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Tisztelt Kulturális Bizottság! 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Kulturális Bizottságot és a Képviselı-testületet, hogy a mellékelt 2012. évi 
intézményi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Támogatásukban bízva tisztelettel: 
 
 
Alsónémedi, 2013. április 18.  
 
 
 
 
 
 

………………………….. 
Jobbágy Ilona 
intézményvezetı 

Mellékletek: 
1. Beszámoló 
2.  2013. évi költségvetésben elfogadott Kulturális Programterv 
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Bevezetı 

 
2012 decemberében lettem a Halászy Károly Mővelıdési Ház intézményvezetıje, 

lelkesen, nagy tervekkel kezdtem el a közmővelıdési tevékenységet, s úgy érzem, ez a 
lendület töretlen mind a mai napig. Az elmúlt évben nagyon sokat tanultam, legfıképpen, 
hogy a mővelıdés-szervezı feladata, hogy a közmővelıdés hosszú lépcsıjén mindig egy 
lépcsıfokkal legyen a közízlés felett. Mert ha túl magasan áll, elszakad az emberektıl, nincs, 
ki kövesse, ha pedig a közízléssel egy lépcsın marad, nincs, amit mőveljen. 
Megtapasztaltam azt is, hogy az embereknek igenis van igénye, hogy részt vegyenek a helyi 
eseményekben, csak nehéz a sok gond és munka mellett kimozdulni otthonról. 
Ha érzik, hogy szükség van rájuk, ha tudják, hiányoznának – azaz személyesen megszólítjuk, 
érzelmileg motiváljuk ıket, szívesen jönnek, lehet számítani rájuk. Építeni kell az emberek 
ötleteire, elvárásaira, figyelmesen kell meghallgatni a kritikát, és mindig, mindig törekedni, 
hogy a hibákból tanulva a következı rendezvény már körültekintıbben, szervezettebben 
mőködjön. 

Weöres Sándor gondolatait próbálom magam elıtt tartani, átérezve súlyát és 
felelısségét munkámnak, a cél világos - a közösség érdekeit szolgálni, építeni, gyarapítani 
falunk szellemi erejét, összetartozását. Minden lépés, amit ezen az úton tehetek, örömmel tölt 
el, és erıt ad egy újabb lépés megtételéhez. 

 

 

 

 

 

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, 

hogy mindennek javára legyél. 

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 
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Az intézmény mőködésének személyi és tárgyi feltételei 

Személyi állomány a 2012. évben 

Közalkalmazotti jogviszony: 
1 fı intézményvezetı (szakirányú egyetemi végzettség) - 8 óra 
1 fı könyvtáros (középfokú szaktanfolyam) – 8 óra 
1 fı könyvtári asszisztens (érettségi) – 4 óra 
1 fı takarító (8 általános) – 8 óra 

Megbízási szerzıdéssel: 
 1 fı tudományos munkatárs (egyetemi végzettség) – heti húsz óra  
 1 fı faluházi gondnok (nyugdíjas) - havi 50 óra 
1 fı  fejlesztı pedagógus (fıiskola) – heti 4 óra 

 

Az intézmény egységei: 

• Mővelıdési Ház (2 épület: Dózsa György tér 2; Fı út 73.) 
• Könyvtár és Teleház 

• Faluház 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2003-ban alapította a 

részben önálló gazdálkodású intézményt. Az Intézmény jelenleg három épületben mőködik. 
 

