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Beszámoló az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
2012. évi működéséről és tevékenységéről 

 
„Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű.” 

(Kodály Zoltán) 
 
 

I. Az intézmény működése, irányítása 
 
 
Az intézmény alaptevékenységét és működését az alábbi törvények és rendeletek határozzák meg: 

- „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. Törvény”,  

- az intézmény Alapító Okirata, 
Szervezeti és Működési Szabályzata,  

- Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 23/2007. (IX.) 27.) Kt. számú rendelete a helyi 
közművelődési feladatokról,  

- a „2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi” (amelyet, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata 166/2011. XI.24  Kt. számú határozatával fogadott el)  

 
 
Személyi feltételek 
 
Az intézmény működését négy fő szakmai munkatárs és egy fő négy órás technikai munkatárs 
foglalkoztatásával látta el az év első felében, majd július 1-től a Nagykovácsi Település 
Üzemeltetési Kft. munkatársa vette át a gondnoki, technikai és takarítói feladatokat. 
Két fő, mint könyvtáros, két fő pedig, melyből az egyik az intézmény vezetője is, a 
művelődésszervezői feladatokat végzi. A munkakörök ellátásához szükséges törvény által előírt 
végzettséggel mindenki rendelkezik az intézményben. 
Intézményünk Nagykovácsi község kulturális intézménye két teljesen különálló szakmai terület 
feladatellátását biztosítja, melyet az érdeklődők, látogatók igényeit figyelembe véve igyekszik 
megvalósítani. 
 
 
Kapcsolatok kialakítása a környező települések intézményeivel 
 
A Klebelsberg Kultúrkúria Művelődési Házzal, a solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház és 
Könyvtárral, a Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtárral, a dabasi, a pilisborosjenői és a 
pilisszentiváni közösségi házakkal és könyvtárakkal, a Budapesti Művelődési Központtal, a 
Budavári Művelődési Házzal, a Kispesti Munkásotthonnal, a felsőpakonyi Szabó Magda Könyvtár 
és Közösségi Házzal, a csepeli Nagy Imre Általános Művelődési Központtal, a II. kerületi 
Marczibányi téri Művelődési Központtal és a Csili Művelődési Központtal kölcsönösen értesítjük 
egymást a havi programjainkról és látogatjuk egymás rendezvényeit és intézményeit szakmai 
tapasztalatszerzés céljából. 
 
Regisztrált tagjai vagyunk a Magyar Népművelők Egyesületének, a pest megyei és budapesti 
egyesület munkájában rendszeresen részt veszünk. 
 
 
II. A könyvtári tevékenység 



 
A könyvtár alaptevékenysége 

A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben előírt 
alapkövetelményeknek és teljesíti az ott meghatározott feladatokat. Az 1997. évi CXL. törvény 
céljaival összhangban működik. Feladata, hogy minden látogató számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, az 
egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével. 
 
 
A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 
 
A könyvtári állomány gyarapítása a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében megtalálható, 
az Állománygyarapítási és Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, valamint az olvasói 
igények figyelembevételével történik, igazodva az éves költségvetési előirányzathoz, melyet könyv, 
CD, DVD, CD-ROM, hangoskönyv állomány gyarapítására fordítottunk. 
 
Az állomány gyarapítására fordított összeg 2012-ben a következőképpen teljesült: 
 
Könyv:            900.000+242.000 az érdekeltségnövelő támogatás = 1.142.000  
Folyóirat:                                                                                                260.000 
Egyéb (AV):                                                                                           200.000 
                                                                                       nettó              1.602.000 
 
Az állománygyarapítás során minden évben folyamatosan figyeljük a kedvezményes beszerzési 
lehetőségeket, forrásokat. A vásárlás nagy része Interneten keresztül történik, a Bookline hálózatán 
keresztül. Az itt fel nem lelhető könyveket személyes vásárlással, illetve egyéb online 
könyvhálózatokon, esetenként antikváriumok segítségével szerezzük be.  
A Gyűjtőköri Szabályzat, valamint az olvasói kérések figyelembevételével, arra törekszünk, hogy 
az állomány folyamatos bővítése gazdaságos és egyben színvonalas is legyen. 
  
 
A könyvtári szolgáltatások igénybevételének biztosítása 
 
Továbbra is biztosítjuk a könyvtár állományának kölcsönzését és helyben használatát, 
tájékoztatást nyújtunk a saját és igény szerint az adott könyvtárak szolgáltatásairól és 
gyűjteményéről. 
Könyveket ajánlunk az olvasóknak. 
Előjegyzést veszünk fel a kölcsönzés alatt álló, de érdeklődésre számot tartó művekről és erről a 
keresett dokumentum beérkezése után az olvasót értesítjük. 
Segítséget nyújtunk a számítógép és az Internet használatához. 
 
A könyvtárban nem található könyvek esetében könyvtárközi kéréseket biztosítunk, az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül. 
Évről évre kevesebb az ilyen jellegű kérések száma, részben mert a szolgáltatás ingyenessége 
megszűnt, részben pedig azért mert a kért könyvek elektronikus formában is elérhetőek az 
Interneten keresztül. 
2012-ben: 18 db kérést teljesítettünk. 
 
