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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 jellegű épület, 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,

áramellátással,

fűtéssel,

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 és a
Harangok Napja rendezvényt. 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. Egyúttal 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 2021-ben is:
• 1 fő intézményvezető
• 1 fő kulturális munkatárs
• 1 fő könyvtáros
• 1 fő intézményi takarító és kisegítő

Könyvtáros munkakör 2021.04.29-től betöltésre került, így az év nagy részében teljes létszámmal
működött az intézmény.
2020. július 1-én hatályba lépő 2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya 2020. november 1-től a munka törvénykövéről szóló
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakut át.
Szervezeti ábra:
Intézményvezető

Könyvtáros

Kulturális
munkatárs

Technikai
alkalmazott

Technikai feltételek
A

rendezvény-, hang- és fénytechnikai eszköztár

a közművelődési érdekeltségnövelő

támogatásnak köszönhetően az elmúlt években folyamatosan bővült. Ezt az eszközparkot a
megemlékezéseken, ünnepeken és a szórakoztató rendezvényeken használja az intézmény. Az
elmúlt években a nagyobb rendezvényeket hang- és fény technikus, saját eszközeivel világította és
hangosította, a kisebb rendezvényeket, a megemlékezéseket kivéve, szintén hang- és fény
technikus világította és hangosította az intézmény

eszközeivel. A

megemlékezéseket,

emléknapokat az intézmény kulturális munkatársa hangosította, továbbá, ha szükség volt filmvagy diavetítésre szintén a kulturális munkatárs feladata volt a technika kezelése.

Rendezvénytechnikai eszköztárunk 2021-ben 11 db 3x3 m-es oldalfallal rendelkező pavilonnal
bővült.
Az irodai munkához beszerzésre került 1 db számítógép és 1 db NAS hálózati adattároló.

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

A Művelődési Ház nagytermében 2020-ban a falburkolatok eltávolításra kerültek, mind a
nézőtéren található falról, mind a színpad melletti falról. A nézőtér falai, az előszínpadot
körbevevő falrészek és a színpad lábazata újra lett vakolva, majd fehérre festve. A vakolásnál
díszítésre alkalmas kampók lettek elhelyezve a mennyezet alatt. 2020 évvégén a nagyterem
padlójának burkolásához szükséges anyagot a Művelődési Ház beszerezte, mely 2021. év elején le
is lett téve. 2021. tavaszán egy világításprobléma kacsán felszínre került, hogy az épület
elektromosáram rendszere nem megfelelő. Így 2021. június 7-től az épület bezárásra került és az
év második felében az egész épületben az elektromosáram rendszer felújítására, korszerűsítésére
került sor. A 2020. évégén vakolt és festett falon több helyen vizesedés nyoma látható, mely
következében több helyen a vakolat és festék potyogni kezdett, elszíneződött, valamint
penészfoltok is ismét megjelentek.
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.
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 károsodásokat
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. Hirtelen lezúduló, nagyobb mennyiségű csapadék esetén
a nagyterem az udvar felől beázik.

A Városi 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. 2020. első fél évben ismét 2 db kétoldalú polc került be a felnőtt olvasóterembe, mely
pillanatnyi megoldást jelentett, de ismét megteltek a polcok. Mivel mindenhol könyvespolcok
találhatóak, egyre kevesebb hely van székek elhelyezésére, így jelenleg az olvasóknak összesen
négy szék áll rendelkezésükre, továbbá már az újabb polcok elhelyezésére sincs lehetőség egyik
részlegen sem.
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
a 2018-ban a falra felszerelt 5 db 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 a kölcsönzőasztal
mellett, laptopot használva - melyet legtöbb esetben az olvasó hoz magával - van rá mód.

4. II. 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.
A már az I. sz. Művelődési Háznál leírt probléma, miszerint az elektromosáram rendszere nem
megfelelő, a II sz. Művelődési Házban is jelen volt, ezért 2021. június 7-től ez az épület is bezárásra
került. A II. sz. Művelődési Ház épületén 2021-ben javítási munkálatok nem történtek, így a fenti
időponttól év végéig az épület zárva volt.

