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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester úr!
Kérésükre összefoglaltam a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház 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 ha kisebb mértékben is, de tovább szépülhetett intézményünk a 2017.-es
évben.
Virágoskertet építettünk
Nagyon vártam már a tavaszt, hogy elkezdhessük a teraszunk előtti rész
állapotrendezését. Pár hét leforgása alatt helyes kis virágoskertet tudtam kialakítani. Köszönet
illeti Buzás István egyéni vállalkozót, aki ingyen hozott jó minőségű homokot számunkra,
Benke Ferenc pedig kiszállította nekünk. A homokkal feltöltöttük a járda mellett évek óta
megsüllyedt részt, a járdaszegély és a föld között már majdnem 10 centiméter volt a
különbség. Egyúttal a művelődési ház előtti járdaszakaszban található lyukakat is rendbe
hozattuk az önkormányzat segítségével. Májusban muskátlikat ültettem az ablakba, és kis
kertünk is szépen növekedésnek indult.

Könyvtár
Leglátványosabb és legnagyobb munkálatok a könyvtár felújításával kapcsolatban
történtek. Júniusban belefogtam a könyvtárfelújításba. Nem volt könnyű feladat, a könyvek és
polcok kipakolásában segítségemre volt Kellner Richárd informatikus tanuló, aki már a
tavalyi évben a könyvtárban töltötte közösségi gyakorlatát, így idén már szakmai ismereteire
tudtam bízni, hogy a könyveket szakszerűen együtt átvittük és rögtön polcokra helyeztük a
klubszobába, amit a felújítás végéig könyvtárnak használtunk. Az önkormányzat
közfoglalkoztatott dolgozói elvégezték a szobán a csiszolást. Ekkor derült fény arra, a
homlokzaton lévő ablakok alatt nagyobb a baj, mint gondoltuk: a felsalétromosodott fal sok
helyen leomlott, kőműves munkára volt szükség. Ezt a feladatot a vasadi székhelyű Viking
House Kft végezte el Kröpfl Erik vezetésével, felajánlásból.
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A vakolás után Monori István és Marton István festők szintén felajánlásból elvégezték
a könyvtár festését.

Alapterületünk is 38m2-ről 74 m2-re növekedett azáltal, hogy egybe nyitottam a mellette lévő
irodahelységgel. Így számos könyvet jobban el lehet helyezni, a tematikája szerint. Október
végén került sor a laminált parketta lerakására, melyet a vasadi székhelyű Komplett Kft
támogatásából vásároltunk. A cég vezetése tábort szervezett az ott dolgozók gyermekeinek,
így négy héten át napközi jelleggel táboruknak helyszínt adtunk. Az így kapott 150.000 Ft-ból
vásároltam meg a laminált parkettát és a hozzá való tartozékokat: oldalszegélyt,
sarokelemeket, párataszítófóliát stb. A laminált padló lerakására szakembert kértünk fel, a
Két Kisfestki Kft október végén végezte el a feladatot.
Nyitva tartásunk is változott az érvényes jogszabályoknak megfelelően heti 20 órában vehetik
igénybe a könyvtári szolgáltatásokat a Kedves Olvasók. Tavasztól tagja vagyunk a
Könyvtármozi projektnek, amely lehetőséget teremt arra, hogy a kistelepülések könyvtárai is
gazdag kínálattal rendelkezzenek és vetítést szervezzenek a kiváló hazai filmekből.
Nyertes pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások MinisztériumáhozKözművelődési Érdekeltségnövelő Pályázaton
A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház az Emberi Erőforrások Minisztériumához
benyújtott Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázatát 2017. augusztus 31.-én nyertesként
bírálta el, ez a pályázati összeg a művelődési ház műszaki, technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordítható. Mi a
támogatást új tárgyalószékek beszerzésére fordítottuk, így 80 db gyönyörű, új konferencia
székkel bővült eszközparkunk.
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Felújításunk újabb állomása: megújult a bejárati lépcsőfeljáró
Régen váratott magára ez a feladat is: balesetveszélyesen évek óta feltöredezett az
egyébként gyönyörű kövezet, a tél és az esővíz megtette hatását, ez csak rosszabbodott. Az
akadálymentes feljáró melletti fal tetejét is újraraktuk. Még a nyár végén megvásároltam ezt a
gyönyörű zöldes árnyalatú greslapot, a Viking House Kft vezetője, Kröpfl Erik és kollégái
segítségével pedig szakszerűen el lett végezve a feladat: a régi kő felverve, felcsiszolva, új kő
lerakva, csúszásmentes élvédővel ellátva. Így már fagyálló lépcsősorunk van, amely
remélhetőleg évekig kiszolgál bennünket.

