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Bevezeto

Jelenlegi intézményi beszámolómban a 2022. év szakmai munkáját és adatait kívánom
tömören és átfogóan bemutatni, továbbá a szakmai program megvalósításának eredményeit és
tapasztalatait összegzem - vázolva benne a 2023-as célkitözéseket. A mögöttünk álló év is
tartalmas, kulturális eredményekben és szakmai feladatokban gazdag idöszak volt.
Természetesen ehhez olyan partnerekre találtunk a városvezetésben, az Önkonnányzat
Képviselő-testületében, a Polgánnesteri Hivatal munkatársaiban, a város társintézményeiben,
a város civil lcözösségeiben, akik segitettek stratégiai elképzeléseink megvalósításában.

A 2022. év is rámutatott arra, hogy az állandóságnak nincs nagy szerepe ezen a területen,
sokkal inkább az állandó változás, az igényeknek való megfelelés jelent kihivást és szépséget,
mely tényhez maximálisan igyekeztünk alkalmazkodni.

I. rész

1. A PMHK szervezeti felépftése, személyi osszetétele

Minden szervezet akkor éri el céljait, ha a rendelkezésre álló eröforrásokat a lehető
leghatékonyabban használja fel, legyen az infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerőforrás.
Jelenleg vezetésemmel hánnan végezzük a szakmai munkát, ezen felül egy főállású
munkatársunk végzi a gazdasági feladatokat, illetve egy fő informatikai-techmkai kolléga
dolgozik az intézményben. A könyvtár szakfeladaton egy föállású dolgozó van.
A gondnoki és takaritói feladatolcat a Városgazdálkodási Kfi-vel kötött megállapodás
keretében a cég munkatársai végzik.
A könyvtáros kolléga 2023. február hónapban eléri a 40 éves foglalkoztatási korhatárt,
amelynek betöltése után nem sokkal, azai június 30-i dátummal, közös megegyezés alapján
megszüntetjük a munkaviszonyát. Az ő helyét veszi át teljes munkaidőben az a kolléganő, aki
jelenleg már a könyvtárral kapcsolatos feladatok nagy részét és a rendezvénys'zervezői
munkakört is betölti. A jelenleg 1 db üres státuszt 2023. márciusi munkakezdéssei tervezem
betöltetni rendezvényszervező munkaköri pályázat kiírásával. Bízom benne, hogy megtalálom
azt az elhívatott, szakmailag kompetens munkatársat, akivel hosszú távon tudok tervezni. és
igy a szakmai munlca színvonala továbbra is megfelelő működés mellen folyamatosan
nővekedni tud majd.



2. A PMHK anyagi feltételei

Az intézmény gazdálkodása 2022-ben is kiegyensúlyozott és biztonságos volt, köszönhetően
az Önkonnányzat Képviselö-testűletének, amiért hálásak vagyunk, és amit ezúton is
köszönünk. A Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve részben önálló
költségvetési intézmény. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkonnányzat
költségvetése biztosította és ezek hatékony felhasználását a Képviselő-testület felügyelte. A
megvalósult bevételeket a saját bevételek, (belépödijas rendezvények, terembér stb. ) és a
költségvetésből kapott támogatás biztositotta. 2022-ben nem volt lehetőségünk pályázati
forrásból növelni a bevételünket, de a 2021-ben elnyert tárgyi eszköztárunk egész évben
megkönnyftette a muiAát. Ezen felül a kordon keritést több alkalommal is bérbe adtuk.
amelynek bevételét beépítettük a rendezvényeinkbe (50 méter kordon kerités, 40 gamitúra
sörpad, 2 db kisebb méretű sátor, 1 db 8x20 méteres rendezvény sátor.)

