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1. Helyzetelemzés 

A 2020-as év egyszerre szólt a megkezdett, sikeres szakmai folyamatok megerősítéséről és a 

vírushelyzetből adódó folyamatos és kényszerű alkalmazkodásról. Az éves tervezett működést 

nagymértékben befolyásolta az országot súlytó Covid járványhelyzet. Március közepétől három 

hónapon át, majd novembertől az év végéig Intézményünk, folyamatosan – a kormányzati 

intézkedések okán – nem fogadhatott látogatókat, nem nyújthatott közművelődési, könyvtári és 

lakossági szolgáltatásokat. A karanténidőszak befolyásolta az éves programszámot, 

látogatószámot, kedvezőtlenül befolyásolta a fenntartó által terveztett és elvárt bevételi összeg 

teljesülését.  
 

A statisztikai mutatószámokat ugyanakkor az öthavi korlátozások adatainak tükrében érdemes 

áttekinteni. Pozitív és az objektív mutatószámok alapján kijelenthető, hogy a Közösségi Ház 

fejlődésének lendületét a covid járvány és a korlátozó intézkedések sem tudták megtörni. 2020-

ban az éves látogatószám 53 748 fő volt a múltévi 113 836 főhöz képest. Ezen adaton belül a 

Könyvtár éves látogatószáma 14 949 fő az előző évi 33 300 főhöz képest. A Közösségi Ház 

által szervezett és kísért éves programszám 1688 volt, amely a járványhelyzet és a kötelező 

zárva tartás miatt a múlt évi 3205 képest 47 %-os csökkenést mutat. Ez az adat a Könyvtár 

esetében 76 programról 45-re csökkent, ami 41%-os visszaesést jelentett, a könyvtári 

programok látogatószáma 2190 fő volt. Az olvasók 21.260 kötetet kölcsönöztek ki az elmúlt 

évben. 

A honlap és a Facebook felületek látogatottsága viszont intenzíven nőtt. A Közösségi Ház Fb 

profil követőinek száma 22%-al 3291 főre nőt, az elért olvasók száma pedig heti 18 ezer fő volt. 

A weboldal esetében a felhasználók száma 9550, az oldalmegtekintések száma 55 343, az új 

látogató száma 82.9 %-os növekedést mutat. Ez annak volt köszönhető, hogy a munkatársak 

professzionális módon azonnal reagáltak a megváltozott helyzetre és kulturális 

tartalomgyártásba kezdtek, fenntartva a közönség figyelmét, érdeklődését.  

A Közösségi Ház éves rendezvénylátogató számában a Könyvtári közművelődési rendezvény 

látogatószáma 5,4% volt 2020-ban. A Könyvtár rendszeres felhasználóinak száma 12.759 fő 

volt 2020-ban, ami a Közösségi Ház látogatószámához arányosítva 24 százalék volt. Az 

arányosított adatok azt mutatják, hogy a Közösségi Ház és Városi Könyvtár mind 

látogatószámában, mind a programszámok tekintetében, a járványhelyzet ellenére megőrizte a 

2019-es dinamikus fejlődésének az ívét, az intézmény stabil alapokon áll.  
 

Az Intézmény működésének szervezeti, szakmai, kommunikációs és közkapcsolati 

rendszereinek a megerősítése a lehetséges működési kereteken belül tovább folyt. A Közösségi 

Ház aktív formálója a város közösségi életének. A programstruktúrát – az elvárásához igazodva 

évadokra bontott – tervezés alapján állítottuk össze. Az őszi-tavaszi, nyári program-, és 

fesztiválkínálat és az őszi-tavaszi kínálat már a 2020-2021 közötti időszakra tervezett, ami 

áttekinthetőbb a közönségnek, hatékonyabb kommunikációt és közönségszervezést tett 

lehetővé.  
 

A járványhelyzet a tervezést követő megvalósítást is befolyásolta, számos népszerű eseményt 

el kellett halasztani. Ugyanakkor reagálni kellett a nyári időszak újra nyitása alatt arra a 

kormányzati szándékra, hogy a Köszönjük Magyarország! támogatási forma keretében, rangos 

programokat tudtunk városunkba hozni, ezzel támogatva a nehéz helyzetbe került 

előadóművészeket.  

A legfontosabb közösségfejlesztési pilléreket is érintette a járvány. Gyermekszínházi 

előadásból lényegesen kevesebbet tudtunk rendezni, tervezett felnőttszínházi programok, 

koncertek, klubprogramok, fejlesztési programok, rekreációs, egészségmegóvó, 

környezettudatos események, civil események maradtak el az év során. Ugyanakkor a karantén 

idején kívül, továbbra is sikeres események zajlottak: Magyar Kultúra Napja, I. Arany János 
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Versmondó Verseny,  Szüreti Fesztivál, Filmklubsorozat. Megünnepelhettük a 40 éves 

Kertbarátkört és a 60 éves Könyvtárat. Nagy sikere volt az Eisberg Magyaroroszág és a 

Közösségi Ház közös szervezésében megrendezett egészségügyi szűrőprogramnak, és az 

atomenergiát bemutató Paks II. Tájékoztató kamionnak is. Februárban sikeres volt a VIII. 

Böllérverseny program. 
 

A hagyományos gyáli értékek mellett a programkínálathoz szervesültek az új 

közösségfejlesztési tartalmak is: a nyári gyermektábori kínálat (7 tematikus tábor 7 héten át, 

100 gyermek táborozott a Közösségi Házba), az ifjúságfejlesztési program, környezettudatos-, 

rekreációs-, egészségmegőrző- és a társadalmi elfogadást erősítő HEP, ifjúsági zenei és színházi 

tehetségfejlesztő programok kerültek előtérbe, fejlesztve az egyéni és társas kompetenciákat. 

Kiemelkedő siker volt az új alapokra helyezett Szüreti Fesztivál és Gyál Város Közösségi 

Karácsonyfájának fogadtatása. A karácsonyi közösségi kampányunkkal 16 ezer gyálit értünk el 

a felhívásunkkal.  
 

