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Kismaros Polgármestere, Tárgy A Kismarosi Teleház Alapítvány 2022. évi tervei 

Neuabuer Rudolf részére 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! 
 

A Kismarosi Teleház Alapítvány a 2022. évben az alábbi programokat szeretné 

megvalósítani. 

 

Irodai szolgáltatás: 

A megfelelő előírásokat betartva a járvány dacára működik- ügyeletet tart irodánk. 

Emelt szintű szolgáltatást nyújtunk továbbra is, rendelkezésére áll a kismarosi és 

minket megkeresők számára. Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 

szövegszerkesztés tanácsadás stb. Napi kapcsolatban vagyunk a Váci Munkaügyi 

Központtal és a Nagymarosi Családsegítővel. Munkát keresőknek, és 

munkanélkülieknek nyújtottunk és nyújtunk továbbra is segítséget. A hozzánk 

fordulóknak segítünk az önéletrajz elkészítésében, levelezésben, internet 

használatában, álláskeresésben, munkaügyi eljárásokban.  Remélhetőleg a diákok 

újra jöhetnek délutánonként irodánkba, ahol módjuk lesz újra együtt játszani, 

filmeket nézni, beszélgetni.  

Irodai szolgáltatásunk úgy gondoljuk, hogy fontos dolog, hogy itt helyben 

intézhetik el ügyeiket az emberek. 

 

Nehézségei ellenére a Teleház sokrétű tevékenységet folytat 

 

Havi rendszerességgel 

 Filmklub, filmesztéta bevonásával 

 Ökofilmklub önkénteseinkkel 

 Herbária kör szervezése: előadások és túrák a helyi gyógynövények 

megismerése, gyűjtése önkénteseinkkel 

 Mandala workshop szakember vezetésével 

 

Kiállítás: 

„MI IS ÉLÜNK, MI IS ALKOTUNK” 14 éve minden évben fogyatékkal élő 

barátaink számára rendezett kiállítást és műsort 2022. októberében a Művelődési 

Ház nagytermében tervezzük    

A kiállítás nyitvatartását a látogatók számára egy hétre szeretnénk kérni..  
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Báb-Színjátszó fesztivál  

Az előző évekhez hasonlóan két naposra tervezzük 2022. áprilisban a Művelődési 

Házban. Szükség lenne az öltözőkre, kisteremre is  

A jelentkező csoportokkal és a Műv.Ház vezetővel, Nagy Andreával egyeztetve. 

 

2020-ban  a fesztivált online Youtuben tudtuk csak megrendezni, ez kényszer 

megoldás volt, a 89 résztvevő gyerekkel és művészeti vezetővel ez nem volt könnyű 

feladat. 

A „MI IS ÉLÜNK MI IS ALKOTUNK” kiállítás anyaga a facebookon jelent meg, 

Remélhetőleg 2022-ben jobb lehetőségeink lesznek a tervezett programok 

megvalósítására.. 

 

Irodalmi programok: 

 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesülettel közös szervezésben jövőre is 

tervezünk folyóirat találkozót és könyvbemutatót, 2022. júniusában a 

Teleházban. 

 Hamvas Béláról előadás májusban Előadó: Szécsi András kurátor 

Horváth Ödön: NÉZELŐDVE ---- HAIKU-FÜZÉR 

Megzenésítette Keuler Jenő női énekhangra, csellóra és elektroakusztikára.  

 

Oktatás:  

OKJ-s Pedagógus Családsegítő képzés és a szervezés alatt lévő Dajka képzés 

utoljára meghirdethető csoportja májusban-június elején fejeződik be a Krúdy 

Oktató Központtal közös szervezésben. Az évek óta működő elsősorban 

munkanélküliek számára szervezett program a résztvevők számára szakmát ad és 

jó lehetőség az elhelyezkedéshez. 

 

Nagy programjaink megvalósulása (kiállítás, fesztivál) a járvány kimenetelétől és a 

beadott pályázatunk eredményétől függenek. Sajnos Alapítványunk a minimális 

bevételből, adományokból és a nyertes pályázatokból önkénteseink áldozatkész 

munkájával működik és a napi irodai feladatokon túl szeretne igényes programokat 

megvalósítani az itt élőknek és az idelátogató érdeklődők számára.   

 