1. Régi Mővelıdési Ház, Fı út 73.  
 

Az épületet és környékét nagyon elhanyagolt állapotban vettük át. Elsı feladat a 
lomtalanítás és takarítás volt. A karbantartók segítségével több utánfutónyi felhalmozódott 
szemetet szállítottunk el, rendbetettük az udvart, lefestettük a kerítést, hirdetıtáblát 
helyeztünk ki, hogy információink könnyebben eljussanak a közönséghez. A helyiségekben 
önerıbıl festettünk, mázoltunk. 
Elvégeztettük azokat a karbantartási munkákat, melyek a biztonságos alapmőködéshez 
elengedhetetlenek voltak: lógó villanykapcsolók, vezetékek megszüntetése, törött ablakok, 
beázások felszámolása, stb. Zárható tisztítószer raktárt, irodát alakítottunk ki, porszívót, 
takarító eszközöket vásároltunk, az ablakokra tiszta függönyök kerültek, a ház elé virágágyás. 
Rendszeressé vált a takarítás, ami hamar éreztette hatását. 
Miután a Képviselı-testület határozatban engedélyezte a vegyes vásárok tartását, minden 
hónapban két alkalommal vegyes vásár tartására adtuk ki a nagytermet. 
A lakosság ezt örömmel fogadta, és nagy létszámban látogatja. 
Elızı években az épületet elhanyagolt állapota miatt nem szívesen vették ki, ez 2012-ben 
megváltozott, heti rendszerességgel voltak rendezvények, tanfolyamok, mentesítve így a már 
túlzsúfolt Dózsa Gy. téri épületet. 
Az épület állandó felügyeletet, „háziasszony”-t kapott Kiss Katalin személyében, aki a heti 
négy órás munkaidejét itt tölti, valamint a Mővelıdési Ház programjait népszerősítı plakátok 
meghívók, szórólapok terjesztését is végzi. 
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Munkáját lelkiismeretesen ellátja, a ház és az udvar igazán komfortossá, otthonossá vált 
szorgos kezei nyomán. 
Rendszeres programok a Fı út 73. szám alatti épületben:  

• Vegyes vásárok 

• KRESZ-tanfolyam 
• Szemvizsgálat 
• Véradás 

• Tüdıszőrı 
• Tánc- és mozgástréning 

• Családi rendezvények 
• Vegyszervédelmi tanfolyam 

 
 

2. Dózsa György tér 2. 
 
Az épület kétfunkciós, egyrészt helyet ad a Községi Könyvtárnak, másrészt a közmővelıdés 
színtere. 
 
 

Községi Könyvtár 
 
 Nyitvatartási rend 
H- SZ- P: 14-20 óráig 
Cs: 9-13 óráig 
K: zárva, állomány-gondozás, adminisztráció, beszerzés 
 

A könyvtár személyi állományában az év végén változás történt. Kulinyák Rezsıné 26 
éves közszolgálat után nyugdíjba vonult. Álláshelyére pályázatot írtunk ki, melyet alkalmas 
jelölt híján meghosszabbítottunk, végül Kelemen Juditot vettük fel próbaidıre, ki a 
könyvtárosi szakképesítését most szerzi meg. Az új könyvtáros kiválasztásában prioritást 
jelentett, hogy helyi lakos, rendelkezni fog szakképesítéssel, valamint igazodva a FIDESZ 
családbarát politikájához tekintetbe vettük, hogy négy gyermeket nevelı, nemzeti érzelmő, 
keresztény szellemő személyrıl van szó. 
 

A könyvtár állományát a 2012. év során a lehetıségekhez mérten gyarapítottuk, a 
Teleház leköltöztetése nem jelentett problémát, a három nyilvánosan használható számítógép 
a nyitva tartási idıben szinte mindig foglalt. Az emeleten gyermekkönyvtárat és 
foglalkoztatót rendeztünk be. A gyermekek elıszeretettel játszanak, olvasgatnak a 
barátságosan kialakított környezetben. 
Lehetıség van  televíziózásra, DVD-film nézésre, zenehallgatásra. 
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A könyvtári szolgáltatások körét kibıvítettük a következı lehetıségekkel: 

• szkenelés 
• fénymásolás (színes, fekete-fehér) 
• nyomtatás 

• faxolás 
• spirálfőzés 

• laminálás 
• lapvágás 

• könyvtárközi kölcsönzés 
• olvasószolgálat 
• ingyenes internet hozzáférés 

• CD-írás 
 
Könyvtári programok: 
 

• Wass Albert felolvasóest 
• Óvodások könyvtárlátogatása 

• Irodalmi felolvasó estek 
• Kiállítások 

 

Állománygyarapításra fordított pénzösszeg 2012. évben: 1 656 540 Ft. 