2020. október 8-án méltó módon tudtuk megünnepelni a könyvtár 60. születésnapját. A méltató 

beszédeket követően díszoklevelek és emléktárgyat átadására került sor a könyvtár 

dolgozóinak. A könyvtárvezetője emléklappal köszönte meg azok munkáját, akik a könyvtár 

életében fontos szerepet játszottak/játszanak. A kiállításra 13 tabló készült, amelyeken hat 

évtized fontosabb mozzanatait tekinthette meg a közönség.  

Az intézmény humánerőforrás állományát sikerült megőrizni. A kulturális ágazat egészét 

érintette a jogviszonyváltás, miszerint a közalkalmazotti jogviszony év közben 

munkaviszonnyá alakult. A szervezet nem vesztett el vezető munkatársakat, kizárólag egy fő, 

takarítói álláshelyen dolgozó munkavállaló távozott a jogviszonyváltással összefüggésben. A 

fluktuáció következtében az év során 4 munkavállaló távozott az Intézményből, egy 

munkavállalót közös megegyezéssel távolítottunk el a szervezetből. A fluktuáció az ágazatra 

jellemző – nemzetgazdasági átlagtól eltérő – bérekkel áll leginkább összefüggésbe. December 

során a jogviszonyváltás következményeként a munkavállalók 6 százalékos ágazati 

bérfejlesztést kaptak, 2020. január 1-ig visszamenőlegesen. Az ágazati béremelés és a 2021-es 

költségvetésben tervezett 5 százalékos bérfejlesztés és a caffeteria keret emelkedése reményeim 

szerint átmenetileg stabilizálja a munkatársi kört. Jelenleg minden a fenntartó által 

engedélyezett álláshely (16 fő) fel van töltve.  
 

A könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai kereteinek működése 2020-ban biztosított 

volt. A jogviszonyváltás következtében az önkormányzattal együtt módosítanunk kellett az 

alapító okiratot és az SZMSZ-t is, a munkavállalók új munkaköri leírásokat kaptak, amelyek – 

finomhangolást követően - összhangban vannak a november 1-jén megjelent miniszteri 

rendeletben szabályozott munkakörökkel. A Magyar Államkincstár által a fenntartó 

gazdálkodási területeit érintő megállapításokat, folyamatosan egyeztetve kezeltük, az 

Intézményt érintő megállapításokat korrigáltuk. 
 

Az Intézményben a környezettudatosság elvét követve tovább fejlesztettük az adminisztrációs 

eszközeinket és rendszereinket. Az iktatási rendszer, a programegyeztetési rendszer, a 

statisztikai adatgyűjtési rendszer, a belső kommunikációt és működést szabályozó rendszerek 

elektronikus háttereken futnak, ezeken a területeken 98 százalékkal csökkentettük az irodai 

papírfelhasználást. A szakmai működést előre kidolgozott és meghatározott protokollok 

szabályozzák, ezzel csökkentve a koordinációs hibák lehetőségét.  

 

Az Intézmény gazdálkodási, finanszírozási helyzete szigorú gazdálkodással, a költségvetési 

keretek átcsoportosításával biztosított volt. A fenntartó által a költségvetésben előirányzott 21,8 

millió Ft bruttó bevétel nem teljesítettünk, a realizált bevétel 11,4 millió Ft és 1,5 millió Áfa 

visszautalás volt. Ezen belül a könyvtár 769.000,- Ft saját bevételt ért el. Így – a járványhelyzet 
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okán – 13,5 millió Ft-ot tudott az Intézmény saját bevételként realizálni. A hiányt a 

költségvetésben szükségessé vált tartalékolni, így a bevételek elmaradása nem okozott 

gazdálkodási, likviditási problémát.  

A könyvtárként működő épületszárny alapterülete 452 m2..  A szakmai ajánlások alapján, 

Gyálon, lakosságszámarányosan 1500 m2-es épület szolgálhatná megfelelően a lakosság 

érdekét. Ez a fizikai adottság már rövidtávon is kedvezőtlenül érinti a szolgáltatásfejlesztést és 

a lakossági igények kiszolgálását. Középtávon pedig kifejezetten negatív hatással van a város 

kulturális életének további fejlesztésére. Ha, és amennyiben a következő hét éves EU-s 

fejlesztési ciklusban nyílik rá lehetőség a Közösségi Ház felújítása elkerülhetetlen és tervezni 

célszerű egy 1700-2000 m2 korszerű, minden lakossági és oktatási igényt kielégítő önálló 

könyvtár épület építését. Pest megye leválásával a fővárostól, a megye a leghátrányosabb régiók 

közé tartozik, ami forrásallokációs lehetőséget is jelent. Megfelelő önkormányzati és szakmai 

előtervezéssel reális esélye van Gyálon jelentős kulturális beruházások és fejlesztések 

elvégzésére, mind a könyvtár, mind a közművelődési szolgáltató terek tekintetében.  

2020-ban a Koronavírus helyzetre való tekintettel, kihasználva a zárva tartás idején elvégeztük 

a teljes könyvtári állomány revízióját. Az EMMI-t vezető miniszter és a pénzügyminiszter 

3/1975./VIII.17/KM-PM számú együttes rendelete és a könyvtári állomány ellenőrzésről szóló 

szabályzat alapján a 25.001-75.000 könyvtári egységgel (élő állomány) rendelkező könyvtárak 

esetében 5 évenként kötelező és teljeskörű állományt ellenőrizést kell végezni. A könyvtárban 

utoljára 2013-ban volt teljes állományellenőrzés, amelyet csak rendezett szervezeti keretek 

között lehet elvégezni. Jene Miklósné igazgatóhelyettesi megbízásával és könyvtárvezetői 

pozíciójának megerősítésével a szervezeti keretek stabilizálódtak, valamint a revízióhoz 

szükséges szakmai és irányítási keretek megteremtésével a Közösségi Ház ezt a kötelező 

feladatát is, megfelelő profizmussal el tudta végezni. Az intézmény munkatársai minden belső 

erőforrást megmozgattak, hogy az állományi revízió gyorsan, hatékonyan történjen. A leltárt 

két hónapot vett igénybe, 2020. június 3-tól július 29-ig a könyvtár és a Közösségi Ház dolgozói 

ez idő alatt megfeszített munkát végeztek. A revízió lezárásával 100 százalékos lett az 

állományi feldolgozottság. 2020. december 31. állapot szerint a könyvtári élő dokumentum 

szám 61.439 db volt. 
 