Olvasói igények figyelemmel kísérése 
 



Új szolgáltatásként vezettük be a tavalyi évben a szkennelést és a fax küldését. Az első évben kevés 
látogató vette igénybe ezt a szolgáltatást. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években nagyobb lesz 
az érdeklődés 

 
Az olvasói füzet (mit olvasnának, látnának, hallgatnának szívesen?) az intézmény megnyitása után 
néhány hónappal került bevezetésre, az olvasók nagy örömére. A szolgáltatás iránt az elmúlt 
években egyre nagyobb igény jelentkezett. 
Az esetek nagy részében teljesítjük ezeket a kéréseket, de mielőtt megvásárolnánk a kért könyvet, 
különböző szempontok alapján mérlegelünk, figyelembe véve a gyűjtőköri szabályzatot és az 
olvasói ízlés alakítását is. A vásárlás során több tényezőt is figyelembe vesszük: ár, irodalmi érték 
valamint a beszerzett mű iránti előre felmérhető érdeklődés. 
2011-ben 164 kérést, 2012-ben 254 kérést teljesítettünk. 
 
 

Intézményi honlap  

 

Továbbra is nagy szerepet játszik az intézmény újdonságainak népszerűsítésében és az olvasók 
naprakész tájékoztatásában. Használata lehetőséget biztosít az olvasóknak és az érdeklődőknek, 
hogy a könyvtár állományát elektronikus úton is megtekinthessék, így a keresett dokumentum 
lelőhely- és példányadatait is megtalálják, valamint az újdonságokról is értesülhetnek és a saját 
kölcsönzéseiket is figyelemmel kísérhetik. A honlap használatához személyes segítséget nyújtunk 
és a Böngészőben részletes útmutatót jelentetünk meg. 
 
 
Adatbázis ajánló 
 
Az Interneten keresztül szabadon elérhető adatbázisokból ajánlottunk néhányat. A listán szereplő 
adatbázisok ingyenesen elérhetők az Interneten is, Az adatbázis ajánló célja, hogy felhívja az 
olvasók és érdeklődők figyelmét ezekre az adatbázisokra, amelyek mind a köznapi tájékozódást, 
mind a tanulást nagymértékben segítik, illetve amelyek a későbbiekben a kutatómunka 
nélkülözhetetlen eszközeivé válhatnak. 
 

 

Olvasóvá nevelés, könyvtárbemutatók 
 
Az olvasóvá nevelés első lépéseit a könyvtári környezet és a könyvtár bemutatásával szeretnénk az óvodás és az iskoláskorú gyermekek számára 
biztosítani. 

A könyvtár és a Mesekuckó kialakításánál arra törekedtünk, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki, a gyermek és a felnőtt olvasóink számára, 
melyben jól érzik magukat és szívesen térnek vissza hozzánk. Folyamatosan felhívjuk az óvoda és az iskola pedagógusok figyelmét, az általunk 
szervezett könyvtárbemutatókra szolgáló alkalmakra. 

Az elmúlt évben négy bemutatóra került sor. A gyermekeknek tetszett a látogatás és a könyvtár. Ma már többen a könyvtár beiratkozott olvasói, 
szüleikkel, családtagjaikkal együtt. 

Az intézmény népszerűsítését tovább folytattuk, a jeles napokhoz kapcsolódva jól látható helyen, 
könyvajánlásokat helyeztünk el, melyekből szívesen kölcsönöznek mind a felnőtt, mind pedig a 
gyermekolvasók. Továbbra is nagyon jó lehetőséget biztosít a Böngésző, az intézményi honlap, 
valamint az újonnan beiratkozott olvasók számára adott térképes útmutató és a könyvtárról szóló 
tájékoztató. 



Újdonságok ajánlása képes és szöveges ismertetővel 
 

Új szolgáltatásként jelent meg a Böngészőben és az intézményi honlapon az újonnan vásárolt könyvek és egyéb dokumentumok fényképes és 
szöveges ismertetővel történő ajánlása. 

Az olvasók számos esetben jönnek könyvet kölcsönözni az ajánlott újdonságok közül. 
 
 

Karácsonyi ajándékkosár versekkel, idézetekkel 
 
Karácsony előtt ünnepi ajándékkosarat készítettünk, könyvjelzőkkel, idézetekkel, a gyermek és a 
felnőtt olvasók nagy örömére. 
 
 
Programok, rendezvények 
 
Az elmúlt évben is nagy sikere volt az író-olvasó találkozóknak és az irodalmi esteknek. 
Márciusban: 

− Meghívott vendégünk, előadónk volt Grecsó Krisztián író. 
Áprilisban:  

− A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválhoz kapcsolódva Vámos Miklós íróval     
találkozhattak az olvasók.  

− A gyermekeknek zenés mesejátékkal kedveskedtünk. 
Júniusban:  

− Az Ünnepi könyvhét és Gyermekkönyvtári napok rendezvényeihez kapcsolódva 
kedvezményes könyvvásár várta a látogatókat, Telegdi Ágnes író mesekönyveiből 
válogathattak az olvasók és a Carthaphilus kiadó könyveiből, valamint az Ünnepi Könyvhét 
újdonságaiból. 

Szeptemberben:  
− Intézményünk nyitásának 5. évfordulója alkalmából 2012-ben is átadtuk, az immár 

hagyománnyá vált Könyvfaló-díjat, a legtöbbet kölcsönző 3 felnőtt és 3 gyermekolvasónak, 
majd Müller Péter írót hallgathatta az érdeklődő közönség. 

Októberben:  
− Az őszi könyvtári napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva ingyenes Internet 

használattal és ingyenes beiratkozással, valamint könyvtárunkat népszerűsítő 
könyvjelzővel és a könyvtárat bemutató térképpel kedveskedtünk a hozzánk betérőknek. 

− Első alkalommal indítottuk el az „Ismered a könyvtárad”? című játékos vetélkedőt a 2-6. 
osztályos gyermekek számára. Szeretnénk a leendő felnőtt olvasókat már kisgyermekkorban 
megismertetni a könyvtár használatával. Célunk egyrészt, hogy megtalálják a polcon a 
keresett könyvet, másrészt, megfelelően tájékozottak legyenek, hogy az általuk keresett 
ismeretanyag melyik könyvben található. 

