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Sződliget Közösségi Ház és Könyvtár

2017. júniustól 2018. júniusig terjedő, 
éves szakmai beszámoló

Sződliget nagyközség kulturális intézménye az 1997. évi CXL. törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2017. évi LXVII. 
módosított törvényben foglaltak figyelembe vételével a kötelező feladatellátást közösségi 
színtér és KSZR-ben működő nyilvános könyvtár fenntartásával oldja meg.

A helyi  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  a  hatályos  törvény  figyelembe  vételével  az  Alapító
Okiratban  foglaltakat,  a  mindenkori  igényekhez  igazítva,  teljesíti.  A  Ház  egyszemélyes
intézményként, kisegítő személyzet nélkül látja el feladatát. Vezetőjének feladatait (részben)
Munkaköri leírása tartalmazza. 
A  Közösségi  Ház  vezetőjének,  mint  az  egyszemélyes  intézmény  szakalkalmazottjának
feladatai: 

1. A Közösségi Házában zajló kulturális élet szervezése, koordinálása.

2.A község kulturális rendezvényeinek, községi- és állami ünnepeinek 
   Szervezésében való részvétel, kiemelten a Falunap szervezése.

3. Civil szervezetek, pártok, öntevékeny körök részére a terem biztosítása.

4. Könyvtár működtetése, kölcsönzés biztosítása.

5.Egyéb teremigények kielégítése (bérlések, rendezvények).

6.Önkormányzati tájékoztató (Hírforrás) felelős kiadói 
   Feladatainak ellátása, évi minimum 4 példány kiadása.

7. 2016. novemberétől az intézmény és környékének takarítása (munkaköri leírásában nem
szerepel, ellentételezés nélkül, jelentős túlóra terhére történik)
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Működési feltételek:

A Közösségi Ház 2012. júliustól közösségi színtérként működik.
A  Közösségi  Ház  működését szabályozó  szabályzatokat  az  akkor  még  intézményvezető
munkatárs  2010-ben  elkészítette,  de  azt  az  akkori  testület,  bár  ők  kérték,  nem  emelték
hatályba.  Az  azóta  történt  változások,  közösségi  színtérré  válás  sem  hozott  elfogadott
szabályzatokat, bár ezekkel a ház rendelkezik. A könyvtár falán, az előírásoknak megfelelően,
megtalálható  a  Könyvtárhasználati  szabályzat, rendelkezünk  könyvtári  Gyűjtőköri
szabályzattal is  2010.  óta.  A  ház  működését  szabályozó  rendelkezések  közül  az  említett
SZMSZ melléklete tartalmazza többek között a kulcsnyilvántartásról, rendezvényszervezésről
és közösségi színtér használatáról szóló szabályzatokat, házirendet. Az intézmény, az említett
hiányosságok ellenére, ezek mentén működött és működik a mai napig is.

 A feladat  ellátásával  határozatlan  időre  módosított, szakmai vezetői  jogkörrel  felruházott
szervezési előadó lett megbízva. 
A könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren belül 2013. májusától a Pest Megyei
Könyvtárral  kötött szerződés alapján a megyei könyvtár által  ellátva,  mint  szolgáltató hely
működik tovább.
A  szakalkalmazott  segéd  könyvtáros  végzettséggel,  magyar-népművelés,  drámapedagógus
diplomával rendelkező és gyermek színjátszó-rendező végzettségű, újságírói kurzust végzett,
szakvizsgázott közművelődési szakember.
Az intézmény könyvtárosi munkáját az elmúlt évekhez hasonlóan segítette segítő munkatárs,
aki  2017.  májusától  Bíró  Ferencné,  más  segítő  munkatárs  hiányában,  Ő az,  aki  segíti  az
intézmény  munkáját  (a  főmunkatárs  rövidebb  szabadsága,  betegsége  esetén  helyettesítő
feladatok is).  
Külön említést érdemel a társadalmi munka terén a már két éve működő Ráérek klub, aminek
tagjaira minden esetben és majd mindenben támaszkodhat az intézmény vezetője. Munkájuk
példa értékű, valóban a kerti munkákon át a terítő festés, vasalás, takarítás és sütemények
készítése  az  egyes  rendezvényekre,  szerepel  segítő  listájukon.  A  januárban  megkezdett
könyvtári  leltározás  sem zajlott  volna  olyan  gördülékenyen  az  ő  segítségük  nélkül,  de  a
hamarosan megrendezésre kerülő ruhaosztás háttér csapata is ők lesznek.

