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1. Helyzetelemzés
A közművelődés legfontosabb feladata, hogy a magyar kultúrát megőrizze, azt frissen tartsa, biztosítsa
annak lehetőségét, hogy a következő generáció is beszélje a magyar nyelvet, olvassa az irodalmat,
keretet adjon a jövő generációinak értékképzéséhez. A ma feladata és felelőssége kinevelni a 15-20 év
múlva is igényes gyáli kultúrafelhasználó és a kultúrát gyarapító közösséget. A gyermek, maga is szülő
lesz, és az a gyermek, aki a kultúrában természetesen mozog, hat, maga is átadja a saját gyermekének a
nemzetének, közösségének kultúráját. A fejlődő, identitásában egyre tudatosabb, folyamatosan
gyarapodó város Gyál, a közösségi művelődés, a kulturált társas együtt alkotás otthona, a kulturális
értékek megőrzője, gyarapítója. A város a közművelődési, közösségfejlesztési feladatát 2003-óta az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményén keresztül látja el. Járási központként a
város és a környék lakói természetes módon magukénak érzik, használják és folyamatosan gyarapítják
a város közösségi életét. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Közművelődési,
közgyűjteményi feladatokat is ellát, emellett civil szolgáltató házként a közösségfejlesztési folyamatok
támogatásával humánerőforrás-fejlesztési feladatokat is végez.
2019-ban az Intézmény működését a szervezeti, szakmai, kommunikációs és közkapcsolati
rendszereinek a megerősítése jellemezte. A 2018-ban lezárult intézményi válságkezelést követően,
2019-ben minden szakmai területen stabil, tervezett, szervezett munkafolyamatok váltak jellemzővé.
Ennek köszönhetően 2019-ben az éves látogatószám 113 836 fő volt. A Közösségi Ház által
szervezett és kísért programszám meghaladta az 3205, ami napi 8,8 eseményt jelent. A honlap és
a Facebook felületek látogatottsága nőtt, míg az előbbit 12 ezer fő használja rendszeresen, addig
az utóbbi követőinek száma 36 százalékkal 2750 főre nőt, az elért olvasók száma havi 25 ezer fő
volt, a rendszeres bejegyzésolvasók száma elérte a havi 16 ezer főt.
A Közösségi Ház éves program-látószámában a Könyvtári rendezvény látogatószám 4 százalék
volt 2019-ben. A Könyvtár rendszeres használók száma 10.970 volt 2019-ben, ami a Közösségi Ház
látogatószámához arányosítva 9,8 százalék.
A programstruktúra – a közönség elvárásához igazodva évadokra bontott – tervezés alapján állt össze.
Az őszi-tavaszi, nyári program-, és fesztiválkínálat és az őszi-tavaszi kínálat már a 2019-2020 közötti
időszakra

tervez,

ami

áttekinthetőbb

a

közönségnek,

hatékonyabb

kommunikációt

és

közönségszervezést tett lehetővé.
Megerősödtek a legfontosabb közösségfejlesztési pillérek: gyermekszínházi bérletsorozatok - 2019
őszén-telén már átlagosan havi 1000 gyermek, 5 bérletsorozatban rendszeresen vesz részt színházi
fejlesztésen -, felnőttszínházi programkínálat, koncert kínálat, klubprogramok, fejlesztési programok,
rekreációs, egészségmegóvó, környezettudatos események, civil események.
A hagyományos gyáli értékek mellett új közösségfejlesztési tartalmakat is sikerült meggyökereztetni: a
nyári

gyermektábori

kínálat, az ifjúságfejlesztési
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program,

környezettudatos-, rekreációs-,

egészségmegőrző- és a társadalmi elfogadást erősítő, ifjúsági zenei és színházi tehetségfejlesztő
programok kerültek előtérbe, fejlesztve az egyéni és társas kompetenciákat.
Az intézmény humánerőforrás állományát sikerült megőrizni, ami a közalkalmazotti bérezést alapul
véve nehéz szakmai kihívást jelentett 2019-ben is. A korábban fennálló állapot – amely szerint az
elrendelt többletszakmai feladat és munkában töltött idő nem került kifizetésre – megszűnt, ez javította
a kollégák lojalitását, de továbbra is cél a helyi közművelődési életpálya bevezetése és a bérkorrekció
lehetőségének megteremtése, valamint az egyéni szakmai képzési programok támogatási feltételének
megteremtése.
A könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai kereteinek működése 2019-ben biztosított volt. A
könyvtárvezetői pályázatot követően 2020. januártól öt éves kinevezéssel, a korábbi megbízott
könyvtárvezető látja el a könyvtárszakmai irányítási feladatokat. Az SZMSZ 2019-es módosítását
követően, a mindenkori könyvtárvezető tölti be az intézményvezető-helyettesi feladatokat is, így
biztosított az ágazati területek hatékony kohéziója.
Az Intézmény gazdálkodási, finanszírozási helyzete - az évközben elrendelt fenntartói 10 százalékos
dologi költségcsökkentés ellenére – szigorú gazdálkodással, a költségvetési keretek átcsoportosításával,
a saját bevételek maximalizálásával biztosított volt. Az Intézmény költségvetésében 2018-hoz képest a
programköltségvetés megduplázódott, de az épületüzemeltetéssel, rezsikiadások növekedésével, az
állagmegóvással kapcsolatos kiadások erőteljesen feszítették a gazdálkodási kereteket. Az intézmény
további támogatásával jelentős minőségi közszolgáltatás biztosítható.
Stabilizálódott a közkapcsolati rendszer, a Közösségi Ház elszigetelődése megszűnt, napi és hatékony a
kapcsolat a gyáli intézményekkel és közösségekkel. A Közösségi Ház működésének iránya világossá
vált a közösségek előtt, van karaktere, folyamatosan végez humánerőforrás-, és kompetenciafejlesztési
feladatokat. A Közösségi ház folyamatosan kezdeményezett a gyáli közösségek érdekében. A 2018 és
2019 év végén a gyáli intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal rögzített közös célok,
feladatok, a közművelődési kerekasztal keretében rögzített közös cselekvés fő céljait biztosították a
hatékony feladatellátást. Az óvodákkal, iskolákkal szorosan együttműködve, szakmailag megalapozott
pedagógiai munka támogatta az Intézmény közművelődési alapelve. Ennek egyik leglátványosabb
eleme, hogy 2019-ben mindösszesen 5 gyermekszínházi bérletkonstrukcióban, havonta átlagosan
1000 gyáli gyermek látogatott a Közösségi Házba 21 színházi előadáson összesen 4500 gyermek
vett részt.
Hagyománnyá vált a Gyáli Advent programsorozat. November végétől közel 100 program zajlott
a Közösségi Házban, a látogatók száma közel 10 ezer fő volt 4 hét alatt. A programok a szórakoztatás
és az aktív együtt töltött idő mellett a kompetenciafejlesztést is támogatták. A Házban működő civil
szervezetek színvonalas nyitó gálaműsorával indult az adventi forgatag, továbbá ezen időszak alatt a
Ház vendége volt Piros Ildikó, Halász Judit, Zorán, Dóka Attila, Lui bűvész, Csepp Színház, Pilisi
Kolibri Táncegyesület. A rendezvénysorozatban a gyáli szervezetek közül közreműködött a Kodály
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Zoltán Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola, Gyáli Önkéntes Szemétszedők, Pedagógiai
Szakszolgálat, Foltvirágok Foltvarró kör, Liliom óvoda.
Az előadások és a készség - és kompetenciafejlesztő programok minden korosztályt megszólítottak.
A Polgármesteri keretéből a Gyáli Arany Gyermeknéptánccsoport számára eszközbeszerzésre nyílt
lehetőség 1 250 000 Ft értékben. A tánccsoport minden városi nagyrendezvényen bemutatkozott, a
fejlődése feltételei minden szempontból biztosítottak a fenntartó részéről.
A legfiatalabb színházra érzékeny ifjúsági korcsoport számára drámapedagógiai csoportot indítottunk,
felmértük az ifjúsági korcsoport igényeit, megrendeztük az első ifjúsági kerekasztalt, elkezdtük a
rendszeres ifjúsági műhelyklub szakmai megalapozását, felmértük az ifjúsági klub lehetséges
célközönségének a számát. 2020-ban elkezdődik a klubtagsági kártyák kiadása, ami szervezett,
ellenőrzött és világos módszertani keretet ad a fejlesztési folyamathoz.
Az Öröm a zene, a Hangszert a kézbe és a Hangfoglaló országos tehetségfejlesztő programok
befogadásával Gyál a magyar ifjúsági zenei élet egyik innovációs és lehetséges helyszínévé vált.
Tárgyalások kezdődtek egy zenei klubkoncertsorozat és egy ifjúsági zenei fejlesztőműhely
kialakításáról.