Novemberben:  
− A ”7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” Országos Mesevetélkedő 2012-ben is tovább 

folytatódott, immár az 5. alkalommal. Intézményünk a tavalyi évben is        bekapcsolódott  
a szervezésbe és a lebonyolításba. Az Általános Iskola tanulói közül négy       csapat mérte 
össze mesebeli tudását. A döntő Pilisvörösváron került megrendezésre 12 csapat 
részvételével. Herceghalom, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Pilisvörösvár és 
Solymár csapai versenyeztek az első helyezésért. Az országos döntőre Pilisszentiván csapata 
jutott tovább. 

Decemberben:  
− Vig Balázs gyermekkönyv író tartott író-olvasó találkozót a kisebb korosztálynak. 



A gyűjtemény gyarapítása  
 
Az év elejétől folyamatosan arra törekedtünk, hogy minden korosztály igényeit kielégítsük, az 
óvodáskorú „olvasók” és a felnőttek is találják meg az érdeklődésüknek megfelelő könyveket, 
melyek tartalma, szépirodalmi mű esetében színvonalas legyen, ismeretterjesztő mű esetében pedig 
a legújabb információkat tartalmazza. 
A könyvek olvasása mellett jelentős szórakozási lehetőséget nyújt a DVD használat. ezért fontos, 
hogy ez az állományrész is folyamatos gyarapodjon. Arra törekszünk, hogy a megvásárolt DVD-k 
kölcsönzésén keresztül értékes alkotásokat tudjunk nyújtani az érdeklődőknek. 
 
Az állomány gyarapodása 2009-2012-ig a következőképp alakult.  
 
Év 2009 2010 2011 2012 
 db db db db 
Könyvek 709 963 

(280ajándék) 
902 
(139Márai) 

1049 
(198Márai) 

Audiovízuális dokumentumok 
(CD, hangoskönyv, DVD, CD-
ROM)  

286 304 294 
 

228 
(12Márai) 

Társasjáték 0 0 0 0 
Összesen: 995 1267 1196 1277 

 
 
MÁRAI I. program 
 
2011-ben indult a Nemzeti Kulturális Alap által lebonyolított MÁRAI-program, melyhez 
könyvtárunk is csatlakozott. 
Az egymilliárd forintos keretből támogatott Márai-program célja, hogy az irodalmi és 
ismeretterjesztő művek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogassa. 
A Márai-program műközpontú program (azaz semmi más nem számít, csak az érték, amit a mű úgy 
a nemzeti, mint az egyetemes kultúrkincs szempontjából képvisel) és kimondja, hogy fő 
célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik bárhol a világban magyar szépirodalmat, magyar tény- 
és szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvű fordításait kívánják olvasni. 
 A Márai-program nemcsak arra fordít gondot, pénzt és energiát, hogy általában minél több 
könyvtárhoz minél több könyv jusson el, hanem arra is, hogy a művek létrehozóit, a szerzőket is 
fokozottan támogassa.  
2011-ben 139 db könyvet kapott könyvtárunk, értékes magyar nyelvű szépirodalmat és 
ismeretterjesztő irodalmat. 
 
 
MÁRAI II. program 
 
A Márai I. program sikeressége 2012-ben elindította a Márai II. programot, melyben az előzőekhez 
hasonlóan könyvtárunk is részt vett. 
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által 
megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli 
könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és 
megismertetése.  
A Márai II.-program ismét mű- és olvasó-központú program. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar 
könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz. 
A könyvtárak szakmai döntés alapján kerültek kiválasztásra. 



Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012-ben 400.000 Ft értékben választhatott a megadott 
listából könyveket és nagy örömünkre szolgált az előző évhez képest, hogy a hangoskönyvek is 
megjelentek a választható dokumentumok között, valamint a mesekönyvek is bőséges választékot 
nyújtottak. 
 
A könyveket és a hangzó anyagokat decemberében kaptuk meg, összesen 198 db könyvet,  
11 db hangoskönyvet és 1 db CD-t. Így összesen: 210 db dokumentummal gyarapodott az állomány 
a Márai II. programban való részvétel után. A gyarapodás után az állomány: 29422 db 
 
A folyóirat állományt az elmúlt évben új előfizetéssel nem gyarapítottuk. Arra törekszünk, hogy a 
már meglévő folyóiratok az olvasói érdeklődést szolgálják. 
Így 2012-ben 18 folyóirat állt az olvasók rendelkezésére kultúra, politika, gazdaság, közérdekű 
folyóiratok, szabadidő, egészség témakörében, valamint három napilap. 
 
Angol és német nyelvű folyóiratok, Newsweek, Der Spiegel is megtalálhatók és kölcsönözhetők is a 
könyvtárban, ezeket lelkes olvasóktól kapjuk ajándékba. 
 
Továbbra is lehetőséget biztosítunk a régebbi számok kölcsönzésére. Ennek a szolgáltatásnak igen 
nagy a népszerűsége. A napi kölcsönzések száma átlagosan 5-8 folyóirat. 
 
 
Az állomány folyamatos átvizsgálása 
 
Az olvasótérben elhelyezett állomány rendszeres átvizsgálása minden évben folyamatosan 
történik. Az elmúlt évben is feltárásra kerültek az elhasználódott, de mindenképpen 
alapdokumentumként számon tartott és gyakran keresett művek. Ezek beszerzésére antikváriumok, 
illetve egyéb könyvhálózatok segítségével van lehetőségünk. 
A vásárlások során figyelemmel kísérjük az Általános Iskola pedagógusainak kéréseit, valamint a 
középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben tanulók igényeit is. Az általános iskolai 
korosztály számára szükséges kötelező olvasmányok hiányzó kötetei az elhasználódásnak 
megfelelően kerülnek beszerzésre. 
 
