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amely ezen előterjesztés mellékletét képezi.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Humánügyi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. HATÁROZATI JAVASLAT
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Őrbottyán, 2017. március 17.

Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi beszámolója
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézmény helyzetéről az alábbiakat terjesztem elő.
I.sz. Művelődési Ház és Könyvtár helyzete
A Művelődési Ház épületén az elmúlt évben felújítás nem történt. Az épület kicsi és a korábbi
évekhez hasonlóan mindeddig megoldatlan probléma, hogy a 150 főt befogadó nagytermen kívül
kiscsoportnak, raktárnak, büfének, társalgónak, öltözőnek használható helyiség nincs.
Problémát okoz még, hogy az intézmény környezetében nincs kialakított parkoló, és az
akadálymentes bejutás sem biztosított az épületbe. A látogatók személyautókkal balesethelyzetet
teremtve tudnak az út szélén megállni. Az intézmény udvara időjárástól függően használható
parkolónak. Amennyiben az időjárás csapadékos, az udvar felázik és a gépjárművek kijutása
problémás. Kerekesszékkel sem a könyvtárba, sem a művelődési ház nagytermébe nem lehet
bejutni. Amennyiben van segítség és a kerekesszékkel érkező látogató bejut az épületbe, a
mosdóhelységbe való bejutás sem biztosított számára. Az épület több helyiségének falai évről évre
egyre több helyen omlanak le és penészednek. Ezen problémák javítása a 2016-os évben nem történt
meg.
A Város Könyvtár szintén helyhiánnyal küzd, a folyamatosan bővülő állomány elhelyezése egyre
nehezebb. Kistérségi segítséggel 2004-ben történt bővítés, felújítás átmenetileg megoldást jelentett a
könyvek elhelyezésére, de mind a kézi-, mind a gyermekkönyvtár, mind az olvasóterem helyhiánnyal
küzd, a szakkönyvtár állománya az elhelyezési problémák miatt gyakorlatilag bővíthetetlen. Az
internetezési lehetőség a könyvtár gépein szintén helyhiány miatt 2016. harmadik negyedévében
megszűnt. Internet elérhetőséget továbbra is biztosítunk, de csak az olvasóasztal mellett, laptopot
használva - melyet legtöbb esetben az olvasó hoz magával - van rá mód.
II. sz. Művelődési Ház és Könyvtár helyzete
A II. sz. Művelődési Ház ablakai, a külső vakolata, az épület tetőszerkezete, a pincelejárója és az
esőcsatorna rendszere 2012-es évben felújítása, cseréje megtörtént. Sajnos 2013-ra a falak kívülről
foltosak maradtak, és egy része elkezdett leomlani. 2016-ban felújítás nem történt.
Az épületben több civil szervezet, klub tartja foglalkozásait, összejöveteleit. Így az épület belső
falainak, padlójának és mennyezetének felújítása mellet a vizesblokk és a higiénikus toalett alapvető
feltétele lenne az intézményegység működésének.
Technikai feltételek
A rendezvénytechnikai eszköztárunkat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásnak
köszönhetően minden évben bővítjük, hiszen a rendezvényeken egyre nagyobb igény van rá. Az
elmúlt évben hangfalakkal, mikrofonokkal, mobil hangtechnikai berendezéssel bővült az eszköztár.
Személyi feltételek
1 fő intézményvezető
1 fő rendezvényszervező, aki 2016. január 01-től április 30-ig megbízási szerződéssel, majd május 01től közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik.
1 fő a Kulturális Közfoglalkoztatott program keretén belül
Könyvtárosa az intézménynek 2016-ban nem volt, a könyvtárosi feladatokat az intézményvezető és a
rendezvényszervező látta el.
Az 1 fő technikai személyzet, aki 2016-ban ellátta a takarítási, az egyéb fizikai feladatokat az
intézmény két épületében, továbbá rendezvényeken segítette a szakmai munkát a
Településüzemeltetés később a GAMESZ munkatársa.
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2016. évi szakmai munka
Az I. sz. Művelődési Ház állandó foglalkozásai, csoportjai:
•

hétfő: Kempo Verók Péter kempo mester tart edzést. A csoport tagjai rendszeresen részt
vesznek különböző szintű versenyeken, jó helyezésekkel. Heti két alkalom, alkalmanként
másfél óra.

•

hétfő: Néptánc Csizik Zsófia és Hangai Csaba táncoktatókkal. A csoport a Művelődési Ház
csoportjaként 2016-ban alakult. Ebben az évben sok helyi és számos vidéki rendezvényen
is bemutatkozott a csoport. Heti két alkalom, alkalmanként két óra.