Intézményben egyre nagyobb gondot jelent az épületüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok és 

azok kapcsán felmerülő nem tervezhető, rendkívüli kiadások. A közel 20 éves épület gépészete, 

nyílászárói elavultak, a színházteremben nem megoldott a levegőcserélés, az épületben 

hiányzik a hatékony klimatizálás. November végén a tűzvízvezeték szivárgását tapasztaltam, 

amelynek a hibajavítás munkálatainak előkészítése megkezdődött, a javítási munkálatok 

tervezett befejezése 2021. január 19.  
 

Az állagmegóvás keretében felújítottuk színházterem és civil terem 200 négyzetméternyi 

parkettázatát. A színházteremeben az éves érdekeltségnövelő pályázatból fénytechnikai 

fejlesztést végeztünk, mindegy 5 millió forint értékben. Megújítottuk az épület auláját, 

kisfoglalkoztatóját, kifestettük a földszinti közlekedőtereket, áthelyeztük a ruhatárat. 

A Közösségi Ház saját bevételének felhasználásával a könyvtári világítás cseréjét is elvégeztük. 

2019 decemberében elkezdődött a könyvtár teljes világításának felújítása, cseréje, ami 2020-

február első napjaiban be is fejeződött. Így egy korszerű, világos, modern világítást kapott a 

könyvtár. A világításcserére 3.300.000 Ft-ot fordítottunk saját forrásból. 

 

2020. december 23-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár között támogatási 

megállapodás jött létre. A Közház szakmai csapata támogatási igényt nyújtott be a Zenei 

produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A pályázati kiíró 

minisztérium a támogatási igényt elbírálta, és a ZPT-B-2020-0023 azonosító számon beadott 
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Gyáli Aréna Klubkoncertsorozat megvalósítására 8,7 millió forint vissza nem térítendő 

támogatást ítélt meg Intézményünknek. A technikai berendezésekre fordítható eszközfejlesztési 

támogatás célja, hogy 2021. június végéig minimum 12 magyar, élőzenés, könnyűzenei koncert 

jöjjön létre Gyálon. A megállapodás alapján a megvalósítás időtartama: 2020. március 15 – 

2021. június 30. A Gyáli Aréna Klubkoncertek projektet a Közösségi Ház munkatársai 2020. 

december 28-án – a támogatási okiratban foglaltak szerint - elkezdték. A projekt indításaként 

meghatároztuk a program és a beruházások ütemezését, elkezdtük a konkrét zenekari 

produkciók ismételt egyeztetését és az időpontok tervezését, egyeztetését. A tervezés 

figyelembe veszi a járványhelyzet kapcsán hozott kormányzati intézkedéseket is, így a 

decemberi projektindítást követően  2021-ben a második ütemben a beruházásokat, 

eszközbeszerzéseket végezzük, majd harmadik ütemben 2021 március és június között kerül 

sor a kortárs, könnyűzenei koncertekre a Közösségi Ház koncert színpadain. 

2020. novemberében három pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Az egyik 

könyvtári eszközfejlesztésre, a másik klubmozi sorozatra és a harmadik egy szakmai 

konferencia megrendezésére vonatkozott. Reményeink szerint a három pályázat támogatói 

okirata 2021. év elején aláírásra is kerülhet. A három pályázatban reményeink szerint 2,3 millió 

Ft forrást tudunk lehívni. 
 

A NAV jogszabályok alapján 2020. július 1-től minden nem lakossági partnernek on-line 

számlát kell kiállítani. Ennek a jogszabályi kötelezettségnek a teljesítésére informatikai és 

könyveléstechnikai eszközfejlesztést kellett végezni, mind az infopult, mind a gazdasági iroda, 

mind a könyvtár területén. A fejlesztést úgy végeztük el, hogy a 2021. január 1-től hatályban 

lépő új NAV szabályoknak is teljes körűen (magánszemélyeket is beleértve) megfeleljen az 

Intézmény.  
 

2020. július 30-án a Közösségi Ház informatikai szerverét és eszközeit rosszindulatú 

számítógépes zsaroló-vírustámadás érte. Az intézményi, beleértve a könyvtári rendszereket is 

összeomlottak, az eszközök és szoftverek működőképtelenek lettek, csak a felhő és az 

intézmény eszközeitől független internetalapú szolgáltatások működtek. A vírustámadás a 

rendszergazda tájékoztatása szerint ismeretlen szerverről és helyről érkezett, a támadó nem volt 

beazonosítható, a vírus a levelezőprogramokon keresztül került be a rendszerekbe. A zsaroló-

vírus támadás elhárítása és a rendszerek visszaállítása még július 30-án elkezdődött, 

fokozatosan történt. A támadás következtében a számítástechnikai eszközök és programokat 

újra kellett kalibrálni. A támadás követő rendszervisszaállítás és a szerver védelmi 

kapacitásának megerősítésére nem tervezett módon 239 ezer Ft-ot kellett fordítani. 

Szeptemberben a könyvtári informatikai rendszer – az elavult eszközök következtében – 

ismételten összeomlott, így ott 5 hálózatba kötött számítógép rendkívüli eszközfejlesztését 

kellett elvégezni, a további gépek cseréjét a 2021-es költségvetési tervezésben kívánjuk 

elvégezni. Az év során folyamatosan végeztük a kisebb állagmegóvási munkálatokat is: székek, 

asztalok kisbútorok javítását. 
 

A nyár folyamán villámcsapás következtében a gyengeáramú rendszerek, a telefonközpont 

tönkre ment. A kárt részben térítette az épületbiztosítás, az eszközcserét jellemzően saját 

erőforrásból kellett megoldani. 
 

A 2019-ben megkötött BÜFÉ üzemeltetési szerződés feltételeit a bérlő folyamatosan 

megszegte, nem megfelelő minőségben szolgáltatott. A Ptk-nak megfelelően több alkalommal 

írásban felszólítottuk a szerződésben rögzítettek teljesítésre, amitől a bérlő elzárkózott. Hosszas 

egyeztetést követően a felek egyetértésben úgy döntöttek, hogy az együttműködési 

megállapodást egyező akarattal megszűntetik, amely szeptemberben megtörtént. 