A kötelező feladatellátás feltételeiben változást hozott a 2018-as év, beszerelésre került a
vezetékes  telefon  és  az  osztható  internet,  továbbra  is  problémás  a  fűtési  rendszer  a  téli
hónapokban maximális fűtés mellett is hideg, szinte munkavégzésre alkalmatlanul a könyvtár
légtere. Megoldódott viszont az asztalok kérdése, ma már összecsukható, gurulós, fenyő asztal
szolgálja  ki  a  vendégek igényeit,  elkészült  négy lecsukható  számítógép pult  és  ajándékba
kaptunk egy praktikus árnyékolót is.
 Sajnos az idő vasfoga azóta a székeket kezdte ki, így azok cseréje elengedhetetlen lesz a
következő hónapokban. Az udvaron új helyszínné lett a pergola, miután elkészült a fedése.
Az  önkormányzattól  kapott  számítógépek  pedig  lehetőséget  biztosítanak  a  számítógépes
tanfolyam elindításához, illetve a látogatói számítógépes hozzáféréshez, ami végre megoldani
látszik  a  könyvtári  szolgáltatásban  évek  óta  jelentkező  hiányosságot.  Az  új  bútorok  és
lehetőségek  viszont  a  szűkös  hely  miatt  korlátozássá  is  válnak,  mert  a  mozgásos
foglalkozások létszámát  csökkentik  a  teremben  praktikusan,  de  mégis  megjelenő  bútorok,
tárgyak helyfoglalása.
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Közösségi Házban zajló rendszeres programok:

 Női nyugdíjas klub (minden hónap első kedd)
 Férfi nyugdíjas klub (minden hónap első szerda)
 Jóga (minden hétfőn)
 Horgászengedély osztás (minden hétfőn februártól-júniusig)
 pilates, jóga (esetenként havi 1-2 alkalom)
 Okos nők klubja (minden hónap második szombatján – májusig)
 Ráérek klub (minden kedden, majd pedig pénteken)
 örömtánc (senior tánc) – (minden csütörtökön)
 gyógytorna (minden szerdán)
  kiállítások (havonta)
 művészetpedagógiai órák (havonta 4-5 alkalommal)
 Baba-mama klub (minden csütörtökön)
 német nyelvtanfolyam (2018. márciusig, heti 4 alkalommal)
 baba-mama torna (minden kedden)
 2018. júniustól számítógépes oktatás (három csoport, heti hat alkalom)
  Én kosaram- kosárosztás szombaton 9-10 óráig
 Testületi ülés (havonta egy alakalom)
 Barangolók (havonta egy alkalommal)
 Sződligetiek Baráti Köre (havi egy alkalom- szeptembertől-áprilisig)
 ruhaosztások (minimum 3 alkalommal) megszűnt vöröskereszt feladatát átvállalva
 Túrázók, CISZE (évi 3-4 alkalom)
 Váci Vöröskereszt véradás (évente 4 alkalom)
 apró cikkek árusítása (csak az udvaron- évente 6-8 alkalommal)
 egészségügyi vizsgálatok, mérések (évente 6 alkalommal)
 értekezletek, megbeszélések, tréningek (évi 3-4 alkalom)
 tanfolyamok (rajz, tanulásmódszertan, kézműves- évi 5-6 alkalom)
 ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások (évi 4-5 alkalom)
 táncpróbák, eseti bérlések (évi 10-12 alkalommal)
 könyvtári szolgáltatás (heti három napos hivatalos nyitva tartással + havi egy szombat

az előírásoknak megfelelően)