•

kedd: Gyermek fitness torna. Budainé Gyarmati Éva vezető edző tart edzést. A csoport
tagjai rendszeresen részt vesznek különböző szintű versenyeken, jó helyezésekkel. Heti
egy alkalom egy óra.

•

csütörtök: Asztalitenisz délután 15ó-19ó

•

csütörtök: Néptánc

•

péntek: Kempo

•

Filmklub minden hónapban l alkalommal az Őrbottyáni Civilkör és a Művelődési Ház közös
szervezésében valósul meg

A II. sz. Művelődési Ház állandó csoportjai:
•

Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai kéthetente találkoznak. Vezetőjük Szalai
Józsefné.

2016. évi rendezvények
Január
22-én 18 órai kezdettel került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja, melynek keretében Buzogány
Márta és Pelsőczy László színművészek egy órás Márai Sándor Füveskönyv című előadását
tekinthették meg az érdeklődők.
Február
25-én 18 órakor kezdődött a Kommunista Diktatúra Áldozatainak emlékére szervezett
megemlékezés.
Március
5-én 19 órakor tartottuk Nőnapi rendezvényünket a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában. A
résztvevőknek Szabó Ádám és Bereczki Zoltán műsorával kedveskedtünk, s az elmúlt évekhez
hasonlóan 2016-ban is megválasztottuk az Év Asszonyát azon agilis hölgyek közül, akik sokat tesznek
városunk közösségi életéért. A műsor és a szavazás után zenés mulatságra vártuk a résztvevőket.
2016-ban Gulyásné Rónavári Márta nyerte el az Év Asszonya címet.
12-én Került megrendezésre a 10 éves Testvér-települési évforduló, mely rendezvényen részt
vettek Kalász településről érkezett vendégeink. A delegáció fogadása és az ünnepi beszédek után a
Kvassay Jenő Általános Iskolában az „Őrbottyán és testvértelepülése, Kalász” című rajzpályázatra
beérkezett pályaművek kiállításának megtekintésére és a díjátadásokra került sor. Az ebédet
követően az ITT parkban zászlófelvonással és a két település vezetőinek közös faültetésével ért véget
a rendezvény.
13-án került sor a koszorúzásra és megemlékezésre a vácbottyáni Hősi Emlékműnél az 1848-49-es
forradalom emlékére. Az ünnepi műsort a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub és Hegedűs
Géza Kulturális egyesület tagjai adták.
15-én tartottuk a március 15-i megemlékezést a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában és a
Hősök terén elhelyezett kopjafánál. Az ünnepi műsort a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói adták,
majd koszorúzással emlékeztünk hőseinkre.
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Április
2-án a Kvassay Jenő Általános Iskola előtti Főtéren rendeztük meg a Tavaszköszöntő rendezvényt.
Helyi civil szervezetek segítségével, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, néptánccal, rongyos
könyvvásárral, kukafestéssel, magbörzével, növénycsereberével s végül, de nem utolsó sorban
kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztatta a Görömbő Kompánia és Szandi.
15-én az I. sz. Művelődési Ház nagytermében került megrendezésre a Holokauszt Emléknap.
16-án Költészet Napja alkalmából 17 órai kezdettel a Kultúr Találka verszenekar előadását
tekinthették meg az érdeklődők.
Május
1-én a Bartók Béla utcai sportpályán egész napos szabadtéri rendezvényre vártuk városunk lakóit. A
Majálison kulturális bemutatókat, gyermekműsort, zenés produkciókat láthattak az érdeklődők.
Emellett volt főzőverseny, futóverseny, a gyerekeket óriásjátékok, arcfestés, kézműves foglalkozások
várták. Sztárvendégek voltak: Kasza Tibi, Tóth Andi, Irigy Hónaljmirigy
24-én a város több pontján került megrendezésre a Kihívás Napja. Őrbottyán város ebben az évben
csatlakozott először az országos programsorozathoz. Reggel 8 órától este 19 óráig sokféle
mozgásformát próbálhattak ki az érdeklődők.
29-én a Bartók Béla utcai sportpályán egész napos szabadtéri rendezvényre vártuk a Városi
Gyereknap alkalmából a gyerekeket. A rendezvényen sportbemutatókat, zenés fellépőket és bohóc
műsort tekinthettek meg az odalátogatók. A színpadi programok mellett büfével, ingyenesen
használható óriásjátékokkal vártuk a gyerekeket.
Június
3-án a Kvassay Jenő Általános Iskola előtti Főtéren az iskola tanulóinak műsorával kezdődött a
Kvassay Napi ünnepség. Majd az őrszentmiklósi temetőben a Kvassay sírkertben koszorúzással
emlékeztünk a két kimagasló személyiségére: Kvassay Jenőre és Sajó Elemérre. A műsorban
közreműködtek a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói és a Kvassay Jenő Klub tagjai.
4-én a Hősök terén került megrendezésre a Nemzeti Összetartozás Napja, ahol a megemlékezés után
elhelyezésre kerültek a Trianoni emlékműnél a koszorúk. A műsorban közreműködtek a Kvassay Jenő
Általános Iskola tanulói. Ezt követően a Tarsolyos Baráti Kör szervezésében a rendezvényhez
kapcsolódóan került megrendezésre az I. sz. Művelődési Ház nagytermében Fábián Zoltán és
Tumbász Márton koncertje.
6-án a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában került megrendezésre a Pedagógusnap, ahova
meghívtuk az óvoda, az iskola és az élelmezés dolgozóit. A Defekt Duó műsora mellett süteménnyel,
szendviccsel és üdítővel vártuk az ünnepelteket.
15-én a váci Tragor Ignác Múzeum és az őrbottyáni Művelődési Ház által került megrendezésre a
Tájházban „A népi műveltség a közelmúlt és a jelen kultúrájában a váci járás településein” című
kiállítás, melyet július 16-ig lehetett megtekinteni.
19-én, a veresegyházi Medvefarmon került megrendezésre a Mézes Makó Fesztivál, melyre