Az

ifjúsági,

zenei

vonalnak

az

erősítése

stratégiai,

kreatívipari

és

közösségfejlesztési lehetősége lehet a Közösségi Háznak.
Az épületben – az érdekeltségnövelő pályázat keretében 4.6 millió Ft – fenntartói támogatással további
2 millió Ft értékben nyílt lehetőség fejlesztésre. Visszaépült a színházteremben a páholy, tűzbiztos, az
előírásoknak megfelelő kárpitozás épült, átépítésre került a hang- és fénytechnikai vezérlés.
Köszönhetően Polgármester Úr külön támogatásának – 30 új, színházi ülés került kialakításra – továbbá
12 pótszék elhelyezésére is nyílt lehetőség. Így a gyáli Közösségi Ház színháztermi kapacitása 262 fő
lett, ami a dél-pesti régió egyik legnagyobb színházi tere. 2019-ben több színháztermi előadás sikeres
és telt házas volt, ez is indokolta és ösztönözte a páholy visszaállítását.
A pályázat keretében további szükséges és indokolt színháztechnikai fejlesztések is történtek. A
hangtechnikai kiállás a volt mozigépházba került, a hangrendszer minőségi fejlesztést kapott, a páholy
lángmentes, előírás szerinti kárpitozást.
Az épület állagmegóvására is jutott forrás, jellemzően saját bevételből. Cserélni kellett az udvari színpad
napellenzőjét, a könyvtár teljes lámpázatát, pótolni kellett az udvari és beltéri bútorzatot, székek és
asztalok beszerzésére került sor. Továbbra is jelentős probléma, hogy az épületben a légcserélés,
fűtés és klimatizálás rendkívül elavult, a korszerűtlenség kihat a programok színvonalára, a
látogatói elégedettségre. A közel húsz éve folyamatosan használt Közösségi Ház megérett egy
átfogó felújításra. Az intézményi gazdálkodásban egyre nagyobb problémát okozott a
korszerűtlen épület karbantartása. Rendszeresen jelentős összeget emésztett fel a nem tervezett
állagromlásból adódó azonnali károk javítása. Nem megoldott az eszközeink raktározásának
ügye. A lakosság részéről jelentős a terembérletigény, a kapacitásigényt neheze tudja követni a
teremkínálat.
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Aktivitás formája

Alkalmak
száma
2018

Alkalmak
száma
2019

Résztvevők
száma
2018

Résztvevők
száma
2019

Saját szervezésű
kulturális rendezvény

Színházi előadások, koncertek,
ismeretterjesztő előadások stb.
110

335

9749

24805

6

10

3580

5260

Kiállítás

A kiállítások teljes időtartama alatt

Közéleti, közösségi és
magánrendezvények

Egyéb rendezvény
102

262

8694

27444

Belső, egyesületi programok
(taggyűlések stb.) és a nagyközönség
számára is nyitott programok
összesen

Civil közösségek
aktivitása

435

530

12685

9513
*Az összes tanfolyami alkalmak
száma

Tanfolyamok
Termékbemutatók
Terembérletes
rendezvények

Megjegyzés

1551

1202

14207

15249

0

0

0

0

309

387

7760

3881

Közszolgáltatók ügyfélszolgálatai,
jegyértékesítés, Internet-használat,
stb.(becsült adat)

Közösségi
szolgáltatások

470

5850

2684

Városi Gyermeknap, Városi Utcabál
Utcazenei fesztivál, adventi hétvégék,
stb.(becsült adat)