A  fentiekben  felsorolt  igények  kielégítése,  a  már  említett  szűk  térben,  egyre  nagyobb
logisztikai  feladat  elé  állítja  az intézmény vezetőjét.  A párhuzamos programok lehetősége
szinte  kizárt,  vagy  nagy  kompromisszumok  árán  megvalósítható  csak,  így  például  a
könyvtárba szorult horgászengedély osztás és azzal egy időben zajló jógafoglalkozás cseppet
sem ideális, de kényszerű kompromisszum eredménye.
 Várta már kiállítás megnyitóra érkező kompánia a véradás végét és maradt el az utolsó tánc a
nyugdíjas klub érkezése miatt a senior táncklub esetében.
 Az egymást követő foglalkozások és igények pedig folyamatos jelenlétet követelnek a ház
munkatársától,  hogy  mindenki  takarított,  igényeinek  megfelelően  előkészített  termet,
eszközöket kapjon ennek eredménye a többször 12, mint 8 órás munkanap.
Egyre nagyobb gond a szükséges eszközök tárolása is, a könyvtárban uralkodó helyszűkéről
már nem is beszélve. 
Bár  még  2017-ben  ígéret  történt,  hogy  a  „faház”  teljes  mértékben  a  könyvtári  állomány
szabadpolcra nem férő részének tárolására a rendelkezésünkre fog állni, illetve az ott található
szekrények az eszközök, idényjellegű tárgyak tárolására megoldás lenne, a faházból a mai
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napig nem lettek az iratok átszállítva a konténerbe a probléma nem oldódott meg, többszöri
érdeklődés és megoldáskeresés ellenére sem. A már említett könyvtári leltározást sem tudjuk
addig folytatni, amíg nem tudunk az ott lévő állományban lévő könyvekhez hozzáférni, majd
azok raktári rendbe rakásának feltételeit biztosítani.

Szakmai munka:

Az elmúlt év kiemelt szakmai feladataként a civil szervezetek erősítését és egymással való
közös munka kialakítását tűzte ki magának a Közösségi Ház. A községben jelentős számú,
de érezhetően izoláltan működő civil szervezet van. Majd egy éve rendszeresen találkoznak e
csoportok  vezetői,  több-kevesebb  sikerrel,  hogy  megbeszéljék  az  aktualitásokat,
tájékozódjanak egymás programjairól, segítsék egymás munkáját. A viharos kezdet után egy
nagyon sikeres civil bál mutatta, hogy van összefogás és közös akarat a civil csoportok között,
de  ez  egyelőre  még  koordinálást  igényel  és  szakmai  vezetést,  irányítást  észrevétlenül,
hátulról.
Kommunikációjukat segítendő, létre jött egy civil facebook oldal, de az igény ellenére ennek
működése is egyelőre még döcög. Tervben van egy közös hírdető tábla kihelyezése is, illetve
egy hírlevél létrehozása, de az igény felmerülésén kívül egyelőre az aktivitással még baj van.
Örvendetes, hogy a főleg nyugdíjas korosztály mellett egyre aktívabbak a fiatalok rétegéből a
kisgyerekes anyukák s apukák, illetve újra ki kell emelnem az, Ráérek klub létét, ahova friss
nyugdíjas, fiatalos hölgyek gyülekeznek.

A Közösségi Ház fontosnak tartja továbbra is, hogy a mindenkori igényeket elégítse ki, így
láthatóan  egyre  nagyobb  teret  kell  (ene)  adni  a  mozgásos  foglalkozásoknak-  torna,  jóga,
pilates stb.
Egyre nagyobb az igény a tanfolyamok iránt (egész életen át tartó tanulás) legyen az nyelv,
számítógép vagy rajz tanfolyam, de népszerűek voltak a kézműves foglalkozások is.