~-1

mobil kordon kerités

sörpad garnitúra



harmonikasálor

rendezvénysátor

3. A PMHK tárgyi feltételei

Az intezmény valamen"yi dolg°ZÓJanaey felelősséggel őrizte, védte az intézmény eszközeit.
^eszkőzök nagy részének javítását, karbantartását magmA végezzuk,"'a '

munkahoz szakember segítséget a Városgazdálkodási Kft munkatársaitóTkapturúc.'
foI".osnaL,. érezzük'.. hogy tiszta> széP k°myezetet nyujtsunk""tótogatóÍrZ
Tudjuk, csak úgy lehetünk versenyképesek, ha tereink; eszközeink' is fejlÖdnek7sokCTsz7rŰ'en
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SOIgTk vTklakóin al{ komplex kulturalis fe"ődését. életesélyeik növelését. Az elmúlt

?1,^ ^JUdu'LTnböző nehézséeek nem ^'efaet0v, 'a"nag^b ̂ S^
s^munjcálatokat'de mintazt már az'el^-'beszámotóbani:jeSüig^
náSou;^ZlwCT,padtózT:Ap^ett7nw^
.

nT,^sls orbmTétikailagDagybmbefo^soljaTt^
lfi"SOLan,TgáióA"A' elhasználódnak' ^et próbáIunkj^nTde 7^'is°nTg^
^^!eitezT-leLA faszAeket s^^"i^hama^^ti^k^yJZTO
!S!L,hosszabb_, idotálloságra. .tekiDtetteL -Az'"épffl;r^^iS°I ,^
elengedhetetlen, A vakolat lehullotttöbb helyenis; új'burlcoUti7éteggeTsa^ége^lsLls

szinházterem, kopottparketta

T"e!!u"M.es_zkoztárunk ls 2021-ben b6VÜIt utoljára- Pályázatí összegböl. többek között
?SS:fo^l ldt:glmballalil. db. súgógé elhozzárö^^^ ^
fotós állvánnyal, amelyek azóta is rendszeres használatban vannak7hÍszen"n"agy"oZü^ac
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S.S!dLSZEmLegyre. növekszik- intózm^"k. civil szervezeteink aktív

kozreműködésének köszönhetöen, iDetve most már a saját'amatör' szmj'atszTcs^o^ á^n
>lpo'gáro_kHáza Ílletvea. petőfi S^dM. és Sport Park, mint közösségi szintér már 2022-
^b^ult. aj^ásbalde a helyiségbérie'i'^2023"janua;']^l^Z o^n^t
^Má,-k!hasznátea8a,. merőben.. megnött' tíszen bériőink nagy'része'Tm^'^
^^eteT^. ^mű^ődésiTake^zőt>bk;nsT^yb^lvé^1
lz"ns Nenti'_hogyajelentősen nagyobb leterheltség okán elkeriaheteti^"eze!cberaz
?^^wbb benAází feluiftás-már":bben'a^^'^ ^
^8árotHTan:!éyo a?aIO\toArement^amozgatu2^m^lkTró^fog^^^:^^^S2iS
wb^baba;mamafoglau^
a^n!!g!, asztdokp!dig átkerülneka ptíőfís^dőParkba"aho]Zuii'z^aTsozsn^zt?
reményeink szerint ezt az évet bími fogják. ' --- . - .->

4. Partnerkapcsolatok:

^tA, ^éZT?eIképzelhetetlenlenne a lcivá10 Partneri együttműködések néikül,
!zertwangsúlyt fektettitakkapcso]ataink megőrzésére és folyam^s~fejie~sztós^. "unu"

^eTi"h^programkmalatának jelentös része a n-^i-ok~tatá": intézményekbe járó
^odaL. él.á'talános iskoláskwú^ ^l^a meg. Az intézn^yd'^S^
Sml, hatékony munkakaPCS0^ alakult^'az"eln"iÍT'é^1ölSr^J
!^etöm- sönösen. segftiük .eSymás "'""NJát. ~Az"in<^eny^'7 ^
^^;m^&i. h^^^tó";aT:zmí-'^Sa i^ vZ
1 ?te^^íra^"hatterct-A -. '5-i-zoictób;^^^
k^ad,nFlltm "AJte'Ílo!. ISkola6- illetve8' évfolyama ^meÍynáT^ÍnZZ
^^, benne, ̂  az in^ennyel ez a ^^^'=
'"tea"e"yunk lehetöséget biztosít a remuavül sokrétű ̂ " szervezetek részére. Setíti
^Sh^M!ato;^mu-és. páI}'zatí lehet6s 'fi8yeiemnwl',ds6ri:' F^Z
Sutes hlyük7"lnemcsak a városunk életében- de o"zágosan'Ís7j eÍentös"szereptik'vZ
^S?^i^m ulturális örtikség értö áP°'^a^a^Í'án^P^
MA1TDŐ bekaPcsolásában- . a közösségi'programok'szervezésAe^ SZK
^gL"tl.Tol, "a"helyLszervezetek k<)zösségéPítő"^repe:"a, neHett""ar^é':ny^

latékonysága is számottevő.