Az épületben több civil szervezet, klub tartja foglalkozásait, összejöveteleit. Így az épület belső
falainak, padlójának és mennyezetének felújítása továbbra 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. 2021. 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. A csoport sok helyi és számos vidéki rendezvényen is bemutatkozott
megalakulásuk óta. 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

A koronavírus okozta súlyosbodó helyzet miatt a kormány 2020. november 18-tól ismét bezárta a
közművelődési intézményeket, mely intézkedés még 2021-es év elsőfelében is hatályos volt, de az

intézmény dolgozói továbbra is jelenléti munkát láttak el. Ez idő alatt is igénybe tudták venni az
olvasók a Könyvterasz szolgáltatást.
2021. 05. 10-én szigorú szabályok szerint nyithattak meg ismét a közművelődési intézmények, így
az épületbe csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személy léphetett be, vagy olyan 18 év alatti
fiatal, akit védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt is elkísért.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasóinknak továbbra is változatlanul biztosítottuk a
Könyvterasz szolgáltatást.
A már említett elektromosáram rendszer felújítás miatt, az épületben munkavégzés sem
történhetett, így az intézmény irodai része június 7-én átköltözött a régi Központi Óvoda
épületének emeletére. A munkát az év hátralévő részében onnan látták el az intézmény dolgozói.
Mivel a könyvtári részlegek maradtak a Könyvtár épületében, visszatért a Könyvterasz
szolgáltatás, mely a nyár folyamán folyamatosan működött. Az e-mailen és telefonon érkező
igényeket összegyűjtve a könyvtár épületéből szállítottuk fel az Óvodához a dokumentumokat és
az olvasók ott vehették át a könyvcsomagokat.

2021. évi rendezvények
Január
22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Ház közösségi felületén tettünk közzé
egy saját készítésű videót, melyben a magyar kultúra szerteágazó területeiről jelentek meg képek,
többek között festményekről, épületekről, színészekről, írókról, népviseletekről, tájakról,
motívumokról, zeneszerzőkről, zenekarokról. A háttérben az intézmény dolgozói előadásában
verseket, prózát hallhattak az érdeklődők.

Február
25. Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja a koronavírus járvány miatt elmaradt. Az
intézmény közösségi oldalán saját szerkesztésű emléklappal emlékezett a diktatúra áldozataira.

Március
8. Nőnapi rendezvény a koronavírus járvány miatt elmaradt, ezért egy nőnapi online zenés
kabaré előadással kedveskedtünk a hölgyeknek. Továbbá az Év asszonya szavazást szintén online
formában megtartottuk. A szavazás menete az előző évhez hasonlóan zajlott. A helyi
intézményektől, egyházaktól és civil szervezetektől kértük, jelöljék Őrbottyán Rózsája címre azon,

agilis hölgyeket, akik sokat tesznek városunk közösségi életéért. A jelöltek nevét és a méltatásokat
online szavazólapon olvashatták a voksolni vágyók, ami a Művelődési Ház hivatalos facebook
oldalán volt elérhető. Az eredményt a leadott online szavazatok alapján összesítettük és közé
tettük közösségi oldalunkon, majd tájékoztattuk az érdeklődőket, hogy a díj átadására olyan
rendezvényen kerül sor, melynek programjába beleillik és személyesen találkozhatunk a város
lakóival. Ennek megfelelően augusztus 20-án adtuk át a címmel járó oklevelet és ajándékot 2021ben az Év Asszonyának, Pittlikné Bóta Juditnak.

15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett megemlékezést 2021-ben
sem tudtuk megtartani a járványügyi szabályozások miatt, így a Magyar Kultúra Napjához
hasonlóan az intézmény online felületén egy saját készítésű videóval emlékeztünk meg a 1848-49es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Továbbá elhelyezésre került a nemzeti
színű koszorú az 1848-as kopjafához.

Április
A Tavaszköszöntő rendezvény 2021-ben elmaradt, így április 4-én, húsvét vasárnap, szintén egy
online színházi előadással vártuk a gyerekeket a képernyők elé.