A könyvtár beleltározott dokumentumainak (könyv, DVD, CD) száma: 23 410 példány. 

Beiratkozott olvasók száma: 765 fı, ebbıl 437 fı rendszeresen kölcsönöz, havonkénti 
gyakorisággal megfordul a könyvtárban. 

A könyv és DVD dokumentumok mellett élénk a folyóirat kölcsönzés. 

A helyben olvasók száma is nıtt, a délutáni nyitva tartás alatt kellemes klubélet folyik a 
könyvtárban: gyermekek a fenti gyermekkönyvtárban társasjátékoznak, könyvet olvasnak, 
folyóiratokat lapoznak, lent a számítógépeken interneteznek, fülhallgatóval zenét hallgatnak, 
az olvasók folyóiratot böngésznek, könyvek között válogatnak, vagy a kézikönyvtárban 
kutatnak, jegyzetelnek. 

 
Mővelıdési Ház: 

 
Nyitva tartás: a munkanapokon 8-20 óráig, hétvégeken az adandó programokhoz igazodva. 
 

A Mővelıdési Házban mőködı mővészetoktatási intézmény 

Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alsónémedi Tagozatai: 
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• zongora és szintetizátor 

• színjáték 
• citera 

• klasszikus gitár 
• néptánc 

• kézmőves  
A mővészeti iskola hallgatói létszáma: 123 fı, ebbıl 85 fı alsónémedi állandó lakcímmel 
bejelentett, a hallgatók rendszeresen vesznek részt községi rendezvényeinken, versenyeken, 
fellépéseken.  

Rendkívül méltányos a támogatás, melyben Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a 
településünkön mőködı mővészeti oktatást részesíti, ezzel elısegíti a tehetséges fiatalok helyi 
alapképzését. 

A Mővelıdési Házban mőködı klubok, amatır mővészeti csoportok  

Nyugdíjas Klub 
Nywyg -  Galagonya kézmőves csoportja 
Zenebölcsi 
 Csipkekészítı Klub 
Fantázia Mővészeti Iskola Tanszakok 
ÖKO-Klub 
Modern tánc 
Nıi torna 
Jóga 
Zumba 
 
Egyéb rendezvények: 

Különbözı szervezetek, kihelyezett intézmények részére teremhasználati lehetıség 
KRESZ-tanfolyam 
Növényvédı Tanfolyam 
Agrárkamara továbbképzései 
Aranykalászos Gazda tanfolyam 
„Kattints rá Nagyi” számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak 
Elıadások 
Termékbemutatók 
Kiállítások 
Társadalmi rendezvények, pl. osztálytalálkozók, esküvık 
Ünnepi megemlékezések 
Történelmi évfordulók 
Nemzeti ünnepek 
Szabadság Napja 
Kultúra Napja 
Költészet Napja 
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Adventi Gála és Kirakodóvásár 
Mővészeti Iskola Vizsgaelıadásai 
Mikulás 
Falunapok 
Községi Gyermeknap 
NIC (Némedi Ifjúsági Klub) közös szervezéső bálok, a fiatalok helyben tartása, szórakozási 
lehetıség 

