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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester úr! 

Kérésükre elkészítettem a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját, szakmai 

működését, tevékenységeit, eseményeinket, amelyek a 2019. évben történtek 

intézményünkben. 

BEVEZETÉS 

A 2019-es esztendő első felében munkám középpontjában továbbra is az olvasás 

népszerűsítése állt, igyekeztem bevonni az itt élő családokat a könyvtár, és az intézmény 

életébe, ehhez számos programunk segítségemre volt. Nagyon pörgős tavasz állt a hátam 

mögött, az év első hat hónapja a hagyományos alkalmainkon kívül számos újdonságot is 

tartalmazott, az év második fele pedig a három nyertes pályázatunk összehangolásának 

jegyében telt. Ez nagy feladatot rótt rám, hiszen az intézményt ki kellett üríteni, a könyvtár 

állományát tematikusan, szakszerűen ládákba helyezni, elszállítani, majd az állományvédelmi 

szempontoknak megfelelően raktározni. A 2019.-es évben a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma ismét kiírta könyvtári felújítás-eszközbeszerzés pályázatát, 

amelynek feltétele, hogy a pályázó könyvtár területet növel, az új könyvtári ajánlásokkal 

összhangban, közösségi tereket kell létrehozni.  Nagy eredménynek tartom, hogy a pályázatot 

egymagam megírtam, szempontokkal alátámasztottam, szakmailag a megyei könyvtár 

kiemelten támogatott, s végül a pályázat sikeres lett, az elnyert összeg 3.150.000 Ft. A másik 

kiemelkedő eredménynek azt tartom, hogy féléves előkészítő munkám gyümölcse beérett, és a 

Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Intézmény tagintézménye lehetünk június hónaptól. 

Ezt a lépést is előzetes felmérés előzte meg, a jelentkezések alapján mertem belevágni. Az 

azóta is tartó belső felújítások munkálata miatt egyelőre a Vasadi Általános Iskola ad otthont 

a zenei oktatásnak.  

 

1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MŰKÖDÉS 

BEMUTATÁSA 

 

2/1. Az intézmény legfontosabb feladata, a használók magas színvonalú kiszolgálása. 

Feladataim jelentős hányadát a következő ismétlődő feladatok alkották 2019-ben is: 

 

Könyvtári feladatok: havi könyvrendelés összeállítása, a könyvtár használók 

tájékoztatása, új felhasználók regisztrálása, könyvek kölcsönzésének és visszavételének 

lebonyolítása, könyvtárközi kérések lebonyolítása, visszajuttatott könyvtárközi 

kölcsönzésekből származó könyvek postázása, segítségnyújtás a keresésben. Könyvtári 

statisztika elkészítése. Kapcsolattartás a megyei könyvtárral.  

2019-ben a következő események történtek intézményünkben: 

- Február 16.-án ünnepeltük a Vasadi Dalkör 5 éves fennállását. Ezen a szombaton 

meghitt, ünnepélyes légkörben ünnepeltük meg a Dalkör tagjait, sikereit. 

- Február 18.-án a közelgő Böllérfesztivál végett tartottunk lakossági fórumot. 
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- Március 13.-án a 8. osztály volt a vendégem könyvtárhasználati órát tartottam a 25 

fős végzős osztálynak.  

- A közelgő március 15.-e alkalmából rajzpályázatot hirdettem három kategóriában, 

az óvodás, az alsó és felső osztályosok részére. Gyönyörű alkotások születettek, 

amelyeket kiállítottunk az intézményben.  

- Március 22.-én munkatársammal részt vettem a lakossági szemétszedésben. 

- Március 26.-tól 5 alkalommal tartott kihelyezett ügyfélszolgálatot a UPC 

intézményünkben, a lakosság nagy örömmel vette ezt a lehetőséget, minden 

alkalommal hosszú sorok vártak ügyintézésre. 