Fontosabb aktivitások
külső helyszíneken

9

9

23200

25000

2522

3205

92.560

113.836

1. számú táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 2018-ban és 2019-ben
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2. A 2019. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek
Gyál Önkormányzatának kulturális és közművelődési feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §), a kulturális javak védelméről és muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,
illetve a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá
a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól határozzák meg. Az Önkormányzat kötelező feladata a 2011. évi CLXXXIX. törvényből
kifolyólag a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a
turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.
(V.31.) önkormányzati rendelete vonatkozik a helyi közművelődésről, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az 1997. évi CXL. szakági
törvény –illetve annak 2017-es módosítása – a tervezési és helyi kulturális folyamatok közé beemelte a
kulturális alapellátás elvét. Ez a demokratikus alapelv új szakmai megközelítést kíván a könyvtári,
levéltári, múzeumi és közművelődési terület munkatársaitól. Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár ennek mentén mindent megtesz azért, hogy alapellátás alapú kultúrafogyasztás mindenki
számára hozzáférhető elv legyen.
3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló további tényezők
Az épületben fennállása óta hozzávetőlegesen 1,11 millió ember fordult meg. Az épület és a telek
adottsága bővítést nehezen tesz lehetővé. Az újra hangolt Közösségi Ház, a megnövekedett program és
látogatószámok okán nehezen, vagy nem megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni a lakossági igényeket.
A jelentős térhasználat következményeként generálfelújítást célszerű ütemezni 2020-21-re.
Hosszútávon – a városfejlesztésben – továbbra is érdemes átgondolni az önálló 21. századi
könyvtárépület fejlesztést, így kapacitásbővítés jöhetne létre a Közházban. A Könyvtár
épületrészben többfunkciós tér, további kabinettermek, raktárok alakíthatók ki, a színházterem pedig a
civil teremmel együtt alkalmas lehet egy klasszikus, széksoros színház kialakítására.
Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolatát 2019-ben az egymás szakmai munkáját segítő
kölcsönös együttműködés jellemezte. A gyáli szervezetek rendszeresen vették igénybe a Közösségi
Házat, programjaik és rendezvényeik szervezéséhez, pályázatok írásához. Évek alatt megvalósult a
partneri együttműködés a nálunk működő civil szervezetekkel és a ház ingyenes használatán túl is
segítségükre vagyunk a programjaik megvalósulásában (fellépő, technika, technikus, kivetítés,
dekoráció stb. biztosítása).
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Az 2. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen használó
közösségek mennyi időt töltöttek és mekkora értékben 2019-ban a házban. Tájékoztatásként
jelezzük, Gyál Város Önkormányzata listaáron számolva mennyi további „támogatással” segítette
a város civil szervezeteinek működését.
Civil szervezet neve

Órák száma
2018-ban

Százalékos
megoszlás

Solymári Béla Nyugd. Ped. Klub

18

1,74

Terembérleti díj
listaáron
számolva (Ft)
162.000

Cukorbetegek Egyesülete

72

6,96

1.440.000

NYHKKE

34

3,29

680.000

Kertbarát Kör

114

11,01

2.016.000

PGYSZ

181

17,49

3.620.000

Őszidő Nyudg. Klub

94

9,08

1.880.00

KIP

135

13,04

2.315.000

Fúvósok

95

9,18

1.900.000

Gyáli Arany Gyermek Néptánc

292

28,21

4.828.000

Összesen

1035

100

18.841.000

2.

számú táblázat: Civil szervezetek rendszeres programjai az intézményben, külön támogatás mellett

