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1. BEVEZETÉS

A  Kismarosi  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  tevékenységét  a  következő  jogszabályok  és

dokumentumok határozzák meg:

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

 a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről

szóló 1997. évi CXL. törvény

 a  közművelődési  alapszolgáltatások,  valamint  a  közművelődési  intézmények  és  a

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet

 a  nyilvános könyvtárak  jegyzékének vezetéséről szóló  379/2017.  (XII.  11.)  Korm.

rendelet

 Kismaros  Község  Önkormányzatának  9/2019.  (VIII.26.)  számú  rendelete  a  helyi

közművelődési  feladatok  ellátásáról,  Kismaros  Község  Önkormányzata  13/2020.

(IX.21.) számú rendelete a helyi  közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019.

(VIII.26.) számú rendelet módosításáról

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 39/2020.  (X.  30.)  EMMI  rendelet  a  kulturális  intézményben  foglalkoztatottak

munkaköreiről  és  foglalkoztatási  követelményeiről,  az  intézményvezetői  pályázat

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

 a kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyának

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.

évi XXXII. törvény

 a  Kismaros  Község  Önkormányzatának  18/1999.(XII.  15.)  számú  rendelete  a

közművelődés feladatairól

 valamint  Kismaros  Község  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális  és  Sport

Bizottsága  által  100/2008.(XII.23.)  számú  határozata  alapján  módosított  és

jóváhagyott intézményi Alapító Okirata. 

Feladatai:
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 az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek

 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása

 az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra

értékeinek  megismertetése,  a  megértés,  a  befogadás  elősegítése,  az  ünnepek

kultúrájának gondozása

 az  ismeretszerző,  az  amatőr  alkotó,  művelődő  közösségek  tevékenységének

támogatása

 a helyi társadalom kapcsolat rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének

segítése

 a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése

 szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

 egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

 az alaptevékenységgel összefüggő reklámszervezés

 helyiségek bérbeadása

 termékbemutatók és vásárok szervezése

 műsorok szervezése megrendelésre, beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is

 kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPSZOLGÁLTATÁSAI:

A közművelődési  intézmények  alapszolgáltatásait  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza. Ennek

értelmében a Művelődési Ház típusú intézményeknek 3 alapfeladatot kötelező felvállalniuk.

A mi  intézményünk a 7 alapfeladatból  ötöt,  tehát  a kötelezőnél  kettővel  többet  sikeresen

teljesít.

1. Művelődő közösségek létrejöttének  elősegítése,  működésük támogatása,  fejlődésük

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín

biztosítása.

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása.
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5. Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

6. A tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása.

7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK

2.1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Az intézmény  2022.  év  január  1-jétől  1  fő  8  órás  intézményvezetőt,  1  fő  8  órás

könyvtárost, 1 fő 8 órás pályázatíró-adminisztrátort, 2 fő 4 órás kulturális munkatársat, 1 fő 8

órás takarítót foglalkoztatott. Ezen kívül a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal

Foglalkoztatási  Osztálya  által,  Hosszútávú  programban  2022  év  márciusától  újból

meghosszabbításra került a 2 fő közmunkásunk státusza. A felsorolt státuszok az év folyamán

a következőképpen szerveződtek át. Az intézményvezető, könyvtáros és a takarítói munkakör

változatlan  maradt.  Márciustól  megszűnt  a  pályázatíró-adminisztrátor  munkakörünk,  ezt

követően júliustól végre kiegészült a csapat egy pénzügyi adminisztrátor-könyvtári kisegítő

kolléganővel.  Szeptembertől a Gyed-ről visszajött munkatársunk az eddigi 4 óra helyett  8

órában  töltötte  be  a  kulturális  munkatárs  státuszát.  A  másik  kolléga  először  megbízási

jogviszonyban  folytatta  a  feladatait,  majd  októbertől  ő  is  8  órás  gondnok-technikus

munkakörben erősítette  az intézményünket.  Ezzel  2022 októberétől  6 fő 8 órás státusszal

rendelkezünk.

2022-ben egész évben 2 fő közfoglalkoztatott kollégának tudtunk munkát biztosítani.

2022-ben sikerült a munkatársak bérét 20%-kal fejleszteni. Erre egy EMMI pályázat

adott  lehetőséget.  Többen csak ezzel az emeléssel érték el  a kulturális  szférában kötelező

alapbért. (Bruttó 260 000 Ft) Ebben az évben a kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársak

(a nyári táborozás után, illetve év vége előtt) a bérmaradvány terhére jutalomban részesültek.

Kimagasló jutalomban részesült a nyugdíj előtt álló kollégánk.

2.2. SZAKMAI KAPCSOLATOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK

A Művelődési Ház kapcsolat tart fenn és együttműködik:

 A fenntartóval

 A Német Nemzetiségi Önkormányzattal

 A község intézményeivel

 Szakmai partnerekkel
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 Kistérségi partnerekkel

 Civil szervezetekkel és egyéb partnerekkel

Ebben az évben is két alkalommal tartottunk kulturális kerekasztalt, hiszen az itt folyó

közös  gondolatok,  ötletek  sokkal  gördülékenyebbé  tették  a  településünk  nagy

rendezvényeinek megszervezését.  A művelődési  ház szeretné az egész település  kulturális

programjait koordinálni, összefogni, illetve felvállalni nemzeti ünnepeink szervezését. 

Ebben  az  évben  kezdeményeztük  egy  díj  létrehozását,  ami  a  településünk  két  oktatási

intézményének „legjobb” dolgozóját jutalmazná évente a pedagógusnap alkalmából. Sikerült

megnyernünk  partnernek  a  Kismarosért  Közalapítványt  is.  2023-ban  történik  a

megvalósításának a kidolgozása.

A Művelődési Ház intézményvezetője és szakmai munkatársai 2022-ben is kapcsolódtak

a  már  jól  bevált  -  a  Nemzeti  Művelődési  Intézet  által  szervezett  –  programokhoz,

továbbképzésekhez.  Ebben  az  évben  2  munkatárs  végezte  el  a  NMI  által  meghirdetett

ingyenes szakkörvezetői képzést, illetve két kolléga szerzett egy 60 órás hímző és 60 órás

nemezelő végzettséget. Mindkét esetben egy pályázat jóvoltából ingyenesen sajátíthatták el

ezeket  a  népi  kismesterségeket.  Ezeket  novembertől  induló  5  szakkörünkön  már  mint

szakkörvezetők hasznosították.

Ebben  az  évben  a  három  napos  Népművelők  Országos  Vándorgyűlésére  sikerült

eljutnom,  majd  egy  két  napos  ingyenes  ifjúságsegítő  szakmai  úton  vettünk  rész  egy

munkatársammal.  Mindkét esetben nagyszerű szakmai kapcsolatokat létesítettünk. Pl.: egy

ilyen szakmai kapcsolat segítségével vehettek részt néptáncosaink nyári táboruk alkalmával

egy fóti élménynapon.

2.3. PÁLYÁZATOK LEZÁRÁSA, ELŐKÉSZÍTÉSE

A  VEKOP  pályázati  elszámolásunk  még  áttolódott  a  következő  évre.  Sikeresen

számoltuk el az ÉNT 2021-es illetve a Csoóri Sándor Alapnál 2021-ben megnyert Néptánc és

Tárgyalkotó  pályázatunkat,  illetve  segítettük  az  Önkormányzatot  a  Magyar  Falu  és  a

Kistelepülések  rendezvényeire  adható  pályázatok  elszámolásával  –  ebből  a  pályázatból

rendeztük meg ebben az évben az újévi hangversenyünket és vásároltuk az eszközbeszerzési

lehetőségével élve az esküvői dekorációnk nagy részét. 

A tavalyi  évben a  térség  intézményei  közül  csak  a  mi  Művelődési  Házunk nyert

felújításra közel 20 millió Ft támogatást. A munkálatok január elején kezdődtek. A másfél
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hónap bezárás alatt  befejezték a belső felújításokat.  A tavasz folyamán kezdődött  a külső

fafelületek  javítása  és  festése.  Az  elvégzett  munka  nem csak  az  intézmény  állagát  óvta,

javította,  hanem  orvosolta  a  raktározási  gondjainkat  is,  illetve  a  balett-terem  kialakítása

megfelelő  próbahelye  lesz  majd  táncosainknak,  akár  néptáncról,  akár  klasszikus  táncról

legyen szó. 

A döntésre váró pályázataink a következőképpen alakultak:

 A MMA-hoz adtunk be komolyzenei hangversenyekre – Nem nyert

 Újból pályázunk szakköri alapanyagokra (több új témakörben is), illetve két kollégát

beiskoláztunk ingyenes szakkörvezető módszertani képzésre, továbbá egy hímző és

nemezelő  120  órás  akkreditált  tanfolyamra.  A  módszertani  képzésre  azért  volt

szükség,  mert  ez  a  feltétele,  hogy  a  jövőben  részt  vehessünk  a  Nemeskürty

programon,  ahol  további  ingyenesen  támogatott  szakköri  anyagokhoz  jut  majd  a

Művelődési Házunk. – Sikeresen megvalósult.

 Az  önkormányzat  újból  indult  a  Magyar  Falu  Program  -  Közösségszervező

bértámogatására kiírt pályázaton, itt még 1 500 000 Ft értékben eszközbeszerzésre is

adtunk be kérelmet. – Sajnos nem nyertünk ezen a pályázaton!

 Nagy  sikere  volt  annak  a  kezdeményezésünknek,  hogy  a  Csoóri  Sándor  alapnál

elnyert  támogatást  néptáncosaink  ingyenes  képzésére  fordítottuk.  Ezzel  szerettük

volna elérni, hogy a Covid után lecsökkent létszámot újra feltornázzuk. – Sikeresen

megvalósult. A Fényecske csoportunk 5 fővel növekedett, viszont a Soramsik felnőtt

csoportunk  októberben  befejezte  munkáját.  2022  novemberében  ismét  sikerült

elnyerni egy pályázatot a néptánccsoportunknak, ami a 2023-as évet hivatott segíteni.

 2022. márciusban sikeresen zártuk a 60 órás népi bútorfestő műhelymunkánkat. Az itt

elkészült tárgyakat egy kiállításon tekinthették meg a látogatóink. A nagy sikerre való

tekintettel tavasszal újból beadtuk a műhelymunka folytatására egy újabb pályázatot,

amit novemberben újból elnyertünk. Ehhez kapcsolódóan egy Mester-Inas pályázaton

is  elindultunk,  amit  szintén  elnyertünk.  Itt  két  „inas”  kezdheti  meg  hímző

tanulmányait  egy Gránátalma-díjas népi  hímzőmesterrel.  Mindkét  csoport  2023 év

januárjában indul.

 Pályázati forrásból egészítettük ki az esküvőkhöz szükséges dekorációs anyagjainkat.

Ettől az évtől saját eszközökkel tudunk légtér-dekorációt, díszasztalt,  fényfüggönyt,

könnyen  kezelhető  székszoknyát,  welcome-táblát,  asztaldekorációt  biztosítani  a

termeinket lakodalmakra, születésnapokra kibérelő ügyfeleinknek.
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 Az  aula  és  a  nagyterem  falaira  kiállítósínrendszerek  kerültek  szintén  pályázati

keretből.

 Beszerzésre  kerültek  még  kisebb  szerszámok  (Black  and  Decker  rezgőcsiszoló,

hőlégfúvó,  a  meglévő  szerszámpark  kiegészítőinek  pótlása,  pl.:  szúrófűrészfejek,

fúrófejkészlet  fához,  falhoz  és  fémek  megmunkálásához,  vákuum-működtetésű

szekrényfiók fogantyúk a felújított nagyszínpad alatti nehéz tárolórekeszek könnyebb

nyitásához).   

2.4.  AZ  INTÉZMÉNY  FELÚJÍTÁSA,  KARBANTARTÁSA  ÉS  HELYISÉG  ÚJRA

HASZNOSÍTÁSA 2022-BEN

Szerencsére a tavalyi év felújítási tervei nagyrészt pályázati segítséggel megoldódtak. A

belső  munkálatok  január  7-én  kezdődtek,  az  egyes  helyiségek  átadása  részlegesen  már

február  elején  megkezdődött,  de  a  teljes  átadás  február  végéig  elhúzódott.  A  külső

munkálatok a jó idő beálltával azonnal megkezdődtek és május végére a pályázat lezárására

be  is  fejeződtek.  Így  lett  új  és  nagyobb  a  színpadunk,  alatta  tárolóhelyekkel.  De  ennek

segítségével lett egy technikai raktárunk a színpad mögött, egy takarítószertárunk a férfi WC-

ben,  elkészült  a  tükrös,  balettpadlós  tánctermünk  is.  Végre  megoldódott  a  nagyterem

beázásának problémája, elkészült az épület összes helyiségének belső festése, illetve a kinti

fafelületek javítása és újra festése. 

Az IKSZT hátsó kis termében kialakított terápiás szoba a vártnál nagyobb foglaltságot

mutat. Illetve több alkalommal sikerült bérbe adni az apartmanunkat is.

A másik apartmant a Művelődési Ház dolgozói irodaként használták, itt a későbbiekben

öltözőt szeretnénk létrehozni. Az öltözőszekrények már beszerzésre kerültek ebben az évben,

szintén pályázati forrásból.

Szeptemberben  került  felújításra  a  fűtésrendszerünk,  illetve  a  testület  jóváhagyásával

sikerült  egy új  kazánt  is  vásárolnunk.  Sajnos  az  energiaárak  elszabadulása  miatt  ez  csak

részben került kipróbálásra.

2022 év terveinek megvalósulása:

 sajnos  még  mindig  nem megoldott  rendszeres  bérlőink  esetén  az  öltöző  kérdése,

megoldás az lehet, ha az önkormányzat műszaki osztálya más helyre költözik. Amint
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a kollégák megkaphatják ezt az irodát, felszabadulhat az irodává átalakított apartman

helyiség - nem valósult meg ebben az évben.