!z.e",T.rés2ét.bepezte.,az, elmúlt évben is az intézméDy "^ánknak a történelmi egyházak
S^sij!S!égével rógzettközös programok- Az egyhaz'jelenléteTm^^
ko!őssegi, _életünlcben . ige" me6hatá^° szereppel bír- a°tar7adalmTV Öss^^rt^cüaD
nemzettudat, az erkölcsi normák és alapértékek megörzésében, közvetitésében""""""'""'
^ISékbelLtekpülesekkel aktív kaPCSOIatot~ig^szünk ápolni:'E^nás programjain
^M^ttműködésselveszünk ré^amire ̂ ^i^n^T^^Z^
sikert aratott Körzeti Vendégiő Vetélkedő folytatását es népszeriisíÍe^er^2DOt;213-3



?SSSSS ZámbM a térség tew ̂  hozz^ - ^.

Za0,esAenhS^"Te[Tiainlc mind a városi ÚJ^an,"mÍ'J'a''TV"ben'"^gya5

II. rész

A szakmai munka legfontosabb szempontjai, amelyeket flgyelembe vettunk a 2022-es éy
során

lr. K^"K^rtékek. me88nése'fe}lesüése: Meglévő kultur^ közösségek életben tartása.
ss^s^SSS^^ =
S^s?^. ^?^w'-

:
zss>?:s'7p'o~t"'=:'a^"-oss^ ,:;s"
ll^.S^^Ttów A Tanda kül()nbö- -ódsze.inek
lTS^HTOm"yo, s módonaz irott' nyomtatott fon"ában:illetve"eÍektronÍkuus°Ú>tocn""



4. VaUs együttmukodés kialakitása a müveWési ház és egyéb intéwények köwtt:
ld^ anyipetőfí Művelődési Ház és Könyv^ évek~óta kölcsöno^n"segÍti"a település

I egymást, amely kapcsolat az alábbiak szerint állandó:
- Az intézményűnk által szervezett programokon vató részvétel.

Eszközkölcsönzés az intézmények között,
' KUJSŐS ."ltézmé"yek által rendezett ese-"ényekhez terembiztosítás, hangtechnika és

biztositása, szakmai segítségnyújtás,
Közös rendezvények szervezése.

5. Allami ünnepek és nagyrendezvények megtartása:
Alá"a°",ímnepek teljes körű szervezése. lebonyolítása 2022-ben is az intézmény feladata

It^A világjárvány megjelenfae óta végre ez az év volt az, amikor minden''terveTet't
programot meg tudtunk valósítani, nem kdlett sem lemonáani, sem online térben mestartan'Í

ADunavai^Napok rendezvénysorozatunk is végre a megszokott idejében és módon lett
megvatósftv^ Tematikus napokat tartottunk, ahol korosztáFyi igényszerint' eÍvezhettólTa
resztvevők a tíilönböző programokat. Ez a módszer sikeres'voí hiszen"a'rendk^üT'

: sem volt egyszerre nagy tömörülés.

Dunavarsányi Napok 2022
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Dunavarsányi Napok 2022

6. Kapcsolat az önswrvezSdö 'civil szervezetekkel:
Az Intézményünk - mint befogadó intézmény . teret, lehetőséget biztosított a rendkívül
sokretö civil szervezetelc részére. Segitette munkájukat, programjaikat, szakmai ésptíyázati
lehetöségeiket fígyelemmel kfsérte. Fontos szerepük és helyük van'nemcsak a~ wosunk'
életében, de orezágosan is. Jelentős szerepük van a közösségi kohézió és a magyar kulturális
örokség értő ápolásában, a varsányi állampolgárok közéletbe történö bekapcsolásában.a
közösségi programok szervezésében.

