Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Kulturális, Környezetvédelmi és Sport
Bizottság!

Kérem a Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottságot és a Képviselő-testületet,
hogy a mellékelt 2019. évi Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményi
beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Őrbottyán, 2020. március 10.

Támogatásukban bízva tisztelettel:

Takács-Sánta Ágnes
Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán
intézményvezető

Művelődési Ház és Könyvtár
2019. évi szakmai beszámolója

Készítette: Takács-Sánta Ágnes
2020. március

intézményvezető

1. Bevezető:
A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán, Őrbottyán Város Önkormányzatának közművelődési
intézménye. Az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmény üzemeltetéséhez, valamint
az alapfeladatok ellátásához a személyi béreket és a szakmai munka ellátásához szükséges
költségeket.

Az Művelődési Ház és Könyvtár intézménye két tagintézményt foglal magába, a Művelődési
Házat és a Könyvtárat.
Intézményegységei:
I. sz. Művelődési Ház

Városi Könyvtár

II. sz. Művelődési Ház

Városi Fiókkönyvtár

A II. számú Művelődési Ház műemlék, melyen 2011-2012-ben felújítási munkálatokat hajtott
végre Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata. 2018-ban újabb munkálatok kezdődtek meg az
ingatlanon, melynek keretében az udvar egy részén tereprendezést végeztek, és egy új játszóteret
hoztak létre. A fejlesztés 2019-ben folytatódott. A további tereprendezés mellett a melléképületek
lebontását követően, új, vízhálózattal kiépített mellékhelyiség, valamit fatároló épület került
megépítésre.

A Művelődési Ház és Könyvtár célja és feladata:
A város kulturális és közösségi életének szervezése, lebonyolítása, kiemelten kezelve a Majális
rendezvényt és a Harangok Napját. Emellett feladata a helyi közművelődési szokások, az ünnepek
gondozása, művelődő közösségek létrehozása, támogatása, a szabadidő kulturális célú
eltöltésének és művelődési lehetőségeknek biztosítása. Továbbá a város olvasni vágyó lakóinak,
minden korosztálynak az igényét kielégíteni, ezen belül kiszolgálni a tanulni, művelődni és
szórakozni vágyókat. Emellett a könyvtári állomány gyarapítása, feldolgozása, nyilvántartása,
apasztása, könyvtári szolgáltatások nyújtása a lakosság számára: a dokumentumok helyben
történő használatának és kölcsönzésének biztosítása, helyismereti és közhasznú információk
szolgáltatása.

2. Szervezeti körülmények:

Az intézmény személyi feltételei:

Az előző évekhez hasonlóan, az intézményben négy 8 órás státusz volt 2019-ben is:
 1 fő intézményvezető
 1 fő kulturális munkatárs
 1 fő könyvtáros
 1 fő intézményi takarító és kisegítő

Továbbá megbízási szerződéssel 1 fő gondnok a II. számú Művelődési Ház gondnoki- valamint a
Művelődési Ház által szervezett rendezvények hangosítási feladatainak ellátására.

Könyvtárosa az intézménynek 2019-ben nem volt, a könyvtárosi feladatokat az intézményvezető
és a rendezvényszervező látta el. Könyvtárosi állásra a pályázat kiírásra került, de a jelentkezők
OKJ-s képzésen vettek részt és felsőfokú diplomával nem rendelkeztek.

Szervezeti ábra:

Intézményvezető

Megbízási díjas
alkalmazott
Szakmai
alkalmazott

Technikai
alkalmazott

Technikai feltételek

A

rendezvény-, hang- és fénytechnikai eszköztár

a közművelődési érdekeltségnövelő

támogatásnak köszönhetően az elmúlt években bővült. Ezt az eszközparkot a megemlékezéseken,
ünnepeken és a szórakoztató rendezvényeken használja az intézmény. 2019-ben a Majálist, és
Harangok Napja rendezvényt sem a rendelkezésre álló hang- és fénytechnikai eszközök sem
pedig munkatársunk egy személyben nem tudta ellátni, így a fent felsorolt rendezvényeket hangés fény technikus, saját eszközeivel világította és hangosította.
Rendezvénytechnikai eszköztárunk 2019-ben 2 db 6 m x 3 m-es öltözősátorral, 15 db sörpaddal és
kisebb, a vendéglátáshoz szükséges eszközökkel és gépekkel gyarapodott.
2017-ben és 2018-ban 14 db 2m x 1m-es színpadelemmel és a hozzátartozó színpadlábbal,
színpadszoknyával, lépcsővel és lépcsőkorláttal bővült az eszköztár. Ehhez 2019-ben a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból ismét 8 db 2m x 1m-es színpadelemet és a
hozzátartozó színpadlábakat tudtunk megvásárolni.