 Az  OTP  automatás  szobát  szeretnénk  raktárrá  alakítani.  Sajnos  az  itt  tárolt

önkormányzati iratok nagyon sok helyet foglalnak. Amint ezek kikerülnek innen, egy

beépített szekrénnyel megoldódna a néptáncosruhák tárolása. (Erre még forrást kell

találnunk).  Égető  ez  a  problémánk,  hiszen  az  évek  alatt  több  százezer  Ft  értékű

néptáncruha és kellék került beszerzésre, aminek nem megfelelő a tárolása és őrzése.

Mivel  nem  tudjuk  a  ruhákat  szekrénybe  elzárni,  a  néptáncoktatók  nem  vállalnak

felelősséget a nagy értékű népviseletekért és a leltárért – nem valósult meg.

 az  IKSZT  kertjében  kihelyezésre  kerültek  a  pályázati  pénzen  elnyert  játszótéri

eszközök.  Sajnos a  támfal  és a  hátsó pincerész veszélyes,  ezért  nem sikerült  még

átadni, de folyamatban van a munkálatok elvégzése, mint ahogy a tereprendezés is.

Pályázati pénzből sikerült az Önkormányzatnak fákat is beszerezni, ezért reményeink

szerint a jövőben egy élhető, kedvelt pihenőhelye lesz ez a kismarosiaknak. A hétvégi

nyitva tartása kérdéses, hiszen az intézmény vasárnap zárva tart – nem valósult meg.

 Évek  óta  megoldatlan  a  Művelődési  Ház  fűtése.  Folyamatos  és  kiszámíthatatlan

gondokkal küzdünk ezen a területen. Mivel a fűtésrendszerünk az épület átadásától

(2007) nem volt karbantartva, műszakilag a leállás határán áll az egész rendszerünk.

A javításra 3 árajánlat érkezett. A legjobb feltételeket biztosító vállalkozóval fogjuk

elvégeztetni a fűtés leállása után ezeket a munkálatokat – sikeresen megvalósult.

 Szeretném a fűtési  rendszert és a törvényileg kötelező kazánkarbantartási  rendszert

egy  kézben  tudni.  Erre  már  sikerült  szakembert  találnunk  a  környékről.  Az  ő

munkájával nem csak a kiszállási díjat tudjuk megspórolni, hanem a két külön munkát

ugyanazért az összegért vállalta el, mint amit eddig a kazán karbantartásáért kértek –

sikeresen megvalósult.

 Nagy problémát jelent még mindig, hogy nagyon lassú és bizonytalan az internet és

sok helyen az épületben nem lehet a wifi szolgáltatást elérni. Ezen szolgáltatóváltással

próbálunk  segíteni  –  nem  valósult  meg,  mert  az  önkormányzat  a  közös

szolgáltatóváltást preferálja.

 Az intézményben csak két kollégának van céges telefonja. Sajnos a munkatársak sok

esetben  saját  telefont  használnak  az  intézmény  ügyeinek  elintézésében.  Ígéretet

kaptunk  az  önkormányzattól,  hogy  ezt  a  helyzetet  orvosolni  fogják  –  sikeresen

megvalósult.
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2.5. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények:

 Az  intézmény  gazdálkodási  tevékenysége  legyen  összhangban  a

szabályszerűség és a megbízható gazdálkodás elveivel.

 Az eszközökkel  és  forrásokkal  való  gazdálkodás  során  ne  kerüljön  sor

pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.

 Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre.

A gazdálkodás alapelvei: 

 A szabályosság

 A szabályozottság

 A gazdaságosság

 A hatékonyság

 Az eredményesség

A  2021-es  évben  bevezetésre  került  digitálisan  kezelt  pénzügyi  rendszerünk  használatát

folytattuk. Csökkentettük a nyomtatásunkat és papírfelhasználásunkat a környezettudatosság

és a költségcsökkentés jegyében. Használata átláthatóbbá és könnyebben kezelhetővé tette a

pénzmozgásainkat.

A  művelődési  ház  2022.  évi  szakmai  programjainak  költségvetését  lásd  az  1.  számú

mellékletben.

3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

Az intézmény 2022. évi munkatervét az alábbi szakmai tevékenységi formák képzik:

 Ismeretterjesztés

 Képzés

 Kiállítás

 Közösségi szolgáltatás

 Művelődő közösség

 Rendezvény

 Tábor
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 Származtatott szolgáltatás

3.1. ISMERETTERJESZTÉS 

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az

általános  műveltségi  színvonal  emelése,  a  szakmai  ismeretek  bővítése,  állampolgári

ismeretek  nyújtása,  és  a  művészi  befogadás  folyamatának  segítése.  Ebben  az  évben  a

következő ismeretterjesztő előadásokra került sor.

 Gondos Béla rendszeres úti élmény-előadást tartott a könyvtárban

 Drogprevenciós előadás

 Könyvbemutatók  (úti  élmény,  Körömi  Ferenc  könyvbemutató,  Gurubi  Ágnes

könyvbemutatója, stb)

 Japán harcművészeti bemutató

 Felelős állattartásról szóló előadás

 Halmos Mónika előadása

 Görög Ibolya protokoll-előadása

 Öko filmklub filmjei

3.2. KÉPZÉS

Célja, hogy a résztvevő új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő

tudását  bővítse,  illetve  meghatározott  képzettséget  szerezzen.  Leggyakoribb  formája:

tanfolyam,  műhely  (workshop),  tréning.  Művelődő  közösségeink  között  megtalálhatóak  a

tanfolyamok, tréningek, így ebben a pontban nem részletezzük őket.

 A  Kismarosi  Teleház  Alapítvány  átvállalta  a  művelődési  ház  képzési  feladatát,

miszerint saját szervezésében rengeteg képzést indít a kismarosiak és környékbeliek

részére.  Pl.  önismereti  tréning,  nyelvtanfolyamok,  OKJ  képzések,  számítógépes

tanfolyamok, stb.

 Két művészetterápiás önismereti kurzus indult el és fejeződött be ebben az évben, de

megkezdte munkáját egy képzett pszichológus, és egy természetgyógyász is.

 Elindult  egy 60 órás bútorfestő alapfokú műhelymunka is, illetve egy 20 alkalmas

kosárfonó és egy 20 alkalmas hímző kurzusunk is.
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3.3. KIÁLLÍTÁS

Sajnos  a  Művelődési  Háznak  nincs  saját  kiállítótere.  A  kiállításaink  szervezésekor

ügyelünk arra, hogy a termeinket egyéb rendezvényekre is használják és ezért fokozottabban

kell  figyelnünk  a  műtárgyak  védelmére.  Reményeink  szerint  az  orvosi  rendelő

visszaköltözése után az IKSZT utcafrontján megfelelő kiállítótérrel leszünk gazdagabbak.

A kiállítóterünk hiányát ebben az évben úgy próbáltuk megoldani, hogy pályázati  pénzből

falra  szerelhető  kiállító  sínrendszert  vásároltunk,  melyek  az  aulában  és  a  nagyteremben

kerültek  felszerelésre.  Ezek  használatával  nemcsak  esztétikusabbá  tudjuk  tenni  belső

tereinket, hanem akár két külön teremben egyszerre nyithatunk falra feltehető kiállítást.

 Március 20. - Népi Bútorfestő műhelymunka záró kiállítása – Felnőtt Esték 4.

 Április 22. - Tóth György eszközszobrász, irtó-kapa kiállítása – Felnőtt Esték 5.

 Május 27. - Lukács Andrea kiállítása – Felnőtt Esték 6.

 Június - Hímző szakkör kiállítása

 Szeptember - Stób Rita fotókiállítása

 Október 16. - Sváb babaházak – Ament Éva kiállítása

 Rézi nap – gyermekrajzpályázat bemutató kiállítás

 Jeles  napjainkon  több  kisebb  kiállítást  rendezett  könyvtárunk,  Pl:  március  15,

Költészet napja, Romhányi stb. 

3.4. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS

A  közösségi  szolgáltatások  formái:  információnyújtás  (információs  tevékenység);

telekommunikációs,  informatikai  szolgáltatás;  játszóház,  babaszoba.  Olyan,  a  lakosság

számára  biztosított  tevékenységi  formák  összessége,  amelynek  során  a  partnereknek

lehetőségük van a mindennapi  életükhöz szükséges információk összegyűjtésére,  valamint

tájékozódásra  az  intézmény  működéséről,  tevékenységéről.  A  közösségi  szolgáltatások

hozzájárulnak  a  látogatók  komfortérzetéhez,  egyenlő  eséllyel  vehetők  igénybe.  A

tevékenység során közösségi kapcsolatépítést kezdeményező programok, akciók (könyvcsere

program, ifjúsági találkozóhely, animációk) is indíthatók.

Ezek elősegítésére a következő programok indultak ebben az évben: felnőtt színező

estek, társasjáték estek-délutánok-éjszakák, bolhapiacok, faluismereti vetélkedő, kultúrházak

éjjel-nappal rendezvény, éjszaka a könyvtárban, Subi-dubee koncert, stb.
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Információközvetítés

A látogatók közötti, illetve a látogatók számára fontos információáramlás elősegítése. Ez a

településszerte és az épület  bejárata melletti  faliújságon, illetve az aulában erre kialakított

információs pultnál lehetséges, ahol egy munkatársunk fogadja és tájékoztatja a házba érkező

vendégeinket.

Internet hozzáférés biztosítása

A Művelődési Házban, illetve a IKSZT-ben ingyenesen elérhető az internet-wifi szolgáltatás.

A Művelődési Ház és IKSZT a fent említett  szolgáltatásokon kívül helyszínt  biztosított  a

következő feladatok ellátásához: 

Családsegítő és Ügysegéd szolgálat

A  Mosoly  gyermekvédelmi  Szolgálat  a  Kismarosi  Önkormányzattal  kötött  szerződés

értelmében  végzi  munkáját,  mint  az  önkormányzat  alaptevékenységét  segítő  szolgálat.

Minden kedden 12:00-16:00 óra között fogadja a családokat. 

Havi rendszerességgel minden hónap első hétfőjén egy Ügysegéd is várja azon ügyfeleit, akik

elakadtak különböző hivatalos ügyek intézésében. 

Szobi Járási Hivatal Ügyelete

A Szobi  Járási  Hivatal  a  Kismarosi  Önkormányzattal  kötött  szerződés  értelmében  végzi

munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. Minden hétfőn 13:00-

17:00  óra  között  a  Művelődési  Házban  fogadja  azokat,  akik  segítségre  szorulnak  az

ügyintézésben. A kihelyezett ügyelet segítséget nyújt azoknak, akik nehezen, vagy egyáltalán

nem tudnak közlekedni.

Dtkh

A cég 2022-ben is ügyfélszolgálati irodát tartott fent intézményünkben csütörtökönként 8-16

óra között, hogy a településünk lakói helyben tudják intézni ügyeiket. A közel másfél éves

együttműködés a novemberi bezárás és a kevés ügyféljelentkezés miatt megszűnt.

A zöld zsákok osztását az intézmény dolgozói oldották meg egész évben.

Véradás

A  Magyar  Vöröskereszt  által  szervezett  véradásoknak  negyedévente  adott  helyet  a

Művelődési Ház.

Gyógycipő rendelési lehetőség
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Két partnerünk segítségével Kismaros lakói ettől az évtől a Művelődési Házban rendelhették

meg az évente egyszer ingyenesen járó gyógycipőjüket. A nagy sikerre való tekintettel erre az

akcióra  kétszer  kerítettünk  sort.  A novemberi  alkalmunk  keretében  ortopéd  orvosok  már

gyógyfűzőt és talpbetétet is tudtak felírni a rászorulóknak.

Szűrések

Felkérések  esetén  helyet  biztosítottunk  különböző  vizsgálatoknak.  (pl:  szemvizsgálat,

szűrőbuszok stb.)

Bolhapiac

Ebben  az  évben  is  bolhapiacokat  szerveztünk,  ezzel  is  elősegítve  településünk  lakóinak

környezettudatos szemléletét. Ezeken az alkalmak nem csak jó közösségépítő lehetőségek,

hanem arra is jók, hogy a megunt, kinőtt ruhák, tárgyak új gazdára találhassanak.

Élelmiszerbank

A Művelődési Ház partneri kapcsolatban van az Élelmiszerbankkal. Ebben az évben hatszor

érkezett hozzánk élelmiszeradomány, összesen 1 890 056 Ft értékben, aminek szétosztását a

Szociális Bizottság és a Karitász önkéntesei koordinálták. A rászoruló családok a dolgozóink

segítségével jutottak hozzá a csomagjaikhoz. A Művelődési Ház 2022-ben is célként tűzte ki

az  adományozás  és  a  társadalmi  felelősségvállalás  népszerűsítését  és  a  környezettudatos

életre  nevelést.  Pontosan ezért  segített  a  művelődési  ház  összes  dolgozója  a  Kárpátaljára

küldött csomagok gyűjtésében és összecsomagolásában is.

Könyvtári szolgáltatás

Településünkön  nagyszerű  könyvtár  működik.  Szakalkalmazottunk  szeptember  1-jétől

egyedül  népszerűsíti  az  olvasást.  Ennek elősegítésére 2022-ben is  nagyszerű programokat

szervezett, szükség esetén még házhozszállítást vállalt.

Gombaszakértő

Az év folyamán is Művelődési Ház munkatársa oldotta meg településünk gombaszakértői

feladatát. Hétvégenként gombaismereti túrákat is vezetett, amihez bárki csatlakozhatott.