Intézményünket anyagi veszteség nem érte, a bérlő megalapozatlan kártérítési igényét nem 
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teljesítettük, jogvita nem állt elő. Új BÜFÉ üzemeltetési pályázat került kiírásra 2020. 

októberben, de a covid helyzet okán erre a pályázatra nem érkezett értékelhető ajánlat.  
 

Stabilizálódott az Intézmény közkapcsolati rendszere, a Közösségi Háznak napi, hatékony a 

kapcsolata a gyáli intézményekkel és közösségekkel. A gyáli intézményekkel, civil 

szervezetekkel, egyházakkal folyamatos, hatékony és konstruktív a közös célok, feladatok 

megvalósítása. Az óvodákkal, iskolákkal az Intézmény szorosan együttműködik a szakmailag 

megalapozott pedagógiai munkát támogatva, közművelődési alapelveken nyugodva.  
 

A Gyáli Arany Gyermeknéptánccsoport működési keretei is biztosítottak voltak 1,2 millió Ft 

értékben, jelmezek, kellékek, hangzóanyagok kerültek beszerzésre. A tánccsoport fejlődési 

feltételei minden szempontból biztosítottak a fenntartó részéről.  
 

A Közösségi Ház vezetésének gyors, hatékony intézkedéseinek köszönhetően a 

járványveszélyben Intézményünk jól teljesített, a munkatársak között covid megbetegedés nem 

történt, az Intézményből covid fertőzés nem indult ki, meggátoltuk, hogy a gyáli közösségek, 

polgárok az Intézményben kapjanak fertőzést.  
 

Aktivitás formája 

Alkalmak 

száma  

Alkalmak  

száma  

Résztvevők     

száma 

Résztvevők     

száma 
Megjegyzés 

          

2019 2020 2019 2020   

Saját szervezésű 

kulturális 

rendezvény  

335     298     24 805     19 575     

Színházi előadások, 

koncertek, ismeretterjesztő 

előadások, táborok, 

könyvtár használat 

Kiállítás 10 5     5 260     4 564     
A kiállítások teljes 

időtartama alatt 

Egyéb rendezvény 62  74     27 444     2 964     

Közéleti, közösségi és 

magánrendezvények 

(oktatás, esküvő, családi 

bulik, állásinterjú, 

befogadott színházi 

előadások) 

Civil közösségek 

aktivitása 
530     364     9 513     5 333     

Egyesületi programok 

(taggyűlések stb.) és a 

nagyközönség számára is 

nyitott programok 

összesen 

Tanfolyamok 1 202     824     15 249     10 420     
*Az összes tanfolyami 

alkalmak száma 

Termékbemutató

k  
                -                       -                           -                         -         

Rendezvények 

közszoláltatási 

feladat keretében  

387     6     3 881     212     

véradás, iskolai próbák, 

lakossági fórum, 

közmeghallgatás 

Közösségi 

szolgáltatások  
470     107     2 684     6 864     

Közszolgáltatók 

ügyfélszolgálatai, 

jegyértékesítés, Internet-

használat, stb.(becsült 

adat) 

Fontosabb 

aktivitások külső 

helyszíneken 

     10     25 000     3 816     

Böllér fesztivál, adventi 

hétvégék, nemzeti ünnepek 

stb.(becsült adat) 

  3 205     1 688     113 836      53 748       

      

1. számú  táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 

2019-ben és 2020-ban 
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2. A 2020. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 76. § (2) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése. 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. A feladatvégzést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai alapján 

végzi az intézmény. 

 

3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló további tényezők 

Az épületben fennállása óta hozzávetőlegesen 1,12 millió ember fordult meg. Az épület és a 

telek adottsága bővítést nehezen tesz lehetővé. A jelentős térhasználat következményeként 

generálfelújítást célszerű ütemezni 2021-23-ra. Az intézmény és a város civil szervezeteinek 

kapcsolatát jól szervezett, 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). 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.   

Neves előadók közreműködésével egészségnapokat tartottunk, melyet több alkalommal a 

Cukorbetegek Egyesületének aktív közreműködésével valósítottunk meg. Vendégünk volt 

többek között Monspart Sarolta, Győrfi Pál, Redenszky Mária, Vida Ágnes anyapszichológus.  

A Közösségi Ház saját csoportjai továbbra is aktívan alakítják Gyál kulturális életét. A Gyál 

Városi Fúvószenekar 2020-ban két alkalommal is emelte a programok színvonalát. A gyáli 

Arany Gyermeknéptáncegyüttes, a Foltvirágok Foltvarró Kör, a Kovács István Pál Dalkör, a 

Pörög a Gyáli Szoknya, a sakk kör, a baba-mama klub aktív részesei a Közösségi Ház életének.  

A XXX. Gyáli Téli Tárlat 2020-ban a járványhelyzetre való tekintettel nem került 

megrendezésre, azt 2021-re halasztottuk.  
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2020-ban a visszaállított kamaragalériában tovább bővült a gyáli értékeket bemutató kiállítás, 

a tárlatokat hozzávetőlegesen 3500-4000 fő tekintette meg.  

Az intézmény továbbra is partnere volt a társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények 

lebonyolításának. Helyet biztosítottunk lakossági-, politikai fórumoknak, polgári esküvőknek, 

közgyűléseknek, iskolai-, óvodai ünnepségeknek. 2020-ban csak a Böllérverseny került 

megrendezésre, a látogatószám a programon elérte a 3000 főt.  

Az intézmény rendezte a nemzeti és egyéb városi ünnepeket is: Magyar Kultúra Napja, Nemzeti 

Összetartozás Napja, nemzeti ünnepek, a megemlékező rendezvények látogatószáma 700 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 Covid helyzet miatt nem tudta teljesíteni, de minden módszer, 

eszköz adott ahhoz, hogy azt a hiányosságot a korlátozó intézkedések feloldását követően 

pótoljuk.  
 

Az 2. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen használó közösségek 

mennyi időt töltöttek és mekkora értékben 2020-ban a házban. Tájékoztatásként jelezzük, Gyál Város 

Önkormányzata listaáron számolva mennyi további „támogatással” segítette a város civil és egyéb 

szervezeteinek, működését.  
 

