényen vettünk részt a szentendrei OPKM-ben. Az egyik a 

minőségbiztosításról, a másik „Szabadon a kötelezőkről, avagy ne add fel!” címmel az iskolai 

kötelező olvasmányokról szólt.  

 

 

 

 

 

Nagykovácsi, 2017. január 27. 

Diószeghy Tünde 

igazgató 