Mikulás kommandó

Ebben az évben immár harmadik alkalommal rendeztük meg a Mikulás Kommandónkat. Az

akciónk  során  a  Művelődési  Ház  dolgozói  december  6-án  gyümölcsökkel  és  egészséges

élelmiszerekkel megrakott csomagokkal lepték meg a rászoruló kisgyermekes családokat. Új

kezdeményezés, hogy erre az alkalomra Mikulás postaláda került kihelyezésre az épületünk

elé, amibe rengeteg levél érkezett. Az ünnep előtti vasárnap a Mikulás személyesen érkezett

el a levelekért, sőt a kommandó csomagkiosztását is az ő segítségével oldottuk meg.

Eszközbérlés
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Intézményünk új szolgáltatással bővült. Ettől az évtől lehetőség volt intézményünk eszközeit

bérbe  venni,  ezzel  segítve  településünk  lakóit  és  vállalkozóit  (mobil  színpad,  állvány,

asztalok, székek, sörpad szett).

Nálunk kapott helyet az Önkormányzat összes testületi és bizottsági ülése, lakossági fóruma,

anyakönyvi terme, orvosi rendelője, védőnője, NNÖK testülete, Teleház.

3.5. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK

3.5.1. ALKOTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉG 

Ezen közösségek létrehozására több kezdeményezésünk is volt ebben az évben. Sikeresen

indultak be a bútorfestő, kosárfonó, hímző, süteménysütő köreink. Novembertől pedig két

régi (hímző és bútorfestő - új tagokkal) és öt új alkotóközösség kezdte meg a munkáját. Ezek

a  mézeskalács,  nemez,  csuhé,  gyöngykötő  és  egy  mester-inas  közösség  (gömöri

csomóshímzés témában)

3.5.2. (AMATŐR) MŰVÉSZETI CSOPORT

A művészet valamely ágában, nem kereső tevékenység céljából, műkedvelő jelleggel alkotó

tevékenységet végző csoport, amelynek külső – az adott művészeti ágban szakértő – vezetője

van. A közösségek tevékenysége animált, csoportos önképzés, illetve önmegvalósítás.

A művészeti  csoport az alkotási  folyamat eredményét  közönség előtt  is  bemutathatja (pl.:

előadás,  kiállítás).  A  művészeti  csoportok  főbb  típusai:  előadóművészeti  (pl.:  báb,

színjátszás, tánc, ének, zene), vagy vizuális művészeti (pl.: képzőművészet, fotó).

Bevezetés a zene világába

Ebben az évben sikeresen teljesítettük azt a tervünket, ami a fiatal generáció komolyzenei

nevelését  célozta  meg.  Évek  óta  jó  kapcsolatot  építünk  a  Vác  Civitas  Szimfonikus

Zenekarral,  akik  eddig a településünk felnőtt  lakosainak komolyzenei  igényeit  igyekeztek

kielégíteni.  Megkeresésünkre  három  fiatal  generációt  megcélzó  koncertjükkel  segítettek

minket célunk megvalósításában. (Szimfónia, tánc, …. témában.) Az érdeklődő gyerekek sok

kérdést tehettek fel a zenészeknek, illetve kipróbálhatták a vezénylést, vagy néhány hangszer

megszólaltatását  is.  Sajnos  a  további  tervünk,  ami  zenei  előkészítő  elindítása,  illetve  a

zongora vásárlás volt, nem járt sikerrel. 

3.5.3. NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT

Valamely  népművészeti  ág  iránt  érdeklődő,  abban  aktív  tanulással  részt  vevő,  a  közös

alkotási  folyamatot  vállaló  művelődő közösség.  Többnyire  állandó  tagsággal  rendelkezik,

rendszeresen  tart  foglalkozásokat,  próbákat.  A  csoport  tevékenységét  szakmai  vezető
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irányítja.  A  népművészeti  csoport  az  alkotási  folyamat  eredményét  közönség  előtt  is

bemutatja.

Kismaros Néptáncegyüttes (Borz Berta)

Ebben  az  évben,  októberben  elbúcsúztak  a  felnőtt  táncosaink.  Berta  most  az  utánpótlás

építésére  koncentrál.  Péntekenként  16:30-18:00-ig  tartják  a  próbáikat.  A  2022-es  évben

pályázati forrásból tudtuk megoldani, hogy a gyerekek ingyenesen járhattak órára. Terveiket

nagyrészt megvalósították, hiszen taglétszámuk 5 fővel növekedett, illetve a majálison önálló

koreográfiával is sikeresen léptek fel. Nyáron egy nagyon kedvezményes táborlehetőséggel is

megajándékoztuk  őket,  szintén  pályázati  forrásból.  Sajnos  továbbra  sem  oldódott  meg  a

néptáncosruhák tárolásának problémája, ennek megoldását 2023-as évre toltuk. 

Óvodás és alsós néptánc csoport (Hertel Szilvia)

Nagycsoportos óvodások: szerdánként 16.00-16.45-ig

Alsós iskolás néptánc foglalkozás ideje: szerdánként 17-18-ig

A kicsik néptáncoktatását évek óta Hertel Szilvia néptáncpedagógus vezeti. Ebben az évben

ők is sikeresen léptek fel a majálison.

Marus Tánccsoport

A próbákra  szerdánként  a  nagyteremben  17:30  és  19:00  között  kerül  sor.  A tánccsoport

minden nagyobb, települést érintő rendezvényen fellépett. Vezetője: Rapolder Ágnes. Ebben

az évben a Marus Tánccsoport nyerte el a Kismarosért érdemrendet.

3.5.4. TÁRGYALKOTÓ NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT

Olyan  alkotó  művelődési  közösség,  amelynek  tagjai  a  paraszti,  népi  tárgyi  kultúra

hagyományainak  felelevenítése  alapján  díszítőművészettel,  tárgyformáló  tevékenységgel

foglalkoznak.  A  népi  iparművészet  alkotói  és  alkotóközösségei  megőrizve  a  kézműves

hagyományokat,  arra alapozva mai használatra áttervezik,  újra alkotják,  modernizálják a

használati és dísztárgyakat. 

Fazekas szakkör

Hetente Császárné Erdélyi Kata vezetésével kerámia szakkört tartottunk ebben az évben is

hétfőnként 16.30-tól 17.30 óra között. A szakkörön a gyerekek megismerkedhettek a hurka
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technikával, illetve marokedény készítéssel is. A foglalkozások során a gyerekek kreativitását

is  előcsalogatták,  szabad  foglalkozások  keretében.  Katalin  ezen  a  nyáron  is  egy  hetes

kerámiatábort tartott a szakkörre járó és a fazekasság iránt érdeklődő gyerekeknek.

Nagyanyáink süteménye – új kezdeményezés!

Sajnos ez a kezdeményezésünk pár alkalommal volt csak megtartva.  Kicsit más formában

szeretnénk a jövőben megvalósítani.

Kosárfonás

2022.  januárban  a  NMI  jóvoltából  szakköri  alapanyagokat  nyertünk  egy  kosárfonó

kurzushoz.  A  20  alkalmas  foglalkozássorozatot  Heincz  Bettina  tartotta.  Az  itt  elkészült

munkákat a csoporttagok kérésére csak zártkörű kiállításon mutatták be. Az alapanyagokon

kívül  a  kosárfonáshoz  szükséges  eszközöket  is  nyertünk  ehhez  a  pályázathoz  (kötény,

metszőolló,  kosárfonó  pad,  ár  stb)  Ezek  az  eszközök  a  művelődési  ház  tulajdonában

maradtak.

Adventi készület

Harmadik  éve  az  adventi  gyertyagyújtás  előtt  tematikus  kézműves  foglalkozásokkal

kedveskedtünk  az  érdeklődőknek.  Így  készült  az  idén  is:  többféle  technikával

karácsonyfadísz, kisebb ajándék, képeslap, mikuláslevél, mákosbejgli stb.

3.5.5. KLUB

A klub az azonos vagy hasonló érdeklődésű emberek társas együttlétének, közösségi életének,

művelődésének és szórakozásának színtere, tevékenységi formája. 

Nyugdíjasklub

A  kismarosi  nyugdíjas  klub  48  éve  működik  nálunk.  A  klub  sok  kirándulást,  bemutató

előadást, színházlátogatást szervez, igyekszik a tagjainak változatos programot összeállítani.

A klub tagjaitól idén is sok segítséget kaptunk. A majálison süteménnyel kedveskedtek, az

idősek napján is részt vettek a rendezvény lebonyolításában.

Vezetőjük: Burik Vilmosné, klubalkalmak: minden szerdán 16:30-18:00.

Asztalitenisz Klub

Főleg  idősek  részére  kínál  mozgásos  elfoglaltságot  a  Senior  ping-pong  klub.  A

foglalkozásokat novemberig Nagy Imre vezette, őt követte a klub vezetésében Peller Márton.

A klub célja nem a versenyre való felkészülés, hanem a mozgás, a sportág szeretete és a jó

közösség. A csoportnak 20 állandó tagja van. Mivel csak három asztallal rendelkezünk, több

tagot  nem  áll  módjukban  befogadni.  2021-ben  több  eseményen  is  segítették  az
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intézményünket.  Majális,  Kultúrházak  éjszakája.  A  foglalkozások  minden  kedden  15:00-

17:30-ig tartanak a nagyteremben. 

Sikeresen indult be a tavalyi évben a Társasjáték, illetve az Irodalmi klubunk a Könyvtár

szervezésében. 

KISGYERMEKES KLUBCSOPORTOK

Hétpettyes zenebölcsi

Az éneklés, mondókázás fejleszti a beszédkészséget. Még a beszédtanulás előtt, vagy annak

kezdetén  megtanulja  a  kicsi  a  hangzók  helyes  ejtését,  ennek köszönhetően  a  zenebölcsis

gyerekek között  sokkal  kevesebb a logopédiai  probléma.  A zenés,  ritmikus  foglalkozás  a

mozgáskoordinációt is fejleszti, ezért koraszülött vagy kötött izomzattal rendelkező gyerekek

számára is ajánlott. A rendszeres heti foglalkozásokon új játékokat tanulhatnak a gyerekek,

ezért örökmozgó, otthon folyton unatkozó babáknak kifejezetten ajánlott. Kismaroson Géczi

Dóri vezetésével énekelhetnek, zenélhetnek együtt a gyerekek és a szülők. A foglalkozásokat

péntekenként 9:30-tól 10:30-ig tartották a könyvtárban. 

SPORTKLUBOK

Alakformáló torna és Gerinctorna

Rixer  Attiláné,  Olgi  vezetésével  immár  17  éve  működik  torna  a  művelődési  házban.  Az

alakformáló edzésekre minden kedden 18:00 és 19:00 óra között került sor. A Gerinctorna

igen  nagy  népszerűségnek  örvend  a  kismarosiak  körében.  Az  edzésekre  kedden  és

csütörtökön 9:00 és 10:00 óra között került sor. Sajnos az intézmény novemberi bezárásával

Olgi is befejezte munkáját.  Az alakformáló tornát sikeresen átadta ….., ők a bezárás ideje

alatt a bölcsőde aulájában kaptak helyet.

Balett

Csizmarik  Éva  ebben  az  évben  is  hétfőnként  ovis  és  iskolás  balettet  tart  az  emeleti

tánctermünkben. Az ovisokkal játékos mozgássorozatokat, az iskolásokkal pedig már a balett

alapjait  tanulják.  Éva  tananyaga  Vaganova  klasszikus  orosz  balett  módszerére  épül.  A

novemberi  zárásunk  miatt  az  edzéseket  a  könyvtárban  tartották.  Éva  már  harmadik

alkalommal tartott nálunk balett-tábort is.

Gymstick
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Lám Edina szerdánként  18:30-19:30 között  tartott  edzést.  A Gymstick  – olyan,  mint  egy

súlyzórúd, amelynek végéhez két gumikötél illeszkedik - a kezek és a lábak között állandó

változó erőteret hoz létre.

Karate

Kelemen  Ákos  vezetésével  hétfőn  16:00-21:00-ig,  keddenként  16:00-17:30-ig,  szerdán

15:30-17:00-ig és csütörtökön 16:00-18.30-ig zajlanak az edzések. A kb. 40 főt megmozgató

sportkörnek novembertől az IKSZT klubszobája adott helyet. Nagyon sok segítséget kaptunk

a majálison, illetve a Kultúrházak éjjel-nappal programunkon.

Pilates

Zirig Emese Pilates edzése a novemberi zárásunk miatt új helyet keresett magának.

Zumba-új edzésforma

A novembertől induló új kezdeményezés már a kezdésnél külső helyszínt kapott. A csütörtöki

edzések este 19-20 óráig tartanak és a bölcsőde épületében kaptak helyet. Várhatóan tavasztól

a nagyteremben fognak edzeni.

3.6. RENDEZVÉNYEK

Célja:  az  egyetemes,  a  nemzeti  és  a  nemzetiségi,  kisebbségi  kultúra  értékeinek

megismertetése,  az  ünnepek  kultúrájának  gondozása,  a  hagyományápolás,  valamint  az

egyéni  vagy  csoportos  szabadidőtöltést  szolgáló,  művelődési  célú  és  szórakoztató

tevékenységek biztosítása. A rendezvények közönsége azonos vagy hasonló érdeklődési kör

alapján szervezett. A résztvevők száma a rendezvény témájától függően változó, a néhány tíz

főtől a több százas résztvevői körig terjedhet. A rendezvény időtartama előre meghatározott,

amely  egy  előzetesen  közzé  tett  program  alapján  zajlik.  A  rendezvény  alkalmas  a  nem-

formális, informális tanulásra, de a résztvevők kompetenciaváltozása legtöbbször nem kerül

ellenőrzésre.  A  rendezvényeken  fellépő  művészek,  közreműködők  az  adott  területen

kiemelkedő tudással (kompetenciával) rendelkeznek.

3.6.1. MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK

Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség részvételével tartott nyilvános műsor,

előadás  a  közművelődési  intézményekben  vagy  szabadtéri  helyszínen.  A  magas  kultúra

értékes  műveinek,  alkotóközösségeinek  előadásai,  főként  színházi,  irodalmi  estek,

komolyzenei hangversenyek jellemzik. Idegenforgalmi jelentősége is van a közművelődésben

szervezett fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek.
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KONCERTEK

 Elsőként  intézményünkben  került  megrendezésre  az  EMMI  által  szervezett  Újévi

hangverseny,  ahová  a  Minisztérium  a  Dunakanyar  vállalkozóit  és  prominens

személyeit hívta meg. 