Megnevezés (civil szervezet, klub, 

egyéb) 

Órák száma 

2020-ban 

Százalékos 

megoszlás 

Terembérleti díj 

listaáron számolva 

(Ft) 

Solymári Béla Nyugd. Ped. Klub 8 0,9 72 000 Ft 

Cukorbetegek Egyesülete 94 10,1 1 167 000 Ft 

NYHKE 1 0,1 9 000 Ft 

NYANYK 9 1,0 129 000 Ft 

Gyáli Horgászegyesület 7 0,8 63 000 Ft 

Kertváros szociális központ 3 0,3 27 000 Ft 

Kertbarát Kör 170 18,3 2 317 500 Ft 

PGYSZ 80 8,6 1 936 000 Ft 

Baba-mama klub 22 2,4 198 000 Ft 

Gyáli Arany Gyermek Néptánc 74 7,9 1 789 500 Ft 

Gyál Városi Fúvószenekar 72 7,8 1 770 000 Ft 

Kovács István Pál Dalkör 74 7,9 891 500 Ft 

Sakk sport kör 149 16,1 1 341 000 Ft 

Foltvirágok Foltvarró Kör 41 4,4 349 000 Ft 

GYÖSZ 13 1,4 122 250 Ft 

Polgármesteri Hivatal 7 0,7 130 500 Ft 

Táncpróba (Emilió) 50 5,4 1 250 000 Ft 

Kaleidoszkóp színpad 56 6,0 514 500 Ft 

Összesen 928 100 14 076 750 Ft 

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

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 és a releváns közéleti tartalmaknak. Több esetben érkezett lakossági panasz 

az újság késett, vagy hiányos terjesztéséről.  

 

5. Foglalkozások, felnőttképzés 

A hagyományos művelődési házak feladatkörébe tartozik a napi rendszerességgel megforduló 

tanfolyamok, szakkörök befogadása és működtetése. Gyálon nagy igény mutatkozik erre, 

hétköznap a kiadható termeket már csak a reggeli, délelőtti és kora délutáni órákban tudunk 

biztosítani. A Közösségi Házban jellemzően 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. A Közösségi 

Házban megvalósított programok műhelymunka, projekt és work shop programok. Ezek a 

foglalkozások ilyen módon nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá. Ugyanakkor a 

Közösségi Házban két andragógus szakember is dolgozik, az alapító okirat is nevesít 

feladatkört, így igény esetén bármilyen tartalmú és a felnőttképzési törvénynek megfelelő 

felnőttképzési programra is sor kerülhet.  

 

6. Filmszínházi tevékenység 

Gyálon 2020-tól újra van klubmozi, rendszeresen került sor filmek vetítésére. A program 

megalapozza a 2021-től tervezett mozifejlesztési programokat. 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 megteremtettük a Közösségi Ház udvarán egy 2021-től működő nyári 

kertmozi technikai kereteit.  

 

 

Beszámoló részt Jene Miklósné általános igazgatóhelyettes, könyvtárvezető készítette. 

 

 

A könyvtár tevékenysége 2020 - Alapfeladatok 

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 könyvtári 

eszközrendszeren alapuló közművelődési tevékenységbe, rendszeresen szerveznek 

vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, egyéb könyvtárszakmai és 

könyvtárszakmai alapokon nyugvó közművelődési rendezvényeket.  

A 2020-as év rendkívüli volt az intézmény számára a vírusjárvány miatt. Tavasztól általános 

óvintézkedéseket betartva működött a könyvtár: zárt térben, maszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás, létszámkorlátozás lépett érvénybe. A visszahozott dokumentumokat 

biztonságosan kezeltük: fertőtlenítettük és 72 órás karanténba tettük. Könyv összekészítő 

szolgáltatásunk is elindult, telefonon, vagy e-mailben kért könyveket összekészítettük és egy 

adott időben vehették át az olvasók a könyvtárban. A vírushelyzet súlyosbodására való 

tekintettel később a könyvtár látogatókat nem fogadhatott, a szolgáltatásokat az olvasók nem 
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vehették igénybe, mivel csak így volt biztosítható a vonatkozó kormányrendeletek 

betarthatósága. 

A könyvtárnak sikerült dinamikusan alkalmazkodni erre a nem várt helyzetre és a zárva tartás 

ellenére meg lévő szolgáltatásainkat átgondolva, illetve újak megvalósításával megtalálni 

azokat a lehetőségeket, amelyekkel olvasóinkat támogatni tudjuk. A könyvtári szolgáltatások, 

információk egy része az Intézmény virtuális-kommunikációs csatornáin folyamatosan bővült 

a karanténidőszak alatt. Emellett háttérmunkákat végeztünk: teljes állományellenőrzés, 

állományrendezési feladatok, a szabályzatokkal kapcsolatos tennivalók, online, vagy telefonos 

tájékoztatás, állománygyarapítás és feltárás. Szakmai innovációban kulturális ajánló, online 

rendezvény, online játékok, társadalmi szerepvállalás platformok indultak. 2020-ban a könyvtár 

szakmai kereteinek működése biztosított volt. 

  

 

 

 

A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze: 

 

Vásárolt könyvek 

Saját vásárlási keret:    3.079.000,- elköltve:  2.771.114,- 

Érdek. Növ. Pályázat:    1.399.000,- ebből könyvre elköltve: 981.990,- 

Érdek. Növ. Pályázat fennt. önrész:     1.600.000,- elköltve:  1.599.944,- 

Felajánlott SZJA 1%-a: (2019)         22.947,- elköltve:      22.953,- 

Felajánlott SZJA 1%-a: (2020)         32.336,- elköltve:      32.350,- 

Előirányzat összesen:              6.133.283,-  elköltve (dok.)  összesen:  5.408.351,- 

                   saját keret elköltve újságra:     307.930,- 

                                                     Érd. növelőből technikára költöttük :         417.067,-  

összesen: 6.133.348,-                                                    

 

Intézményi keretből +1 db könyv vásárlása: 2057,- 

 

Ajándék könyvek 

Kelló - Külgazdasági és Külügyminisztérium   130.000,- 

Kelló – Országgyűlési Kiadó        24.980,- 

Kelló-Méry Ratio Kiadó       94.800,- 

Miniszterelnöki Hivatal /Nemzeti Könyvtár:     70.000,- 

Petőfi Irodalmi Múzeum        20.962,- 

Olvasói ajándék:       67.614,- 

 