 
Könyvtárhasználatok számának alakulása 

 
Év 2009 2010 2011 2012 
14 éven aluli látogatók (fő) 2760 2900 3600 3740 
Kölcsönzések száma (db) 1230 2495 3245 4138 
Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 2460 2900 3500 4700 
14 éven felüli látogatók (fő)     
Kölcsönzések száma (db) 3300 7200 7500 7700 
Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 2300 5200 12374 14940 
Látogatók száma összesen (fő) 9200 15600 15800 18800 
Kölcsönzések száma összesen (db)     
Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 6060 10100 11100 11440 
 3530 7695 15619 19078 
 11660 18500 19300 23500 

 
 
 
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum összesen  



2011-ben: 8300 db 
2012-ben: 8360 db 
 
Internet szolgáltatást:  
2009-ben 1340 fő,  
2010-ben 1300 fő  
2011-ben 1460 fő,  
2012-ben 1540 fő vette igénybe. 
 
Folyóirat kölcsönzések száma 2011-ben: 1320 db 
Folyóirat kölcsönzések száma 2012-ben: 1340 db 
 
 
Beiratkozott olvasók nyilvántartása 

 
Év 2009. 2010. 2011 2012 
Regisztrált használó 615 714 786 827 
Ebből új 247 219 192 191 
14-65 év közötti 383 431 433 505 
65 év feletti 28 43 50 72 
14 éven aluli 196 226 276 235 

 
 
A könyvtári szolgáltatások bevétele 2012-ben a következőképp alakult: 
 
Összesen  
tételenként: 2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

CD, DVD, Videó 
kölcsönzés 235000 

 
289050 

 
307150 

 
242300 

Éves tagdíj 205300 225200 223400 208900 
Fénymásolás 13450 8575 8875 1705 
Használt könyv 
eladás 20450 

 
9960 

 
7350 

 
11250 

Internet 47075 50890 51110 51745 
Fax    1500 
Késedelmi díj / 
Pótdíj 8700 

 
16840 

 
19200 

 
19500 

Könyvtárközi 
kölcsönzési díj  8095 

 
8100 

 
2600 

 
2300 

Laminálás 1000 1000 3750 3300 
Nagykovácsi 
könyvek 7500 

 
9400 

 
16450 

 
6200 

Nyomtatás 5630 7010 5600 2540 
Társasjáték 
kölcsönzés 10800 

 
5300 

 
400 

 
1520 

Könyvtári bevétel 
összesen 563000 

 
631325 

 
645885 

 
552760 

 
Részvétel szakmai fórumokon, konferenciákon 
 



Áprilisban a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál előadás sorozatain, majd novemberben a 
Szirén könyvtári integrált rendszert használó könyvtárosok találkozóján és továbbképzésén vettünk 
részt.  
 
 
Fejlesztések 
 
Az elmúlt évben négy használt számítógépet kaptunk ajándékba, melyekhez vásároltunk négy 
monitort. Fejlesztés történt a számítógép hálózat terén is valamint a gépeken futó vírusirtó 
frissítéséhez szükséges program és kiegészítő eszköz is megvásárlásra került. 
A honlap fejlesztése folyamatosan történik. 
 
 
Helytörténeti gyűjtemény 
 
A Faluházból a gyűjtemény áthelyezésre került a könyvtár galériájára. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve 2010. május 9-én a Nagykovácsi németajkú lakossága 
kitelepítésének 64. évfordulója alkalmából intézményünkben megnyitottuk a megújult helytörténeti 
kiállítást. A tárgyi emlékeken megtekintésén kívül lehetőség van az írott dokumentumok helyben 
történő tanulmányozására is. A kiállítás az érdeklődők számára a könyvtár nyitvatartási idejében 
látogatható. 
A könyvtár fontos törekvése, hogy minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye a tanulást 
és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait. Közvetítse Nagykovácsi értékeit feldolgozó 
helyismereti anyagok megismerését és olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként 
szolgáljon környezetében. 
Szeretnénk, hogy alap- és kiegészítő szolgáltatásaink mindenki számára elérhetőek legyenek, ezért 
az idei évtől, több olvasó kérésére a nyitvatartási időt meghosszabbítottuk, szombatonként havi egy 
alkalommal 9-13 óráig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Közművelődési tevékenység 
 
 



Információs tevékenység 
. 
Az elmúlt évben intézményünk több csatornán tájékoztatta a lakosságot az Öregiskola 
rendezvényeiről. A programjainkat megjelentettük a Böngészőben, intézményi honlapunkon  
konyvtar.nagykovacsi.hu, az önkormányzati honlapon www.nagykovacsi.hu, a Budakörnyéki 
iránytű, az Erikanet, Nagykovácsi KábelTV és a  Nagykovácsi civil közösségi portálon 
www.nagykovacsinet.hu.  
Az intézmény rendezvényeiről plakátokat készítettünk, melyeket elhelyeztünk a település hirdető 
felületein, és elektronikus úton a folyamatosan bővülő címlistára feliratkozott érdeklődőket 
értesítettük. 
Az éves eseménynaptár elkészítését és folyamatos bővítését a programok egyeztetése mellett végzi 
intézményünk, amely Nagykovácsi intézményei és civil szervezetei által szervezett programokat 
tartalmazza. 
 
 
Pályázatok, támogatások 
 
Az idei közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton kapott 343.000 Ft támogatást + 2012 es évi  
költségvetésben elfogadott pályázati önrészt  782.000 Ft összeget az intézményi, községi és egyéb 
rendezvények technikai lebonyolításához szükséges eszközök vásárlására (hang és fénytechnikai 
berendezések) és rendezvénysátorra fordítottuk. 
 