Molissima női kar



7^ Helyi^ hagyományok ápolása, hagyományorzo/teremlö és mítvészeti tevékenvsés
támogatdsa:

Advent időszakában civil szervezeteink és saját csoportjaink aktív közreműködésével színes
p^ogramok, meghitt rendezvények valósultak meg, illetve már hagyományt teremtettünk'a
Mlkulás, ''árássa.1;, amelynek. következtébe" közel hatszáz duiiav^an'yi'"kisgyen^ek

i élőben a Mikulással és gazdagodhatott ajándékokkal a sok-sok helyj vaÍÍalkozo
és magán ember által felajánlott adományozások révén.

Találkozás a Mikulással a Petőfl Szabadidöparkban 2022

A, -Kalama'ka NéPtánccsoPort közreműködésével megvalósult Márton napon egy táncház,
'. szinténa néptánccsoport gazdagitotta az Adventi programot egy kimagasló°színvonalu'

műsorral.

Kalamajka Néptánccsoport, Betlehemi műsor. Városi karácsony



& Olvasásra, könyvtárhaswálatra nevelés:

Kőnyztárunlc fo. feladata az OIVasók és látogatók telJsskörű kiszoigálása, dokumentumok

.

szo!ga'tótósa'., Könyvkölcsönzés> tönyvtáraic' közötti' kapcsolat ^fesztéseT'táJéko^
m"da,lomkTt ás: ,adatgyűjtés' . '(önyv-és e8yéb d°'""'^t""i kiemelésekri skolás'Jcslop^k

lása, könyvtári tajékoztatása, könyvtárhasznélati ismeretek átadása.
M!ndenév októberel. sö hetében zaili'"ak az Országos Kimyvtári Napok, ameiyhez 2022-ben
csatlakoztunk, ezáltal két ingyenes előadást tudtunk elh'ozni az Mola"al'só'"
tanulóinak, tanóra keretében. A jövő évben is kihasználjuk ezt a nagyszerŰ lehetósée

vemégtöbbprogramotelhozniamegadotthétfolyamán. " ---°--'
S^ptember hónaptól igazodunk a házban zajló délutáni foglalkozásokhoz a könyvtári nyif
^T".kTsán; E2, azt jelenti- hogy. amfga szülő afolyosón várja egyik "gyennete
foglalkozásának^a végét, most már ez idő alatt be tud kapcsolódm a másikBgyeime'kév7a
StM. fog!alkozásokba\ké^űveskedés-meseolv^ás. rc^ény^tés^^^^

áll a látogatók rendelkezésére.

Könyvtárifoglalkozások 2022-ben
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9. 2022-es évben megvalósitott programok
Rendezvén m nevezése

AMa arKultúraNa 'a

Nemes Na A es szavalóversen
Farsan i kézműveskedés a kon tárban
Se ftőkBál'a

Beszél essünkatörténelmünkről!
Nöna Í műsor

Március 15. üime sé

Dé é Pro ram - Játék a kastél ban
Vira asáma i Családi Na

Dé é Pro am - Özve Kam óné s két szeleburdiak
Dé éPro m-VitézUszlóésazeIátkozottmalom
AMa arKoltészetNa 'a

Ovi szfnház - Hamu i őke

Evtizedes táncforduló Csu"o atóTince esület
An ákNa iMusor

Dunavaisán 'Ma'ilis
HősökNa 'a

Kőzalkalmazotti Na

Dunavarsán ' Na ok

Trimonime emlékezés

Pol árokháza iknik
N ári kalandtábor

Au sztus20. ünne sé
Múzeum iknik

Szüreti felvonulás és bál

Dé éPro am-Ahelsé kala ácsa
Dé éPro - A csilla szemii'uhász
Tincház a Dercével és a Kalama'kával
III. Varsán i Vendé lö Vetélkedő
Mősek Vilá na 'a

Dé é Pro m - Cson or és Tünde

Bor, Vers, Zene Radnóti Emlékest
Október 23. ümi sé

I. körzeti vendé lő vetélkedö

Táncház a Kalama'kával

Márton-na i kézműveskedés és mesemondás
Adveat 1. vasáma 'a koszoró-készités
Advent2. vasáma 'a

Erkezik a Mikulás Dunavarsán ra!