Az Intézményben tart fenn ügyfélszolgálatot a falugazdász, az ELMŰ és az FCC Group. Az
ügyfélszolgálatok fontos közszolgáltatási feladatokat teljesítenek, így esetükben nem, vagy igen
kedvező teremhasználati díjakat alkalmazunk.
Költségvetési intézményként a fenntartó meghatározott bevételi kötelezettséget, ezt az előírányzott év
második felében dinamizálva a lehetőségeket sikerült teljesíteni. 2020-ban óvatosabb tervezés szükséges
a 2019-es bevételi adatot véleményem szerint 2020-ban nem tudja az intézmény megismételni.
Nyáron ismét megrendezésre került a szabadtéri rendezvénysorozat. Az idén hat fesztiválestre
került sor, amelyből kiemelkedett Mácsai Pál és Kárász Eszter előadói estje, a Gyáli Fúvószenekar
koncertje, Farkas Éva színházának a Kaleidoszkóp színház bemutatója és a Kovács István dalkör
nótaestje. Sor került a Szent István téren egy szabadtéri filmszínházi vetítésre.
A gyerekprogramok száma 2019-ben tovább nőtt, az év közbeni, az adventi és könyvtári programok a
gyerekekre, a gyermekes családokra fókuszáltak.
2019-ben Márton nap alkalmából a Bartók Béla Általános Iskolával közös szervezésben lámpás
felvonulást tartottunk, mely a Közösségi Házban szervezett kézműves foglalkozással zárult.
Neves előadók közreműködésével egészségnapokat tartottunk, melyet több alkalommal a
Cukorbetegek Egyesületének aktív közreműködésével valósítottunk meg. Vendégünk volt többek
között Endrei Judit, és Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember is.
A Közösségi Ház saját csoportjai továbbra is aktívan alakítják Gyál kulturális életét. A Gyál Városi
Fúvószenekar 2019-ben több alkalommal is emelte a programok színvonalát. A gyáli Arany
Gyermeknéptáncegyüttes, a foltvarrók, a Kovács István Pál Dalkör, a Pörög a Gyáli Szoknya, a sakk
kör, a baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének.
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Képzőművészeti események terén 2019-ben előrelépés történt. Az év első felében a gyáli téli tárlat
díjazott alkotóinak kiállítása volt látható. Majd a gemenci parkerdő természeti értékeit és Nagy György
Sándor fotóművész hagyatékát bemutató tárlat, képzőművészeti kiállítás, egy reprezentatív foltvarró
iparművészeti kiállítás, két gyermekrajzkiállítás, újrahasznosított tárgyak kiállítása, tavaszi varázs
gobelin kiállítás, és a 29. Gyáli Téli Tárlat volt megtekinthető a Közösségi Házban. Kiemelkedő
látogatottsága volt a Magyar Szentkorona történetét bemutató dokumentációs kiállításnak, és a
Foltvirágok kiállításának. Az adventi időszakban a szentendrei Hubay Ház karácsony kiállítása, és a
Pest-Budai Kézműves és Népművészeti és Közhasznú Egyesület kiállítása volt megtekinthető.
2019-ben visszaállítottuk az emeleti térben a kamaragalériát, ahol jelenleg a gyáli értékeket
bemutató kiállítás látható. A tárlatokat hozzávetőlegesen 3500-4000 fő tekintette meg. 2019-ben
felújítottuk a Kamaratermet.
Az intézmény továbbra is partnere volt a társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények
lebonyolításának. Helyet biztosítottunk lakossági-, politikai fórumoknak, a két választási eseménynek,
polgári esküvőknek, közmeghallgatásoknak, közgyűléseknek, iskolai-, óvodai ünnepségeknek.
Továbbra is az intézmény rendezi Gyál Város fesztiválprogramjait: Böllérverseny, gyermeknap,
Pünkösdi Utcazene Fesztivál, Városszületésnapi Utcabál. Itt a Közház megfelelő színvonalon és
gazdag programkínálattal várta a gyáliakat. A passzív részvevői helyzettől az aktív
közreműködésre helyeztük a hangsúlyt, számos nívós foglalkoztató program kísérte a koncert és
szórakoztató eseményeket.
2019-ben új rendezvényként ebbe a portfólióba került a sikerrel megrendezett I. Gyáli Egészségés Sportnap rendezvény is. Az intézmény rendezte a nemzeti és egyéb városi ünnepeket is: magyar
kultúra napja, pedagógusnap, nemzeti összetartozás napja, nemzeti ünnepek, idősek napja stb., a
megemlékező rendezvények látogatószáma 2000 fő körül volt.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a törvényi kötelezettségének eleget téve
elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan, melynek
részét képezi az Intézkedési terv. A programban meghatározott feladatok kidolgozására és
megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk
visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi
Programért Felelős Fórum (HEP Fórum) gondoskodik az IT-ben vállalt feladatok maradéktalan
megvalósulásáért. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Terv 3. számú mellékletében meghatározott feladatokat, a meghatározott
határidőkben nagyrészben megvalósította.
2019. első negyedévétől, elsősorban az idősek részére, igény szerint, folyamatosan alapfokú internethasználati tanfolyamot szervez a Közösségi Ház. A 10 órás tanfolyam tematikáját úgy alakítottuk ki,
hogy a tanfolyam végére a hallgatók alapszintű jártasságot szerezzenek a számítógép és az internet
használatában, valamint az elektronikus levelezésben, és némi szövegszerkesztői ismeretet is
elsajátítsanak. A tanfolyamot elvégzőknek személyenként 4 óra ingyenes gyakorlási lehetőséget
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biztosítunk az Intézményben, amit a tanfolyamot elvégző résztvevők ki is használnak. A tanfolyamok
megszervezése kapcsán nehézséget okoz az elavult számítástechnikai eszközpark, amelynek fejlesztése
indokolt.
A Közösségi Ház 2019-ben – összhangban a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal - érzékenyítő
programba kezdett. Ennek első eleme 2019. május 4-én az úgynevezett I. Gyáli Esélyegyenlőségi Piknik
volt. A program alapelvei az alábbiak voltak: az élet méltóság, minden ember fontos, minden élet érték
és mérték is egyben. Közös érdekünk a minél tartalmasabb életminőség megélése. Egyenlő esély, ebből
a gondolatból indult ki annak a programnak – az I. Gyáli Esélyegyenlőségi Pikniknek – a szervezése,
amelyet Tóth S. Tibor kerekesszékes riporter, zenész kezdeményezett még 2018-ban Gyálon. A nemes
kezdeményezés 2019. május 4-én, szombaton a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban életre is kel. Ezen a vidám, kötetlen érzékenyítő napon számos élmény és program várta
az érdeklődőket. A programok egyszerre mutatták, hogy a sorsszerűen fogyatékkal élő embertársaink
élete teljes értékű: legyen szó színművészetről, zenéről, énekről, táncról, a tartalmas élet megéléséről,
és világítják meg azt a tapasztalatot, hogy a többségi társadalomnak is érdemes figyelnie azt a
kimeríthetetlen értéket, amit a fogyatékkal élők életigenlése jelent.

Az alaptörvény szerint a

Magyarországon minden embernek veleszületett joga van az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
nem lehet önkényesen megfosztani. A törvény szövege önmagában csak szöveg marad, fontos az
elkötelezettség és akarat, a rögzített elvek betartására. Városunkban Helyi Esélyegyenlőségi Program
ad keretet a hátrányok felszámolásához. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
esélyegyenlőségi piknikje a közösség erejével, a közösségünk összefogásával valósult meg. A
koncerteket, előadásokat vállaló alkotók, zenészek, művészek ingyen, vagy jelképes tiszteletdíjért
vállalták a közreműködést. Az egész napos ingyenes programon láthatták a Tiszta szívvel című
nagysikerű magyar filmet, vendégünk volt a film egyik főszereplője. Közreműködnek: az üllői Civil
Érték Egyesület Szeretetgombóc Klub tagjai, XVIII. kerületi SOFI diákjai és tanária, Kacifántos
Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány tagjai, Mányik Richárd és kutyusa a NEO Magyar Segítőkutya
Közhasznú Egyesülettől, Dóka Attila Akusztik, a Shadows Band, Madár Veronika színésznő, Rolling
Country kerekesszékes tánccsoport. A program keretében igényfelmérést is végeztünk, ahol
megfogalmazódott a további érzékenyítés igénye. Ennek tükrében az IT-ben meghatározott ütemterv
szerint 2020-ban ismét megrendezzük az esélyegyenlőségi szakmai napot és továbbá 4 érzékenyítő
tréning és egészségnapi programba integrált érzékenyítő fejlesztést. Ezen programok költségigényét a
2020-as intézményi költségvetésben – az esélyegyenlőégi stratégiával összhangban - tervezzük.
4. Gyáli Mi Újság
Az újság kiadója a Közösségi Ház, a szerkesztősége a Polgármesteri Hivatalban van, a szerkesztőség
függetlenül a Közösségi Háztól működik, a lap tartalmára a kiadó nincs befolyással. A főszerkesztővel
harmonikus a kapcsolat, a programok leginkább megjelennek a lapban. A hirdetések szervezésében
továbbra is részt vesz az intézmény. Lakossági visszajelzéseket kaptunk arról, hogy nagyobb felületet
kell kapnia az újságban a megnövekedett kulturális programkínálatnak, releváns közéleti tartalmaknak.
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5. Tanfolyamok, felnőttképzés
A hagyományos művelődési házak feladatkörébe tartozik a napi rendszerességgel megforduló
tanfolyamok, szakkörök befogadása és működtetése. Gyálon nagy igény van, hiszen hétköznap az erre
a célra kiadható termeket már csak a reggeli, délelőtti és kora délutáni órákban tudunk biztosítani.
Bővíteni kellett a hasznosítható tereket, a korábbi raktárnak használt „Bill” terem is a
hasznosítható terek közé került. A Közösségi Házban ma nincs kihasználatlan tér. A
legnépszerűbbek a rekreációval, mozgáskultúrával, fejlesztésekkel kapcsolatos foglalkozó programok.
Hetente többszöri rendszerességűek, szakkör jellegűek. Az utóbbi években a terembérletes konstrukció
iránt nőtt meg az igény, ez mind a bérlő mind a Közösségi Ház számára praktikus.
6. Filmszínházi tevékenység
Gyálon évek óta nincs mozi. Tavasz folyamán a Gemenci Parkerdőt bemutató természetfilm vetítésére,
nyáron a Szent István parkban egy kertmozi vetítésre került sor. Az idén is csatlakoztunk az Országos
Rajzfilmünnep programhoz. A két napos rendezvény azt jelezte, hogy ha nem is filmszínházi, de
kamrateremi megoldásban a filmek megtekintésére van Gyálon igény. A 2020-as fejlesztésekben az
egyik cél a Közösségi Ház udvarán egy nyári kertmozi technikai kereteinek a megteremtése