Őrbottyán városa is meghívást kapott. A rendezvényen bemutatkozottak az őrbottyáni hagyományőrző
csoportok (Csendítő Néptáncegyüttes, Hegedűs Géza Kulturális Egyesület, Kvassay Klub,
Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub), továbbá az őrbottyáni sátorban egésznap
ismerkedhettek az érdeklődők a településsel és programjaival.
Július
9-10-én meghívást kaptunk Kalász testvér-településünktől a Csemadok Új Hajtás Kulturális Napok
elnevezésű rendezvényre. Szombaton hagyományos ételek főzésével kezdődtek a programok, majd a
labdarúgótorna után a kulturális műsorok között bemutatkoztak az őrbottyáni hagyományőrző
csoportok is (Csendítő Néptáncegyüttes, Hegedűs Géza Kulturális Egyesület, Kvassay Klub,
Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub). Vasárnap az Ünnepi szentmisét követő ünnepi ebéddel
ért véget a rendezvény.
16-án kilencedik alkalommal rendeztük meg a Harangok Napját, települési ünnepünket. Az időjárási
viszontagságok miatt a rendezvény helyszíne a Kvassay Jenő Általános Iskola aulája és tornaterme
volt. A megnyitót követően a kitüntető címek, díjak átadásával kezdődött a rendezvény. Ezt követően
számos bemutatót, gyermek előadást zenei fellépőt tekinthettek meg az érdeklődők.
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A nap szárvendégei: Alma zenekar, Cimbaliband zenekar, Oláh Gergő, Bebe. A rendezvényt óriás
játékok, kézműves foglalkozások, egészségügyi szűrések, büfé színesítette. Emellett a Harangöntöde,
a Bottyán Equus Hungária, és a Tájház nyílt napot tartott. A rendezvényt bállal zártuk. A 17-re
meghirdetett Harangok Napja labdarúgó Kupa a rossz időjárás miatt elmaradt.
Augusztus
19-én a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában vártuk vendégeinket a Szent István Napi
rendezvényre. Az ünnepi műsorban közreműködött Equestrian Stun Team lovasbemutatóval, a
Hegedűs Géza Kulturális Egyesület, a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, a Kvassay Klub
és a Csendítő Néptáncegyüttes hagyományőrző ünnepi műsorral. Majd Szabó Gábor Ferenc
református lelkész megáldotta az új kenyeret.
Október
6-án a Hősök terén az tizenhárom aradi vértanú elmékére rendezett ünnepség keretében a Hegedűs
Géza Kulturális Egyesület műsorát tekinthették meg az érdeklődők, ezt követően gyertyagyújtással
emlékeztünk a tizenhárom tábornokra.
7-én rendeztük meg az Idősek Napját a Kvassay Jenő Általános Iskolában. Ünnepi műsorra invitáltuk
városunk 70 év feletti lakóit. A műsorban fellépet a Csendítő Néptáncegyüttes és Tarnai Kiss László.
23-án Városi ünnepségre hívtuk Őrbottyán lakóit. A megemlékezésre a Hősök terén felállított
kopjafáknál, az Obersovszky emlékháznál, valamint a vácbottyáni temetőben, a kopjafánál került sor.
Az ünnepi műsorban közreműködtek: a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói, Dévai Nagy Kamilla,
Béres L. Attila, a Hegedűs Géza Kulturális Egyesület és a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub tagjai.
November
12-én az I. sz. Művelődési Ház nagytermében Szent Márton Napja alkalmából közös lámpás
készítésre, kézműveskedésre, népi játékokra invitáltuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Meleg tea
mellett megismerhették az érdeklődő Szent Márton Nap történetét, s kipróbálhatták a nyakláncfűzést
libagége tésztából, a lúdtollal való írást és Márton napi népi játékokban vehettek rész.
A lámpás felvonulás eső miatt elmaradt.
26-án 14 órától az I.sz. Művelődési Házban Adventi kézműves foglalkozás és készülődés várta az
érdeklődőket.
27-én került megrendezésre az első adventi gyertya meggyújtása a település központjában adventi
koszorúvá varázsolt a szökőkútnál.
December
4-én délután a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti Fő téren rendeztük meg a Télköszöntő
rendezvényt, ahova Mikulás is ellátogatott kisvonatával, krampuszaival. A kisvonat szállította a
gyerekeket a Főtérre, ahol a Mikulás várta őket forró kakaóval, kaláccsal és egy ki ajándékkal. Ezt
megelőzően, kora délután 2016-ban ötödszörre ajándékozta meg a Mikulás a Juhász Zsófia
Szeretetotthon lakóit. A téren volt kirakodó vásár, forralt bor, tea, jó hangulat, mézeskalács házikó.
Felléptek a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói, a Városi Kórus, Lőrincz Andrea és Miklós Krisztina,
a Veres 1 Színház művészei, Steinkohl Erika és Pál Tamás. A rendezvény keretében meggyújtottuk
az adventi koszorún a harmadik gyertyát.
11-én került megrendezésre a második adventi gyertya meggyújtása az település központjában
felállított adventi koszorúnál.
16-án délután a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában vártuk meghívott vendégeinket a Szeretet
ünnep rendezvényünkre. A műsorban közreműködött a baptista egyház énekkara, Kotán Béla
baptista lelkész, az evangélikus egyház gyermekei, Lajtos János evangélikus lelkész és a baptista
egyház pengetős zenekara. Az ünnepség közös énekléssel ért véget.
18-án került megrendezésre a negyedik adventi gyertyagyújtás, melyet az evangélikus egyház
közreműködésével valósítottunk meg a település központjában advent koszorúvá varázsolt a
szökőkútnál. Ezt követően az I. sz. Művelődési Ház nagytermében került megrendezésre a
Karácsonyi Hangverseny.
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Külső szervek rendezvényei
A Művelődési Ház helyet biztosított az alábbiaknak
•

