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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester úr!
Kérésükre összefoglaltam a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház felújításának
menetét, szakmai működését, tevékenységeit, eseményeinket.

Felújítási munkálatok
Elsősorban ezúton is szeretném megköszönni Vasad Község Önkormányzatának
anyagi segítségét, mellyel a művelődési ház 2015. októberében megkezdett felújítása
folytatódhatott, így méltóbb környezetet kapott a helyi kulturális élet.
Terasz: önkormányzati költségből vásároltunk a teraszunk fölé előtetőt, megelőzve
így az addig folyamatos beázásokat, amelyek nagy esők alkalmával hosszú idők óta sújtotta
belső tereinket. A könyvtár ablaka fölött megújult az ereszcsatorna egy szakasza is, valamint
annak tisztítását tavasszal Érsek István helyi vállalkozó végezte el, ősszel pedig a
közmunkások takarították ki a teljes csatornát. Előző évek beázásai miatt sajnos a könyvtár
belső falán sok helyütt salétromos falleválások észlelhetők.

Kiselőtér: nagy örömömre a bejárat teljesen megújult, a régi hibás, aszfaltos bejáróra
új padlólap került. Korábbi évekből a bejárati ajtó után még további két ajtón át lehetett
bejutni az épületbe. Rendezvények, árusítás alkalmával elég zavaró volt a ki és bejutás az
épületbe, ezért a középső ajtót kivettük, helyét javítottuk, így tágas tér fogadja a vendégeinket,
amely egyúttal új festést is kapott. A régi, belső bejárati ajtót családom felajánlásából
lefestettük, az üres üvegekre függönyöket helyeztünk ki.
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Nagyelőtér: konvektorok védőrácsai és a fogasok is új festést kaptak, a régies, komor
fekete színt fehérre cseréltük. A falak alapos glettelés után vidám sárga színt kaptak, ahol
szükség volt, élvédőkkel láttuk el a nagyobb igénybevételnek kitett falrészeket. Mint
korábban megtudtam, számos lakos teleltetett a művelődési házban virágokat, főként
sansavérákkal volt tele az üveg fal előtti párkányunk. Sajnos a virágokért nem jelentkezett
senki tavasszal sem, a párkány félig omlott. Így a virágokat eltávolítottuk, a párkányt pedig
kijavítottuk, gletteltük, és végig dryvit védőhálóval láttuk el megerősítésként. A konvektor
csöveit fehér zománcfestékkel festettük le. Világításunk is korszerűsítésre szorult, sötétedés
után hiába kapcsoltuk fel, alig adott fényt. Mivel a LED világítás nagyon drága, ehelyett
nagyobb fényerejű energiatakarékos izzókat vásároltam és 4 lámpatestet kicseréltem. Az
innen leszerelt lámpatesteket pedig a klubszobában tönkrement lámpabúrák helyén
hasznosítottuk Péntek Sándor segítségével.

Büfé: siralmas állapotban leledzett: ősrégi, koszos mosogató, penészes szekrénnyel,
poros fali polcokkal nem volt csalogató látvány. A büfé rácsai ragadtak a kosztól, a korábbi
évek díszítéseiből származó maradványoktól. Kis időn belül kidobtuk a régi szekrénydarabot,
ami pultként volt elhelyezve itt, a régi csempékre pedig a Praktikerből akciós áron szép, új
csempét és padlólapot tettünk. A nagyterem festéséből megmaradt festékkel pedig
kifestettük. Marton József Zoltán polgármester úr és családja egy komplett konyhabútort
adományozott, amely természetes fadekorjával kitűnően illeszkedik a környezetbe. A
vízmelegítő bojlerünk sajnos tönkrement tavasszal, egy hónapig nem volt melegvízes
mosogatási lehetőségünk sem. Végül férjemmel vásároltunk egy új, 10 literes Hajdú
vízmelegítő bojlert, ami azóta szépen kiszolgál bennünket.
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Nagyterem: a művelődési ház legnagyobb befogadású terme nézett ki a
legsiralmasabban. Több alkalommal gyűlt itt össze a község apraja-nagyja
közmeghallgatásokra, falugyűlésekre, házassági évfordulókra, ballagási ebédekre bérelték ki,
nem beszélve arról, anyakönyvvezetőnk hány fiatalt adott össze, mikor évekkel ezelőtt
házasságkötő teremként is funkcionált. Az általános iskola bővítését megelőzően
tornateremként is használták a gyerekek, de még oktatás is folyt a falak között. Akkoriban
lelkes szülők és pedagógusok kidekorálták, a gyerekek számára vidámabbá téve a falakat.
Ezek a zsírkrétás rajzok az évek során megfakultak, beleették magukat a falba, nem volt már
szép látvány. Költségkímélés miatt és akkor közmunkás hiány miatt is a drága folteltávolító
festék vásárlása helyett próbacsiszolást végeztem, és a festék gyönyörűen megadta magát, így
nem volt megállás: nekifogtam az egész falnak.