- Április 13.-án megrendezésre került a IV. Húsvéti Játszóház, az alkalmon 

kipróbáltuk különböző tojásfestési, és díszítési technikákat, idén először 

állatsimogató és tojásfa is színesítette ezt a szép családi délutánt. Köszönöm az 

önkormányzat anyagi hozzájárulását, melynek segítségével a vendéglátást fonott 

kalács és meleg tea formájában meg tudtam oldani.  

- Április 18.-án érkeztek meg új kisméretű gyermekpolcaink, az 5 darab 80 cm-es 

polcrendszer biztosítja a kisgyermekek számára is a mesekönyvek közötti 

böngészést. 

- Április 25.-én könyvjelző kiállítás nyílt, amely a növény, állatvilág, népszokások 

és ünnepeink témaköréből került ki és egy hónapig volt látogatható a könyvtárban. 

- Június 12.-én papírszínház előadáson vehettek részt a Vasadi Napközi Otthonos 

Óvoda gyermekei. A három toll című előadáson jelenlévő 43 kis ovis szépen 

bekapcsolódott a mesébe, amit Bartalus Boglárka és Héjja Balázs tartottak a 

Hamvas Béla Megyei Könyvtárból. A mesét végig kísérte ének és zeneszó, amit 

utána részletesen megismerhettek a gyerekek. Így közelségbe kerültek a citerával, 

triangulummal, xilofonnal stb. A nagycsoportos gyerekek pedig kézműves 

foglalkozáson mélyíthették el a mesében hangzottakat.  

- Június 17.-én vagyonvédelmi előadást tartott Elekes Emőke Dalma rendőrmester 

- Június 17-21 között az Önkormányzat és a Családsegítő által szervezett tábornak 

voltunk helyszíne 

- Július 1-31 között a vasadi székhelyű Komplett Kft bérelte ki a helységeket a 

cégük által szervezett gyermektáborra. 

- Július végén kaptuk a jó hírt, hogy az önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be 

Marton József Zoltán polgármester úr által, így a nyertes KEHOP pályázati 

keretből- 199.899.076 Ft- a művelődési házon is épületenergetikai fejlesztések 

valósulnak meg. 

- A Magyar Falu program nemzeti és helyi identitás alprogramjának kiírt pályázatán 

sikeresként bírálta el az önkormányzat pályázatát, amely alapján 20.931.605 Ft 

pályázati összeghez jutottunk.  

-  Augusztus végén kezdtem meg a könyvtár állományának tematikus ládákba 

rendezését, a közel 7000 kötetes állományt ládákba rendeztem, majd férjem 

segítségével szállítottam el. Köszönöm, hogy az önkormányzat biztosította 

számomra a Ford Ranger terepjárót a szállításhoz.  

- a Vajákos Színjátszó Kör, Kaldenekkerné Sipos Mária drámapedagógus 

vezetésével heti szinten próbákat tart az intézményben a vasadi diákok számára. 
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Segítségükkel ünnepélyes formában emlékeztünk meg idén is az 1956’-os 

forradalom és szabadságharc hősei emlékére rendezett ünnepségen október 22.-én. 

- Szeptember 30.-án az önkormányzat cikluszáró közmeghallgatását tartotta a 

nagyteremben 

- Október 13.-án intézményünkben zajlott a helyi önkormányzati választás, 

helységeinkben állítottuk fel és biztosítottuk a két szavazókört. 

- November 25.-én kaptam a hivatalos értesítést a nyertes NKA pályázatról, ennek 

értelmében könyvtárunk az egész intézményt érintő felújítás keretében újulhat 

meg. Mivel a tér növeléshez falbontás szükséges, fontosnak tartottam, hogy idén 

induljak ezen a pályázaton, mivel sikeressége esetén egy felújítás alatt 

megtörténhet a könyvtári tér növelése, és új bútorainak beszerzése is.  