3. I.sz. Művelődési Ház és a Városi Könyvtár helyzete

A Művelődési Ház épületén 2019-ben felújítás nem történt. Két évvel ezelőtt a falak javítva lettek,
és a színpadon a penész el lett távolítva, de a falburkolathoz nem lett hozzányúlva, így a burkolat
alatt a törmelék továbbra is potyog és gyűlik. A terem mögött lévő, jelenleg raktározásra használt
helyiségek bejárati ajtaja megsüllyedt, elvetemedett. Az ajtó bezárásakor (lakattal történik) az
ajtólap és a tok között évről évre egyre nagyobb rés van. Ezekben a raktárhelyiségekben a fűtés
sem megoldott, így hidegebb vagy nedvesebb időjárás estén párás, nedves ennek az épületrésznek
a klímája. Ezekben a helyiségekben tároljuk a hang- és fénytechnikai berendezéseket, továbbá a
szabadtéri rendezvényeken használt pavilonokat, kordonokat. A terem padlója 2010-ben
felújításra került. A padlózat mára elhasználódott, elkopott. Az esztétikai problémákon túl a lécek
rossz illeszkedése miatt, a rendszeres takarítás ellenére a terem állandóan poros. Ezt a problémát
fokozza a falburkolatok alól folyamatosan szivárgó faltörmelék.
Az épület kicsi, egy teremmel rendelkezik, melynek befogadóképessége 100 fő. Kiscsoportnak,
raktárnak, büfének, társalgónak, öltözőnek használható helyiség nincs. Kisebb klubszoba
hiányában a kis létszámú programok is a nagyteremben kerülnek megrendezésre (ami
takarékossági szempontból előnytelen), de a nagyobb bálok, programok megrendezésére már

kicsi. A pince talajvíz miatt használhatatlan, időjárástól függően vizes. Csapadékos időjárás esetén
az előtérből levezető lépcső fordulójánál a talajvíz láthatóan és hallhatóan csobog. A pince falán és
az ott található ajtótokokon a talajvíz folyamatos jelenléte visszafordíthatatlan károsodást okozott.
Az akadálymentes bejutás az épületbe nem biztosított. Amennyiben van segítség és a
kerekesszékkel érkező látogató bejut az épületbe, a mosdóhelységbe való bejutás sem biztosított
számára. Probléma, hogy az intézmény környezetében nincs kialakított parkoló. A látogatók
személyautókkal balesethelyzetet teremtve tudnak az út szélén megállni. Az udvar csapadékos
időjárás esetén használhatatlanná válik.

A Város Könyvtár szintén helyhiánnyal küzd, a folyamatosan bővülő állomány elhelyezése egyre
nehezebb. Kistérségi segítséggel 2004-ben történt bővítés, felújítás, mely átmenetileg megoldást
jelentett a könyvek elhelyezésére, de mára mind a kézi-, mind a gyermekkönyvtár, mind az
olvasóterem helyhiánnyal küzd. Mivel az olvasók folyamatosan igénylik az új megjelenésű
könyveket, de kölcsönzik a régi, klasszikusokat is, az évenkénti selejtezés sem jelent megoldást a
problémára. Az előző évekhez képest 2018-ban ismét egy polc került be a felnőtt olvasóterembe,
továbbá a szakkönyvek elhelyezéséhez 5 db falra szerelhető polc lett felszerelve, melyek a
könyvtár különböző helyiségeinek ajtajai fölött helyezkednek el. Mivel mindenhol könyvespolcok
találhatóak egyre kevesebb hely van székek elhelyezésére, így jelenleg az olvasóknak összesen
négy szék áll rendelkezésükre.
A szakkönyvtár állománya az elhelyezési problémák miatt gyakorlatilag évek óta bővíthetetlen. A
szakkönyvek elhelyezését raktári rend szerint kell elhelyezni. Ez a rend adott. A raktári rend
végén népszerű témakörök találhatóak, az életrajzok, útikönyvek, történelmi szakkönyvek ebből
kiemelve Magyarország történelme. Ezek a könyvek az irodába voltak elhelyezve. Ezt a problémát
az 5 db falra szerelhető polc megoldotta, de a szakkönyvek állománya továbbra sem bővíthető. 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.