 
Ismeretterjesztés 
 
A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a 
közönség számára igyekeztünk hozzáférhetővé tenni a felnőttek tanulásában..  
Az alábbi ismeretterjesztő előadásokat szerveztük: 

- Coaching - Életvezetési tanácsadás: konfliktus- és stressz-kezelés, önfejlesztés a 
mindennapokban - résztvevők száma: 10-15 fő 

- Zene, terápia, zeneterápia - résztvevők száma: 15 fő 
- Paleolit táplálkozás - Nők és gyermekek - résztvevők száma: 20-25fő 
- „Béküljünk ki!... de hogyan?” előadó: Fűtő Róbert magyar származású, amerikai 

misszionárius és presbiteriánus lelkész - résztvevők száma: 60-65 fő 
- Biodinamikus gazdálkodás örömei és keservei - résztvevők száma: 20-25 fő 
- Tarr Bernadett és Csordás Attila, Erasmus ösztöndíjas fiatalok élménybeszámolója és fotóin 

keresztül megismerhettük Szicília hétköznapjait - résztvevők száma: 30-40 fő 
- Pályaválasztásról szülőknek - résztvevők száma: 10-15 fő 
- Érezd meg Te is a Reiki-t! - résztvevők száma: 10-15 fő 
- A Növények lelke –gyakorlati növényismeret címmel szerveztünk egy bemutatóval egybekötött ismeretterjesztő 

foglalkozást, amelyen illatok lepárlását próbálhatták ki különböző virágokból, fűszer és gyógynövényekből az 
érdeklődők, majd egy másik alkalommal etnobotanikai sétát szerveztünk, amelyen népi növényismeretről, 
gyógynövényekről, festőnövényekről hallhattak legendákat és megismerhették a növények sokféleségét, 
felhasználási módjukat a kirándulók. Résztvevők száma: 50fő 

 
 
Művelődő közösségek tevékenysége 
 
A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint - jogi 
személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 6 fős tagsággal rendelkezik és rendszeresen, 
állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok 
önkéntes alapon vesznek részt. Az Öregiskolában az alábbi klubok működnek: 

http://www.nagykovacsi.hu/
http://www.nagykovacsinet.hu/


- Tiszta Forrás Nyugdíjas klub az intézmény nyitása óta nagyon sikeresen működik. 
Kéthetente tartja összejöveteleit, ezen kívül farsangi bált, Mikulás napi, Karácsonyi ünnepi 
összejövetelt, buszos kirándulásokat, sétákat szerveztünk számukra. Szeptemberben 
megünnepeltük az Idősek Világnapját.  
Résztvevők száma: 30 fő/alkalom 

- Helytörténeti klubot havi rendszerességgel indítottuk be, melyen a régi fényképek és 
dokumentumok vetítéssel egybekötött feldolgozásán kívül meghívott előadókat is 
hallgathattak a résztvevők. Alkalmak száma: 4 
Résztvevők száma: 15-20fő / alkalom 

- Kékharisnya klub 
2009 szeptemberétől működik a Kékharisnya klub, melyen havonta találkoznak az anyukák 
az Öregiskolában, ahol minden hónapban egy adott könyvet elemeznek, beszélnek meg, 
majd kötetlen beszélgetéssel zárul az este. Alkalmak száma: 10 
Résztvevők száma alkalmanként 12-15 fő/ alkalom 

- Egészségklub  
Különböző egészségmegőrző módszereket mutatnak be a témában jártas előadó 
meghívásával, ősszel közreműködtek az Egészségnapon, melyen gyógynövény sétát 
szerveztek. Alkalmak száma: 9 
Résztvevők száma: 20-25 fő/ alkalom  

- La Leche Liga szoptatós tanácsadása 
A La Leche Liga egy nemzetközi szervezet, amely a szoptató édesanyák támogatására jött 
létre 1956-ban az Egyesült Államokban. Hét olyan édesanya alapította, akik az akkori 
trendekkel és szaktanácsokkal szemben állva – a tápszeres táplálás “fénykorát” élte - maguk 
szoptatták csecsemőiket, gyermekeiket. Az Öregiskolában a Liga baba-mama csoportja 
februárban indult, melyen olyan kismamák és anyukák vettek részt, akiknek bármilyen 
kérdése felmerült a szoptatással kapcsolatban. A klubvezető szakképzett szoptatási 
tanácsadó, aki sok hasznos információval látta el a kismamákat, anyukákat. A klub ősztől 
szünetelt, mert a klubvezetőnek kisbabája született. A Születés hete egész napos rendezvényt 
a klub szervezte meg. Alkalmak száma: 5 
Résztvevők száma: 15-20 fő/alkalom 

- A Kézműves műhelyben az agyagozáson kívül fonó, 30 órás korongozó tanfolyam, 
tűzzománc szakkör, rajzszakkör működött. A Faluházban hetente 4 délután és 2 délelőtt volt 
kézműves foglalkozás. 

- A Nagykovácsi Kamarakórus kedden és csütörtökön tartja próbáit. Rendszeres résztvevői 
a község rendezvényeinek, nemzeti ünnepeinek, kórustalálkozókat szervez, részt vesz hazai 
és külföldi kórustalálkozókon, képzéseken.  