- December 16-17-18.-án nem kis feladatot rótt ránk az éves esedékes tüdőszűrés 

megszervezése. Mivel egyetlen más helyiség sem állt rendelkezésre a községben 

ezen feladat elvégzéséhez, így az építési területnek minősülő intézményt kellett 

újra olyan állapotba hozni, hogy alkalmassá váljon a szűrés kivitelezésére. 

Szerencsére a takarítási feladatokat elvégeztük, minden rendben lezajlott. 

 

 

Közművelődési feladatok: a község lakóinak csoportos, közösségi szerveződéseinek segítése, 

közművelődési statisztika elkészítése. Nemzeti-községi ünnepek előkészítésében nyújtott 

segítség, egyéb intézményi és községi kulturális és hagyományőrző programok előkészítése, 

szervezése. 2019-ben a könyvtári, közművelődési feladatok mellett a következő községi, 

önkormányzati programok szervezésében, előkészítésében vettem részt: 

- Böllérfesztivál 

- Kincsesláda - konferálás 

- Vasadi Falunapok – kétnapos rendezvény 

- Vasad Község Önkormányzatának családgondozós tábora 

- Államalapításunk ünnepe- augusztus 20. ( betegségem végett a konferálást nem 

tudtam vállalni, ezt a feladatot Báthori Barbara végezte.) 

- Szüreti felvonulás és bál 

- Hazavárunk rendezvény 

- Október 23.-i megemlékezés – konferálás 

 

Igazgatási feladatok: az intézmény képviselése szakmai ügyekben, kapcsolattartás a fenntartó 

önkormányzattal. Beszerzések, számlák rendezése a pénzügy osztállyal.  

 

Honlapszerkesztői feladatok: a község honlapjának szerkesztése, közérdekű adatok feltöltése 

napi szinten. Kapcsolattartás polgármesterrel, jegyzővel és az önkormányzat 

köztisztviselőivel, civil szervezetekkel, egyházakkal. Képviselő-testületi ülések napi 

rendjeinek, határozatainak, rendeleteinek pontos feltöltése. Települést érintő összes hír 

feltöltése. Plakátok és galéria szerkesztése.  

 

Vasadi hírmondó főszerkesztői feladatai: az átlag háromhavonta megjelenő újsághoz 

folyamatos információgyűjtés, interjúk, kapcsolattartás a civil szervezetekkel, egyházakkal, 

intézményvezetőkkel, magánszemélyekkel. Az újságban megjelenítendő anyaghoz cikkek 
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megírása. Fizetett hirdetések összegyűjtése. Lapzárta után az újság nyomdakész tördelése, 

előállítása.  

 

2/2. A könyvtári gyűjtemény- állomány szervezése 

 

A Könyvtári Szolgáltató Rendszer tagjaként a Pest Megyei Könyvtárral 2013-ban kötött 

szerződés értelmében a következő beszerzések érkeztek: 

- A tárgyévben 150.000 Ft értékben rendelhettem folyóiratokat, összesen 17 féle 

újság érkezett, köztük heti, havilapok és időszaki kiadványok széles érdeklődési 

körhöz szabva.  

A könyvek beszerzési helye a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft, akivel a Pest Megyei 

Könyvtár szerződést kötött. Jómagam a KELLO internetes könyvrendelő oldaláról állítom 

össze a havi könyvrendelést, erre havonta 40.000 Ft keretem van, kivéve augusztus és 

december hónapokat, mert ilyenkor szünetel a könyvrendelés. A havi listában mindig nyomon 

követem az újdonságokat, az olvasói igényeket, sláger könyveket a felnőtt és 

gyermekirodalomban egyaránt. 