4. sz. Művelődési Ház és a Fiókkönyvtár helyzete

A II. sz. Művelődési Ház ablakainak, a külső vakolatának, az épület tetőszerkezetének, a
pincelejárójának és az esőcsatorna rendszerének felújítása, cseréje 2012-ben megtörtént. Sajnos

2013-ra a falak kívülről foltosak maradtak, és egy része elkezdett leomlani. 2018-ban az épületen
felújítás nem történt. Az udvarban az Önkormányzat egy szép játszóteret hozott létre. 2019-ben az
épületen szintén felújítás nem történt. Az udvarban folytatódott az előző évben elkezdett
tereprendezés, a régi melléképületek (udvari illemhely és tároló) lebontásra kerültek és helyette
fatárolóval, folyóvízzel, szennyvízcsatornára kötött illemhellyel, fűtéssel ellátott melléképület
épült.
Az épületben több civil szervezet, klub tartja foglalkozásait, összejöveteleit. Így az épület belső
falainak, padlójának és mennyezetének felújítása is fontos feladat lenne. A falak omladoznak, a
padló elavult, kopott, nehezen tartható tisztán, a mennyezeten lévő burkolat, melyen a
lámpatestek vannak elhelyezve, elvált a plafontól.

5. 2019. évi szakmai munka

Az I. sz. Művelődési Ház állandó foglalkozásai, csoportjai:

• hétfő: Néptánc Csizik Zsófia táncoktatóval. 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.
• csütörtök: Néptánc
• Filmklub minden hónapban l alkalommal az Őrbottyáni Civilkör és a Művelődési Ház
közös szervezésében valósul meg. Őrbottyáni Civilkör vezetője Dr. Gedeon Csaba

A II. sz. Művelődési Ház állandó csoportja:

• Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, tagjai kéthetente találkoznak és tartják
klubnapjaikat. Vezetőjük Szalai Józsefné.

2019. évi rendezvények

Január
26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyaros zene-szó című előadás került
megrendezésre az I. sz. Művelődési Ház termében, Buzogány Márta színművésznő és a Fix-Stimm
zenekar előadásában. Gyöngyök a magyar népzene tájegységeiből. E tájegységek költőóriásaitól.

Február
23-án 12 órakor a Kommunista Diktatúra Áldozatainak emlékére szervezett megemlékezés
ünnepi beszéddel és mécses gyújtással kezdődött az I. sz. Művelődési Ház termében, majd buszos
látogatás keretében ellátogattunk a Recski Nemzeti Emlékparkba.

Március
9-én 19 órakor tartottuk Nőnapi rendezvényünket a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában. A
résztvevőknek Oláh Gergő műsorával kedveskedtünk, s az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is
megválasztották a jelenlévő hölgyek az Év Asszonyát, azon agilis hölgyek közül, akik sokat
tesznek városunk közösségi életéért. A aulát Kereskényi Jánosné festményei díszítették, melyet
Marika a rendezvényre ajánlott fel. A kiállítás címe „Szépség és Öröm” volt. A műsor és a
szavazás után zenés mulatságra vártuk a résztvevőket. 2019-ben Benedek Éva nyerte el az Év
Asszonya címet.

15-én tartottuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett 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.

30-án az I. sz. Művelődési Ház termében került megrendezésre Fábián Janka írónővel író-olvasó
találkozó. Az írónővel Kereskényi János (Fábián Janka egykori osztályfőnöke) beszélgetett, majd a
vendégek is feltehették kérdéseiket, ezt követően az írónő dedikálta könyveit.