 
 
Kiállítások és megnyitók szervezése 
 
Az intézmény nyitása óta folyamatosan szervezünk kiállításokat és az ehhez kapcsolódó 
megnyitókat, a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei közreműködésével. 
A Nagykovácsiban élő és alkotó képzőművészeken kívül az ország különböző területeiről is 
meghívunk kiállítókat, amatőr és a fiatal alkotókat, és a civil szervezetek által szervezett 
kiállításoknak is helyet adtunk. Alkalmak száma: 12 

- „Az év kulturális plakátja 2010”  
- A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által kiírt Nagyovácsi főutca köztér-építészeti 

hallgatói ötletpályázat díjazott és megvételt nyert tervei 
- Nimfák és fabulák - Gaszner Ildikó és Somogyi Ferenc kiállítása 
- Válogatás a Rajz és Festőműhely elmúlt évi munkáiból. 
- A Nagykovácsi Alkotóművészek és fiatal tehetségek tematikus kiállítása a Sárkány jegyében 
- 10 éves a NAME - fotókiállítás  



- A Napút Művészeti Akadémia tanárainak és növendékeinek kiállítása 
- Surányi András fotográfus: „Izreál” kiállítás 
- „Az én Balatonom” címmel fénykép-kiállítás lakossági fotókból 
- Dutkai Dániel fotókiállítása 
- Morovszki Ildikó „Sakartvelo” című kiállítása 
- A Hatok Angelus című kiállítása 

 
 
Nemzeti ünnepeink szervezése, lebonyolítása 
 
Az alábbi állami ünnepeken koszorúzással egybekötött megemlékezéseket szerveztünk:  

- Március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén műsort szerveztünk a 
Nagykovácsi Általános Iskolában, amelyen közreműködnek: a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda óvodásai, a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói és a Rézpatkó Néptáncegyüttes. 
Résztvevők száma: 150 fő 

- Június 4. a nemzeti összetartozás napján a Trianon titkai címmel Dr. Tőkéczki László 
történész professzor tartott előadást az Öregiskolában, közreműködött: Gados Béla 
színművész, Gáspár Kornélia fuvolaművész és Lorencz Dávid gitárművész. 
Résztvevők száma: 50-60 fő 

- Augusztus 20. az államalapítás ünnepe Koszorúzással egybekötött ünnepi 
megemlékezésünk alkalmából a Főtéren, „Él a magyar!” címmel ünnepi műsort adott elő a 
Forrás Színház. A megemlékezésen az Önkormányzat a Nagykovácsi elismerő címeit adta 
át.  
A megemlékezésen közreműködött: Varga Tamás és Oberfrank Pál színművészek 
Résztvevők száma: 150-200 fő 

- Október 6. az aradi vértanúk emléknapjáról Bencsik Mónika Polgármester ünnepi 
beszédével és a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói műsorával emlékeztünk meg. 
Résztvevők száma: 40-50 fő 

- Október 23. az 1956-os forradalomról Ferencz Éva Magyar Örökség Díjas előadóművész 
műsorával a Nagykovácsi Kamarakórus közreműködésével emlékeztünk meg. 
Résztvevők száma: 80-90 fő 

 
 
Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása, hagyományőrzés 
 
Az alábbi kültéri rendezvényeket szervezzük:  

- Adventi hétvégéket szerveztünk november 30. és december 16. között. Vasárnaponként 
kézműves kirakodóvásárral és különböző programokkal vártuk a Nagykovácsi lakosait az 
Öregiskolában és a Tisza István téren. 
Az adventi készülődés programjai: 
November 30. - táncházzal összekötött adventi koszorúkészítés az Öregiskolában  
December 2. - Fenyőfadíszítés, adventi gyertyagyújtás Kemenes Gábor és Varga Róbert 
közreműködésével, Holló együttes vidám zenés műsora  
December 5. - Mikulásműsor a templomban, majd a Főtéren 
December 9. - adventi beszélgetés és gyertyagyújtás az Öregiskolában, majd a Szironta 
együttes adventi műsora – csengettyű koncert a templomban  
December 16. - Kodály Zoltán emlékkoncert a Római Katolikus Templomban a 
Nagykovácsiban lakó művészek közreműködésével.  
Résztvevők száma hétvégenként 200-250 fő 

- Civil napot idén az intézményünk nyitásának 5. évfordulója alkalmából szeptemberben 
szerveztük, melyen az intézményünk segített összefogni a civil szervezeteket és a lakosságot 
az „Apraja-Nagyja” játszótéren NATE által kezdeményezett növényültetéshez. 



Lelkesítettünk sok önkéntest, akik számára fontos lakókörnyezetünk szépítése és ehhez 
szívesen hozzájárultak egy kis fizikai munkával. A gyermekeket a Nagykovácsi 
Nagycsaládos Csoport kézműves foglalkozással várta. 
Résztvevők száma: 120-150 fő 

- A Nagykovácsi Búcsú előkészítésében, lebonyolításában részt vett intézményünk: a 
gyermekprogramokat, kézműves foglalkozásokat és a kirakodóvásárt szerveztük.  
Résztvevők száma: kb.1000 fő 

- Intézményünk részt vett az immár hagyománnyá vált Nagykovácsi Egészségnap 
megszervezésében és lebonyolításában. 
Résztvevők száma: 300fő 
 
 

Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók megünneplése: 
 

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából: „Látja Isten hogy állok a napon” – Pilinszky estet 
szerveztünk Földes László Hobo előadásában.  
Résztvevők száma: 70-80 fő 

- A Magyar Költészet Napja alkalmából zenés irodalmi estet szerveztünk, amelyen József 
Attilára emlékeztünk a Sebő együttes közreműködésével.  
Résztvevők száma: 50-60 fő 

- A Magyar Nyelv Napján vendégünk volt: Jókai Anna Kossuth díjas írónő, aki az „Éhes élet”című új 
könyvéről mesélt.  
Résztvevők száma: 40-45fő 
A magyar nyelv és a rovásírás - Nyelvünk és írásunk közös ősi gyökerei, szakrális üzenetük. 
címmel Sólyom Ferenc középiskolai tanár, a rovásírás kutatója és terjesztője tartott előadást.  
Résztvevők száma: 45-50 fő 