Advent 3. vasáma 'a Karacson i koncert
Luca-na i vásár

Városi Karácson

Idő ont'a

2022. 01.22

2022. 02. 04

2022. 02. 15-17

2022. 02. 19

2022. 02.23

2022. 03. 11

2022. 03. 15

2022. 03. 19

2022. 04. 10

2022. 04. 10

2022. 04. 10

2022. 04. 1:

2022. 04.22

2022. 04.30

2022. 05. 01

2022. 05. 01

2022.05.29

2022. 06.02

2022. 06.03-05.
2022. 06.04

2022. 07.23

2022. 07. 25-29.

2022. 08.20

2022. 08.25

2022. 09. 17
2022. 09. 18

2022. 09. 18

2022. 09.24

2022. 09.30

2022. 10. 01

2022. 10.09

2022. 10. 15

2022. 10.23

2022. 10.28

2022. 11. 11

2022. 11.22
2022. 11.27

2022. 12. 04

2022. 12.06

2022. 12. 11
2022. 12. 13

2022. 12. 18
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III. rész

A művelődési házhan működo klubok és szakkörok 2022-ben

Dunavarsányi Népdalkor és Citera Együttes: 2020-ban Pest Megye Népművészetéért
Díjban részesült, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A csoport töretlen lelkesedéssel végzi a
munkáját többszörös aranypáva és aranyminősílést magáénak tudó együttes. Rendezvényeink
állandó fellépői voltak az elmúlt évben is.

Duncivars nyi Népda kör és Cttera Együttesfellepese az actventí musorban

Oszirózsa Nyugdíjas Klub: Rendkívűli küldetésűknek tartják, hogy az idősebb korosztály is
fontosnak érezze magát a társadalomban, amihezjó keretet adott mindig a klub. Városunkban
folyamatosan nő a harmomkus életvezetésű időskorúak száma, aktív közösségi életet élnek és
szivesen megismerik a kor új vívmányait. Fontos társadalmi réteg városunk életében,
érdeklődőek a közélet minden területén. Igyekeztek több rendezvényünket is színesíteni saját
készítésű étel-ital kfnálatukkal.

Kézimunka szakkör: szinte állandó kézműves segítöi a mi munkánknak. Az elmúlt évdcben
sok nehézséggel néztek szembe, de sikeresen állják a megpróbáltatásokat. Az intézmény
munkáját tehetségükhöz mérten segitik. Jelmezek, díszletek elkészitésében rájuk, illetve a
kézügyességükre támaszkodtunk.

Kalamajka Néptánccsoport: fentebb említettem már, hogy az elmúlt évben többször is
bemutatták tehetségüket, hagyományőrzést segitő munkájuk kimagasló volt. Két alkalommal
szerveztek táncházat, ahol mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek neves oktatók
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segítettek megismertetni illetve elsajátítani a magyar népi táncok típusait. Bízunk abban, hogy
ajó szahnai együttműködés továbbra is sikeres és gyümölcsöző lesz.

Baba-Mama Klub: amelyet az intézmény dolgozóinak kezdeményezésére a védőnői
szolgálat elképzelései alapján működtettünk. Fontos szerepet tölt be a családok életében,
hiszen a kisgyermekekkel otthon töltött időre a kismamák kiszakadnak az addig megszokott
kömyezetükből, s problémáikkal, kétségeikkel, kérdéseikkel egymáshoz fordulhatnak, azokat
megbeszélve szakemberekkel együtt megoldást kaphatnak. Így a kisniamák jólléte az egész
család jólétére kihat.