Április
13-án a Kvassay Jenő Általános Iskola előtti Főtéren rendeztük meg a Tavaszköszöntő
rendezvényt. Helyi civil szervezetekkel együttműködve játékokkal, kézműves foglalkozásokkal,
magbörzével, növénycsereberével vártuk az érdeklődőket. Kicsiket és nagyokat Pintácsi Viki
szórakoztatta, fellépett még a Kvassay Jenő Általános Iskola éneklőköre, Unger Timi és Kangoo
csapata, a Portéka Bábszínház, Polgár Peti, az estét pedig Miki - Niki és a CsiniBabák fellépése
zárta.

14-én Költészet Napja alkalmából került megrendezésre a II. Obersovszky Gyula versmondó
verseny elődöntője a Művészetbarátok Egyesületével közös szervezésben. A versenyzők két
verssel készültek, egy Obersovszky verssel és egy szabadon választott magyar költő versével. A
zsűri elnöke Dr. Medvigy Endre irodalomkutató volt, s a zsűriben helyet foglalt még Geröly Tibor,
a Művészetbarátok Egyesületének elnöke és Benedek Éva, az őrbottyáni Humánügyi Bizottság

elnöke. Az elődöntőből továbbjutott versenyzők októberben, a verseny döntőjében a budapesti
elődöntőből továbbjutott versenyzőkkel együtt léptek színpadra.

16-ra

a

Holokauszt

Magyarországi

Áldozatainak

Emléknapja

alkalmából

buszos

múzeumlátogatást hirdettünk meg a Holokauszt Emlékközpontba. Ez a kulturális kirándulás a
jelentkezők csekély létszáma miatt elmaradt.

Május
1-én a Kossuth utcai sportpályán szabadtéri rendezvényre vártuk városunk lakóit. A Majálison
kulturális bemutatókat, gyermekműsort, zenés produkciókat láthattak az érdeklődők. Emellett
volt főzőverseny, a gyerekeket óriásjátékok, hagyományőrző játékok, arcfestés, kézműves
foglalkozások várták. Bemutatkoztak a helyi civil szervezetek, alapítványok, intézmények.
Sztárvendégek voltak: Masni és Pocó, Csengeri Attila és Gregor Bernadett, Veréb Tamás, Bebe. A
rendezvényt a Kvassay Jenő Általános Iskola tanulóinak fénybuzogány bemutatójával zártuk.

17-én a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában került megrendezésre a Magyar Dal Napja az
iskolával közös szervezésében. Énekkarok, kórusok, klubok, diákok léptek színpadra, s különböző
műfajokban mutatkoztak be.

2019-ben a Városi Gyereknap az Európai Uniós választások miatt elmaradt.

31-én a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában került megrendezésre a Pedagógusnap, ahova
meghívtuk az óvoda, az iskola és az élelmezés dolgozóit. Vendégeink az ünnepség keretein belül
Udvarhelyi Boglárka énekművész és Kautzky Armand színművész előadását tekinthették meg.
Emellett süteménnyel, szendviccsel és üdítővel vártuk az ünnepelteket.

Június
1-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Hősök terén található Trianon emlékműnél
került megrendezésre a városi megemlékezés és koszorúzás. A megemlékezésen beszédet
mondott Kmetty Károly, Őrbottyán Város polgármestere és Gyepes Lajos, Kalász testvér-település
alpolgármestere. Az ünnepi műsorban közreműködött Ladányi Lajos Kalász testvér-település
önkormányzati képviselője és a Csendítő néptáncegyüttes. A megemlékezés mellet ezen a
hétvégén fogadtuk Kalász testvér-település 50 fős delegációját az I. sz. Művelődési Házban.
Szombaton a megemlékezés előtt a vácrátóti Botanikus kertbe látogattak el kalászi vendégeink és
őrbottyáni vendéglátóik. Az ünnepséget követően a Művelődési Házban láttuk vendégül őket, s
egy kötetlen délutánt, estét töltöttek együtt a vendégek és házgazdáik. Vasárnap a misét követően
a Kvassay Jenő Általános Iskolában ünnepi ebéddel ért véget a két napos program.