A színpad mögötti fal borzasztó állapotban volt, mély lyukak a falban, szögek mindenütt. Itt
már közmunkás segítséggel alapos glettelést követően kifestettük a nagytermet. Még a
karnisokra is jutott zománcfesték. Sajnos a régi olajos festékkel lekent lábazatot még nem
tudtuk eltávolítani, ez még várat magára. A színpadfüggönyt is tisztítóba vittük, felrakásához
a korábban használt drót helyett vásároltam függönycsipeszt.

Hosszú évtizedek után végre megújulhatott a nagyterem padlója is. 2016 februárjában
bérelt padlócsiszológéppel felcsiszoltuk, lelakkoztuk. A munkát Bakos László és Péntek
Sándor végezte, az anyagok beszerzésében pedig Szvitek Károly és Dobai Zoltán segédkeztek.
Nagy sikernek tartom azt is, hogy a felújítás ideje alatt nem zártunk be, 1-2 alkalommal kellett
egyeztetni csak civil szervezeteinkkel a próbák áthelyezése miatt, de nagy erőt fektettünk a
takarításba, hogy este már az éppen aktuális szervezet megtarthassa óráját, rendezvényét.
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Az anyagai fedezetet Vasad Község Önkormányzata biztosította. Októberben sikerült
25 méter új függönyt vásárolni, így a terem még barátságosabb lett.

Klubszoba: Civil szervezeteink által legtöbbet használt helységünk elég rossz,
"lelakott" állapotban állt. A falakra bizony ráfért a festés. Június hónapban szerencsére ez is
megoldódott, kérésemre Nánai László szobafestő, munkáját felajánlva, leglettelte és kifestette
a termet. Anyagköltségünk nem volt, hiszen tavaszról voltak megmaradt festékeink, ezeket
használtuk fel. Édesapám falvédőket készített, amelyeket együtt szereltünk fel, hogy a székek
ne karcolják fel az új, frissen festett falat, valamint egy általa készített fából készült falifogas
is várja már itt a látogatókat. Felajánlásokból összegyűjtött összegből új függönyt és karnist
vásároltam, így úgy érzem végre szép helyen gyűlhetnek össze a község klubtagjai, csoportjai.
A függöny varrásában Keszeg Piroska ajánlotta fel munkáját.

Irodahelység: ez a helység korábban egyfajta „mindenes raktárként” működött.
Munkámat fél évig a könyvtárban található kis asztalkán végeztem, de ez a hely nem volt
alkalmas az önálló munkára, hiszen a könyvtárba érkező olvasók és vendégek mellett nem
lehet pontos statisztikai munkát, újságszerkesztést végezni, valamint az egyre növekvő
dossziék, hivatalos papírok elhelyezése is nehézkessé vált. Így Marton József Zoltán
polgármester úrral egyeztetve kialakítottam a kis raktárhelységből egy irodát. Mivel
íróasztalra, székre, fogasra, szekrényre költség nem jutott, így ezeket mind magam vittem be
itthonról, azóta is ezekkel dolgozom. Függönyt és sötétítőt keresztanyámtól Búzás Istvánnétól
kaptam, egy kis ülőgarnitúrát, - amin ha vendég érkezik fogadhatom- pedig Búzás Istvántól.
A helységbe laminált padlót tettünk le padlóburkolatként, a korábban használt linóleumra. A
laminált padló költségébe befordítottam a 2016. januárban rendezett Dinoszaurusz Band
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koncert bevételét és Fekete Zsolt önkormányzati képviselő adományát, így jelentősen
csökkentek a kiadásaim. Munkámat a Pest Megyei Könyvtár által biztosított számítógépen és
monitoron végzem, melyet a korábbi években kapott a könyvtár, hiszen a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer tagja vagyunk.