Az Arany János Közösségi Ház Városi Könyvtárának 2019 tevékenysége - a könyvtári
beszámolót Jene Miklósné könyvtárvezető készítette.
A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a közművelődési
és a közgyűjteményi feladatokat. A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és
közgyűjteményi terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai
alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, rendszeresen
szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, egyéb rendezvényeket.
Állománygyarapítás vásárlással és könyvajándékkal 2019-ben 5.624.600,-Ft értékben nőtt a városi
könyvtár állománya.
A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze:
Vásárolt könyvek
Saját vásárlási keret:

2.953.005,-

elköltve:

Érdek. Növ. Pályázat:

1.007.000,-

ebből könyvre elköltve: 814.995,-

Érdek. Növ. Pályázat fennt. önrész:

1.600.000,-

elköltve:

1.599.972,-

Felajánlott SZJA 1%-a:

22.947,-

elköltve:

22.870,-

Előirányzat összesen:

5.582.952,-

2.632.824,-

elköltve összesen:

saját keret elköltve újságra:
Érd. növelőből technikára költöttük :
összesen:
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5.070.661,320.123,186.200,5.576.984,-

Ajándék könyvek
Márai program:

149.961,-

Nemzeti Könyvtár:

135.000,-

Olvasói ajándék:

268.978,-

Ajándék összesen:

553.939,- Ft ajándékként leltározva

2019-ben a dokumentumállomány gyarapodása a következő tételekből tevődik össze:
VÁSÁRLÁSOK

FT

Saját dokumentum-vásárlási keretünk

DB

2.632.824,-

1079 db

814.995,-

331 db

1.599.972,-

608 db

22.870,-

6 db

5.070.661,-

2024 db

Márai program

149.961,-

52 db

Nemzeti Könyvtár sorozat

135.000,-

27 db

Egyéb ajándék /Líra, olvasók, kiadók, szerzők/

268.978,-

154 db

Ajándék összesen

553.939,-

233 db

5.624.600,-

2257 db

Érdekeltségnövelő pályázat
Érdekeltségnövelő pályázat fenntartói önrésze
Felajánlott SZJA 1%-a
Összes vásárlás:
AJÁNDÉK

Vásárlás + ajándék
Gyarapodás mindösszesen:

Az állomány gyarapítása során érdemes megnézni a gyarapításra vonatkozó normaszámokat, amit
a könyvtáros szakma dolgozott ki. /Forrás: Könyvtári Intézet – Települési könyvtári normatívák –
ajánlás/
2019-ben vásárlással 2024 új dokumentumot tudtunk beszerezni és az ajándékba kapott
233 db könyvvel, összesen 2257 db dokumentummal nőtt az állományunk. Itt megjegyzendő, hogy
az Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg egy részét, összesen 186.200,- forintot műszaki
eszközökre és berendezési tárgyakra költöttünk, valamint a saját keretből újságra költöttünk 320.123,Ft-ot. Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a gyengén
látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket szolgálják a hangos
könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek, 2019-ben 102 darabbal bővült, így
összesen 401 db hangos könyvünk van.
Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága
A jelenlegi épületbe 2002 novemberében költöztünk át részlegesen, a 39.200 kötet könyvből 3-4
dobozzal 2002. december utolsó napjaiban szállítottak be. A könyvek döntő többsége azonban 2003.
január első felében került átszállításra. A könyvtár ünnepélyes megnyitója 2003. február 14-én volt,
február 18-án kezdtük el a kölcsönzést olvasóink számára.
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A könyvtárként funkcionáló épületszárny alapterülete - 452 m2 - az akkori állományunk
nagyságához viszonyítva is kicsi volt. / 2002-ben 39.194 db volt az állományunk. A Könyvtári Intézet
a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a település létszámához igazítja.
(Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet)
Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50m2/1000 lakos javasolt. Ennek alapján 1150m2
alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 alapterülettel. Raktárunk nincs,
így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből különítettünk el
néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat tároljuk.
Az évek során többször átrendezésre került a teljes állomány, amit a gyarapodás indokolt.
A felnőtt részlegben a folyamatosan gyarapodó könyvállomány már elengedhetetlenül szükségessé tette
új könyvespolcok beszerzését, amire 2010-ben és 2011-ben sor is került.
2014-ben ismét szükségessé vált az átrendezés, a gyerekkönyvtárban a mesék polca lett kevés.
Néhány állományrészt kiemeltünk innen és a lépcső feletti polcon helyeztük el.
A felnőtt részlegben is elkezdtük az állomány átrendezését, mivel a szépirodalom polcai beteltek. Ezt a
kézikönyveknél kezdtük, és fokozatosan „húzzuk” összébb az állományt, hogy a szépirodalomnak
legyen helye.
2018-ban elkezdtük és 2019-ben folytattuk az olvasóterem átrendezését, ifjúsági sarok kiépítését,
valamint szükségessé vált a gyerekkönyvtár átcsoportosítása, mivel a kézműves foglalkozásainkon
egyre nagyobb az érdeklődők száma. A babasarok is megszépült a munkatársak segítségével. 2019-ben
a gyerekkönyvtárba vezető lépcsőház kifestése megtörtént Gazsó Tünde a Tátika óvoda dadusának
segítségével, aki rajzfilmfigurákat festett a feljáró fehér falára. Így sokkal barátságosabb lett a
könyvtárfeljárói rész. Az olvasói térben kialakított olvasórészbe beállított fotelekre és az asztalra a Gyáli
Foltvirágok Foltvarró Kör készített párnákat és egy nagyon szép terítőt. A bejárat külső és belső részébe
parafatáblákat helyeztünk el, erre helyezzük el a programjaink plakátjait, a pályázataink nyerteseinek
műveit és minden hasznos tudnivalót a látogatóink részére.
Az elmúlt évben, a könyvtárban apró, nélkülözhetetlen javítások történtek. 2019. decemberében
elkezdődött a könyvtár teljes világításának felújítása, a Közösségi Ház többlet bevételéből több
mint 3 millió Ft-ot a könyvtári világítás cseréjére fordítottuk.
Az állomány gondozásához és ahhoz, hogy jól használható állományunk legyen szükséges az elavult,
elhasználódott, vagy megrongált könyvek selejtezése. A helyben lévő állomány nagysága és a beszerzett
dokumentumok csak az állománycserélődés-mutatóval együtt értelmezhetőek. (Állománycserélődés,
Könyvtári Intézet ajánlása) 2019-ben 1516 db könyv került selejtezésre, a 2257 db-os gyarapítással
együtt ez összesen 741 db állománynövekedést eredményezett.
Állományvédelem
2008. május 1-től folyik a könyvek fóliázása. További változás, hogy 2015-től az új könyvek gerincére
szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is
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hamarabb megtalálják a könyveket. 2019-ben a sorozatok kötet számát is feltüntetjük a könyvek
gerincén, az olvasók könnyebb tájékoztatása érdekében.
Technikai eszközök
2019-ben az Érdekeltség Növelő Pályázatából 186.200,-forintot technikai eszközökre fordítottunk.
Dátum

Számlaszám

Honnan

Megnevezés

db

Ft

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

GigaByte B360 H
alaplap

1

24.200,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

Intel Pentium Gold

1

24.200,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

8GB

1

15.299,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

2,5”240GB

1

13.000,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

Danubius C3128
ház

1

7.000,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

nBase 450 W

1

5.500,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

Philips LED
monitor

1

26.999,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

billentyűzet és egér

1

2.500,-

06.13.

B002052

Kaszpi-comp Kft.

Vonalkód leolvasó

3

67.500,-

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen: 186.200,- Ft
2019-ben az érdekeltségnövelő támogatásból vásároltunk 1 komplett asztali számítógépet, mert a régi,
amit az új könyvek feldolgozásához használtunk elavult és régi volt, ezért azt lecseréltük. Novemberben
az EMMI III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül a Közház kapott számítógépeket és
nyomtatókat. A könyvtárban így le tudtuk cserélni az olvasói állomások néhány gépét (3 db) és be
tudtunk állítani 2 új munkaállomást is. Valamint 2 db nyomtatót tudtunk csatlakoztatni 1 olvasói és 1
könyvtáros munkaállomáshoz is.
Beiratkozott olvasók száma
2019-ben az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 2166 fő
14 év alattiak száma:
14-65 év közöttiek száma:

726 fő
1262fő

65 év felettiek száma:

178 fő

Újonnan beiratkozott:

281 fő

Egyre többen érdeklődnek a könyvtári programok iránt, így a látogatók száma egyre növekszik. 2018ban a személyes használat és a látogatók száma összesen 32528 fő volt, idén ez a szám 33300 fő.
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2019-ben 10 iskolai-és óvodai csoport, összesen 190 főnek tartottunk könyvtárhasználati- és
könyvtárismereti órát, foglalkozást.
Könyvtári bevételek alakulása
A könyvtár bevételei a különböző szolgáltatásaink díjából állnak. Ezek a szolgáltatások és díjak 2019ben nem változtak. Könyvtári bevételi források: tagdíj, pártolójegy, késedelmi díj, internet-használat
díja, internet-tanfolyam díja, fénymásolás díja, nyomtatás díja, könyvtári szolgáltatás díja (pl.:
kézikönyvek kölcsönzési díja) Könyvtári tartozással kapcsolatos ügymenetet szabályoztuk a késedelmes
olvasóinkat első alkalommal e-mail-ben, másodszor továbbra is levélben szólítjuk fel a könyvek
visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 2019-ben 4 alkalommal, összesen 62 főnek 49 db
felszólító levelet postáztunk ki. A könyvtár 2019-ben összesen 769.000. Ft saját bevételt ért el.
Kiegészítő szolgáltatások
Lakossági Internet-használat
Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta, amely 2019-ben átszerveződött és Digitális
Jólét Pontként működik tovább. Jelenleg 6 db számítógépet használhat a lakosság.
2019-ben saját Wifi-t használhatnak a könyvtár látogatói. Internet-használat mellett lehetőség van
nyomtatásra, pendrive használatára, s webkamerát és fülhallgatót is lehet használni.
2019. januártól december 21-ig, könyvtárunkban 280 fő 325 órában használta az internetet.
2004 óta könyvtárunk eMagyarország pontként működött, amely 2019-ben átszerveződött és Digitális
Jólét Program Pont néven működik tovább. A Digitális Jólét Program a hazai információs társadalom
fejlesztésének kiemelt, államilag koordinált eszköze. Számos olyan lehetőséget biztosít minden
érdeklődő számára, amely a digitális készségek fejlesztésében ma már elengedhetetlenek:
1. internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax,
nyomtató) használata,
2. különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata,
3. internetes álláskeresés segítése,
4. a Pontokon dolgozó Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) helyszínen történő
segítségnyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások használatának bemutatása által,
pl. elektronikus adóbevallás készítése, ügyfélkapu regisztráció elindítása, stb.
2019. március elsejétől a könyvtárban is elérhető a Nemzeti Audiovizuális Archívum
A NAVA 2006. január 1. óta rögzíti a magyar gyártású és vonatkozású rádió- és televízió-műsorokat
elsősorban oktatási, kutatási céllal. A szabadon hozzáférhető műsorok száma meghaladja a 360 ezret,
melyek között lehetőség van csatorna vagy műfaji kategóriák szerint válogatni. A korlátozott
hozzáférési tartalmak NAVA-pontokban tekinthetők meg. Országszerte közel 2000 NAVA-pont
működik, amelyekben a szabadon elérhető tartalmakkal együtt körülbelül másfél millió műsor található.
A könyvtári NAVA-pont használata regisztrációhoz kötött.
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Ifjúsági részleg
A felnőtt olvasóteremben új ifjúsági részleget alakítottunk ki a 14-18 éves korosztály számára.
Manapság az internet és az okostelefonok világában ezt a korosztályt a legnehezebb megszólítani, ezzel
a külön részleggel is szeretnénk az érdeklődésüket felkelteni a könyvek és az olvasás iránt. Más részről
igény mutatkozott rá, hogy a mesekönyvekből és a kiskamaszoknak szóló irodalomból kinőtt, de
komolyabb felnőtt irodalmat még nem olvasó fiatalok, összegyűjtve egy helyen találják meg a nekik
szóló könyveket.
Európai Uniós Sarok
Itt találhatók az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat.
Drog Pont
A drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával kapcsolatos ismereteket
tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-anyagot itt tárolunk.
Közhasznú információszolgáltatás
Helyi, regionális és országos intézményekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk
igény szerint személyesen és telefonon az Internet segítségével.
Helytörténeti anyagokat
Folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és őrizzük a saját intézményre vonatkozó iratokat, plakátokat, képeket,
cikkeket; a helyi újságokat, a gyáli vonatkozású, illetve gyáli szerző által írt könyveket, hang-, videóés CD anyagokat; a szakdolgozatokat, amelyek Gyálról szólnak, vagy gyáli hallgató írt bármilyen
témában. A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény
szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében.
Fénymásolás, nyomtatás
A lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtár nyitva tartása alatt; lehetőség van
nyomtatásra is internetről, pendrive-ról, CD-ről.
Idősek könyvtári ellátása
A gyáli idő emberek könyvtári szolgáltatásának bővítését 2019 augusztusától megvalósítottuk.
A gyáli idősek otthonába minden hónapban ellátogatunk és rendszeresen 20-40 db könyvet viszünk, ami
1 hónapig ott lehet és a következő hónapban az idősek kérését figyelembe véve cseréljük új
olvasmányokkal. Fontos, hogy személyes jó kapcsolat alakult ki az idősek otthonának lakóival és a
munkatársakkal is.
Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a biztosítását, folyamatos
fejlesztését, hogy a könyvtárat minden korosztály az érdeklődésének, vagy céljainak megfelelően
sokrétűen tudja használni, betérő látogatóink megtalálják az őket érdeklő információkat, könyveket,
folyóiratokat és részt vehessenek a színvonalas programjainkon.
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A könyvtár rendezvényei, a könyvtár által meghirdetett pályázatok
2004 óta van nyaranta olvasótábor az általános iskolásoknak a gyermekkönyvtárban, melyen
kirándulunk, sokat játszunk, és egy adott téma köré építjük fel a foglalkozásainkat.
2019-ben két tábort is indítottunk a nagy érdeklődésre való tekintettel, 8-12 éveseknek és 12-15
éveseknek. A téma a csillagászat volt. Meglátogattuk a Csodák Palotáját, a Polaris Csillagvizsgálót és
részt vettünk egy szuper előadáson a MMKM Műszaki Tanulmánytárban. Meghívott vendégünk volt
Kovács István amatőr csillagász és Kapitány Dávid játékmester.
Nagy sikere van a gyerekek és szüleik körében a 2016-ban indított ünnepekhez, és évfordulókhoz
kapcsolódó kézműves foglalkozásainknak, amelyeket 2019-ben 2 új programmal bővítettük.
2019 októberében elindult a Társasjáték Klub, amely remélhetőleg 2020-ban állandó programunkká
válik.
Szintén októberben indult el az Iskolás leszek! iskolára hangoló foglalkozás, amelyet Anancsenkó Nyina
tanítónéni tart minden héten szerdánként.
A Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2007-ben vette fel Arany János nevét. Névadó, nagy költőnkre
emlékezve rajzpályázatot hirdettünk, amelynek nagy sikere volt. Ezen kívül volt vers- és prózaíró
pályázatunk és részt vettünk az Északi Irodalom Hetén, amely a skandináv írókat népszerűsítő országos
program volt.
Az amatőr írók és irodalomkedvelők összejövetele az Irodalmi Szalon, ahol versekről, irodalomról és
az életről beszélgetünk. Vezetője Farkas Évi színművésznő.
2015 szeptemberében vette fel az Irodalmi Szalon nevet. Tagjai közülük sokan a könyvtár korábbi versés prózaíró pályázatainak résztvevői, vagy nyertesei, valamint minden alkalommal jönnek új tagok,
érdeklődők, akik hallomásból, vagy a Gyáli Mi Újságból és a weboldalunkról olvasva a hirdetésünket,
szeretnék megmutatni alkotásaikat és megismerni a többieket. 2016 decemberétől az Irodalmi Szalon
önálló Facebook oldalon is elérhető, melyen olvashatóak az írók művei.
2019-ben a Távközlés Világnapja alkalmából rendkívüli előadásokat hallgathattak meg a gyerekek az
internet rejtelmeiről, veszélyeiről, valamint az okostelefon „okos” használatáról.
2017-ben indítottuk el Mesevarázs délelőttjeinket Karácsonyi Lászlóné Ibolya segítségével. A
mesedélelőttön az ünnepekhez, vagy évszakokhoz kapcsolódó népmesét hallgatnak meg a gyerekek,
majd az ezt követő kézműves foglalkozáson elkészíthetik a mese szereplőit, tárgyait, amivel otthon
játszani is tudnak.
2019-ben négy író-olvasó találkozót szerveztünk: Rédli László felnőtteknek tartott rendkívüli irodalom
órát, Böszörményi Gyula elvarázsolt bennünket az Ambrózy báró eseteivel, Csapody Kinga az Országos
Könyvtári Napok keretében az ovisoknak mutatta be Utazik a család sorozatát és Gyócsi László, akivel
visszarepültünk az időben és felidéztük Árpád korát.
A tavalyi évben 4 mini kiállítással vártuk az érdeklődőket, Ady Endrére, Arany Jánosra, a Költészet
Napjára és az 1956-os forradalomra emlékezve.
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2019-ben is részt vettünk a városi nagy rendezvényeken: a Városi Gyereknapon, a Pünkösdi Utcazenei
Fesztiválon, a Város Születésnapján és a Gyáli Advent rendezvénysorozaton.
2019 decemberében jelentkeztünk a könyvtárak számára országosan meghirdetett dekorációs
versenyre, ahol 83 könyvtár közül Gyál Város Könyvtára II. különdíjas lett.
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
ÉS LÁTOGATÓIK 2019-ben Összesen
Rendezvény
Felnőtt látogató Gyermeklátogató
A Közösségi Ház éves program-látószámában a Könyvtári rendezvény látogatószám 4 százalék
fő
0 volt 2019-ben, ami a Közösségi
202 fő Ház
Irodalmi Szalon
- 12 rendszeres202
volt 2019-ben.
A Könyvtár
használók
száma 10970
alkalom
látogatószámához
180 fő
284 fő
464 fő
Mesevarázs – 10arányosítva
alkalom 9,8 százalék.
140 fő
262 fő
402 fő
Farsangolás, Húsvétoló,
Anyák Napja, Mikulás,
Adventi készülődés
110 fő
0
110 fő
Internet tanfolyam – 6
tanfolyam 30 alkalom
Író-olvasó találkozó: Rédli
52 fő
45 fő
97 fő
László, Böszörményi Gyula,
Csapody Kinga, Gyócsi
László
24 fő
200 fő
224 fő
Távközlés Világnapja
Városi Születésnap
260 fő
240 fő
500 fő
12 fő
64 fő
76 fő
Népmese Napja
12 fő
97 fő
109 fő
Iskolai, óvodai csoportok
könyvtárlátogatás -4
38 fő
6 fő
44 fő
Versíró, prózaíró és
rajzpályázat,
eredményhirdetés
22 fő
0
22 fő
Szent Iván éj Farkas Évivel
220 fő
390 fő
610 fő
Városi Gyereknap – totók,
színezés, rajzolás
könyvárusítás
12 fő
144 fő
156 fő
Olvasótábor – 2x4 nap
27 fő
59 fő
86 fő
Rajzfilmünnep és
diafilmvetítés - 3 alkalom
43 fő
73 fő
116 fő
Társasjátékozás és
Társasjáték Klub - 5
alkalom
160 fő
240 fő
400 fő
Utcazenei Fesztivál
360 fő
60 fő
420 fő
Mini kiállítás és Költészet
Napja - 4 alkalom
23 fő
80 fő
103 fő
Iskolás leszek – 9 alkalom
Összesen:

1897 fő

2244 fő
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4141 fő

8. Kommunikáció, marketing
A modern világban, a naprakész és pontos kommunikáció elengedhetetlen. A kommunikációs
platformjain a Közösségi Ház gyors, pontos, hatékony információáramlást tud vezérelni. 2019-ben
bővítettük a térségi kommunikációs hálót. Továbbra is jelen van a ház a hagyományos felületeken:
plakátok, Gyáli Mi Újság, programajánló a Williams Tv-ben és elektronikus körleveleken, beépített
képújságon és személyes kapcsolattartásban.
9. Az intézmény kapcsolatrendszere
Az intézmény első számú partnere Gyál Város Önkormányzata. 2019-ben hatékony munkakapcsolat
jellemezte az együttműködést. Szakmai szervezetekkel őriztük és bővítettük az együttműködést. A
városban működő civil szervezetek korrekt és színvonalas munkakapcsolat van.
10. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen egy XXI. századi
közösségi térrel kapcsolatos felhasználói igényeknek, folyamatos fejlesztésekre volt, van és lesz is
szükség. Ezen a téren Gyál Város Önkormányzata elkötelezett, így 2019-ban 4,66 millió Ft állt
rendelkezésre az úgynevezett érdekeltségnövelő pályázati támogatás igénybevételéve 3.000.000 Ft
önrész biztosításával. A tervezett fejlesztések mindegyike indokolt és szükséges volt.
A tervezett és megvalósított fejlesztések keretében visszaépült a páholy, ahol további 42 néző foglalhat
helyet. A színházterem hangrendszer-fejlesztést kapott, a hang- és fénytechnikusi pult a volt
mozigépházba került. A páholy tűbiztos – a szabványoknak megfelelő – textilburkolatot kapott. A páhol
fejlesztésével együtt a színházteremhez szervesen kapcsolódó szervízblokkok (mosdók) is elektromos
kézszárító berendezést kaptak, két darab Airblade RSS88K-70d készülék került beépítésre. Részben
cseréltük – saját bevételből - az intézmény lámpatestjeit, a könyvtárban teljes lámpázatcserét végeztünk.
Átépült az öltöző, a tűzérzékelők teljes cseréjét végeztük el. Pótoltuk a bútorzat egy jelentős részét.
Kisebb számítástechnikai és audiovizuális eszközfejlesztésre is lehetőségünk nyílt. Felújítottuk a
Kamaragaléria tereit, hang és vetítőrendszert építettünk ki, bővítettük a színháztermi és az egyéb
foglalkoztató terek berendezését is.
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11. Összegzés
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019-ben, megerősítette működési kereteit. Az
intézményi reorganizációs folyamatai 2019-ben befejeződtek. A szakmai-szervezeti-közkapcsolatikommunikációs keretek stabilak voltak. Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési
keretszámok között működött, bevételei előirányzatát teljesítette.

Gyál, 2019. január 27.

Bretus Imre
Intézményvezető

Dátum:

……………………………..
aláírás
Fenntartó
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