A könyvtár látogatottsága 2019-ben 

A 2019. évben 14 új beiratkozott olvasónk volt, ezzel 168 főre bővült a beiratkozott olvasók 

száma. Kölcsönzött dokumentumok száma összesen: 554 db, ebből személyes, helybeni 

használat 337 alkalom. Ebből 14 év alattiak 171 alkalommal keresték fel a könyvtárat és 220 

db könyvet kölcsönöztek ki.Itt megjegyzem könyvtárunk 2019. szeptemberétől nem elérhető a 

lakosság számára, ez a 4 hónap kiesés érezhető a statisztikai adatokon is. Könyvbeszerzésünk 

során 373. 634 Ft értékben 212 darab könyvvel és 8 db hangos könyvvel gazdagodott 

állományunk.     

A megyei könyvtár támogatása: 

- 30 db fém könyvtámasz 

- 6 db kirakati könyvtámasz 

- 2 db 80 cm-es polcrendszer 

- 1 db Bookr Kids meseasztal 2 

db tablettel, értéke 200.000 Ft 

- 4 db fából készült olvasó szék  

Továbbra is érkeznek olvasók a környező településekről, Monor, Csévharaszt, Gomba 

településekről rendszeresen keresik fel községi könyvtárunkat.  

Közönség kapcsolatainkat az előző évekhez hasonlóan erősítjük a Williams Televíziónak 

adott interjúk, a honlapunk és Facebook és Instagram oldalunkon közzétett információk, 

valamint a Vasadi hírmondó hasábjaink írt cikkek útján. 

 

Szakmai továbbképzések:  
 

Munka mellett végeztem egyéni tanulmányaimat is, áprilisban a Károli Gáspár 

Református Egyetem nyelvvizsga központjában középfokú szakmai angol nyelvvizsgát 

szereztem, így kézhez kaptam a diplomámat, majd sikeres felvételit tettem az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészkarának informatikus-könyvtáros levelező-költségtérítéses 

szakára. Tanulmányaimat azóta is sikerrel végzem.  
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2019. évben megpályáztam a Digitális Jólét Program (korábbi nevén E-Magyarország 

Pontok) mentorképzését, amely Európai Uniós pályázati pénzből finanszírozza a mentorok 

képzését, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség látja el a képzési feladatokat, 

amely 6 alkalmas, 70 órás tanfolyam,  150.000 Ft értékben. Pályázatom sikeres volt, a képzést 

az év tavaszán elvégeztem, sikeres vizsgák után tanúsítványt szereztem. Így intézményünk 

regisztrált DJP Pont lett.  

Mire is jó ez? Magyarország kormánya által 2015 végén – az internetről és a digitális 

fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció alapján – elindított, a digitális ökoszisztéma egészét 

érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és 

vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. A korábbi E-magyarország pontokat 

fejlesztik, a program célja a lakosság digitális alapkészségeinek fejlesztése, a digitális 

jártasság növelése, a pontokra látogatók így a munkaerőpiacon is előnyre tehetnek szert, és 

erősebb közösségi kapcsolatokat építhetnek ki. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 

pontokat mindenki számára elérhető közösségi terekben kell kialakítani, melyek 

interneteléréssel, infokommunikációs eszközökkel vannak ellátva. Ilyen eszközökre pályázati 

úton is szert tehetünk. A Pont szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az őstermelők, a 

vállalkozók, a munkahelykeresők, a diákok az eszközök és a mentorok segítségével intézhetik 

digitális ügyeiket, elkészíthetik önéletrajzukat, vagy használhatják digitális ügyfélkapujukat.  

Mit csinál egy mentor? Javasol, interneten keres, segítséget nyújt időseknek, hátrányos 

helyzetűeknek, állástalanoknak eligazításban, önéletrajz írásban stb. A jövőben lehetőség 

nyílik akár tanfolyamok tartására: 

- Ingyenes alapfokú és haladó számítógépes tanfolyam 

- Digitális műveltség szülőknek- az internethasználat veszélyei a gyermekekre nézve 

- Utazó Digitális Élménypark: 3D nyomtató, VR szemüveg (virtuális valóság) 

működésének bemutatása - általános iskolás korosztálynak ajánlott.  