A Varsány Poetica Irodalmi Klub évek óta segíti, színesíti az ünnepi rendezvények
műsorait. Ezen felül az irodalmi kör tagjaiból, kibővülve új tagokkal, idén szeptemberben
megalakult a Hatásszünet Amator Színpad felnőtt színjátszó csoport. A lelkes, tehetséges
tagok hétről hétre készültek a 2023-as januári bemutatóra a Nemzeti Színház színpadjára,
amely lehetőséget a Nemzeti Művelödési Intézet programjába bekapcsolódva sikeriilt
elnyeműnk pest megyében egyedűli csoportként. Az amatőr szinjátszás meghatározóan
befolyásolhatja az egészséges személyiségfejlödést, a közösségi szellem erősödését, a
kommunikációs készségek és a humorérzék fejlődését, erősíti az önbizalom kialakulását. Az
amatör színjátszás hozzájárul az egészséges öntudatú, magabiztos közösségi ember
személyiségének kialakulásához. Szemléletmódja érzékenyebb, művészetre fogékonyabb
látásmóddal lesz gazdagabb. Egészen egyszerűen úgy fogalmazhatnánk, hogy az amatőr
szinjátszás nyelvünk és kultúránk megőrzése szempontjábó) is kivételes értékü, azok számára
is, akikjátszanak, és azok számára is, akik nézik.

Hatásszünet Amatör Színpadfellépése a Nemzeü Szinházban
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A Málnás Cukor Társulat már évek óta működő gyermek színjátszó csoport, legfőbb
lényege a közösségformálás, a személyiségfejlesztés, a gyermekek önbizalmának erősítése,
amely dolog látványosan működik, hiszen a gyermekek egyrejobban megnyi'Inak és most már
nagy bennűk az igény a színpadi jelenlétre is. Az adventi rendezvényeken való fellépések
mellett 2023-ban terveink között szerepel egy egész estés színházi rendezvény, ahol
lehetősége lesz a településen élőknek mind a Málnás Cukor Társulat mind a Hatásszünet
Amatőr Színpad előadását megtekinteni.

Málnás Cukor Társulat adventi műsora 2022

Egyéb szolgáltatások, terembérletek:

Rendszeresen teret adtunk a vásárosoknak, akiknek a szolgáltatásai a lakosság körében igen
népszeriiek.

Nyitott és befogadó intézményi szerepünk garancia a helyi közösségek befogadására,
tevékenységük segitésére. A közös programok megvalósítása alapvetö fontosságú, hiszen az
idelátogató közönségnek a legfontosabb, hogy hozzájusson a szolgáltatáshoz.
Még 2021-ben csatlakoztunk a Déryné Országjáró Szinház programhoz, kiegészülve gyermek
és ifjúsági szinházi előadásokkal. 200 forintos jegyáron élvezhette mindenlci a minőségi
színházi előadásokat egész évben. Nagy hangsúlyt fektetünlc a családi- és gyermekprogramok
szervezésére. Egy-egy családi hétvégén kézműves foglalkozásokkal, jatszóházzal, kreativ
gyermekfoglalkozásokkal, színházi előadással vártuk a gyermekeket és szüleiket. Ezeken a
programokon egy teljes délutánt tölthettek el nálunk az érdeklődők, ahol a maguk által
készített kézműves tárgyakkal és az itt kapott élményekkel térhettek haza. Több éve
szervezünk élménytábort a nyári szíinet időszakában. Egy-egy tumus 20-25 tot tud befogadni,
a résztvevő gyermekek hétfötől péntekig 8 órától 16 óráig vehetnek részt a foglalkozásokon.
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A^reszvételi dy magába foglalja a foglalkozásokat, a kűlönbözö élménytúrák, belépök
jegyárát, valamint a háromszori étkezést.

Az ̂életesély növelése, az^ élethosszig tartó tanulás esélyének bi2tositása szintén fontos
küldetésűnk. Nemcsak az Öszirózsa Nyugdíjasklub foglalkozásainak keretében, hanem aktiv
kikapcsolódásokat biztosító programok által: kirándulások szervezésével és a testi fittséget
megörmprogramokkal. A nyugdíjas toraát 2022-ben ingyenesen biztosítottuk a célközönseg
számára heti 2 alkalommal, amely nagy népszerűségnek örvendett.