Új könyvek érkeztek
A Pest Megyei Könyvtárral 2013-ban kötött együttműködési megállapodás szerint
évközben rendben megérkeznek a megrendelt könyveink. 2017 évben 237 db új könyv
érkezett, melynek értéke 200.000 Ft. Könyvek mellett a megyei könyvtár más eszközök
beszerzésével is támogatta könyvtárunkat. Ebben az évben gazdagodtunk egy vonalkód
leolvasóval, amely meggyorsítja a könyvek beazonosítását a SZIKLA Integrált Könyvtári
Rendszerben, mellyel napi munkámat végzem. Gazdagabbak lettünk egy Epson projektorral,
hozzá vetítővászonnal, és egy hangfallal, valamint egy számítógépet is kaptunk monitorral
együtt. Az év második felében különböző társasjátékokkal, guruló zsámollyal bővültünk.
Novemberben egy kis gyereksarkot tudtam kialakítani a megyei könyvtártól kapott
gyerekasztallal és két kis székkel. Ezt a kisebbek nagy örömmel veszik igénybe, szívesen
lapozzák itt a mesekönyveket.
Digitalizáltuk a Vas-Lap számait
Sokan közülünk emlékeznek az évekkel, évtizedekkel ezelőtt megjelent vasadi újságra,
a Vas-Lapra. Szabó Ildikó ( leánykori nevén Manulek Ildikó) korábbi szerkesztő jóvoltából
megkaptam ezeket a lapszámokat, a Vasadi Könyvtárban pedig digitalizáltuk őket.
Hamarosan közzétesszük a honlapon, hogy mindenki visszanézhesse ezt a kis kortörténetet
községünkről. Köszönöm Kellner Richárd informatika szakos tanulónak, aki szakmai
gyakorlata keretében ezt a munkát a könyvtárnak elvégezte.
Az önkormányzat nyári táborának helyszíne voltunk
A Monori Család és Gyermekjóléti Központ és Vasad Község Önkormányzata először
szervezték meg ezt a nyári napközis tábort, melynek helyszíne a Vasadi Művelődési Ház volt.
Június utolsó hetében újra gyerekzsivaj költözött a házba, változatos programokkal töltötték a
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hetet: volt kézműves foglalkozás, a Monori Kézműves Alkotók Klubjának tagjai vezetésével
hétfőn és pénteken szép dolgokat alkothattak a gyerekek.
Vadadi Adrienn meseíróval találkoztunk
Nagy örömömre szolgált, hogy községünk legkisebbjeinek, az ovisoknak ismét
szolgálhatunk egy olvasást népszerűsítő programmal. A 31 fő kisovis figyelmét végig
lekötötte Adrienn, jókat derültünk kicsi szösz és testvére kalandjain, akik a könyvtárban
laknak. Lenyűgözte őket a sok könyv, és az, hogy innen ők is kölcsönözhetnek, ha szüleikkel
ellátogatnak a könyvtárba. Minden kisovis ajándékba kapott egy kis füzetet, aminek nagyon
örültek. Reményeim szerint a mesehős könyvmolyok visszahozzák a piciket a könyvtárba,
érdeklődésük továbbra is fennmarad.
Félmillió forint értékű könyvadományt kaptunk
A Garbó Kiadótól 552.000 Ft értékű könyvcsomagot kapott a Vasadi Könyvtár, a
könyveket jótékonysági célra fogjuk felhasználni, terveim szerint a könyvtár által rendezett
pályázatok nyerteseinek lesz belőle könyvcsomag.
Részt vettünk az Országos Könyvtári Napokon
Október 2.-án 18 órai kezdettel az Országos Könyvtári Napok keretében valósult meg
Dulai Dávid vetítéssel egybekötött előadása hazánk természeti értékeiről. Nagyon örültünk
Dávid elhivatottságának, természetszeretetének. Érdekfeszítő volt vele ez a másfél óra,
szabadon kérdezhettünk és kitárgyalhattunk olyan témákat, mint például a lesek állítása, a
ragadozó madarak leshez szoktatása, etetése.
Szüreti teríték a nagyteremben
A szeptember végén megtartott szüreti bál és Szent Mihály napi rendezvényre
testvértelepülésről érkező vendégeinket, és a rendezvényen segítőket szeptember 22.-én
pénteken a művelődési házban vártuk vacsorára, valamint szombaton, a felvonulás előtt
ebédre, számomra nagy öröm volt, hogy a szüret idejére vendégeinket már a pályázati pénzből
vásárolt új konferencia székekre tudtuk leültetni, s méltón fogadni.
Könyvtári óra a 4. a és b osztállyal
Örömmel láttam vendégül a Vasadi Általános Iskola 4/a és 4/b osztályát egy könyvtári
órára, ahol a tanulók tantervbe beépítve ismerkednek a megújult könyvtárral. Külön öröm volt
számomra, hogy többen az osztályból már eddig is szép számmal voltak könyvtártagok, volt
aki e nap hatására kapott kedvet a beiratkozáshoz s azóta is rendszeresen eljár, sőt hozza
szüleit. Köszönet illeti Guzsvánné Honti Orsolya és Ladosinszkiné Nyakas Ágnes
pedagógusokat, akik felkértek ennek az órának megtartására, s hogy erre az órára sor
kerülhetett, bemutathattam kis falunk könyvtárát, remélem lesz még folytatása a jövőben más
osztályokkal is.
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
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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:,
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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