Az Őrbottyáni Civil Kör

•

Az Őrbottyáni Polgári Kör Egyesület rendszeres összejöveteleinek

•

Tarsolyos Baráti Kör

•

Őrbottyáni Csapatok SE edzéseire

•

Hagyományőrző rendezvények céljára

•

Egészségügyi szolgáltatások céljára: véradás, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, tüdőszűrés

•

Erdőtársulási üléseknek

•

Kereskedőknek

•

Termékbemutóknak

•

Fitness torna céljára

•

Kempo edzések céljára

•

Cirkuszi előadás

A Városi Könyvtár 2016. évi tevékenysége
2016.-ban intézményünk a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást ismét igénybe tudta venni, így az
elmúlt évben összesen 1.575.000, Ft értékben 745 db dokumentumot szerzeményeztünk.
A fent említett 745 db dokumentumon kívül 45 db dokumentummal bővült a könyvtár állománya a
Márai programnak köszönhetően. A Márai program hatodszor került megrendezésre s mind a hat
alkalommal volt szerencsénk részt venni benne.
Látogatók állományhasználata:
Könyvtárhasználatok
A könyvtárnak 149 fő beiratkozott olvasója van, melyből 37 fő 14 éven aluli.
A könyvtárlátogatások száma ebben az évben 1253 volt, mely a kölcsönzésen kívül magában foglalja
az internetezési, kézikönyvtár - használati és egyéb ismeretszerzési alkalmakat.
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