- Idősek Világnapját a Nagykovácsi Általános Iskola tornatermében ünnepeltük. Az 
óvodások műsorával, Juhász Róza előadásával, Papp Györgyi nosztalgia dallamával és a 
Tiszta Forrás nyugdíjas Klub előadásával kedveskedtünk, majd vendéglátással köszöntöttük 
Nagykovácsi szépkorú hölgyeit és urait. Az estebéd után jó hangulattal, virággal és 
ajándékkal tértek haza a résztvevők.  
Résztvevők száma: 100 fő 

- A Gyermeknapot idén összekötöttük a Madarak és fák Napjával és a nagyobb 
gyermekeknek, a kamaszoknak is szerveztünk koncerteket. Az Öregiskola kertjében délután 
16.00 órától 22.00 óráig folyamatosan voltak programok. Gryllus Vilmos előadásával 
kezdődött a rendezvény, majd a Virgonckodó játszóparkban 30 óriás fajátékon játszhattak a 
gyerekek, közben mesés tavaszi történeteket hallgattunk a madarakról Telegdi Ágnes 
Aranykönyv díjas írónőtől, aki dedikálta könyveit. Az ifjúsági programokat a Parázs 
zenekar kezdte, majd a The Brass zenekar koncertjét hallgatták meg a fiatalok.  
Résztvevők száma a rendezvény folyamán: 300 fő 

- A Magyar népmese napján szeptember 30-án Benedek Elek születésnapja alkalmából 
Szabó Anna székelyföldi mesemondó mesélt a gyerekeknek.  
Résztvevők száma: 60-70 fő 

- A Magyar Dal Napján a Tisza István téren közös éneklésre hívtuk a lakosságot. Az éneklés 
a Nagykovácsi Kamarakórus és Kriesch Katalin karnagy vezetésével zajlott.  
Résztvevők száma: 100 fő 

- A Zene Világnapját a Balaton Zenekar koncertjével ünnepeltük.  
Résztvevők száma: 50 fő 

- A Föld Napjára lakossági szemétszedést szerveztünk az Önkormányzattal, a civil 
szervezetekkel és az Amerikai Nemzetközi Iskolával együttműködve.  
Résztvevők száma: 300 fő 
A gyerekeknek a Marcipán Cica Társulat zenés interaktív mesejátékot adott elő a tisztaságról.  
Résztvevők száma: 50 fő 



- Az Állatok Világnapján buszos kirándulásra mentek a veresegyházi Medveparkba, a 
szociálisan rászorult alsó tagozatos gyermekeknek.  
Résztvevők száma: 20 fő        

 
 
Nemzeti és nemzetközi kulturális évfordulók megünneplése 
 
2012-ben 2 irodalmi és egy zenei évfordulóra szerveztünk programot. 

- Szabó Magda születésének 95. évfordulóján Az ajtó című film vetítésével emlékeztünk az 
írónőre. 
Résztvevők száma: 40 fő 

- Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára az Uszodai tolvaj – színes magyar kisjátékfilm vetítésével 
emlékeztünk,  
Résztvevők száma: 25-30 fő 

- Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából a Kodály Emlékévhez 
kapcsolódva emlékkoncertet szerveztünk a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Nagykovácsi Alkotóművészek Egyesülete és Nagykovácsi Kamarakórus közreműködésével.  
Résztvevők száma: 150 fő 

 
 
Családi és gyermekprogramok 
 
Intézményünkben a legnépszerűbbek a gyermekeknek szóló programok. 

- A Családi napokon kézműves foglalkozás, nép játékok, néptánc élőzenével, mese, éneklés 
várta a családokat. Alkalmak száma: 6 
Résztvevők száma: 40-50 fő/alkalom 

- Gyermekelőadások, zenés előadások 
A Holló együttes vidám zenés műsora  
Résztvevők száma: 100 fő 
Mese a tisztaságról – Marcipán Cica Társulat előadásában 
Résztvevők száma: 50 fő 
Janikovszky Éva: Hányszor mondjam még? – Görbetükör Színház előadásában 
Résztvevők száma: 50 fő 

- Bábelőadások gyermekeknek 
Mazsola és Tádé – Fabula bábszínház előadásában. 
Résztvevők száma: 150 fő 
Húsvétváró bábozás – Baráti Ilona előadása a Zsíroshegyi Kápolnában.  
Résztvevők száma: 30 fő 
Jeges maci barátai, zenés bábjáték- Ametist Bábszínház előadása. 
Résztvevők száma:50fő 

- Tücsök bérlet néven tavasszal 3 előadásból ősszel 2 előadásból álló sorozatot szerveztünk, 
amely zenés előadásokból, bábelőadásokból állt óvodás és kisiskolás gyermekek számára. 
Résztvevők száma: 150 fő/alkalom 

- Aprók tánca Élő zenés hagyományőrző néptánc és népdalok tanítása kisiskolás korú 
gyermekeknek. Alkalmak száma: 10  
Résztvevők száma: alkalmanként 30-40 fő 

- Író-olvasó találkozókat szerveztünk évi 2 alkalommal gyermekeknek 
Telegdi Ágnes járt nálunk a Gyermeknapon.  
Résztvevők száma: 200 fő 
Víg Balázs játékos felolvasást tartott a könyveiből. 
Résztvevők száma: 60 fő 

- Kirándulást szerveztünk évi 2 alkalommal 



Családi gyógynövény kirándulást szerveztünk. 
Résztvevők száma: 30 fő 
Buszos kirándulást szerveztünk gyermekeknek a veresegyházi Medveparkba. 
Résztvevők száma: 20 fő        

 
 
Ifjúsági és felnőtt programok szervezése 
 

- Kézműves foglalkozásokat szerveztünk, táncházhoz, ismeretterjesztéshez kapcsolódva évi 
5 alkalommal. 