Hátsó kijárat, folyosó: hátsó bejáratunkat is renoválni kellett, hiszen darabokban
odaszögelt lécek és egy régi – szintén darabokban lévő ajtó állt ott. Bakos László segítségével
kivettük a régi ajtót és helyére teli táblás faajtó került. Így használni tudjuk szükség esetén a
hátsó kijáratot. A büfé melletti kis folyosó részt is gletteltük, kifestettük, egyszínű fehérre.
Kis raktár: évekkel ezelőtt, mikor még nem volt ennyire kihasználva a művelődési
ház, a Vasadi Hagyományőrző Egyesület maga számára birtokba vette ezt a helységet. Azóta
is zárcsere után csak az egyesület tagjai tudják nyitni, ajtajára „mosolyszoba” felirat került. A
hátsó raktáron a művelődési ház osztozik a Búzavirág Nyugdíjas Klubbal, a Vajákos
Színjátszó Körrel és a Vasadi Dalkörrel. A civil szervezetek és klubok tárolják itt a
fellépéshez szükséges dolgaikat, szekrényeiket. Sajnos más hely nem áll rendelkezésre, hogy
rendezvény esetén a nem használt székeket, asztalokat, egyéb évközi, szezonális díszeinket
elpakoljuk. Ezért a helységet visszakértem Monori Sándor egyesületi elnöktől, sajnos a
helység tavasz óta nem került átadásra. Közeleg az új tavasz, amikor festetném a könyvtárat,
könyveinket biztonságos, zárt helyre kell addig zárnom. Fontos lenne megoldást találni arra,
hogy a Hagyományőrző Egyesület is elférjen, valamint a művelődési ház is tudjon magáénak
egy zárható saját raktárt.
Könyvtár: célom egy korszerű könyvtári tér létrehozása, ahol fiatal és idős egyaránt
jól érzi magát, megújult környezetben. A környezet, bútorzat, világítás korszerűsítése ehhez a
célhoz fejlesztést igényelt. Március hónapban a gyenge fényű lámpatesteket erősebb fényű
energiatakarékos izzókkal felszerelt lámpatestekre cseréltük. Július hónapban egy nagy
selejtezést végrehajtva kivettük állományunkból azokat a könyveket, amelyek
megrongálódtak, évek, évtizedek óta nem kölcsönözték őket, helyet készítettünk így az új
könyveknek. Eddig a szűkös, zsúfolt kis „labirintus” elrendezés nem kedvezett a könyvek
átláthatóságának, a polcokon sok esetben az ’50-’80-as évek kötetei, több esetben Lenin, a
Magyar Népköztársaság alkotmánya, Magyarország felszabadításáról szóló kötetekkel.
Ismert, hogy az akkori kultúrpolitika a politikai megrendelésre kiadott könyveket nagy
számban juttatta el a könyvtárakba. Még az évenkénti gondos selejtezés ellenére is tömegével
maradtak ilyen témájú könyvek, amelyeket senki nem kölcsönzött, a helyet viszont foglalták.
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Ebben a munkában segítségemre volt három vasadi középiskolás tanuló (Baráti Eszter,
Balogh Tibor és Kellner Richárd) akik közösségi szolgálatukat töltötték a művelődési házban.
A selejtezési munkát szakmailag a Pest Megyei Könyvtár felügyelte. A könyvtárból kikerülő
köteteket az előtérben helyeztem el a könyvtárból kikerülő polcokon, melyért adományért
cserébe vihetett a lakosság. Az így már megnagyobbodott olvasóterem közepére férjemmel
vásároltunk egy vidám, fiatalos stílusú szőnyeget, melyre egy széles asztal került, székekkel,
ahol szivesen időznek az olvasók.

A Pest Megyei Könyvtár még ez évben szorgalmazta a SZIKLA program telepítését,
ami egy integrált könyvtári rendszer, kezelőjének ingyenes továbbképzést biztosítanak. A
kölcsönzés ezen a programon keresztül valósul meg, segítségével pontosan követhető a könyv
útja.
Könyvállományunk negyedévente bővül, a 2016. évben összesen 467.000 Ft értékben
kaptunk könyveket a Pest Megyei Könyvtártól. (velük 2013-ban kötött Vasad Község
Önkormányzata egy együttműködési megállapodást, így a Könyvtári Szolgáltató Rendszer
tagja a Vasadi Könyvtár is, ennek értelmében kapunk negyedévente könyveket. Vidéken, az
5000 fő alatti kistelepüléseken, falvakban, vagy kisvárosokban élő lakosság számára
biztosítanak egységes, magas színvonalú könyvtári ellátást, információs szolgáltatást).
A Könyvtárunkból könyvek mellett kölcsönözhetők már DVD lemezek is.
Harmincnyolc darab lemez közül választhatnak, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet Magyar Filmtörténeti sorozatából.
Folyamatosan biztosítjuk a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, így ha egy könyvvel
a Vasadi Könyvtár nem rendelkezik, rövid határidővel betudjuk szerezni a kívánt könyvet.
Összességében sok minden áll még előttünk, főként a bútorzat és az informatikai
fejlesztések éve lesz 2017-ben, a könyvtárnak olyanná kell válnia, hogy az olvasónak legyen
kedve és igénye az ismételt visszatérésre. Ezt többek között az épület állapotának,
bútorzatának fejlesztésével érhetjük el. Az ehhez szükséges források egy részét a Pest Megyei
Könyvtár biztosítja, de számítok az önkormányzat segítségére a jövőben is. 2016. évben
sajnos olyan pályázat, ahol közép-magyarországi régióból indulóként indulhattunk volna,
nem került kiírásra. Remélem ez a jövőben változni fog, és élhetünk a pályázatok
benyújtásának lehetőségével.
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Még egyszer köszönöm, hogy a fenntartó Önkormányzat maximálisan támogatja az
Intézményt szakmai munkájában. Anyagi segítséget nyújt a folyamatos és színvonalas
működtetéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez. A kulturális lehetőségekről folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot hirdetmény útján papír alapon, valamint férjemmel együtt
elkészítettük az intézmény honlapját, logóját és Facebook oldalát, ahol folyamatosan
frissülnek a hírek.

Vasad. 2017. január 20.

…………………………………………
Kériné Veroczki Barbara
mb. intézményvezető
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