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2016. évi szakmai beszámoló

A Közösségi Ház és Könyvtár feladata, hogy az Alapító Okiratban foglaltakat, a mindenkori
igényekhez igazítva, teljesítse. A Ház vezetőjének feladatát 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.

Működési feltételek:

A Közösségi Ház 2012. júliustól közösségi színtérként működik.
 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.
2014-től folyamatosan, bár elég nagy gyakorisággal változó, közmunkás segíti a Közösségi
Házban folyó és a rendezvényekkel kapcsolatos munkákat.
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 kisegítő, önkéntes
munkatárs, kinek személye 2016. májusától megváltozott Spányik Márta néni búcsúzása után
Königs Judit vette át a stafétát, Almássy Irén pedig hosszantartó betegsége miatt, már több
mint egy éve nem tud segíteni munkánkban.
Az önkéntes segítők mellett a közmunkásként dolgozó munkatársak gyakori váltakozása az
előző évben leírtakhoz  hasonlóan továbbra  is  annak köszönhető,  hogy a  feladatra  termett
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személyt  nagyon  nehéz  találni.  Az  alacsony  bérezés  a  szokásos  munkarendtől  eltérő
munkaidő és a szerteágazó feladatok miatt,  szinte lehetetlen a Ház szellemének megfelelő
jelenlétet képviselő munkatársat találni.
Amennyiben ez viszont nem megfelelő,  úgy nem segíti,  hanem hátráltatja  a munkatárs az
érdemi munkát, rossz hírét keltve ezzel az intézménynek.

A  szerteágazó  feladatrendszer  a  munkakör  sajátos  jellege,  kötetlen  munkarendet  a
munkavégzés  önálló  megszervezését  a  heti,  havi  munkaidő  egyéni  beosztását  igényli.  Az
előző év során felmerült  problémák miatt  a  közművelődési  szakember  2015.  július  27-től
munkanaplóban vezeti tevékenységeit, ledolgozott óráit, amit rendszeresen munkáltatójával, a
polgármesterrel,  leigazoltat.  A  házba  rendelt  közmunkás  munkatársnak  munkaköri  leírást
készített,  annak feladatait  meghatározza,  de vele  kapcsolatosan munkáltatói  jogkörrel  nem
rendelkezik.

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 kötelező feladatellátás feltételei közül továbbra is megoldatlan a vezetékes telefon és az
osztható internet kérdése, egyre több probléma merül fel a fűtési rendszerrel kapcsolatban is.
Az  évek  és  az  intenzív  használat  miatt  az  asztalok  is  elöregedtek,  szükséges  lenne
praktikusabb, összecsukható változatra cserélésükre, különösen a mozgásos foglakozásokkor
felmerülő nagyobb helyigény miatt is.

Feladatellátás:

A  Házban  zajló  rendezvények  havi  lebontásban  táblázatba  rendezve  koordináljuk.  A
táblázatok hónap elején  készülnek az időközbeni  változásokat  elektronikusan nem, csak a
faliújságra  kifüggesztett  manuális  naptár  tartalmazza.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  minden
korosztály és minél több érdeklődési körű embernek tudjunk értéket közvetíteni. Igyekszünk
figyelni,  hogy  a  civil  szervezetek,  intézmények  által  szervezett  programok  mellett  olyan
rendezvényeket  szervezzünk,  ami  az  ő  hatókörükből,  lehetőségeikből  kimaradt.  Így  a
Közösségi  Ház (Önkormányzat)  a  könyvtár  és közösségi  színtér  és könyvtár  üzemeltetése
mellett a koncertek, kiállítások, nagyrendezvények, ünnepi megemlékezések, korosztályos és
érdeklődési kör köré szerveződő klubok, író-olvasó találkozók gazdái.
A jelenlegi vezető továbbra is fontosnak tartja, hogy élővé tegye az intézményt, folyamatosan
új és újabb próbálkozásoknak helyet adva.”Aki lehetőségért kopogtat, annak lehetőséget
adunk”, gondolat  alapján  a  végül  sikertelen  magyar  előkészítős  ugyanolyan
kedvezményekkel próbálkozhatott, mint az aztán beindult pilates, remélhetőleg szeptembertől
beinduló hastánc, vagy az egyelőre akadozó önvédelmi, harcművészeti edzések.
Az  év  egyik  legnagyobb  sikere  a  Kedden  pont  ráérek  klub  beindítása  volt,  ami  szintén
hiánypótlásból  született.  A két nyugdíjas klub mellett  igényelték az emberek a gyakoribb,
hétközbeni  eseményeket.  A klub majd két hónap „alakulás” után ma már stabil  tagsággal