7-én 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. A
rendezvényre meghívást kaptak az ország vízügyi szakemberei.

Július
6-7-én meghívást kaptunk Kalász testvér-településünktől a Csemadok Új Hajtás Kulturális
Napok elnevezésű rendezvényre. Szombaton hagyományos ételek főzésével kezdődtek a
programok, majd a kulturális műsorok között bemutatkoztak az őrbottyáni hagyományőrző
csoportok is (Hegedűs Géza Kulturális Egyesület, Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub).
Vasárnap az Ünnepi szentmisét követő ünnepi ebéddel ért véget a rendezvény.

20-21-én rendeztük meg a Harangok Napját, települési ünnepünket a Kossuth utcai sportpályán,
melyre meghívtuk Kalász testvér-településünket.
20-án este 21 órától 01 óráig tartó discoval indult a rendezvény, ahol zenélt a TeBulid.com csapata.
21-én 14 órakor Kmetty Károly, polgármester úr beszédével, a kitüntető címek, díjak átadásával és
az Ökumenikus Istentisztelettel kezdődött a rendezvény. Ezt követően számos bemutatót, köztük
a kalászi hagyományőrző csoport bemutatóját, gyermek előadást, zenei fellépőt tekinthettek meg
az érdeklődők. A nap szárvendégei: Kalap-Jakab, Bóbita együttes, Maksa Zoltán, Unique, Z’zi
Labor, Roy és Ádám. A rendezvényt óriás játékok, kézműves foglalkozások, egészségügyi
szűrések, büfék és vásárosok színesítették. Emellett a Harangöntöde, a Bottyán Equus Hungária,
és a Tájház nyílt napot tartott. A rendezvényt utcabállal zártuk.

Augusztus
16-án a Kvassay Jenő Általános Iskola előtti téren vártuk vendégeinket a Szent István Napi
rendezvényre. Cserepka András képviselő úr és Kiss László képviselő úr ünnepi beszédét
követően a helyi hagyományőrző egyesületek műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Majd
Lajtos János evangélikus lelkész megáldotta és megszegte az új kenyeret.

Szeptember
29-én rendeztük meg az Idősek Napja rendezvényt a Kvassay Jenő Általános Iskolában. Ünnepi
műsorra invitáltuk városunk 70 év feletti lakóit. A műsorban fellépet Farkas Bálint művész úr.

Október
6-án az esős időjárás miatt az I. sz. Művelődési Ház termében rendeztük meg a tizenhárom aradi
vértanú elmékére hirdetett megemlékezést, melyen közreműködött Illés Mihály tárogatóművész,
ezt követően gyertyagyújtással emlékeztünk a tizenhárom tábornokra.

18-án az I. sz. Művelődési Ház termében került megrendezésre a II. Obersovszky versmondó
verseny döntője a Művészetbarátok Egyesületével közös szervezésben, ahol színpadra léptek az
őrbottyáni és a budapesti elődöntő nyertesei. A versenyzőknek ismét két verssel kellett
készülniük. A rendezvényt Szabó István, Őrbottyán Város polgármestere és Geröly Tibor, a
Művészetbarátok Egyesületének elnöke nyitotta meg. A zsűriben helyet foglalt Dévai Nagy
Kamilla, Liszt Ferenc és Béres Ferenc díjas érdemes művész, Radó Gábor, Budapest XIII. kerület
Polgármesteri Hivatalának civil, nemzetiségi és kulturális referense és Benedek Éva, őrbottyáni
képviselő. A verseket meghallgatva a zsűri meghozta döntését, majd a verseny résztvevői és a
vendégek ellátogattak az Obersovszky emlékházhoz és elhelyezték az emlékezés koszorúit és
virágait az emléktábla alá.

23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségre hívtuk
Őrbottyán lakóit. A megemlékezésre a Hősök terén és a vácbottyáni temetőben felállított
kopjafánál került sor. Az ünnepi műsorban közreműködtek: a Kvassay Jenő Általános Iskola
tanulói, a Hegedűs Géza Kulturális Egyesület és a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
tagjai.

November
30-án 14 órától az I.sz. Művelődési Házban Adventi kézműves foglalkozás és készülődés várta
az érdeklődőket.