Költészet Napja alkalmából versíró pályázatot hirdettünk „Az én városom” címmel.

16. A Holokauszt Magyarországi Áldozatinak Emléknapja a koronavírus járvány miatt elmaradt.
Az intézmény közösségi oldalán saját szerkesztésű emléklappal emlékezett a holokauszt
áldozataira.

Május
2021-ben a Majális és a Gyermeknap is elmaradt, mely rendezvények egyes részleteit későbbi
rendezvények során igyekeztünk pótolni.

Június
4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a járványügyi szabályok enyhítésének
köszönhetően az ITET parkban került megrendezésre a városi megemlékezés és koszorúzás. A
megemlékezésen beszédet mondott Szabó István, Őrbottyán Város polgármestere és Révári Bence,

Őrbottyán Város országgyűlési képviselője. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Pódium
Színház művészei.

A Kvassay Nap megrendezéséről Fejér Lászóval, a Vízügyi Történeti Bizottság elnökével,
egyeztetve az a döntés született, hogy az akkori járványügyi szabályokat figyelembe véve és a
rendezvény bizonytalan szervezhetőségét szem előtt tartva a június 4-i megemlékezés elmaradt. A
rendezvényt szeptember második felében pótoltuk.

Július
9-én, pénteken szlovák testvér-település meghívására Kalászra indult az őrbottyáni delegáció,
melynek

magyarországi

szervezését

a

Művelődési

Ház

bonyolította.

A

háromnapos

programsorozat keretében többek között kiállítást, kulturális színpadi fellépéseket tekinthettek
meg, szent misén, ünnepi ebéden vehettek részt a delegáció tagjai.

A 24-re tervezett Harangok Napja rendezvény a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó
szabályozások és a miatta megnövekedett költségek miatt elmaradt. A Képviselő-testület döntése
alapján több, kisebb rendezvényre került sor. Elsőként 24-én az „Itt a nyár” elnevezésű program
valósult meg a Kvassay Jenő Általános Iskola udvarán. A rendezvényen fellépett az Irigy
Hónaljmirigy, Marót Viki és a Nova, Takács Nicolas és Hevesi Tamás.

Július 31-én és augusztus 1-én Kalász testvértelepülésről érkezett delegációt a Kvassay
klubházban vártuk ebédre, majd a Vácdukán megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta előfutamára
látogattak el vendégeink. Este szintén a klubházban egy vacsorával egybekötött kötetlen, baráti
beszélgetéssel ért véget. Vasárnap a misét követően a két napos látogatás utolsó programjaként a
Központi Óvoda régi épületében található tornaszobába vártuk ebédre a testvér-településről
érkezett vendégeket.

Augusztus
19-én a Harangok Napja helyett megvalósított rendezvénysorozat keretében a Kvassay Jenő
Általános Iskola udvarán megrendezésre került a Zorall koncert, melyre nem csak őrbottyáni
lakosok látogattak el, több településről is eljöttek az érdeklődők.

20-án a Kvassay Jenő Általános Iskola udvarán vártuk vendégeinket a Szent István Napi
rendezvényre. Szabó István polgármester úr és Rétvár Bence országgyűlési képviselő úr ünnepi
beszédét követően átadásra kerültek az őrbottyáni kitüntető címek, továbbá az Év Asszonya
oklevél is. Majd Sellyei Imre baptista lelkipásztor megáldotta és megszegte az új kenyeret. Az
ünnepi programot követően gyermekműsorokkal folytatódott a rendezvény és utcabállal zárult.

Szeptember
18-án került megrendezésre a Szüreti felvonulás és bál, melyet utolsó alkalommal tartott meg a
rendezvény civil szervezője. A Művelődési Ház ebben az évben is támogatta a rendezvényt,
továbbá dolgozói szakmai segítséget nyújtva koordinálták a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos
dokumentációt.

25-én a Kossuth utcai sportpályán került megrendezésre az „Őszi Hacacáré” elnevezésű országos
rendezvénysorozat őrbottyáni programja. A főszervező több ponton is a helyi közművelődési
intézmények segítségét kérte. Az esti koncert előtt lezajló előadásokat, bemutatókat a Művelődési
Ház szervezte, így a rendezvényen szervezőként is jelen voltak az intézmény dolgozói.