IV. rész

2023-as célkitűzések

"Hasikeres akarsz lenni. a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd. amit
csinálsz! Es higgy abban, amit csinálsz! Igen, ityen egyszeru ez. " - Will Rogers

Magyarország Kománya Petőfí Sándor költőfejedelem születésének 200. évfordulójára
emlélcezve a 2022-es és 2023-as esztendőt is Petőfí emlékéwé nyiIvánította7~A
bicentenáriumhoz kapcsolódóan számos programmal, rendezvénnyel, kaönböző szmvonalas
kulturális eseményekkel gazdagodhatunk. Már a nevűnk is kötelez^ így 2023-ban is'igyekezm
fogunk minél több kulturalis programot elhozni Dunavarsányba Petőfí Sándor életéről.
munkásságáról.

Az^intézmény küldetése hogy Dunavarsány polgárai számára a kulturális és közművelődési
szolgáltatásokat biztosítsa és a kulturális esélyegyenlőséget megvalósitsa. FoJyamatos bázisa
kíván lenni a művelödni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre
fogékony egyéneknek, vagyis a közösségi művelődésnek, amely a helyi identitástudatot
erösiti. Célom, hogy lehetőleg minden korosztály találjon olyan programot a kulturális
kínálatban, amelyet szívesen látogat, és ami értéket közvetít számára. Olyan programot, ahol
együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével - akár öntudatíanul is -
hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához és fejlődéséhez egy méltó, rendben'tartott
kömyezetben. Minden erőmmel azon vagyok, hogy a legjobbat hoz'zam ki--a~ház
infrastrukturális és az intézmény szakmai lehetöségeiből. Célomtovábbra is az, hogy minél
tobb szinvonalas és sikeres esemény, rendezvény valósuljon meg, és remélem, hogy egyre
többen választják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár programjait a kömyék kultuSlis
palettájáról.

Bármit hozzon a Jöyő, az eddigi tapasztalatok és megélések alapján állunk elébe, hogy a
lehetőségek maximális kihasználásával végezzük a kuldetésünket, amelyre úgy gondoiom,

igen nagyszükség van. Hiszen annyi nehézség, rossz közérzet, fájdalom és gyasz'telepedett
az emberekre, aminek az enyhitése a mi feladatunk is.
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Ehhez a közösségépitö munkához kérjulc ajövőben is a Humánpolitikai Bizottság valamint a
Képviselő-testület segitő együttműködését és támogatását. Mindezek figyelembevételével
kérem a Tisztelt Képviselő-testíiletet a PMHK 2022. évi szakmai munkajáról készült
beszámoló elfogadását.

Dunavarsány, 2023. január 27

Tisztelettel:

\"a
Portik-Cséres Eva

ígazgató

'..f. fS^":
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V. rész

Beszámoló

a könyvtár 2022. évl munkájáról

A Dunavarsány Város Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárának
2022. évi szakmai beszámolója

Statisztikai adatok:

A beszámolási időszak végéig beiratkozott olvasók száma összesen:

Ebből 14 éves és fíatalabb:

14évenfelüli:

Az olvasók közül férfí:

Nő:

Eletkor: 14 év alatti

15-16 éves

17-19éves

20-26 éves

27-40 éves

41-62 éves

63 éves és idősebb

A beiratkozott létszámból:

Szakmunkás:

Betanitott ill. segédmunkás:

Vezető, irányító:

608 fő

158fö

450 fő

I89fő

419 fo

158 fö

23 fő

38 f8

46 ío

105 fo

I36fö

102 fő

11 fő

14 fő

7fö
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Szakalkalmazott:

Ügyintéző, ügyviteli alkalmazott:

Pedagógus:

Mezőgazdasági kistermelö:

Egyéni vállalkozó:

Nyugdíjas:

GYES-GYED-en lévő:

Egyébjövedelmű:

Munkanélkűli:

Ovodás:

Altalános iskolás:

K.özépiskolás:

Felsőolct. intézmény hallgatója:

10 fó

13 fö

23 fd

Ifó

16 fő

120 fő

28 fo

94 f8

27 fö

28 fő

130fő

58 fő

28 fö

A kon tár Uto atottsá a a következőké en alakult:

14 éven aluli: 14 éven felüli:

Látogatók száma: 1926 2387

Ebből kölcsönző: 1833 2384

Kikölcsönzött dokumentum: 9610 13547

osszesen;

4313

4217

23157

A Dunavarsány Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár olyan általános gyűjtőkörii
közművelödési intézmény, amely kulturális értéket képvisel.