December
1-én került megrendezésre az első adventi gyertya meggyújtása a település központjában adventi
koszorúvá varázsolt a szökőkútnál.

Ünnepi gondolatokat Szabó István polgármester úrtól

hallhattak az érdeklődők. Közreműködtek az Őrbottyáni Óvoda gyermekei.

7-én délután a Kvassay Jenő Általános Iskola melletti Fő téren rendeztük meg a Télköszöntő
rendezvényt, ahova a Mikulás is ellátogatott kisvonatával, krampuszaival. A kisvonat szállította a
gyerekeket a Főtérre, ahol a Mikulás várta őket forró kakaóval, kaláccsal és egy kis ajándékkal. Ezt
megelőzően, kora délután megajándékozta a Mikulás a Juhász Zsófia Szeretetotthon lakóit is. A
téren volt kirakodó vásár, forralt bor, tea, sült gesztenye, jó hangulat, mézeskalács házikó
szépségverseny, adventi bögre vásár.
Fellépett a Pesti Zenés Színpad, a Garagulya Gólyalábas Utcaszínház, R. Kárpáti Péter, Kecskeméti
Zsuzsi és Dézsenyi Zsófi. A rendezvény keretében meggyújtottuk az adventi koszorún a második
gyertyát. A feldíszített koszorú mellett az ünnepi gondolatokat Lehoczky István képviselő úrtól
hallhatták az érdeklődők.

13-án a Kvassay Jenő Általános Iskolában került megrendezésre, helyi művészek előadásában a
Karácsonyi Hangverseny.

14-én délután a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában vártuk meghívott vendégeinket a
Szeretet ünnep rendezvényünkre. A műsorban közreműködött a Városi Kórus, a baptista egyház
énekkara, a református egyház kórusa, a református egyház gyermekei, Bolyky Miklós katolikus
diakónus, Szabó Gábor Ferenc református lelkész és Lajtos János evangélikus lelkész.

15-én került megrendezésre a harmadik adventi gyertyagyújtás a település központjában felállított
adventi koszorúnál, ahol ismét közreműködtek az Őrbottyáni Óvoda gyermekei és az ünnepi
gondolatokat Lévai Dávid alpolgármester úrtól hallhatták az érdeklődők.

22-én került megrendezésre a negyedik adventi gyertyagyújtás, melyet a Baptista és az
Evangélikus Egyház közreműködésével valósítottunk meg a település központjában advent
koszorúvá varázsolt a szökőkútnál.

6. Külső szervek rendezvényei
A Művelődési Ház helyet biztosított az alábbiaknak:
• Az Őrbottyáni Civil Kör
• Tarsolyos Baráti Kör
• Hagyományőrző rendezvények céljára
• Különböző lakossági fórumok céljára
• Egészségügyi szolgáltatások céljára: véradás, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, tüdőszűrés
• Kereskedőknek
• Kisállat bemutatók céljára
• Cirkuszi előadás céljára

A 2019-ben lebonyolított két választás során az intézmény helyet biztosított egy-egy
választókörzetnek, továbbá a Katolikus Egyház alkalmainak.
Továbbá az iskolai Pályaorientációs Nap keretében fogadtuk a Kvassay Jenő Általános Iskola
tanulóit, beszélgettünk a könyvtáros és a művelődésszervező szakma előnyeiről, hátrányairól, s
feltehették kérdéseiket a hallottakkal kapcsolatban.

7. A Városi Könyvtár 2019. évi tevékenysége

2019-ben intézményünk összesen 1.049.000,- Ft értékben tudott dokumentumot szerzeményezni.
A könyvtár állománya a Márai programnak köszönhetően ebben az évben is bővülni tudott. A
Márai program kilencedik alkalommal került megrendezésre, s mind a kilenc alkalommal volt
szerencsénk részt venni benne.
A helyi óvoda csoportjai több alkalommal is ellátogattak az intézménybe könyvtári foglalkozásra,
ahol a gyerekek megismerhették a könyvtárba járás szabályait, feltehették kérdéseiket, majd az
óvó nénikkel közösen nézegették meg a nekik szóló könyveket és mesét olvastak.