 Ebben az évben a település lakóinak is tartottunk Újévi hangversenyt. 

 Ebben  az  évben  3  alkalommal  került  megrendezésre  a  Tokkal-Vonóval

hangversenysorozatunk. A program művészeti vezetője: Kostyál Péter művész úr.

 Beindítottuk  a  településünk  gyermekközönségének  a  komolyzenét  népszerűsítő

Családbarát  koncerteket.  Három  alkalommal  jöttek  hozzánk  a  Vác  Civitas

Szimfonikusok Sándor Bence vezetésével.

 Decemberben a Könyvtárunk adott helyet az adventi hangversenynek.

3.6.2. MŰSOROS RENDEZVÉNYEK

Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetelek vagy művészeti, népművészeti előadásokra

szervezett  közönség  művelődési  alkalmai.  A  közösségi  és  szórakoztató  rendezvények

többségének vonzerejét a vendéglátás is növeli. Közös jellemzője a rendezvényeknek, hogy a

társas  összejövetelt  a  műsor  megtekintéséért  szervezik,  vagy  a  rendezvény  része  művészi

produkciók, vagy szórakoztató műsorszámok bemutatása.

 Majális,  Pedagógus  nap,  Rézi  nap,  Idősek  világnapja,  Október  23-i

megemlékezés, Népmese napja, Adventi készületek (4 alkalom), báb és színházi

előadások stb., Iskolai rendezvények – Sulipódium, Március 15-i megemlékezés, 

 Felnőtt  Estéink  –  ebben  az  évben  a  január-márciust  érintő  felújítás,  illetve  a

november eleji  zárás miatt  csak 6 felnőtt  estét  sikerült  megrendezni.  Programjaink

ezeken az estéken: 

Március: Bútorfestő műhelymunka zárókiállítása

Április:  Halmos  Mónika  fitoterapeuta  előadása  és  Tóth  György  szobrászművész

kiállítása

Május: Medikus Zenekar koncertje – Lukács Andrea festőművész kiállítása

Szeptember:  Görög Ibolya  protokoll  szakértő  előadása  –  Stób Rita  fotókiállítása,

hímző kurzusunk zárókiállítása

Október: Oktoberfest – Ament Éva babaház kiállítása
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3.6.3. KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK

Közös  jellemzőjük,  meghatározó  elemük  az  egyének,  a  helyi  közösségek  tagjainak  aktív

részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, utcabál), gyakran a tervezésben és a

megvalósításban is (falunap). Általában nagyobb tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom

jelentős ünnepi és szórakozási alkalmai.

Ebben az évben végre nem szólt közbe a pandémia, viszont januártól a két újévi koncert után

felújítás miatt volt zárva az intézményünk. Bérlőinket a plébánia, illetve az IKSZT termeiben

sikerült befogadnunk. A munkálatokat sikerült úgy koordinálni, hogy a farsangi programokon

már  csak  az  emeleten  folyt  a  munka,  így  részlegesen  ki  tudtunk  nyitni  ezekre  a

rendezvényekre. Sajnos az év vége sem volt kegyes hozzánk. Az energiaárak elszabadulása

miatt november 7-e után újból el kellett hagynia a művelődési ház épületét bérlőinknek és a

dolgozóinknak is. Sajnos már rutinból ment a feladat megoldása. Szerencsére a plébánia, az

óvoda, a bölcsőde, a teleház és az NNÖK segítségünkre sietett. Sokat gondolkoztunk, hogyan

tudnánk  mégis  megvalósíthatóvá  tenni  ezt  a  „szorult”  helyzetet.  Nem  maradtak  el  a

szakköreink,  megtartottuk  a  kézműveskedéseket,  Mikulás-postaládát  állítottunk,

kommandóztunk,  Adventi  ablakot  nyitottunk,  meghirdettük  az  adventi  zsákbontást  az

elsőként érkező gyermekeknek.

 Január 6. Újévi hangverseny, EMMI

 Január 7. Újévi hangverseny

 Február 19. Nyugdíjas farsang

 Március 11. Március 15.-i megemlékezés és koncert

 Április 1. Családbarát koncert

 Április 22. Felnőtt esték 5. Halmos Mónika – Tóth György

 Május 1. Majális 

 Május 8. Gyermek koncert

 Május 14. Nyárköszöntő Sváb Nap

 Május 15. Családbarát koncert

 Május 27. Tokkal-Vonóval Medikus koncert – Lélekportré (Lukács Andrea)

 Június 3 Pedagógusnap

 Június 4. Nemzeti összetartozás napja- 100 éves Trianon

 Június 12. Tokkal-Vonóval koncert

 Június 25. Éjszakai könyvtár

 Június 27- augusztus 5. Nyári táborok
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 Augusztus 21. Tér-zene, NNÖK

 Szeptember 9. Táncszínházi előadás

 Szeptember 23-24. Kultúrházak éjjel-nappal + Felnőtt esték (Görög Ibolya)

 Szeptember 30. Népmese napja

 Október 2. Idősek világnapja

 Október 7. Szüreti bál és Táncháztalálkozó

 Október 9. Rézi nap – Sváb babaház kiállítás

 Október 22. Forradalom megemlékezés, Iskola, NNÖK, Önkormányzat

 Október 28. Felnőtt esték - Októberfest

 Október 30. Karate szakosztály 10. születésnapi ünnepsége

 November 5. Tokkal-Vonóval koncert

 November 27. Adventi készület 1.

 December 4. Adventi készület 2. + Mikulás kommandó

 December 11. Adventi készüket 3.

 December 18. Adventi készület 4.

3.6.4. NÉPMŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK

A népművészet  értékeinek  bemutatására  szervezett  alkalmak,  amelyek  közül  vannak nagy

tömegeket  fogadók  (komplex  népművészeti  rendezvények),  többségében  azonban az  ének-

zene, néptánc előadóművészeti csoportjainak bemutatkozására kerül sor a rendezvényeken.

Lehetőséget  adnak  a  bemutatók,  a  vásárok,  a  hangversenyek  és  a  táncházak  a

néphagyományok  megismerésére,  az  alkotási  folyamatok  bemutatására,  a  nézők  és  a

hallgatóság bevonására.

Majális,  ahol  a  településünkön  élő  népművészeknek,  alkotóknak  adtunk  ingyenes

bemutatkozó és vásározó lehetőséget, a Szüreti néptánctalálkozó és táncház, de ezek közé a

rendezvények  közé  sorolható  az  összes  népi  kismesterséggel  foglalkozó  kiscsoportunk

kiállításmegnyitója is. 

Táncház

 Március 11. Nagy Albert és zenekara Forradalmi táncház c. koncertje és táncháza

 Május 1-jén Borz Berta táncházat tartott a csoportjai fellépése után a majálison

 Október 7. Szüreti bál és néptánctalálkozó

Kiállítások ebben a körben
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 Március 22. Népi bútorfestő műhelymunka záró kiállítása

 Március 13. Kosárfonó szakkörünk befejező kiállítása

 Augusztus 5. Kerámia táborunk zárókiállítása 

 Szeptember 24. Hímző szakköri foglalkozásokon készült munkák bemutatása

 Október 15. Sváb babaház kiállítás

3.6.5. SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK

A szabadidős  tevékenységek  azon  területe,  amely  elsődlegesen  a  rekreációt  szolgálja.  A

rendezvények ennek megfelelően változatosak, de jellemzően a könnyűzenei koncertek, táncos

rendezvények és műsoros estek szervezése tartozik ide.

 Május 1. Majális. Utcabál a Pedrofon zenekarral

 május 14. Nyárköszöntő, NNÖK

 Szeptember 12. Zenés délután, NNÖK

 Szeptember 24. Subidubee fesztivál

 Október 8. Szüreti Bál és néptánctalálkozó

3.6.6.FESZTIVÁL

Olyan megcélzott látogatói kör és a közreműködők szerinti – helyi, térségi, megyei, országos,

nemzetközi  –  többnapos,  komplex  programsorozat,  mely  több  önálló  műsoros  eseményt,

programot egységes egészként, összefoglaló néven szerepeltet.

 Szeptember  23-24.  Kultúrházak  éjjel-nappal.  Művelődési  Házunk  ebben  az  évben

elsőként csatlakozott  ehhez az országosan meghirdetett  rendezvénysorozathoz,  nem

mellékesen a térségben egyedül. A rendezvényt Stób Rita fotókiállításával és Görög

Ibolya protokollszakértő előadásával kezdtük, de volt éjszakai faluismereti vetélkedő,

szabadulószobák,  társasjáték-est,  „Mozdulj  meg  Kismaros!”,  bolhapiac  és  a

próbahelyünk zenekarainak bemutatkozó lehetőség.

3.6.7.VERSENY-VETÉLKEDŐ

Nyilvánosság  előtt  rendezett  játékos  szellemi  verseny,  amelyben  a  résztvevők  igyekeznek

másokat felülmúlni és megszerezni a győzelmet.

 Romhányi 100.

 Szeptember 30. Népmese napja. Mesemondó és meseíró verseny

 Október 10. Rézi nap. Rajzverseny.
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3.7. TÁBOROZTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A Művelődési Házban évek óta folytatunk táboroztatási tevékenységet. A szabadidő kulturális

célú  eltöltése,  a  művészeti  értékek  megismertetése  szerepelt  kiemelt  céljaink  között  a

szakszerű felügyelet mellett. Ennek érdekében a nyári szünidőben 5 féle tábort valósítottunk

meg: A hetes táborok bejárósak, naponta 8-16 óra között tartottak. A foglalkozásokat képzett

szakoktatók,  tanárok,  óvodapedagógusok,  illetve  a  művelődési  ház  dolgozói  tartották.

Elsődleges célcsoportunk az óvodás, iskolás és az ifjúsági korosztály volt. Táboraink nem

gyermekmegőrző és napközis táborok, hanem alkotó, kreativitásra ösztönző, ismeretszerző és

képességeket, készségeket fejlesztő szaktáborok, vagy edzőtáborok. Az óvodás táborunkat, az

intézményi bezárásra időzítettük, ezzel is segítve a szülőket.

2022. évi táboraink témák szerint:

 június 20-24. Balett-tábor – ovis korosztálynak

 június 27-július1. Néptánctábor

 július 4-8. Bogarászó ovi – ovis korosztálynak

  július 18- július 22. Judo tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek – befogadott

 augusztus 1-5. Kerámia tábor – 2 csoport

3.8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS

A Művelődési Ház a 2022. szeptember 12-i testületi ülésen elfogadott díjszabás szerint
dolgozik. 

Bérleti díjak 2022

Megnevezés
Bruttó
bérleti díj

M.e.

Nagyterem + Kisterem + Aula, esküvőre 150 000 Ft/alk.
Nagyterem  +  Kisterem  +  Aula,  esküvőre,  kismarosi
lakcímkártyával 90 000 Ft/alk.

Nagyterem+ Aula, esküvőre 120 000 Ft/alk

Nagyterem, szilveszteri bulira 300 000 Ft/alk.

Nagyterem, óradíja 6 000 Ft/óra

Nagyterem, óradíja, rendszeres programokhoz 3 000 Ft/óra

Kisterem, esküvőre 30 000 Ft/alk.

Kisterem, szilveszteri bulira 60 000 Ft/alk.

Kisterem, óradíja 4 000 Ft/óra

Kisterem, óradíja, rendszeres programokhoz 2 000 Ft/óra
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Táncterem, óradíja 3 000 Ft/óra

Táncterem, óradíja, rendszeres programokhoz 1 500 Ft/óra

Sportszoba, óradíja 4 000 Ft/óra

Sportszoba, óradíja, rendszeres programokhoz 2 000 Ft/óra

Könyvtárterem, óradíja 3 000 Ft/óra

Könyvtárterem, óradíja, rendszeres programokhoz 1 500 Ft/óra

Klubszoba IKSZT, óradíja 3 000 Ft/óra

Klubszoba IKSZT, óradíja, rendszeres programokhoz 1 500 Ft/óra

Szoba 10 000 Ft/nap

Aula, óradíja 2 000 Ft/óra

Aula, óradíja, rendszeres programokhoz 1 000 Ft/óra

Pince 50 000 Ft/hó

Hűtők 2 000 Ft/alk.

Emeleti termek alvásra-céljára történő bérbevétele esetén  1 500 Ft/nap

Fénymásolás, 1 oldalas 20 Ft/oldal

Fénymásolás, 2 oldalas 40 Ft/oldal

Szürke székek 120 Ft/db/alk.

Asztalok, régiek 220 Ft/db/alk.

Asztalok, fémlábas 2000 Ft/db/alk

Hangtechnikai rendezvényre technikussal 7 000 Ft/alk.
Hangtechnika  kölcsönzés,  megfelelő  végzettséggel
rendelkezőknek 15 000 Ft/alk.

Székszoknya 300 Ft/db/alk.

Székszoknya masnival 350 Ft/db/alk.

Székszoknya masnival, felrakással 500 Ft/db/alk.

Fényfüggöny 10 000 Ft/db/alk.

Takarítás 20 000 Ft/alk.

Projektor 10 000 Ft/alk.

Fém állványos sátor 50 000 Ft/alk.

Mobil színpad, 16 m2 50 000 Ft/alk.