Nyilvános települési könyvtár 17. 155 kötetes állományát a helyi igényeknek megfelelöen
fejleszti, a nemzeti kulturális kincseket összegyűjti.

Rendszerezi a könyveket és az olvasók rendelkezésére bocsájtja, szolgáltatásával segitséget
nyújt abban, hogy az olvasmány minél több emberhez eljusson.

A könyvtár elsődleges feiadata a dokumentumok kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés a
város lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal való ellátása.
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A konyvtár a nemzeti könyvtermés magyar irodalmából a könyvtár fünkciőjának megfelelően
gyűjti a műveket. A klasszikus és kortirs magyar szépirodalmi műveket, valamint a
klasszikus és kortárs magyar gyermek és ifiúsági irodalmat.

A könyvtár állományát 2022. évben 778 kötettel gyarapította vásárlás és a Nemzeti Kulturális
Alaptól kapott ajándék könyvek révén. A könyvtár a vásáriásait a Könyvtárellátó Kft-vel
kotött éves szerződés alapján intézi. Az éves költségvetésben meghatározott előzö évben
állománygyarapításra fordított összeg 1.950.000 Ft.

A beszerzett kon állnmán a tartalom fő "elle e szerint a kBvetkezőké en oszlik me :

Altalános művek:

Pszichológia:

Vallás:

Pedagógia:

Természettudomány:

Alkalmazott tudomány:

Művészet:

Nyelv és irodalomtudomány:

3 kotet

17kötet

14 kötet

ISkötet

17kötet

33 kötet

7 kötet

23 kötet

Szakdokumentumok összesen:

Szépirodalom:

Gyennek és ifjúsági irodalom:

132 kötet

296 kötet

350 kötet

Beszerzett kötetek száma összesen: 778 kötet

A Nemzeti Kulturális Alap a 2022. évi folyóirat pályázati program keretében, a kulturális
támogatásból tén'tésmentesen 50 féle folyóiratot juttat a könyvtár részére, melyekből az
olvasók kölcsönözhetnek.

Igény szerint lehetőség van a könyvtárközi kölcsönzésre is.

A könyvtár programját kézműves foglalkozásokkal színesitjük.
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A>L,ollasoszolea!aton , kívíil a bes.zám°rósi idöszakban az ünnepekhez kapcsolódóan 4
llkdoT.aHartottunk lcreativ fo8lall<"zást kisgyemiekek'és~álta)áD'os'iZoláToTrés'zelÍr;20

''

Íttof?Ss ok aucalmával megnö a beiratkozott olvasók létszáma, valamint a könyvtár

A könyvtár munkaját főfoglalkozású dolgozóként látom el.

^iad^mh°z.. tartozik_még. a cimlelt^°"yvek, a csoportos leltárkönyvek vezetése, az újk,lT:álIo^ány.. !eltárba vétele; ,ralrtári JeketteT'vaÍÓ'dtót^ r^Ül^^sz^
ÍTÍS?Jdtón kon_yvek ,negyedévenké°ti lezárása, muricanapló, beiratkozási'n'apló'^eté^,'
k^bln"léloolv^ok_fe)szólí^. viss^lvókklkül^
azülományból, selejtezési jegyzőkönyvek elkészitése, raktári katalógus; biblioKrafiJ'lefrás
?a"tisztikai, jelentések'. mlmkaterv. '. szakmai beszámoló, költségvetfáeÍkesztt^r^d^s

i, készpénz kifizetések teljesítése. " ----,

Mindezeket igyekszem naprakészen elkészíteni.

Kérem beszámolóm szives elfogadását.

Dunavarsány, 2023. január 27.

^Vái-us^-
r, -^ . . ;.., :';_'<^ , \

Tisztelettel:
/^Aísi '^

Vásárhelyi ErtiBke

könyitai^^ .
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