 
3. Faluház 

 
A Faluházban folyó szakmai tevékenység gyarapítja és kezeli a helytörténeti győjteményt. 
A digitalizált fotótár és tárgyi néprajzi leltár elkészült, az állomány gyarapítása és rendezése 
folyamatos. 
Elkészült a közel 250 oldalas 450 képet tartalmazó Alsónémedi Képeskönyv, melyet 2012. 
januárjában,  a Kultúra Napja alkalmából adtunk át, valamint az Útravaló címő turisztikai 
kiadvány, melynek célja településünk népszerősítése, értékeinek felvonultatása. 
A könyv és a kisnyomtatvány is nagy siker. 
Falunkon belül a mai napig beszédtéma, s hatalmas lendületet adott a még családoknál 
megtalálható fénykép- dokumentáció feltárásában és a digitalizált fotótár bıvítésében. 
A könyv sikerét bizonyítja, hogy heidelbergi Egyetemi Könyvtár is vásárolt egy példányt, 
köszönı levélben üdvözölte a páratlanul szép és értékes kiadványt. 
Összegyőlt az anyag a folytatáshoz is, illetve megfontolás tárgyát képezheti az újra kiadás, 
már csak a reprezentációra félretett példányok vannak, amit eladásra szántunk, mind 
elfogyott. 
A még fellelhetı helytörténeti adatok győjtése, tárgyi és szellemi népéletkutatás folytatódik, s 
azok szakmai feldolgozása szintén. 
Elkezdtük a régi temetıben nyugvó alsónémediek névadattárának módszeres feltárását, a 
sírjelek szövegének rögzítését, lefényképezését, névjegyzék és mellékleteik összeállítását, 
melyet a 2013. év során befejezünk, s ezzel újabb helytörténeti értékkel gazdagodik 
honismereti győjteményünk, mely a családfa-kutatás alapvetı bázisaként fog szolgálni. 
Továbbá folyik a győjtımunka az: „Elmondom éltem” címő helyi életsorsokat, önéletrajzokat 
bemutató győjtemény összeállításához, mely szintén felbecsülhetetlen értékő helytörténeti 
adatot tartalmazó hangdokumentum. 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Bálint István tanár úr munkáját, 
amit évek óta végtelen buzgalommal végez Alsónémedi helytörténeti értékeinek 
megırzésében és gyarapításában, valamint a Hírmondó szerkesztésében és a könyvtár 
szakmai felügyeletében. Kétségkívül az ı szakmai ismeretei és személyes kapcsolatai 
(történész-mővelıdéstörténész, OSZK nyugalmazott fıkönyvtárosa) nélkül nehezen 
boldogulnánk, nagyon jó kapcsolatokat ápol a falu lakóival is, az emberek bizalommal 
fogadják, és értékelik, amit a falunkért tesz. 
A Faluház a maga sajátos környezetével és győjteményével igen értékes színfoltja és 
közösségi színtere a település életének. 
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A 2012. évben egyetemisták és fıiskolások keresték fel a győjteményt, hogy 
szakdolgozatukhoz, szemináriumi dolgozataikhoz anyagot győjtsenek, a győjtıkör a témában 
írt tudományos igényő dolgozatok tiszteletpéldányával is bıvül. 
„Muzsikusportrék” címmel Halmos Béla népzenekutató elıadás sorozatot tartott, melyet 
nagyérdeklıdés övezett.  
A Faluház elıadótermében, honismeret órákat tartunk, rendszeresek a különféle elıadások. 
A Magyarok Szövetsége is itt tartja összejöveteleit. 
Ha vendég érkezik a faluba, akár családi akár hivatalos körben mindig megtekinti a Faluház 
győjteményét, épületegyüttesét, és csak elismeréssel szól a település értékmegırzı, 
hagyományápoló tevékenységérıl. 
A Tájház Szövetség tagjaként bekapcsolódtunk a Néprajzi győjtemények, Faluházak, 
Tájházak országos hálózatába. 
Az év során a Faluház udvara kibıvült, a Nemzetgazdasági Minisztérium IFA támogatásával 
valamint az Önkormányzat anyagi áldozatával kemence-együttest építettünk, mely 
többfunkciós: kemence, grillezı, bográcsozó, tőzhely funkcióval bír. A falu lakossága nagy 
örömmel fogadta, tavasztól késı ıszig rendszeresen tartottunk rendezvényeket a kemence 
körül. Az iskolások honismereti óra keretében gyakran átlátogatnak, tervezzük az óvoda 
intenzívebb bevonását is a Faluház életébe. 
Az udvaron az iskolások gyógynövény ágyásokat ültettek és rendszeresen átjárnak azokat 
gondozni. 
Tervezzük a 2013. évben további programokkal bıvíteni a Faluház tevékenységi körét.  
 