Állványkölcsönzés 8 000 Ft/nap

Sörpad szett: 2 000 Ft/nap

Fém állványos sátor helyben használat esetén 25 000 Ft/nap

Terápiás szoba (IKSZT) 3 000 Ft/óra

Terápiás szoba (IKSZT) kedvezménnyel 1 500 Ft/óra

IKSZT udvara, zártkörű rendezvényre 5 000 Ft/óra

Esküvői dekoráció-légtér, asztal, háttér 120 000 Ft/alkalom

Ebben  az  évben  is  a  nem  rendszeres  alapszolgáltatások  tekintetében  az  intézményben  a

kiegészítő  jellegű  szolgáltatások  igénybevétele  előzetes  egyeztetés  után,  szerződéskötés

alapján történhetet, melyet az intézmény vezetője kötött meg.

A Művelődési  Házban  működő klubok,  csoportok,  ahol  a  csoportvezető  nem kér

pénzt  szolgáltatásaiért,  a  nekik a kijelölt  termet  díjtalanul  vehették igénybe.  Amennyiben
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belépődíjas  foglalkozást tartottak,  a  hatályos  árlista  alapján  terembérlet  fizetésére

kötelezettek,  melyet  az  intézményvezető  állapít  meg.  A  rendszeresen  tartott

csoportfoglalkozások, ahol a vezető díj ellenében tartja a foglalkozásait, a Művelődési Ház

vezetője az érvényben lévő teremdíjakból engedményt adhat.

4. ÖSSZEGZÉS, statisztikai adatok

A  közművelődési  tevékenységünk  adatairól  szóló  jelentést  a  288/2009.  (XII.5.)  Korm.

Rendelet alapján az 1438/közművelődés nyilvántartási számú statisztikai adatlap elektronikus

úton történő kitöltése folyamatban. Leadási dátum: 2023.03.01.

A művelődési ház 2022 év összes látogatójának száma: 23 333 fő

Kismaros, 2023.01.19. Nagy Andrea

intézményvezető
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1. számú melléklet

Időpont Program megnevezése Megjegyzés
2022.01.06 Újévi koncert VIP
2022.01.07 Újévi koncert Tokkal-vonóval pályázati forrásból

2022.01.15-16. Népi bútorfestő kurzus
2022.01.26 Nagyanyáink süteménye 0
2022.02.05-06. Népi bútorfestő kurzus
2022.02.19 Nyugdíjas farsang

2022.02.26-27.
2022.04.01 Családbarát koncert (néptánc) pályázati forrásból
2022.03.11 Március 15-i ünnepség - iskola
2022.03.11 Népzenei koncert és táncház

2022.03.19-20

2022.03.26 0
2022.04.01 Családbarát koncert (tánc) pályázati forrásból
2022.04.11-12. Költészet napja, iskola-könyvtár
2022.04.22 Felnőtt esték 5. Tavaszi munkák

2022.04.23 0
2022.05.01 Majális
2022.05.07 Nagyanyáink süteménye 0

2022.05.08 Családbarát koncert (zene és tánc) pályázati forrásból

2022.05.15 pályázati forrásból
2022.05.14 Nyárköszöntő NNÖK

Tervezett 
kiadás

Megítélt 
összeg

Valós 
kiadás

Tervezett 
bevétel

Valós 
bevétel

455 530

580 000 584 647 200 000 815 266
ebből 500 000 Ft 
bevétel pályázatból

5 000

Népi bútorfestő kurzus és kiállítás. 
Felnőtt esték 4. 2 630

Népi bútorfestő kurzus + kiállítás 
megnyitó
Nagyanyáink süteménye + 
születésnap 5 000 18 000

80 000 80 000
120 000 138 000

Nagyanyáink süteménye + 
születésnap 5 000 4 110 20 000

700 000 700 000 651 403
5 000

Családbarát koncert (zene és 
szimfónia)



2022.05.21 Gyermeknap

2022.05.27
2022.06.03 Pedagógusnap
2022.06.04 Trianon
2022.06.06-07. Sulipódium
2022.06.12 Tokkal-vonóval (2 koncert)

2022.06.23
2022.06.25 Sváb bál (alapítvány)
2022.06.25 Éjszakai könyvtár
2022.07.1-3 Greff Balázs lakodalom
2022.06.27-07.01 Erzsébet tábor
2022.07.04-08.05 Táborok
2022.08.07-08. Kökény Anita lakodalom 0 elmaradt
2022.08.13 Kismarosi Kavics Kacsázó Kupa
2022.08.20 Augusztus 20-i ünnepség
2022.08.29-30. Szakmai tanulmányút
2022.09.01 Iskolai tanévnyitó
2022.09.17 Mihály-nap
2022.09.21 Nagyanyáink süteménye 0

2022.09.23-24. 0
2022.09.30 Népmese napja
2022.10.02 Idősek világnapja
2022.10.06 Aradi vértanúk napja - iskola

2022.10.07 Szüreti bál, néptánc-találkozó
2022.10.15 Rézi-nap 0

2022.10.20

Felnőtt esték 6. (koncert - Tokkal-
Vonóval összegből) 300 000 300 000 210 000

300 000 300 000 237 736
100 000 100 000

500 000 500 000 500 000
Évzáró , 18 óra tanévzáró 
ünnepség

150 000 206 200

408 808 300 000 1 440 000
150 000

5 000
Kultúrházak éjjel-nappal + retro 
disco + Felnőtt esték 7. 180 000 239 290

100 000 100 000 111 100
250 000 250 000 231 662

518 100 300 000 320 813 218 100
Ebből 218 100 
pályázatból

250 000 50 000
Október 23-i ünnepség (de.iskola, 
du. önkormányzat)



2022.10.26 Nagyanyáink süteménye 0
2022.10.28 Felnőtt esték 8. 0
2022.11.11 Márton-nap
2022.11.23 Nagyanyáink süteménye 0

2022.11.25 Felnőtt esték 9. bezárás miatt elmaradt
2022.11.27 Adventi készület 1.

2022.12.04
2022.12.06 Mikulás ünnepség és kommandó
2022.12.11 Adventi készület 3.
2022.12.17 Falukarácsony
2022.12.18 Adventi készület 4.

5 000
100 000 99 633

5 000

100 000
200 000 200 000 108 560

Adventi készület 2. - Tokkal-
vonóval 3. 400 000 490 000

100 000 100 000 193 541

100 000 100 000

5 468 630 1 056 100



 

 

Kismarosi Művelődési Ház és IKSZT 

2623 Kismaros  

Kossuth L. út 22. 

+36 20 314 1771 
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1. BEVEZETÉS 

 

A Kismarosi Művelődési Ház és IKSZT tevékenységét a következő jogszabályok és 

dokumentumok határozzák meg: 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 

 a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 

 a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 379/2017. (XII. 11.) Korm. 

rendelet 

 Kismaros Község Önkormányzatának 9/2019. (VIII.26.) számú rendelete a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról, Kismaros Község Önkormányzata 13/2020. 

(IX.21.) számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. 

(VIII.26.) számú rendelet módosításáról 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 

 a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. 

évi XXXII. törvény 

 a Kismaros Község Önkormányzatának 18/1999.(XII. 15.) számú rendelete. A 

közművelődés feladatairól 

 valamint Kismaros Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága által 100/2008.(XII.23.) számú határozata alapján módosított és 

jóváhagyott intézményi Alapító Okirata.  

Feladatai: 

 az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,  

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 

 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
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feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

 az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása, 

 az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, 

 a helyi társadalom kapcsolat rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

 a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

 a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, 

 egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

 az alaptevékenységgel összefüggő reklámszervezés, 

 helyiségek bérbeadása, 

 termékbemutatók és vásárok szervezése, 

 műsorok szervezése megrendelésre, beleértve az állami és nemzeti ünnepeket is, 

 kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök bérbeadása. 

 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPSZOLGÁLTATÁSAI: 

A közművelődési intézmények alapszolgáltatásait a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza. Ennek 

értelmében a Művelődési Házak típusú intézményeknek 3 alapfeladatot kötelező 

felvállalniuk. A mi intézményünk a 7 alapfeladatból ötöt, tehát a kötelezőnél kettővel többet 

sikeresen teljesít. A feladatai közül a két utolsó kerül kivezetésre. 

 

 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása. 

 A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

 Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. 

 A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása. 

 Az amatőr alkotó- és előadó művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

 A tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

 Kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
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2. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK 

 

2.1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELE 

 

Az intézmény 2023. év január 1-jétől 1 fő 8 órás intézményvezetőt, 1 fő 8 órás 

könyvtárost, 1 fő 8 órás pénzügyi adminisztrátor – könyvtári kisegítőt, 1 fő 8 órás kulturális 

munkatársat, 1 fő 8 órás technikus-gondnokot és 1 fő 8 órás takarítót foglalkoztat. Ezen kívül 

a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által hosszútávú 

programban 2022 év novemberétől újból meghosszabbításra került a 2 fő közmunkásunk 

státusza. Jelen szerződés alapján márciusig tart a foglalkoztatásuk, de szeretnénk őket tovább 

is alkalmazni; munkájuk nagyban hozzájárul az intézmény zavartalan működéséhez.  

2022-ben sikerült a munkatársak bérét 20%-kal fejleszteni. Erre egy EMMI pályázat 

adott lehetőséget. Többen csak ezzel az emeléssel érték el a kulturális szférában kötelező 

alapbért. (bruttó 260 000 Ft) A hatalmas infláció, illetve az energiaárak emelése miatt ebben 

az évben is szeretném ezt a 20%-os béremelést megadni. A művelődési ház dolgozói egy főt 

kivéve diplomás, képzett, munkájukat odaadással végző kollégák. Az önkormányzati 

intézmények dolgozóihoz képest a legalulfizetettebbek, ennek oka, hogy éveken keresztül ez 

az ágazat nem kapott fizetésemelést. 

Továbbra is szeretném a kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársaimat (a nyári 

táborozás után, illetve év vége előtt) jutalomban részesíteni. Ezt az év folyamán megmaradt 

bérmaradványból fogom fedezni, erre a költésvetésben nem nyújtok be kérést. 

 

2.2. SZAKMAI KAPCSOLATOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A Művelődési Ház kapcsolatot tart fenn és együttműködik: 

 A fenntartóval 

 A Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

 A község intézményeivel 

 Szakmai partnerekkel 

 Kistérségi partnerekkel 

 Civil szervezetekkel és egyéb partnerekkel 

Nagy örömmel indítottuk be a múlt év őszén a „kulturális kerekasztalt”. Eddig 3 

alkalommal találkoztunk, amin a településünk kulturális életével foglalkozó partnereinkkel 

közös megbeszélést tartottunk. Szeretnénk ezt a kezdeményezést tovább folytatni, hiszen az 

itt folyó közös gondolatok, ötletek sokkal gördülékenyebbé tették településünk nagy 
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rendezvényeinek megszervezését. Ebben az évben az első ilyen találkozást február 16-ra 

tervezzük. A második alkalom az oktatási intézmények évkezdéséhez alkalmazkodik. 

 

A Művelődési Ház intézményvezetője és szakmai munkatársai 2023-ban is kapcsolódnak 

a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett programokhoz. Hetente online szakmai 

megbeszéléseken vehetünk részt ahol minden munkánkat érintő változásról, lehetőségről 

azonnal tájékoztatást kaphatunk. Terveim szerint ebben az évben is indulunk az intézet által 

nyújtott ingyenes szakmai továbbképzéseken. 

A 8 órás státuszba került kulturális munkatársunk szeretne szakmai végzettséget szerezni, 

amennyiben az idén indul ingyenes lehetőség, akkor az ő beiskolázását is szeretném 

megoldani. A múlt évben kétszer is sikerült eljutnunk szakmai konferenciákra, aminek 

sokszorosan megtérülő haszna is volt, ezért ebben az évben több ilyen lehetőséggel szeretne 

élni az intézmény kollektívája. Minden év szeptemberét csapatépítő nappal kezdjük, amit az  

idei évtől több naposra szervezünk, amit intézménylátogatással is kiegészítenénk. Próbálunk 

erre is pályázati forrást találni, illetve a konferenciákon szerzett szakmai kapcsolatokat 

kiaknázni. 

Két munkatársammal idén is szeretnék eljutni a Budatétényben megrendezésre kerülő 

Népművelők Vándorgyűlésére, 2023. május 23-25. 

 

2.3. PÁLYÁZATOK LEZÁRÁSA, ELŐKÉSZÍTÉSE 

Több pályázatunk elszámolásának ideje kitolódott. Terveink szerint ebben az évben 

sikerül befejeznünk VEKOP pályázatunk elszámolását. Már a lezárás fázisában van a 2021-

ben a Csoóri Sándor Alapnál megnyert Néptánc, Tárgyalkotó pályázatunk, illetve segítjük az 

Önkormányzatot a Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztési pályázat elszámolásában. 

Jelenleg a megvalósítás szakaszában tart több pályázatunk: Néptánc, Tárgyalkotó 

témakörben a bútorfestő, és a mester-inas (hímző) kurzusunk, amelynek keretében két 35 év 

alatti kismarosi lakos kap „gömöri” és „úri” hímzés megtanulásához Gránátalma-díjas 

népművésztől oktatói és gyakorlati segítséget. 

Négy szakkörünk is megkezdte a munkáját: hímző, kötés gyönggyel, nemez, 

mézeskalács témában. A csuhé szakkörünk alapanyaghiány miatt később indul.  
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További pályázati terveink: 

 A MMA-hoz adtunk be komolyzenei hangversenyekre, 

 Újból pályázunk szakköri alapanyagokra (több új témakörben is). Terveink szerint 

jövő ősztől újból indul majd a nemez, a csuhé, hímző, illetve szeretnénk újként 

behozni a makramé és gyöngyfűzés technikák megtanulását is. 

 12 fővel kezdte meg a munkáját a haladó 60 órás népi bútorfestő kurzusunk január 

elején. Ebben az évben 9 festett mennyezetkazettával gazdagodik művelődési házunk, 

amit a kisterem mennyezetére szeretnénk felhelyezni. A nagy sikerre való tekintettel, 

amint lesz erre lehetőség, ismét pályázunk kezdő 60 órás kurzusra. 