Ajándék összesen:              408.356,- Ft ajándékként leltározva 

  

 

 

Az Arany János Közösségi Ház Városi Könyvtárának 2019 tevékenysége  

 

 

Állománygyarapítás  

Vásárlással és könyvajándékkal, a Márai pályázattal együtt 2020-ban 5.968.747,-Ft 

értékben nőtt a városi könyvtár állománya. 
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Márai Pályázaton elnyert könyvek értéke 149.983,- 

2020-ban a dokumentumállomány gyarapodása a következő tételekből tevődik össze: 

VÁSÁRLÁSOK FT DB 

Saját dokumentum-vásárlási keretünk 2.771.114,- 1166 db 

Érdekeltségnövelő pályázat     981.990,- 403 db 

Érdekeltségnövelő pályázat fenntartói önrésze 1.599.944,- 671 db 

Felajánlott SZJA 1%-a       22.953,- 8 db 

Felajánlott SZJA 1%-a        32.350,- 12 db 

Összes vásárlás: 5.408.351,- 2260 db 

Intézményi keretből vásárolt 
 

 

 

Líra Könyvkiadó             2057,-                      1 db 

 

AJÁNDÉK 
  

Kelló - Külgazdasági és Külügyminisztérium 130. 000,- 26 db 

Kelló – Országgyűlési Kiadó    24.980,- 2 db 

Kelló-Méry Ratio Kiadó 94.800,- 12 db 

Miniszterelnöki Hivatal /Nemzeti Könyvtár:      70.000,-           28 db 

Petőfi Irodalmi Múzeum       20.962,-             7 db 

Egyéb ajándék /Líra, olvasók, kiadók, szerzők/ 67.614,-  28 db 

Ajándék összesen: 408.356,- 103 db 

 

Pályázat 
 

 

 

Márai program 149.983,- 54 db 

Vásárlás + ajándék + pályázat + intézményi keret 

 
5.968.747,- 2418 db 

2020-ban vásárlással 2261 db új dokumentumot tudtunk beszerezni, az ajándékba kapott 

103 db és a pályázaton elnyert 54 db könyvvel, összesen 2418 db dokumentummal nőtt az 

állományunk. Itt megjegyzendő, hogy az Érdekeltségnövelő támogatással elnyert összeg egy 

részét, összesen 417.067,- forintot műszaki eszközökre és berendezési tárgyakra, valamint a 

saját keretből újságra 307.930,- Ft-ot költöttünk. 

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, 2020-ban  

25 darabbal bővült. 

 

Fejlődési korlátok 

A könyvtárként működő épületszárny alapterülete 452 m2  holott a szakmai ajánlások alapján 

lakosságszámarányosan 1500 nm2-es épület szolgálhatná megfelelően a lakosság érdekét.  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 

1500m2 alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 alapterülettel. 

Raktárunk nincs, így a teljes állományt ezen a területen kell elhelyezni. A felnőtt részlegből 

különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat 
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tároljuk. Az évek során többször átrendezésre került a teljes állomány, amit a gyarapodás 

indokolt. 

A Közösségi Ház saját bevételének felhasználásával a könyvtári világítás cseréjét végeztük el. 

2019 decemberében elkezdődött a könyvtár teljes világításának felújítása, cseréje, ami 2020-

február első napjaiban be is fejeződött. Így egy korszerű, világos, modern világítást kapott a 

könyvtár. A világításcserére 3.3000.000 Ft-ot fordítottunk. 

2020-ban a Koronavírus helyzetre való tekintettel, kihasználva a zárva tartás idején elvégeztük 

a teljes könyvtári állomány ellenőrzését. A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 

3/1975./VIII.17/KM-PM számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzésről szóló 

szabályzat alapján a 25001-75000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként 

kötelesek a teljeskörű állományt ellenőrizni. Könyvtárunkban utoljára 2013-ban volt teljes 

állományellenőrzés. Az intézmény munkatársai minden belső erőforrást megmozgattak, hogy 

az állományi revízió gyorsan, hatékonyan történjen. A leltárt 2020. június 3-tól július 29-ig a 

könyvtár és a Közösségi Ház dolgozói felváltva, párban végezték. A revízió lezárásával 100 

százalékos lett az állományi feldolgozottság.  

A Némediszőlőn lévő – elavult - letéti állományt, és a könyvtárpolcokat visszaszállítottuk a 

Közösségi Házba (1809 db dokumentum) és így a teljes állományt leellenőriztük, a selejtezésre 

előkészítettük. 

A leltár folyamán megállapított hiány a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet alapján a 

megengedhető hiány (káló, normán belüli hiány) mértékén belül volt. 

A leltár során a nyilvántartás szerinti gépi állományunk nagyobb volt, mint a kézzel vezetett 

csoportos leltárkönyvünk. Ez azért van így, mert a több kötetes könyveket a számlák alapján 1-

db-ként vittük fel a csoportos leltárkönyvbe a gépre való felvitelnél ezek a könyvek (lsd. 2-, 

vagy több kötet) önálló könyvként szerepelnek, azaz 1 db a számlán az sokszor két, illetve több 

darab az Integrált Könyvtári Rendszerbe. A csoportos leltárkönyv vezetésének szokásjogát 

átvéve az előző könyvtárvezetőktől alakult így és ezt alkalmaztuk a gyakorlatban. Mivel 2013-

ban volt az utolsó állományi leltár, így ez a gyakorlat most került felszínre, most volt lehetőség 

a korrigálásra. 2020-tól a több kötetes könyveket is több darabnak vesszük, így az 

adminisztrációban sincs eltérés. A gép szerinti állományt a kézzel vezetett csoportos 

leltárkönyvvel összehangoltuk, így kisebb a hiba lehetősége, valamint sokkal hatékonyabban 

lehet az adatokkal dolgozni. 

A leltározás elvégzését követően még folytak az utómunkálatok: a számítógépes adatbázisban 

hiányosan szereplő dokumentumok adatainak helyes rögzítése, a törlésre kijelölt könyvek 

selejtezése (leltárkönyvből való kivezetése, törlési jegyzék készítése, törlés a számítógépes 

adatbázisból). 