A tanfolyamokhoz szükséges eszközökre lehet pályázni, illetve a tanfolyam idejére tableteket 

kérni a DJP Központtól. 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületéten Pest Megyei Szervezete, Olvasószolgálatos 

szakmai napot tartott április 24.-én a vecsési Róder Imre Városi Könyvtárban. A kollégákkal a 

"Marketing a könyvtárban - hogyan látnak bennünket?" címmel került sor. Számos hasznos 

információt szereztem be, amelyeket hamarosan alkalmazni is fogok az intézmény életében.  

 

Iskolai közösségi szolgálat 

A köznevelési törvény értelmében a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra 

közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és 

szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való 

felkészítésük. 2019-es évben is voltak olyan vasadi tanulók, aki intézményünkben töltötte el 

szolgálatának nagy részét. Ilyenkor együttműködési megállapodást kötünk a tanulók 

intézményével, amelyben rögzítjük a napi munka idejét, az elvégzett feladatokat.  

A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház az alábbi területeken várta és várja a tanulókat 

közösségi szolgálat keretében: 

- rendezvények, programok lebonyolításában való részvétel (falunap, augusztus 20, szüreti 

felvonulás, adventi gyertyagyújtás). 

- könyvtári kézműves foglalkozásokon nyújtott segítség 

- nyári társasjáték klubban játékok vezetése 

- családgondozós táborban nyújtott segítség  
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Pályázatok 

A Képviselő-testület kérésére pár mondatban szót ejtenék a folyamatban lévő 

pályázatokról. Nem kis munka három nyertes pályázatot összehangolni, mivel mindegyiknek 

más a befejezési határideje, a munkák viszont egymásra épülnek. Miután tudomást szereztem 

a nyertes KEHOP pályázatról, amelynek keretében energetikai fejlesztések valósulnak meg 

intézményünkön és a Magyar Falu nemzeti identitás pályázatán is sikeresen indultunk, ekkor 

döntöttem el, hogy ebben az évben indulok a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári 

eszközbeszerzés, felújítás pályázatán, hiszen a könyvtári terek egybenyitása, területnövelése a 

pályázaton való indulás alapfeltétele volt, úgy gondoltam, bízva a szerencsében és a jó 

tervekben, az építési munkálatokkal egyidőben a könyvtári tereket is egybenyithatjuk, nem 

szükséges később a már megszépült belsőt újra kőműves munka alá fogni. Szerencsére a 

pályázat nyertes lett, terveim megvalósulhatnak a felújítással egyidőben. Az olvasóterem és az 

iroda helység teljesen egybe lett nyitva, valamint az iroda és a mellette lévő klubterem falán 

egy tolóajtó kerül majd beszerelésre. Ezzel biztosítjuk a területnövekedést, ugyanakkor 

foglalkozások esetén az elkülönülés lehetőségét is. Itt kap majd helyet a zeneiskolai oktatás is, 

amely a hét több napján fogadja majd az általános iskolás tanulókat. Egybenyitás esetén pedig 

lehetőséget adunk annak, hogy könyvtári környezetben valósuljon meg egy könyvtármozi 

program, vagy író-olvasó találkozó. Korszerű bútorok, könyvtáros pult, olvasó asztallal, 

gyermekkuckó áll majd rendelkezésre, hogy újra látogathassák a könyvek szerelmesei a 

könyvtárat.  

Ezúton is köszönöm Vasad Község Önkormányzata Képviselő Testületének, Marton 

József Zoltán polgármesternek, dr. Csoba Beáta jegyző asszonynak ezévi terveink 

megvalósításának segítését, annak pénzügyi finanszírozását. Csizmadia László és Dobai 

Zoltán tanyagondnokoknak, az önkormányzat köztisztviselőinek, valamint a 

közfoglalkoztatott dolgozóknak munkánk során a támogatást és segítségnyújtást. 

Vasad. 2020. február 20. 

 

      …………………………………………… 

                                                                     Kériné Veroczki Barbara  

               mb. intézményvezető 