 Még mindig nem sikerült megnyitni az IKSZT udvarán elkészült játszóteret. Nagy 

szükség lenne rá, hiszen a múlt évben többen jelezték, hogy gyermeküknek 

születésnapi zsúrt szeretnének szervezni kültéren is. Erre jó lehetőséget biztosítana a 

zárt udvaron található játszótér. 

 Terveink szerint a Halmos Béla Programnál pályázatot nyújtanánk be több alkalmas 

programsorozatra, melyeken különböző népek táncait sajátíthatnák el a résztvevők. 

 A Csoóri Sándor Alapnál szeretnénk pályázni „Tanulj a mestertől címmel” 

meghirdetett több alkalmas kézműves workshopra. 

 

2.4. AZ INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS HELYISÉG 

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TERVE 

 

Szerencsére a tavalyi év felújítási tervei nagyrészt pályázati segítséggel megoldódtak. Így 

lett új a színpadunk, felújítva a tetőnk, kifestve az összes termünk és közösségi terünk stb., de 

új eszközökkel is bővültünk, mint kondenzátoros beltéri (színpadi) térmikrofonok, takarító és 

ablakpucoló gép, hűtő, tűzhely, árnyékoló és sötétítő reluxa az IKSZT klubszobájába.  

Beszerzésre került önkormányzati segítséggel 3 telefon. A munkánkat egy nagy 

kapacitású tárhely segíti, amit minden gépünk hálózaton elér. 

Beüzemelésre került a Művelődési ház új kazánja, felújításra pedig a fűtésrendszere. 

Ennek karbantartására új szerződés született, amibe már nemcsak a kazán karbantartása, 

hanem a rendszer évi kétszeri átvizsgálása is bekerült. 
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Terveink erre az évre: 

 2022. október elejétől félállású gondnok kezdte meg munkáját intézményünkben. A 

napi karbantartások és a leltár vezetése mellett ő lesz a felelőse a tűzjelző rendszer 

felújításának, illetve a főépület esővíz elvezető csatornáinak rendszeres 

ellenőrzésének. Valószínű évek alatt eldugult a földalatti vízelvezetés, ami 

remélhetőleg egy tisztítással megoldható és nem érinti az udvari burkolat felszedését. 

 Sajnos még mindig nem megoldott rendszeres bérlőink esetén az öltöző kérdése. 

Megoldás lehet erre, ha az önkormányzat műszaki osztálya más helyre költözik. 

Amint a kollégák megkaphatják ezt az irodát, felszabadulhat az irodává átalakított 

apartman helyiség öltözőnek. 

 Égető problémánk a nagy mennyiségű néptáncruhák és -kellékek tárolása. Szeretnénk 

egy egész falas beépített szekrényt kialakítani színpadunk bal oldalára.  

 Az IKSZT kertjében kihelyezésre kerültek a pályázati pénzen elnyert játszótéri 

eszközök. Sajnos a támfal és a hátsó pincerész veszélyes, ezért nincs átadva. Jó lenne, 

ha ezt a területet is birtokba vehetnénk. 

 Nagy problémát jelent még mindig, hogy nagyon lassú és bizonytalan az internet, sok 

helyen az épületben nem lehet a wifi hálózatot elérni. Ezen szolgáltató váltással 

próbálunk segíteni.  

 

2.5. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények: 

 Az intézmény rész-gazdálkodási tevékenysége legyen összhangban a 

szabályszerűség és a megbízható gazdálkodás elveivel. 

 Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás során ne kerüljön sor 

pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra. 

 Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre. 

A gazdálkodás alapelvei:  

 A szabályosság 

 A szabályozottság 

 A gazdaságosság 

 A hatékonyság 

 Az eredményesség 
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A 2021-es évtől digitálisan kezeljük az iktatási- és pénzügyi rendszerünket, ezzel is 

csökkentjük papírfelhasználásunkat, valamint átláthatóbbá és könnyebben kezelhetővé vált a 

nyilvántartási rendszerünk.  

 

A művelődési ház 2023. évi szakmai programjai és költségvetése: Ebben az évben az 

Önkormányzat testületi döntésének értelmében március 31-ig zárva tartunk. A rendszeres 

bérlőink teremhasználatát három helyszínen oldjuk meg. Ezen időszakban ezeken a 

foglalkozásokon kívül csak a kis létszámú szakköröket tudjuk megtartani. Így indult 

januárban heti rendszerességgel a hímző, a mézeskalács, a kötés gyönggyel szakkörünk, 

illetve a 60 órás bútorfestő és a 60 órás Mester-inas műhelymunkánk. A nagy 

rendezvényeinket márciustól tervezzük. 

 

Időpont Program megnevezése 

 Tervezett 

kiadás  Tervezett bevétel 

2023.01.05-

02.28. Népi bútorfestő kurzus 

Pályázati  

forrásból  400000 

2023. 01.20. Születésnap  18 500 

2023. 01.25. Petőfi 200 Busz 30 000  

2023.03.15. Március 15-i megemlékezés (iskola)     

2023.03. 24/25. Esküvői Workshop     

2023.03.31. 

Felnőtt esték 9.: Szirtes Edina 

Mókus koncertje, bútorfestő kurzus 

zárókiállítása 100 000    

2023.04.01. 

Tavaszi zsongás, Bolhapiac, 

Húsvéti kézműves foglalkozás, 

Bábszínház/koncert 100 000    

2023.04.14. 

Háziasszonyklub - kezdő, havi 1 (8 

db) 100 000    

2023.04.21. 

Felnőtt esték 10. Téma: 

Fermentálás/Retro játék 100 000    

2023.04.11. Költészet napja, iskola-könyvtár 100 000   

2023. 05.01. Majális 900 000  

2023.05.20 Gyereknap 1 000 000  

2023.05.06.  Béke Nap (Török-mező)   

2023.05.19. 

Felnőtt esték 11. Téma: Házasság, 

Kiállítás: Kismarosi esküvői 

fényképek 50 000   

2023.06.04 Trianon 100 000  

2023.06.05 Összetartozás napja   

2023.06.08 Sulipódium   

2023.06.09. 

Pedagógusnap, az év nevelője 

díjátadó 400 000  
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2023-06-23 

Felnőtt esték 12. Mesélő házak 

előadás, aSzakkör záró kiállítása (4 

témában) 50 000   

2023.06.26-

08.04 Nyári táborok 1 500 000 600 000  

2023.08.4-6. Esküvő  150 000  

2023.08.19. 

Államalapítás ünnepe, kézműves 

foglalkozás, térzene 200 000   

2023.08.20. Aug. 20-i ünnepség 300 000   

2023.09.04. Csapatépítő nap    

2023-09-22 

Felnőtt esték 13. Népszerű 

humorista önálló estje  400 000  

2023.09.22-23. Kultúrházak éjjel-nappal 200 000   

2023.09.30. Népmese napja 150 000   

2023.10.02. Idősek Világnapja 250 000   

2023. 10.07. Szüreti néptánctalálkozó 300 000   

2023.10. Rézi nap   

2023.10.20. Iskolai okt. 23-i ünnepség     

2023.10.20. 

Önkormányzati ünnepség és 

díjátadó 200 000   

2023.10.27. 

Felnőtt esték 14. Oktoberfest, sváb 

táncház 150 000   

2023.11.24. 

Felnőtt esték 15. Téma: otthonunk 

Zsolnay tárgyai - kiállítás. 

Filmvetítés: Zsolnayék kapcsos 

könyve 50 000  

2023.11.26.-

12.17. 

Adventi készület – kézműves 

foglalkozás-sorozat 200 000  

2023.12.06. Mikulás kommandó 200 000  

2023. 

Tokkal-Vonóval koncertek – 3-4 

alkalom 1 200 000 200 000 

2023. Gyermek színházi előadások 500 000  

2023. Kakaó koncertek - gyerekeknek 400 000  

 Összesen 9 230 000 1 368 500 

 

3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 

Az intézmény 2023. évi munkatervét az alábbi szakmai tevékenységi formák képzik: 

 Ismeretterjesztés 

 Képzés 

 Kiállítás 

 Közösségi szolgáltatás 

 Művelődő közösség 
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 Rendezvény 

 Tábor 

 Származtatott szolgáltatás 

 

3.1. ISMERETTERJESZTÉS  

„Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 

általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek 

nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése.” 

 Gondos Béla rendszeres úti élmény előadásai a könyvtárban 

 Néprajzi előadások a képzések során, illetve a kiállítások előtt 

 Senior Akadémia. Témák: egészség, bűnmegelőzés, gombaismeret, felelős állattartás 

 Felnőtt Esték előadásai 

 Könyvbemutatók 

3.2. KÉPZÉS 

„Célja, hogy a résztvevő új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő 

tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Leggyakrabb formája: 

tanfolyam, műhely (workshop), tréning. Művelődő közösségeink között megtalálhatóak a 

tanfolyamok, tréningek, így ebben a pontban nem részletezzük őket.” 

 A Kismarosi Teleház Alapítvány átvállalta a művelődési ház képzési feladatát, 

miszerint saját szervezésében rengeteg képzést indít a kismarosiak és környékbeliek 

részére. Pl. Önismereti tréning, nyelvtanfolyamok, OKJ képzések, számítógépes 

tanfolyamok stb. 

 A téli bezárás miatt más helyszínt keresett a Művészetterápiás önismereti kurzusunk. 

Terveink szerint újból beindítjuk. 

 Haladó, 60 órás bútorfestő műhelymunkánk januárban indult 12 fővel. 

 20 alkalmas népi szakköri foglalkozásokat tartunk az alábbi témákban: mézeskalács 

készítés, hímzés, kötés gyönggyel és nemez. 

 

3.3. KIÁLLÍTÁS 

Sajnos a Művelődési Háznak nincs saját kiállítótere. A kiállításaink szervezésekor 

ügyelünk arra, hogy a termeinket egyéb rendezvényekre is használják és ezért fokozottabban 

kell figyelnünk a műtárgyak védelmére. Reményeink szerint az orvosi rendelő 

visszaköltözése után az IKSZT utcafrontján megfelelő kiállítótérrel leszünk gazdagabbak. 
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Jelenleg az aulában, a kisteremben és a nagyteremben is rendelkezünk képakasztó 

sínrendszerrel, ezért akár egyszerre három helyszínen is tudunk falra akasztható kiállítást 

rendezni. 

 Tematikus rajz- és fotókiállításokat szeretnénk az Aulában 

 Március 31. - Népi Bútorfestő műhelymunka záró kiállítása nyílik 

 Április 21. - Felnőtt Esték – retro játék kiállítás. 

 Május 19. - Felnőtt Esték - esküvői fotókiállítás. 

 Június 23. - Szakköreink zárókiállítása (mézeskalács, hímzés, nemez, kötés 

gyönggyel) 

 Szeptember Rézi nap – gyermekrajz pályázat bemutató kiállítás 

 November 24. - Velünk élő Zsolnay tárgyak c. kiállítás 

 

3.4. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS 

„A közösségi szolgáltatások formái: információnyújtás (információs tevékenység); 

telekommunikációs, informatikai szolgáltatás; játszóház, babaszoba. Olyan, a lakosság 

számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a partnereknek 

lehetőségük van a mindennapi életükhöz szükséges információk összegyűjtésére, valamint 

tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről. A közösségi szolgáltatások 

hozzájárulnak a látogatók komfortérzetéhez, egyenlő eséllyel vehetők igénybe. A tevékenység 

során közösségi kapcsolatépítést kezdeményező programok, akciók (könyvcsere program, 

ifjúsági találkozóhely, animációk) is indíthatók.” 

 

Információközvetítés 

A látogatók közötti, illetve a látogatók számára fontos információáramlás elősegítése. Ez a 

település szerte és az épület bejárata melletti faliújságon, illetve az aulában erre kialakított 

információs pultnál lehetséges, ahol egy munkatársunk fogadja és tájékoztatja a házba érkező 

vendégeinket. 

 

Internet hozzáférés biztosítása 

A Művelődési Házban, illetve az IKSZT-ben ingyenesen elérhető az internet- és a wifi 

szolgáltatás. 
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A Művelődési Ház és IKSZT a fent említett szolgáltatásokon kívül helyszínt biztosít a 

következő feladatok ellátásához:  

Családsegítő és Ügysegéd szolgálat 

A Mosoly gyermekvédelmi Szolgálat a Kismarosi Önkormányzattal kötött szerződés 

értelmében végzi munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. 

Minden kedden 12:00-16:00 óra között fogadja a családokat.  

Havi rendszerességgel minden hónap első hétfőjén egy ügysegéd is várja azon ügyfeleit, akik 

elakadtak különböző hivatalos ügyek intézésében.  

Szobi Járási Hivatal Ügyelete 

A Szobi Járási Hivatal a Kismarosi Önkormányzattal kötött szerződés értelmében végzi 

munkáját, mint az önkormányzat alaptevékenységét segítő szolgálat. Minden hétfőn 13:00-

17:00 óra között a Művelődési Házban fogadja azokat, akik segítségre szorulnak az 

ügyintézésben. A kihelyezett ügyelet segítséget nyújt azoknak, akik nehezen, vagy egyáltalán 

nem tudnak közlekedni. 

Véradás 

A Magyar Vöröskereszt által szervezett véradásoknak negyedévente ad helyet a Művelődési 

Ház. 

Gyógycipő rendelési lehetőség 

Két partnerünk segítségével Kismaros lakói évente egyszer a Művelődési Házban juthatnak 

hozzá a TB által finanszírozott szolgáltatáshoz. 

Szűrések 

Minden egészségügyi szűrésnek helyet biztosítunk (pl: szemvizsgálat, szűrőbuszok stb). 

Bolhapiac 

A településünkön élők környezettudatosságát szeretnénk segíteni, így évszakonként 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy a megunt, kinőtt ruhák, tárgyak új gazdára találhassanak. 