A leselejtezett könyvek adminisztrációjában is volt eltérés, ami abból adódott, hogy a könyvtári 

állomány gépesítés elkezdése folyamán a címleltárkönyv alapján vitték be a könyvek adatait, 

ami már selejtként szerepelt a leltárkönyvben, azon könyvek adatai nem kerültek be a gépbe. A 

fent említett gépi és kézi adminisztráció eltéréséből adódóan a selejtezett könyvek 

adminisztrációját is összehangoltuk és 2020-tól ez is azonos lesz az adminisztrációban. 

2020. december 31. állapot: élő dokumentum összesen 61.439 db. 

 

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. (Állomány cserélődés, Könyvtári Intézet ajánlása) 

2020-ban 1563 db könyv került selejtezésre (ebből 533 db volt a leltári hiány), a 2418 db-

os gyarapítással együtt ez összesen 855 db állománynövekedést eredményezett. 
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Technikai eszközök 

2020-ban az Érdekeltség Növelő Pályázatából 417.067,-forintot technikai eszközökre 

fordítottunk.  
Dátum Számlaszám Honnan Megnevezés db Ft 

10.20. 
A22000063/0891/000

35 
Praktiker sötétítő vászonroló 3 14.095,- 

10.22. 2020/001457 Induct Trade Kft. 

Indukciós hurok 

(hallássérült olvasókkal 

való kommunikációhoz) 

1 81.232,- 

11.18. 374ELB2020 AVSpecialista Kft. BFullHD Projektor 1 220.900,- 

11.18. 374ELB2020 AVSpecialista Kft. Gurulós prezentációs asztal 1 32.900,- 

11.30. ARXU20000004727 Möbelix Fiókos tároló 3 8970,- 

11.30. ARXU20000004727 Möbelix Polc 1 8990,- 

11.30. ARXU20000004758 Möbelix Zárható görgős konténer  2 49.980,- 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen: 417.067,- Ft 

   

Beiratkozott olvasók száma 

2020-ban az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 1405 fő, ebből 

14 év alatti:  540 fő 

14-17 éves:                 150 fő 

18-29 éves:                 135 fő 

30-54 éves:                 333 fő 

55-65 éves:                   87 fő 

65 év feletti:               160 fő 

A regisztrált felhasználóból újonnan beiratkozott: 191 fő 

Egyre többen érdeklődnek a könyvtári programok iránt, így a látogatók száma egyre 

növekszik. 2019-ben a személyes használók és a látogatók száma összesen 33300 fő volt, 

idén ez a szám 14949 fő. 

 

Csoportos könyvtárlátogatások  

2020-ban 1 iskolai csoportnak (16 fő) tartottunk könyvtárhasználati- és könyvtárismereti órát, 

foglalkozást. 

 

Könyvtári bevételek alakulása 

A könyvtár bevételei a különböző szolgáltatásaink díjából állnak. Ezek a szolgáltatások és díjak 

2020-ban 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 rendelkező késedelmes olvasóinkat első alkalommal e-mail-ben, 

másodszor továbbra is levélben szólítjuk fel a könyvek visszahozására és a késedelmi díj 

megfizetésére. 2020-ban a vírushelyzetre való tekintettel, mindenkinek többször 

hosszabbítottuk a könyveit, késedelmi díjat nem számítottunk fel. 

2020-ban könyvtárunk 60 éves évfordulóját ünnepelte, ebből az alkalomból, aki szintén 2020-

ban ünnepelte 60. születésnapját annak az éves tagságát elengedtük, illetve ingyen iratkozhatott 

be a következő 1 évre. A könyvtár 2020-ban összesen 769.000,- Ft saját bevételt ért el.  

A kiegészítő szolgáltatásokat át kellett értékelnünk a 2020-as évben. A vírushelyzet alig tette 

lehetővé, hogy találkozzunk személyesen az olvasókkal, így megpróbáltuk a találkozást a 

virtuális térben. A honlap és a facebook követők száma nőtt a tavalyihoz képest. 2020-ban 

könyvtárunkban 158 fő 224,5 órában tudta használni az internetet tanulásra, kutatásra. 
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2020-ban 9 közösségi szolgálatos diák 152 órát, 1 főiskolai hallgató 10 órát és 1 

segédkönyvtáros diák 71 órát töltött könyvtárunkban gyakorlati órában. 

Az idősek könyvtári ellátását csak részben tudtuk folytatni, amely 2019 augusztusától 

megvalósult és nagy sikere volt. 

A könyvtár rendezvényei, a könyvtár által meghirdetett pályázatok egy részét tudtuk csak 

megvalósítani. 

2020-ban két tábort is indítottunk a nagy érdeklődésre való tekintettel, 8-12 éveseknek és 12-

15 éveseknek. A téma a sport és az olimpia volt. Mivel nem akartuk a gyerekeket kitenni az 

utazás, illetve a sok emberrel való találkozásnak, így a megszokott kirándulások elmaradtak, de 

helyette a gyáli Millenáris parkban töltöttük el a játékidőt: szám háborúztunk, kidobóztunk, 

kötelet húztunk és számos szabadidős játékot kipróbáltunk. 

Vendégünk volt Geburth Ágnes feketeöves karatemester, aki a karate sport szépségeit, 

nehézségeit mutatta be a gyerekeknek és készült egy kis formagyakorlatos bemutatóval is. 

Másik vendégünk Kapitány Dávid játékmester volt, akivel egy fergeteges társas délutánt 

tölthettünk el. 

A nagy sikerű kézművesfoglalkozások 2020-ban szinte mind elmaradtak egyedül a Farsangolót 

tudtuk megtartani. 

A 2019 októberében elindult Társasjáték Klub programunkat 2020-ban csak 3 alkalommal 

tudtuk megrendezni. 

2020 márciusában lezárult az előző évben indult Iskolás leszek! iskolára hangoló 

foglalkozássorozat, amelyet Anancsenkó Nyina tanítónéni tart minden héten szerdánként, de 

sajnos ennek a programnak is a nagy része elmaradt. Szeptember új csoport indult, de ez is csak 

november elejéig tartott. 

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2007-ben vette fel Arany János nevét. Névadó, nagy 

költőnkre emlékezve 2020-ban Képregényrajzoló pályázatot hirdettünk, amelynek nagy sikere 

volt. Ezen kívül megtartottuk a vers- és prózaíró pályázatunkat is.  