- Író-olvasó találkozók évi 4 alkalommal. 
- Filmvetítések: a Születés Hete alkalmából, az irodalmi évfordulókhoz kapcsolódva és az 

ifjúsági korosztály számára.  
Résztvevők száma: 30 fő / alkalom 

- Táncházat felnőtteknek 3 alkalommal szerveztünk élőzenével.  
Résztvevők száma: 20-30 fő/alkalom 

  
 
Felnőtt és ifjúsági zenés előadásokat szerveztünk 7 alkalommal  
 

- Földes László Hobo Pilinszky előadása 
Résztvevők száma: 60-70 fő 

- T örök Ádám és  a Mini Trió  koncert  
Résztvevők száma: 50-60 fő 

- Nyeső Mari koncert  
Résztvevők száma: 40-50 fő 

- Ferenczi György és a Rackajam 
Résztvevők száma: 80-100 fő 

- Mrs.Columbo zenekar koncertje 
Résztvevők száma: 50-60 fő 

- A Gyermek és Ifjúsági napon 2 ifjúsági koncert szervezése 
The Brass és Parázs zenekar résztvevők száma: 60-70 fő 

 
 
Egyéb programok 
 

- Kézműves Műhely óvodások, iskolások, felnőttek részére a Faluházban heti 6 alkalommal. 
- Nyári táboroknak adtunk helyet, amelyet a Kézműves Műhely szervezett 3 alkalommal. 
- Fiatal zenekarok, amatőr képzőművészek számára bemutatkozási lehetőséget 

biztosítottunk, két koncerttel és két kiállítással. Alkalmak száma: 4  
- Kirándulásokat szerveztünk 2 alaklommal a Tiszta Forrás Nyugdíjas klub számára. 

Résztvevők száma: 45 fő 
- Az Egészségnaphoz kapcsolódva a lakossági igényeket figyelembe véve bolhapiacot 

szerveztünk, amelyen 30 fő árusított játékokat gyermek és felnőtt ruhákat és egyéb 
használati tárgyakat. 

- Hüllőkiállításnak 2012-ben kétszer adtunk helyet. 
Résztvevők száma: 100 fő / alkalom 

 
 
Közös rendezvények az önkormányzat intézményeivel, civil szervezetekkel 
 



- A községben található intézmények, iskola, óvoda és egyházak fontos szerepet játszanak 
községünk életében. Rendszeresen népszerűsítettük egymás rendezvényeit, 
közreműködésükkel színesítették programjainkat a nemzeti ünnepeken és az Idősek 
Világnapján. 

- A civil szervezetek által kezdeményezett rendezvények megvalósítását támogatja és segíti 
intézményünk. Több civil szervezettel napi/heti kapcsolatban vagyunk, és kölcsönösen 
segítjük egymás munkáját.  

- Az Én pódiumom sorozat népszerű a felnőtt lakosság körében, amelyet a Línum 
Alapítvánnyal közösen szerveztünk. Alkalmak száma: 9, résztvevők száma átlagosan 40 fő.  

- A Házasság Hetéről „Béküljünk ki!...de hogyan?” ,Fűtő Róbert magyar származású, 
amerikai misszionárius és presbiteriánus lelkész előadásával emlékeztünk meg, a 
Nagycsaládos Csoport szervezésében. A Nagycsaládos Csoport a Húsvétváró játszóházat és 
a Luca napi családi napot szervezte intézményünkben. 

- A Római Katolikus Templomban koncerteket szerveztünk 4 alkalommal. Közösen 
szerveztük a Mikulásműsort és az adventi hétvégék rendezvényeit. 

 
 
Részvétel szakmai fórumokon, konferenciákon, tanácskozásokon  
 
Nagyon fontos számunkra, hogy napi szinten tájékozódjunk, mind a könyvtári, mind a 
közművelődési területen történő változásokról, újdonságokról, pályázati és egyéb, a munkánk 
hatékonyságát és színvonalát növelő lehetőségekről. Ennek érdekében megyei és országos 
könyvtári és közművelődési szakmai továbbképzéseken, fórumokon vettünk részt, képviseltük 
intézményünket. A fontosabbak a következők:  

- A Pest Megyei Közművelődési Intézet és a Nemzeti Kulturális Alap által szervezett 
fórumok. 

- A Magyar Népművelők 29. vándorgyűlése Egerben 
- A Pest Megyei Közművelődési Intézet és a Pest Megyei Népművelők Egyesülete által 

szervezett szakmai tanácskozás Gödöllőn. 
- A Budapesti Népművelők Egyesülete szakmai továbbképzés Esztergomban. 
- A Pest Megyei Közművelődési Intézet által intézményvezetők részére szervezett szakmai 

továbbképzések. 
- A Magyar Művelődési Intézet által szervezett szakmai fórumok. 

 
IV. Az intézmény bevételei 
  
Az intézmény 2012. évi összes bevétele: 2 214 482 ,-Ft, 
Terembérlet alkalmak száma: 51, terembérleti díj: 960 557,-Ft 
Az intézmény termeit önkormányzati, kistérségi programokra díjmentesen biztosítjuk. 
Önkormányzat által szervezett alkalmak száma: 42  
 
A jövőben az eddigi sikeres és népszerű állandó és időszakos programokon kívül, rendszeresen 
tájékozódva az érdeklődők igényeiről, véleményeiről, a költségvetési lehetőségek keretein belül 
alakítjuk ki intézményünk programkínálatát. 
 
Nagykovácsi, 2013. január 26. 
 
 

Diószeghy Tünde 
                                                             igazgató                                              
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