Élelmiszerbank 

A Művelődési Ház partneri kapcsolatban van az Élelmiszerbankkal. Évente többször érkezik 

hozzánk élelmiszer adomány, aminek szétosztását a Szociális Bizottság és a Karitász 

önkéntesei koordinálják. A rászoruló családok dolgozóink segítségével jutnak hozzá a 

csomagjaikhoz. A Művelődési Ház célként tűzte ki az adományozás és a társadalmi 

felelősségvállalás népszerűsítését és a környezettudatos életre nevelést. 
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Könyvtári szolgáltatás 

Településünkön nagyszerű könyvtár működik. Szakalkalmazottunk és segítő kollégánk 

mindent megtesznek, hogy népszerűsítsék az olvasást. Színes programokat szerveznek, 

szükség esetén házhoz szállítást vállalnak.  

 

Gombaszakértő 

A Művelődési Ház munkatársa településünk gombaszakértője. Hétvégenként gombaismereti 

túrákat is vezet, amihez bárki csatlakozhat. 

Mikulás kommandó 

Ebben az évben is szeretnénk megrendezni (immár negyedik alkalommal) a Mikulás 

Kommandónkat. Ebben az akcióban a Művelődési Ház dolgozói december 6-án 

gyümölcsökkel és egészséges élelmiszerekkel megrakott csomagokkal lepik meg a rászoruló 

kisgyermekes családokat. 

Eszközbérlés 

Intézményünk új szolgáltatása, hogy néhány eszközét bérbe adja, ezzel segítve településünk 

lakóit és vállalkozóit (mobil színpad, állvány, asztalok, székek, sörpad szett). 

Új szolgáltatásaink: 

 Esküvői teremdekoráció bérbeadása 

 Helyben, vagy külső helyszínen kézműves foglalkozásokat tartunk (rendezvényen, 

esküvőn, születésnapon); – ezeket a szolgáltatásokat bele kell venni a bérleti díj -

táblázatunkba. 

3.5. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK 

3.5.1. ALKOTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉG  

„Célja a hasonló érdeklődésű, korosztályú, foglalkozású emberek közös művelődése, társas 

együttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a 

tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes munkájukkal támogatva a csoportot. 

A résztvevők száma többnyire nem limitált. Bár a csoport egy állandó résztvevői maggal 

működik, a csoport létszáma és összetétele az idő folyamán változhat. A művelődő közösségek 

működése időben nem korlátozott, előre meg nem határozott. Az időbeli limit hiánya miatt az 

összejövetelek teljes idejére nincs kidolgozott tematika vagy program. A tematika alakítására 

a résztvevők is javaslatot tehetnek. A művelődő közösség a nem-formális tanulás tipikus 

terepe/helyszíne.” 
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3.5.2. (AMATŐR) MŰVÉSZETI CSOPORT 

„A művészet valamely ágában, nem kereső tevékenység céljából, műkedvelő jelleggel alkotó 

tevékenységet végző csoport, amelynek külső – az adott művészeti ágban szakértő – vezetője 

van. A közösségek tevékenysége animált, csoportos önképzés, illetve önmegvalósítás. 

A művészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutathatja (pl.: 

előadás, kiállítás). A művészeti csoportok főbb típusai: előadó művészeti (pl.: báb, 

színjátszás, tánc, ének, zene), vagy vizuális művészeti (pl.: képzőművészet, fotó).” 

Bevezetés a művészetek világába 

 Nagy sikere volt a múlt évben három alkalommal megtartott gyermek „kakaó” 

koncerteknek. Ebben az évben is szeretnénk ezt a kezdeményezésünket folytatni, 

ezzel is elősegítve a fiatal generáció komolyzenei nevelését. 

 Szeretnénk évi négy alkalommal gyermekszínházi előadást hirdetni óvodás és alsó 

tagozatos gyerekeknek, akár bérletes formában. 

 Kiállításaink óvodás és iskolás csoportoknak vezetéssel is kérhetők. 

 

3.5.3. NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT 

„Valamely népművészeti ág iránt érdeklődő, abban aktív tanulással részt vevő, a közös 

alkotási folyamatot vállaló művelődő közösség. Többnyire állandó tagsággal rendelkezik, 

rendszeresen tart foglalkozásokat, próbákat. A csoport tevékenységét szakmai vezető 

irányítja. A népművészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is 

bemutatja.” 

Kismaros Néptáncegyüttes  

Heti egyszer tart néptáncpróbát Borz Berta csütörtökönként 16:30-18:00-ig (Fényecske 

csoport).  

Tervek: néptánccsoportunk taglétszámának növelése, a Fényecske csoport fellépéséhez 

koreográfia betanulása, néptáncos ruhák tárolására szekrény beszerzése, ezek után a ruhák 

leltárba vétele. Csoportunk tagjainak ebben az évben is egy hetes néptánctábort szervezünk. 

 

Óvodás és alsós néptánc csoport (Hertel Szilvia) 

Kis- és nagycsoportos óvodások: szerdánként 16.00-16.45-ig 

Alsós iskolás néptánc foglalkozás ideje: szerdánként 17.00-18.00-ig 

 

 



16 
 

Marus Tánccsoport 

A próbákra szerdánként a nagyteremben 17:30 és 19:00 között kerül sor. Vezetője: 

Horváthné Rapolder Ágnes. 

Terveink szerint több alkalommal nemzetiségi táncházat szerveznénk, hogy az érdeklődők  

más népek táncaival is megismerkedhessenek. (erdélyi, ír, skót, görög, sváb) 

 

3.5.4. TÁRGYALKOTÓ NÉPMŰVÉSZETI CSOPORT 

„Olyan alkotó művelődési közösség, amelynek tagjai a paraszti, népi tárgyi kultúra 

hagyományainak felelevenítése alapján díszítőművészettel, tárgyformáló tevékenységgel 

foglalkoznak. A népi iparművészet alkotói és alkotóközösségei megőrizve a kézműves 

hagyományokat, arra alapozva mai használatra áttervezik, újra alkotják, modernizálják a 

használati és dísztárgyakat.” 

 

Fazekas szakkör 

Hetente Császárné Erdélyi Kata vezetésével kerámia szakkört tartunk 16.30-tól 17.30-ig.  

 

„Aszakköri” foglalkozásaink – Hímzés, mézeskalács készítés, nemezelés, kötés 

gyönggyel. 

Heti rendszerességgel, 20 alkalmas szakköri foglalkozásokat tartunk. Nemzeti Művelődési 

Intézet által kiírt pályázati forrásból sikerült az alapanyagokhoz, illetve az eszközökhöz 

hozzájutnunk. A közösségépítés mellett a településünkön élőknek ezeken a foglalkozásokon  

lehetőségük adódik a régi kismesterségeket elsajátítani. A foglalkozásokat a művelődési ház 

dolgozói tartják. 

  

Kézműves foglalkozások 

Már harmadik éve minden adventi vasárnap kézműves foglalkozással várjuk a családokat. 

Ebben az évben húsvétkor és az új kenyér ünnepén is szeretnénk kreatív alkotó programokat 

szervezni látogatóinknak. 

 

3.5.5. KLUB 

„A klub az azonos vagy hasonló érdeklődésű emberek társas együttlétének, közösségi 

életének, művelődésének és szórakozásának színtere, tevékenységi formája.” 
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Kismarosi Nyugdíjas Klub 

A kismarosi nyugdíjas klub 48 éve működik nálunk. Sok kirándulást, bemutató előadást, 

színházlátogatást szerveznek, törekednek változatos programok összeállítására. 

Vezetőjük: Burik Vilmosné, klubok alkalma minden szerdán 10:00-11:30-ig. 

Ebben az évben a hűvösebb hónapokban Senior Akadémiával szeretnénk kedveskedni az 

időseknek. Ezzel is megköszönve a sok-sok segítséget, amit a múlt évben az idősek 

világnapján és a majálison kaptunk tőlük. 

Asztaltenisz Klub 

Főleg idősekből álló ping-pong klub. A foglalkozásokat januártól Peller Márton vezeti. A 

klub célja nem a versenyre való felkészülés, hanem a mozgás, a sportág szeretete valamint a 

jó közösség miatt gyűlnek össze. A csoportnak 20 állandó tagja van. A jövő évi céljuk, hogy 

más klubokkal is felvegyék a kapcsolatot. Ebben az évben is számítunk segítségükre a 

majális és a kultúrházak éjjel-nappal rendezvényünkön. 

A foglalkozások minden kedden 15:00-17:30-ig tartanak a nagyteremben.  

Társasjáték- és az Irodalmi klub 

Könyvtári programként már tavaly óta működnek: havi rendszerességgel tartják 

foglalkozásaikat Csadó Klaudia vezetésével. 

Asszonykör – új kezdeményes 

Havi egy alkalommal hirdetnénk meg ezt a kezdeményezésünket. Terveink szerint lenne itt 

főzés-sütés, kertészkedés, kötés-horgolás, kézimunka, stb. Bízunk benne, hogy a résztvevők 

hozott témákban alkalmanként maguk is tanítókká válhatnak. 

KISGYERMEKES KLUBCSOPORTOK 

Hétpettyes zenebölcsi 

A rendszeres heti foglalkozásokon új játékokat tanulhatnak a gyerekek, ezért örökmozgó  

babáknak kifejezetten ajánlott. Kismaroson Géczi Dóri vezetésével énekelhetnek, 

zenélhetnek együtt a gyerekek és a szülők. A foglalkozások hétfőnként 9:30-tól 10:30-ig 

tartanak. 

SPORTKLUBOK 

Alakformáló torna és Gerinctorna 

Rixer Olgi 2022-ben befejezte edzéseit. A már 17 éve működő torna alakformáló részének 

vezetését Brellos Ildikó vette át. Az edzésekre minden kedden 18:00 és 19:00 óra között kerül 

sor.  
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A gerinctorna igen nagy népszerűségnek örvend a kismarosi idősebb emberek körében. Az 

edzésekre kedden és csütörtökön 9:00 és 10:00 óra között került sor. Sajnos eddig nem 

találtunk alkalmas vezetőt, pedig nagy szükség lenne erre a mozgásformára, ami nagyon 

kedvelt  a kismamák körében is. 

Gymstick 

Lám Edina szerdánként 18:30-19:30 között tart edzést. A Gymstick olyan, mint egy 

súlyzórúd, amelynek végéhez két gumikötél illeszkedik - a kezek és a lábak között állandó 

változó erőteret hoz létre. 

Karate 

Kelemen Ákos vezetésével hétfőn 17:00-20:00-ig, keddenként 16:00-19:30-ig, szerdán 

17:00-18:30-ig és csütörtökön 16:00-19:30-ig zajlanak az edzések. 2023. február 2-tól heti 2 

alkalom átkerül a sportcsarnokba. Kismaros Község Önkormányzatának tervei szerint 2023  

szeptemberétől a karate edzések teljes mértékben átkerülnek a sportcsarnokba.  

Pilates 

Zirig Emese vezetésével dinamikus Pilates edzések zajlanak. A pilates fő célja a test és a 

lélek egységének megteremtése olyan módon, hogy az elme ne legyen lekötve és a test 

kecsesen, egyensúlyban mozogjon. Az órák csütörtökönként 18:30-19:00-ig tartanak. 

Balett 

Csizmarik Éva hétfőnként ovis és iskolás balettet tart az emeleti tánctermünkben. Az 

ovisokkal játékos mozgás sorozatokat-, az iskolásokkal pedig már a balett alapjait tanulják. 

Éva tananyaga Vaganova klasszikus orosz balett módszerére épül. Célként tűzték ki, hogy a 

jövőben fellépésükkel színesítsék a falu neves ünnepeit. Idén reményeink szerint fellépnek a 

Majálison. 

 

3.6. RENDEZVÉNYEK 

„Célja: az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományápolás, valamint az egyéni 

vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységek 

biztosítása. A rendezvények közönsége azonos vagy hasonló érdeklődési kör alapján 

szervezett. A résztvevők száma a rendezvény témájától függően változó, a néhány tíz főtől a 

több százas résztvevői körig terjedhet. A rendezvény időtartama előre meghatározott, amely 

egy előzetesen közzé tett program alapján zajlik. A rendezvény alkalmas a nem-formális, 

informális tanulásra, de a résztvevők kompetenciaváltozása legtöbbször nem kerül 
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ellenőrzésre. A rendezvényeken fellépő művészek, közreműködők az adott területen 

kiemelkedő tudással (kompetenciával) rendelkeznek.” 

3.6.1. MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK 

„Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség részvételével tartott nyilvános műsor, 

előadás a közművelődési intézményekben vagy szabadtéri helyszínen. A magas kultúra 

értékes műveinek, alkotóközösségeinek előadásai, főként színházi, irodalmi estek, 

komolyzenei hangversenyek jellemzik. Idegenforgalmi jelentősége is van a közművelődésben 

szervezett fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek.” 

 

KONCERTEK 

Az intézmény téli bezárása miatt idén elmaradt az újévi hangversenyünk. 

 2023. március 31-jén Szirtes Edina Mókus hegedű- és énekművész, zeneszerző 

koncertjével szeretnénk megnyitni művelődési házunkat. A nagymarosi művésznő 

szívesen tette be programjába külföldi turnéi közé évkezdő rendezvényünket. 

 Ebben az évben 3 alkalommal szeretnénk megrendezni a Tokkal Vonóval 

hangversenysorozatunkat. A program művészeti vezetője: Kostyál Péter. 

 Szeretnénk beindítani a településünk gyermekközönségének a komolyzenét 

népszerűsítő családbarát koncerteket. Ebben az évben is a Vác Civitas Szimfonikus 

Zenekarral szeretnénk együttműködni. 

 Az idei majálisunkat a Party Maffia zenekar utcabáljával zárjuk. 