Kner Imre tipográfus, nyomdász, könyvművész születésének 130. évfordulója alkalmából 

kiállítást rendeztünk, amely 3 hétig volt megtekinthető a könyvtár előterében. 

A könyvtár életében fontos volt a 2020-as év, hiszen a könyvtár fennállásának 60. évfordulójára 

készültünk számos programmal. Ezek közül néhányat tudtunk csak megvalósítani, de így is 

méltón meg tudtuk ünnepelni ezt a jelentős eseményt. 

Könyvtártörténeti kiállításunk ünnepélyes megnyitója október 8-án volt, amelyet Bretus Imre a 

Közösségi Ház igazgatója nyitott meg, majd Pápai Mihály polgármester úr mondott köszöntő 

beszédet, díszoklevelet és emléktárgyat adott át a könyvtár dolgozóinak. A könyvtárvezető a 

beszéde után emléklappal köszönte meg azok munkáját, akik a könyvtár életében fontos 

szerepet játszottak/játszanak. A kiállításon, 13 tablón nézhettük végig a 6 évtized fontosabb 

mozzanatait, épületeit, ahol a könyvtár működött, a programokat, a nálunk járt írókat, költőket, 

a sajtóban megjelent cikkeket, régi plakátokat. Megemlékeztünk a volt, illetve jelenlegi 

munkatársakról és egy kicsit belepillanthattunk a könyvtári statisztikába is. 3 tárlóban régi 

relikviák voltak kiállítva: régi könyvjelzők, képeslapok, olvasójegyek, emléklapok, oklevelek, 

az első leltárkönyv, valamint a könyvtárban író-olvasó találkozón részt vett költők, írók dedikált 

könyvei. 

Részt vettünk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában, amely október 6-11 

között zajlott le. A rendezvénysorozaton belül ezen a héten ingyenes volt a beiratkozás, 

megbocsátás hetét tartottunk. Kerekasztalbeszélgetésre hívtuk az olvasókat, ahol a régi és 

jelenlegi könyvtárosokkal beszélgethettek kötetlenül. Október 10-én este Verses est címmel 

Farkas Évi színművésznő vezetésével verseket, prózákat hallgathattunk meg, amelynek témája 

a Könyv, könyvtár, könyvtáros volt. 
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Az Irodalmi Szalon az amatőr írók és irodalomkedvelők összejövetele, ahol versekről, 

irodalomról és az életről beszélgetünk. Vezetője Farkas Évi színművésznő. A havonta egyszer 

összejövő társaság 2020-ban csak 5 alkalommal találkozhatott. 

A nagysikerű Mesevarázs programunkat 6 alkalommal tudtuk megtartani. 

2020-ban az író-olvasó találkozók mellett számos tervezett rendezvényünk elmaradt, éppen 

úgy, ahogy a városi rendezvények is, amelyeken aktívan részt szoktunk venni.  

 

 

 

8. Kommunikáció, marketing 

A kommunikációs csatornákon a Közösségi Ház 2020-ban gyorsan, pontosan, hatékonyan 

informálta a lakosságot. Továbbra is jelen van a ház a hagyományos felületeken: plakátok, 

Gyáli Mi Újság, programajánló füzetek, a Williams Tv-ben és elektronikus körleveleken, 

beépített képújságon és személyes kapcsolattartásban.  

 

9. Az intézmény kapcsolatrendszere 

Az intézmény első számú partnere Gyál Város Önkormányzata. 2020-ban hatékony és 

harmonikus munkakapcsolat jellemezte az együttműködést. Szakmai szervezetekkel őriztük és 

bővítettük az együttműködést. A városban működő civil szervezetekkel és oktatási 

intézményekkel korrekt, folyamaos és színvonalas munkakapcsolat van.  

 

2020-ban 45 Könyvtári rendezvényen összesen 2190 látogató volt. 
Rendezvény Felnőtt látogató Gyermeklátogató Összesen 

Irodalmi Szalon – 5 alkalom 77 fő 0 77 fő 

Mesevarázs – 6 alkalom 56 fő 106 fő 162 fő 

Farsangoló 21 fő 42 fő 63 fő 

Internet tanfolyam – 2 tanfolyam 

10 alkalom 

50 fő 0 50 fő 

Facebook Woorkshop –  

1 alkalom 

16 fő 0 fő 16 fő 

Népmese Napja -2 

alkalom 

53 fő 9 fő 62 fő 

Iskolai, óvodai csoportok 

könyvtárlátogatás -1 

1 fő 15 fő 16 fő 

Versíró, képregényrajzoló 

pályázat,  eredményhirdetés 

22 fő 4 fő 26 fő 

Olvasótábor – 2x4 nap 76 fő 114 fő 190 fő 

Társasjáték Klub -  3 alkalom 17 fő 36 fő 53 fő 

Kner kiállítás 390 fő 60 fő 450 fő 

Iskolás leszek –16 alkalom 141 fő 125 fő 266 fő 

Könyvtártörténeti kiállítás 

megnyitó 

69 fő 6 fő 75 fő 

Könyvtártörténeti kiállítás 10.09-

11.05. 

630 fő 30 fő 660 fő 

Kerekasztal beszélgetés 12 fő 0 12 fő 

Verses est 12 fő 0 12 fő 

 Összesen:          1643 fő                    547 fő   2190 fő 
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10. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 

Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a 21. századi 

közösségi térrel kapcsolatos felhasználói igényeknek, folyamatos fejlesztésekre volt, van és 

lesz is szükség. Ezen a téren Gyál Város Önkormányzata elkötelezett.  

 

11. Összegzés 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár az összetett nehézségeket jelentő 2020-as 

évben is megőrizte, megerősítette szakmai és szervezeti működési kereteit. A szakmai-

szervezeti-közkapcsolati-kommunikációs keretek erősek, stressztűrőek voltak.  

Az intézmény a fenntartó által meghatározott költségvetési keretszámok között, hatékonyan, 

transzparenden, takarékosan működött.  

Mindent megtett, hogy a gyáli közösségek igényeit kiszolgálja és saját innovációvak bővítse a 

lakosság általános közművelődésének tovább fejlesztését.  

 

 

 

 

Gyál, 2020. január 25. 

 

 
 

Bretus Imre 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

Dátum:        

 

 

 

 

 …………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