Hosszú évek munkájának gyümölcse, hogy ma már elmondható  felneveltünk egy kiállítást
látogató  és  értő  nemzedéket az  iskola  rajztanárával  való  jó  kapcsolat  eredményeként  a
rendszeresen  tárlatokat  látogató  gyerekek  ma  már  tudnak  „viselkedni”  és  az  alkotásokról
véleményt formálni, sőt annak maguktól írásos nyomát is hagyni a vendégkönyvben. Külön
említést érdemlő, hogy az évek óta tervezett iskolás gyerekek kiállítása is megvalósul ezen év
júniusában.  A  sokszor  megkérdőjelezett  kiállítások  kapcsán  említést  érdemlő  a  község
népszerűsítése, mint járulékos elem, mert mint azt a legutóbbi duett kiállításnál megvizsgáltuk
a népszerű közösségi oldalon majd száz embertől érkezett komment és gratuláció és a kiállítás
képeit a megnyitót dicsérő megjegyzés az ország minden pontjáról. 
A „jó hely” híre a fővárosba is eljutott, így ősszel egy tantestületnek adott otthont a kis ház
egy  tréning  erejéig,  de  a  vendégek  megismerkedtek  a  helyi  nevezetességekkel  is  és  a
községben szálltak meg egy éjszakára.
A község könyvtára továbbra is tartja a „kicsi a bors, de erős „jellegét. Állományunk, ha nem
is napra kész, a KSZR rendszer bizony éves lemaradással szolgáltatja  ma már a választás
lehetőségét is kizárva általuk „gondolt” könyvet, de a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével
áthidaljuk  a  problémákat.  Sajnos  a  szűk tér  és  lehetőségek  ma már  nem csak  a  szakmai
követelményeknek, előírásoknak nem felelnek meg, de ma már éreztetik hatásukat a látogatók
számának  stagnálásában,  illetve  a  leltározás  alatti  állapotok  sem  tettek  jót  a  könyvtár
népszerűségének. Statisztikailag tartjuk az új beiratkozók számát, de a látogatottságért ősztől
újra  új  stratégiát  kell  kidolgozni.  Népszerű  továbbra  is  a  régi,  szükségtelen  könyvek
behozatalának lehetősége, ami a könyvtár részére részben állománygyarapítási lehetőség, de
főleg a lakosság részéről igényelt s kedvelt szolgáltatás.  A számítógépes adatkezelésben is
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előrelépés  történt,  a  jelenlegi  állomány  elvileg  a  szikla  rendszerben  katalogizálva  van  az
ajándékba  kapott  könyvek  kivételével,  ami  a  teljes  leltár  után  kerül  majd  rögzítésre  a
selejtezéssel együtt.

A felsoroltak mellett a feladatok között szerepel továbbra is a nagy rendezvények 
koordinálása, szervezése, ünnepségek szervezése, bonyolítása, illetve mint az a munkakör 
meghatározásánál is olvasható volt a Hírforrás főszerkesztői feladatainak ellátása.
Külön említést érdemlő a sikeres falunap, idősek napja mellett az idei reformkori vacsora és 
Pilvax kávéház, ahol sikerült a hagyományok megtartása mellett kicsit ismét újítani a 
próbalehetőség fejében koncertet adó zenekar felléptetésével. A márciusi rendezvény is azt 
mutatta, hogy a civil világ összefogható. Több klub munkájának eredménye volt a sikeres 
Pilvax kávéház és a Ráérek klub áldozatos munkájának gyümölcse a reformkori vacsora.

A Hírforrás, mint az önkormányzat hivatalos lapja igyekezett és igyekszik az eredmények és 
hasznos információk mellett a fentiekben taglalt eseményekről hírt adni. Örömteli, hogy 
megjelent a hasábokon a Közösségi Ház fejléces oldalai mellett a Civilek oldala. Egyre 
nagyobb arányban tudunk előre programokat ajánlani és képes beszámolóban hírt adni a már 
lezajlott eseményekről. Örömteli, hogy néha, néha már olvasói írásokat is tudunk közölni.

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a megszavazott munkaruhát és szemüveg 
hozzájárulást. Kérem, amennyiben lehetőség van, rá találjanak megoldást túlóráim 
kompenzálására, a takarítási feladatok megoldására, vagy honorálására.

                                                                               Tóthné Kovács Krisztina

Sződliget 2018. június 04.
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