 2023.09.23. Kultúrházak éjjel-nappal, MÉZ zenekar koncertje és táncháza. 

3.6.2. MŰSOROS RENDEZVÉNYEK 

„Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetelek vagy művészeti, népművészeti 

előadásokra szervezett közönség művelődési alkalmai. A közösségi és szórakoztató 

rendezvények többségének vonzerejét a vendéglátás is növeli. Közös jellemzője a 

rendezvényeknek, hogy a társas összejövetelt a műsor megtekintéséért szervezik, vagy a 

rendezvény része művészi produkciók, vagy szórakoztató műsorszámok bemutatása.” 

 

 Majális, Gyermeknap, Mihály nap, Márton nap, Rézi nap, Idősek napja, Adventi 

készületek, báb és színházi előadások stb. 

 Felnőtt Estéink – évente 5-6 alkalommal kerülnek megrendezésre 

 Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 
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 „Subidubee” fesztivál (a pincehelyiségben található próbaterem zenekarainak 

egész estés fellépőestje) 

 

3.6.3. KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK 

„Közös jellemzőjük, meghatározó elemük az egyének, a helyi közösségek tagjainak aktív 

részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, utcabál), gyakran a tervezésben és a 

megvalósításban is (falunap). Általában nagyobb tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom 

jelentős ünnepi és szórakozási alkalmai.” 

 

Előzetes terveink: 

 Március 11. Március 15-i megemlékezés 

 Március 24. Esküvői workshop 

 Március 31. Felnőtt esték: Szirtes Edina Mókus estje és bútorfestő kiállításmegnyitó  

 Április 1. Tavaszi zsongás – Családi nap 

 Április 21. Felnőtt esték: Fermentálás és retrójáték-kiállításmegnyitó 

 Május 1. Majális  

 Május 6. Béke Nap: török-mezei kitelepülés 

 Május 19. Felnőtt esték: A Gyöngyössi házaspár előadása „házasság” témakörben 

és kiállítás kismarosi házastársak esküvői fotóiból 

 Május 20. Gyereknap 

 Június 5. Nemzeti összetartozás napja, Trianoni megemlékezés 

 Június 8. Sulipódium 

 Június 9. Pedagógusnap 

 Június 23. Felnőtt esték: Mesélő házak előadás és „Aszakkör” kiállítás 

 Június: Éjszakai könyvtár 

 Augusztus 20.Települési ünnepség a plébánián, majd államalapításunk ünnepéhez 

kapcsolódó családi nap térzenével 

 Szeptember 16. Mihály-napi vásár 

 Szeptember 22. Felnőtt esték –Ismert humorista előadása és kiállítás megnyitó 

 Szeptember 22-23. Kultúrházak éjjel-nappal programjai ír-skót táncházzal 

 Szeptember 30. Népmese napja 

 Október 1. Idősek világnapja 

 Október 6. Szüreti bál és táncháztalálkozó – magyar, moldvai 
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 Október 14. Rézi nap 

 Október 20. Október 23-i ünnepi megemlékezés, délelőtt az iskolának, délután 

települési ünnepség 

 Október 27. Felnőtt esték: Oktoberfest sörkóstolóval, kocsmakvízzel és sváb 

táncházzal 

 November 11. Márton nap 

 November 24. Felnőtt esték: Velünk élő Zsolnay tárgyak kiállítása és Zsolnayék 

kapcsos könyve című film vetítése 

 November 26. - december 17. Adventi készületek 4 alkalommal 

 December 6. Mikulás kommandó 

 

3.6.4. NÉPMŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK 

„A népművészet értékeinek bemutatására szervezett alkalmak, amelyek közül vannak nagy 

tömegeket fogadók (komplex népművészeti rendezvények), többségében azonban az ének-

zene, néptánc előadó művészeti csoportjainak bemutatkozására kerül sor a rendezvényeken. 

Lehetőséget adnak a bemutatók, a vásárok, a hangversenyek és a táncházak a 

néphagyományok megismerésére, az alkotási folyamatok bemutatására, a nézők és a 

hallgatóság bevonására.” 

 

Táncház 

Terveink között szerepel a különböző népek táncait bemutató táncházak beindítása. 

 Szeptember 23. Kultúrházak éjjel-nappal ír-skót táncházzal záródik 

 Október 6. Szüreti bál és néptánctalálkozó magyar és moldvai táncokkal 

 Október 27. Oktoberfest sváb táncházzal 

Kiállítások népi tárgyalkotó témakörben 

 Március 31. Népi bútorfestő műhelymunka záró kiállítása 

 Június 23.Az „Aszakkör” keretében készült népművészeti tárgyak kiállítása, valamint 

a Mester Inas pályázat alkotásai 

3.6.5. SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK 

„A szabadidős tevékenységek azon területe, amely elsődlegesen a rekreációt szolgálja. 

A rendezvények ennek megfelelően változatosak, de jellemzően a könnyűzenei koncertek, 

táncos rendezvények és műsoros estek szervezése tartozik ide.” 
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 Május 1. Majális: falurendezvény nemzetiségi műsorral, sport programokkal, 

gyerekelőadással, és utcabál a Party Maffia zenekarral 

 Október 1. Idősek napja: iskolások és óvodások műsora, valamint operett-egyveleg 

 

3.6.6. FESZTIVÁL 

„Olyan megcélzott látogatói kör és a közreműködők szerint – helyi, térségi, megyei, országos, 

nemzetközi – többnapos, komplex programsorozat, mely több önálló műsoros eseményt, 

programot egységes egészként, összefoglaló néven szerepeltet.” 

 

Kultúrházak éjjel-nappal 2023.09. 22-23.  

Második alkalommal csatlakozunk ehhez az országos programsorozathoz. Ebben az évben 

egy humoristát szeretnénk meghívni vendégelőadóként. A két napos rendezvényen színes 

rendezvényekkel várjuk látogatóinkat, idén is lesz szabadulószoba, éjszakai vetélkedő-kvíz, 

társasjáték, szombaton gyermekprogramok, az este pedig ír népzenei koncerttel és táncházzal 

zárul (M.É.Z. zenekar). 

 

3.6.7.VERSENY/VETÉLKEDŐ 

„Nyilvánosság előtt rendezett játékos szellemi verseny, amelyben a résztvevők igyekeznek 

másokat felülmúlni és megszerezni a győzelmet.” 

 Május 1. Majális: vetélkedők, versenyek 

 Szeptember 30. Népmese napja: mesemondó és meseíró verseny 

 Október 17. Rézi nap: rajzverseny 

 Október 27. Oktoberfest: kocsmakvíz 

 

3.6.8. FILMVETÍTÉS 

Filmalkotások közönség előtti bemutatása a Teleház szervezésében havi rendszerességgel 

történik. Ebben az évben a novemberi Felnőtt esték keretében kerülne levetítésre a Zsolnayék 

kapcsos könyve c. dokumentumfilm. 

 

MOZI 

Könyvtárunk ebben az évben is kapcsolódik a Rajzfilmünnep rendezvényhez. 
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3.7. TÁBOROZTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A szabadidő kulturális célú eltöltése, a művészeti értékek megismertetése, a 

környezetvédelem, az újrahasznosítás és a természetes anyagok használatának 

megismertetése szerepel kiemelt céljaink között. Ennek megvalósítása érdekében a nyári 

szünidőben 5-6 féle tábort szervezünk. Az 1 hetes táborok bejárósak,  naponta 8-16 óra között  

képzett szakoktatók, tanárok foglalkoznak a főleg óvodás, illetve kisiskolás gyerekekkel. 

Ebben az évben újra nyitnánk a kamasz korosztály felé is az ügyes kezek táborunkkal, de 

idén első alkalommal felnőtt kézművestábort is szervezünk, felhasználva a munkatársaink 

múlt évben megszerzett ez irányú tudásanyagát. Táboraink nem gyermekmegőrző és napközis 

táborok, hanem alkotó, kreativitásra ösztönző, ismeretszerző és képességeket, készségeket 

fejlesztő szaktáborok, vagy edzőtáborok.  

Tervezett táboroztatási időszak: 2023. június 28-augusztus 4. 

2023. évi táboraink témák szerint: 

 Kerámia tábor 

 Ügyes kezek tábora 

 Bogarászó ovi 

 Kézműves tábor felnőtteknek 

 Judo tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek – befogadott 

 Balett tábor 

 

3.8. SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS 

A Művelődési Ház a 2022. szeptember 12-i testületi ülésen elfogadott díjszabás szerint 

dolgozik.  

 

Bérleti díjak 2022 

 

Megnevezés 
Bruttó 

bérleti díj 
M.e. 

Nagyterem + Kisterem + Aula, esküvőre 150 000 Ft/alk. 

Nagyterem + Kisterem + Aula, esküvőre, kismarosi 

lakcímkártyával 90 000 Ft/alk. 

Nagyterem+ Aula, esküvőre 120 000 Ft/alk 

Nagyterem, szilveszteri bulira 300 000 Ft/alk. 

Nagyterem, óradíja 6 000 Ft/óra 

Nagyterem, óradíja, rendszeres programokhoz 3 000 Ft/óra 

Kisterem, esküvőre 30 000 Ft/alk. 

Kisterem, szilveszteri bulira 60 000 Ft/alk. 
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Kisterem, óradíja 4 000 Ft/óra 

Kisterem, óradíja, rendszeres programokhoz 2 000 Ft/óra 

Táncterem, óradíja 3 000 Ft/óra 

Táncterem, óradíja, rendszeres programokhoz 1 500 Ft/óra 

Sportszoba, óradíja 4 000 Ft/óra 

Sportszoba, óradíja, rendszeres programokhoz 2 000 Ft/óra 

Könyvtárterem, óradíja 3 000 Ft/óra 

Könyvtárterem, óradíja, rendszeres programokhoz 1 500 Ft/óra 

Klubszoba IKSZT, óradíja 3 000 Ft/óra 

Klubszoba IKSZT, óradíja, rendszeres programokhoz 1 500 Ft/óra 

Szoba 10 000 Ft/nap 

Aula, óradíja 2 000 Ft/óra 

Aula, óradíja, rendszeres programokhoz 1 000 Ft/óra 

Pince 50 000 Ft/hó 

Hűtők 2 000 Ft/alk. 

Emeleti termek alvásra-céljára történő bérbevétele esetén   1 500 Ft/nap 

Fénymásolás, 1 oldalas 20 Ft/oldal 

Fénymásolás, 2 oldalas 40 Ft/oldal 

Szürke székek 120 Ft/db/alk. 

Asztalok, régiek 220 Ft/db/alk. 

Asztalok, fémlábas 2000 Ft/db/alk 

Hangtechnikai rendezvényre technikussal 7 000 Ft/alk. 

Hangtechnika kölcsönzés, megfelelő végzettséggel 

rendelkezőknek 15 000 Ft/alk. 

Székszoknya 300 Ft/db/alk. 

Székszoknya masnival 350 Ft/db/alk. 

Székszoknya masnival, felrakással 500 Ft/db/alk. 

Fényfüggöny 10 000 Ft/db/alk. 

Takarítás 20 000 Ft/alk. 

Projektor 10 000 Ft/alk. 

Fém állványos sátor 50 000 Ft/alk. 

Mobil színpad, 16 m2 50 000 Ft/alk. 

Állványkölcsönzés 8 000 Ft/nap 

Sörpad szett:  2 000  Ft/nap 

Fém állványos sátor helyben használat esetén 25 000  Ft/nap 

Terápiás szoba (IKSZT)  3 000 Ft/óra 

Terápiás szoba (IKSZT) kedvezménnyel  1 500  Ft/óra 

IKSZT udvara, zártkörű rendezvényre 5 000 Ft/óra 

Esküvői dekoráció-légtér, asztal, háttér 120 000  Ft/alk. 

 

 

Módosítást szeretnénk beadni a képviselő testületnek, hogy ebbe a listába kerüljön bele 

néhány azóta felmerült tétel is. Ezek a következők:  
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 IKSZT udvarát zártkörű rendezvényekre lehetne hasznosítani (pl.: szülinapi zsúrok). 

Ennek díja 5000 Ft/óra.  

 Születésnapokra, külső rendezvényekre kézműves foglalkozások megtartása 7000 

Ft/óra, anyagköltséggel.  

Származtatott alapszolgáltatások tekintetében az intézményben a kiegészítő jellegű 

szolgáltatások igénybevétele előzetes egyeztetés után, szerződéskötés alapján történhet, 

melyet az intézmény vezetője köt meg. 

A Művelődési Házban működő klubok, csoportok, ahol a csoportvezető nem kér pénzt 

szolgáltatásaiért, a nekik kijelölt termet díjtalanul vehetik igénybe. Amennyiben belépődíjas 

foglalkozást tartanak, a hatályos árlista alapján terembérlet fizetésére kötelezettek, melyet az 

intézményvezető állapít meg. A rendszeresen tartott csoportfoglalkozások esetén, ahol a 

vezető díj ellenében tartja a foglalkozásait, a művelődési ház vezetője az érvényben lévő 

teremdíjakból engedményt adhat. 

4. ÖSSZEGZÉS 

A művelődési házaknak ma különös szerepük van abban, hogy a lakosság széles 

részének nyújtsák a kultúrát, különösen a társas, közösségi művelődés, másrészt kulturált 

társas együttlét lehetőségét. 

Nagy öröm számunkra, hogy a kényszerű bezártság alatti beadott nyertes pályázatok 

komoly lendületet adtak új közösségeknek, hiszen ezeken a mindennapos, gyakorlati 

kérdéseket illető felújításokon/átalakításokon túl, azonban mégiscsak a legfontosabb 

feladatunk – valódi hivatásunk teljesítése, azaz közösségeink összetartó erejének hatékony 

növelése. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önkormányzat is nehézségekkel küzd, de annak 

érdekében, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt sok munkával és igyekezettel 

összekovácsolódott közösséget a jövőben és hosszútávon is szolgáljuk és kiszolgáljuk, 

tisztelettel kérjük az ehhez szükséges anyagi források biztosítását. 

 

Kismaros, 2023.01.27 .      Nagy Andrea 

         intézményvezető 
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