Október
Az Idősek Napja rendezvény a fennálló járványügyi helyzet miatt 2021-ben elmaradt. Az idősek
köszöntésére

a

Művelődési

Ház

dolgozói

elkészítettek

800

db

ajándékcsomagot

és

köszöntőkártyát a településen élő 800, 70 éven felüli lakos részére. Az ajándékokat októberben a
Képviselő-testület és a bizottságok tagjai szállították ki az ünnepeltek részére, melynek
koordinálását szintén a Művelődési Ház dolgozói látták el.

6-án a Polgármesteri Hivatal tanácstermében került megrendezésre a tizenhárom aradi vértanú
elmékére az ünnepi műsor. Beszédet mondott Sölch Gellért helyettes államtitkár úr,
közreműködtek a Pódium Színház művészei. Majd az emlékező közönség fáklyás felvonulás
keretében átsétált a Hősök terén található kopjafához, ahol lerótta tiszteletét.

23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségre hívtuk
Őrbottyán lakóit. A megemlékezésre a Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában, a Hősök terén, az
Obersovszky emlékháznál és a vácbottyáni temetőben felállított kopjafánál került sor. Az ünnepi

műsort megelőzően emlékbeszédet mondott: Banda István tanár úr. Az ünnepi műsorban
közreműködtek az általános iskola tanulói.

November
28-án, első advent vasárnap került sor az első gyertya meggyújtására. Ünnepi gondolatokat
mondott Kollár Sándor alpolgármester úr.

December
1-24-ig 2021-ben valósult meg először Őrbottyánban az „Adventi Ablakok” című program,
melynek kertében 24 család vállalta, hogy ünnepi díszbe öltözteti ablakát, s megjeleníti rajta az
adott nap dátumát. A Művelődési Ház előre összegyűjtötte a díszítők nevét, címét és beosztotta,
hogy melyik nap kinek kell az ablakát megvilágítania, hogy az ablakvadászok „lőhessenek” róla
egy fotót. Azt, hogy a vadászoknak merre kell keresni az aznapi ablakot, a Művelődési Ház
honlapján minden délelőtt egy rejtvény formájában találták meg az érdeklődők, majd este a
vadászok tölthették fel fotóikat az aznapi feladványhoz.

4-re tervezett Télköszöntő rendezvény a koronavírus miatt elmaradt, de a Mikulás meglátogatta
az őrbottyáni gyerekeket. 4-én a vácbottyáni településrészről indulva, a város egész területén
kilenc megállóban ajándékozta meg a kicsiket és nagyobbakat.

5-én került sor a második adventigyertya meggyújtására. Ünnepi gondolatokat mondott
Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő asszony.

12-én került sor a harmadik adventigyertya meggyújtására. Ünnepi gondolatokat mondott Tóth
Péter képviselő úr.

19-én került sor a negyedik adventigyertya meggyújtására. Szolgálatot teljesített: Kovács Tamás
református lelkipásztor.
Mind a négy gyertyagyújtás alkalmával teával, forralt borral vártuk az érdeklődőket, továbbá,
mind a négy alkalommal lehetőség volt a 2021-es adventi bögre megvásárlására.

A Szeretet ünnep ebben az évben elmaradt. A 2020-as évhez hasonlóan Művelődési Ház dolgozói
elkészítették a csomagokat azok számára, akik meghívást kaptak volna a rendezvényre. A
házhozszállításban a Mindenki karácsonyára jelentkező önkéntesek és a Segítő Kéz Szociális
Szolgálat dolgozói voltak az intézmény segítségére.

6. Külső szervek rendezvényei
Mivel a 2021-es év első felében a járványügyi korlátozások miatt, majd a második felében a
felújítások miatt zárva voltak az intézmény épületei, a Művelődési Házban kevés esemény
valósult meg.
Akiknek helyet biztosított az intézmény: Katolikus Egyház tagjai