rendelkezik, legnépszerűbb elfoglaltságként pedig a konyhai praktikák elsajátítása szerepel a
programokban.
Továbbra is népszerű a Ház, mint kiállító terület, elmondható, hogy ma már olyan nemzetközi
kiállításokat is fogad és fogadott, ami országos hírnevet hozott a településnek (kisplasztika
kiállítás).
Sajnos a  helyszűke miatt,  ma már elmondható,  hogy több rendezvény lenne,  ha nem egy
termen  kellene  osztoznia  minden,  a  községben  működő  klubnak,  civil  szervezetnek,
csoportnak. Sajnos ma már egyre többször fordul elő, hogy helyhiány miatt kell elutasítani
összejövetelt.
Örvendetes  viszont,  hogy  továbbra  is  népszerűek  a  hétvégi  terembérlések  családi,  baráti
rendezvényekre. Sikeres volt az elsőként szervezett  zenés vacsorás latin rendezvényünk is,
ahol a vendégek a latin muzsika mellé vacsorát is kaptak.
A könyvtári szolgáltató rendszeren belül működő könyvtárunkban az elmúlt időszakban két,
a gyerekek részére szervezett könyvbemutató, író-olvasó találkozó is volt (Nyulász Péter és
Víg Balázs). Az olvasók nagy örömére bővült a folyóirat ellátás is, bár ebben az esetben az
ellátás elég rendszertelen és kiszámíthatatlan.  A könyvtárközi szolgáltatást is egyre többen
veszik  igénybe,  illetve  ismét  volt  „tanítványunk”  a  számítógépes  alapismeretek
szolgáltatásunk  keretében.  A  könyvtár  házhoz  megy  lehetőséget  is  kihasználta,  használja
néhány olvasónk. Örvendetes, hogy bár egyre kisebb az érdeklődés országos viszonylatban a
könyvtári szolgáltatások iránt, községünkben, ebben az évben ez idáig 15 új olvasó iratkozott
be.  Az olvasók megtartása miatt  nagyon fontos lenne a folyamatos,  új  könyv ellátás,  ami
viszont a szolgáltató trendszerbe tartozás óta nagyon akadozó és sok problémával járó. Hűen
tükrözi  a  gondokat,  hogy ebben az  évben még nem érkeztek  új  kiadványok,  miközben a
szerződés  szerint  negyedévenként  kell  kb.  100  ezer  forint  értékben,  listáról  választott
könyveket  kapnunk.  Ennek  következtében  régi  olvasóink  közül  többen  elpártoltak,
elpártolnak tőlünk.
A könyvtár  népszerűsítése  érdekében  intézményünk  lehetőséget  biztosít  könyvtári  órákra,
amit az előző évekhez hasonlóan most is igénybe vett az iskola.

Statisztikai  számokkal kifejezve  jelenleg  egy  héten  150-200  ember  látogatja  meg  az
intézményt,12 csoport látogatja rendszeresen a házat, havonta átlagosan két hétvégén történik
valami, havonta nyílik új kiállítás,216 regisztrált  olvasónk van, havonta átlagosan 50-60db
könyvet és ma már folyóiratot, társasjátékot kölcsönöznek az olvasók.

Természetesen a folyamatos megújulások mellett  sikeres programjaink is folytatódtak, az
idei  évben  a  német  csoportok  volt  a  gazdája  a  Ház  egyetlen,  saját  javára  szerveződő
jótékonysági  rendezvényének  a  Pilvax  kávéháznak,  mely  bevételből  táblát  vásároltak  a
szervezők.
Az  idei  évben,  az  igényeknek  megfelelően  több  ízben  szervezett  illetve  fogadott  a  Ház
ruhaosztást,  de  a  hagyományoknak  megfelelően  évek  óta  a  Vöröskereszt  által  szervezett
véradásnak is a Közösségi Ház ad helyet. A zsúfolt programok mellett a vásárok fogadó helye
is az intézmény, amit idéntől úgy oldottunk meg, hogy csak az udvarra fogadunk foglalást, így
a benti programok zavartalanul folyhatnak csak eső esetén kötünk kompromisszumokat az
igénylőkkel.
Új kezdeményezés volt az idei évtől még az ismeretterjesztő előadások bevezetése, amire
nagy örömünkre ellátogattak az iskolás gyerekek is (Amerikai  nemzeti  parkok előadások).
Illetve a Ház vándor kiállítási  anyaga is bővült,  ma már Dvornik Gábor fotói mellett  egy
Amerika Nemzeti Parkjai fotó kiállításunk is van. Örömteli hír, hogy Dvornik Gábor fotói
útnak is eredtek Lakitelek után jelenleg Egerben láthatók majd júliustól, a fotók nem csak a
művész, de a település hírét is viszik így az országba.



Összefoglalva: a  Közösségi  Ház  továbbra  is  igyekszik  aktív  az  igényeknek  megfelelő
intézményként  működni,  szakembere  a Ház működtetésén  túl  a  község kulturális  életét  is
szervezni, illetve a Hírforrás szerkesztői feladatait is legjobb tudása szerint elvégezni.

Kérés: az évek óta kért internet és nagyobb tér hiánya mára már a könyvtári szolgáltatást
kérdőjelezi meg, nem tudunk internetet biztosítani olvasóinknak az új könyveknek nincs hely
az eddigiek szabályos szabadpolcos tárolása sem megoldható már. A helyben olvasás is csak
Sün Balázs módjára lehetséges, akkor van hely, ha mi a küszöbre szorulunk. A mindennapi
munkavégzéshez  szükséges  számítógép  könyvtári  térben  elhelyezése  nem minden  esetben
ideális a koncentrált munkavégzéshez. A tervezett kertrendezés is elmaradt.
Személyes kérésként a munkaruha és a szemüveg támogatás, mint felmerült segítség javítaná
a szakmai vezető komfort érzetét, no és a monitor előtt töltött óráknak köszönhetően egyre
romló szemét. 
Végezetül  szeretnénk megköszönni  azt  a  figyelmességet,  aminek köszönhetően  ma már  a
mindennapok  forgalmából  keletkező  edények  mosogatásában  közreműködik  a  januárban
kapott új „kolléga” a mosogatógép.

Sződliget 2016. június 23.

                                                                             Tóthné Kovács Krisztina
                                                                                        szakmai vezető