 
Kapcsolatok 

A fenntartó Önkormányzat maximálisan támogatja az Intézményt szakmai munkájában. 
Anyagi segítséget nyújt a folyamatos és színvonalas mőködtetéséhez, fenntartásához, 
fejlesztéséhez. 

Az Alsónémedi Hírmondó szerkesztésébe bekapcsolódott a Mővelıdési Ház, állandó rovatban 
tájékoztatjuk a lakosságot a kulturális lehetıségekrıl, valamint közmővelıdési szerepet is 
betöltünk. 

Az Alsónémedi Honlapon rendszeresen frissítve megjelennek a Mővelıdési Ház információi 
is. 

A történelmi egyházakkal jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen bekapcsolódunk egymás 
rendezvényeibe. 

A civil szervezetek támogatását is élvezzük. Számos közös szervezéső rendezvényt tartottunk, 
pl. Falunapok, Községi Gyermeknap. 2012. évtıl a hivatalosan be nem jegyzett civil 
szervezetek önkormányzati támogatásának kezelését is átvettük. (Lovasnap, Chek-Nissá, 
Nyugdíjas Klub, Napfény Mazsorett, Cseppek Gyermeknéptánc, Traktor Fesztivál) 
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A község oktatási és nevelési intézményeivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, programokat 
szervezünk (pl. bábelıadás, színházi elıadás az óvodában és az iskolában) igény szerint 
szakmai és technikai segítséget nyújtunk. 

A településen mőködı Mővészeti Iskolával állandó munkakapcsolatban vagyunk. 

A Kistérségi Kulturális Együttmőködési Megállapodása keretén belül a környezı települések 
mővelıdési házaival is eredményes együttmőködésben vagyunk, pl. Felsıpakony, Gyál, 
Dabas, Bugyi, Dunaharaszti. 

A Pest megyei Közmővelıdési Intézet szakmai útmutatóit rendszeresen figyelembe vesszük, 
konzultálunk a felettes szervekkel. 

Továbbképzéseken, tanfolyamokon, közintézményi konferenciákon veszünk részt.. 

A Pest megyei Könyvtárral folyamatos informális és szakmai kapcsolatot ápolunk. 

Tagjai vagyunk a Magyarországi Tájház Szövetségnek, Teleház Szövetségnek. 

Helyet adunk az újonnan létrehozott Agrárkamara kihelyezett ügyfélszolgálati irodájának és 
egyéb rendezvényeinek.  

 

Kiemelt Községi rendezvények a Mővelıdési Ház szervezésében a 2012. évben 

rendezvény látogatottság 
Magyar Kultúra napja, az Alsónémedi Képeskönyv ünnepélyes 
könyvbemutatója, Vasas Néptánc együttes szólistái 

300 fı 

Községi Nınapi ünnepség 
Cseppek és a Fantázia AMI részvételével 

150 fı 

Március 15. – községi ünnepség Intézmények és a falu 
lakossága a 
megszokott nagy 
létszámban 

Tánc Világnapja – Kemenceavató 
április utolsó vasárnapján 

3-400 fı 

Községi Anyák Napja 
Fantázia AMI 

200 fı 

Községi Gyermeknap a Nagygödörben 500 fı 
Pedagógusok napja, Köztisztviselık Napja, Semmelweis Nap 
Óvoda, Ált. Isk., Fantázia AMI közremőködésével 

az érintettek 
jelenlétével 
összesen kb. 100 fı 

Trianoni emlék ünnepség  
Nyári úszótábor a Csepeli strandon 30 fı 
Augusztus 20. Nywyggel közösen 
 

150 fı 
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Népmese Napja – óvoda, iskola közösen minden iskolás és 
óvodás 

Falunapok, Szomszédoló Néptánctalálkozó,Búcsú, Republic 
koncert, borkóstoló, Pörkölt Fesztivál, Szüreti felvonulás és bál 

össz: min.2-3000 fı 

Községi Idısek Napja 200 fı 
Okt. 23. Községi Ünnepség 
Ált Isk. közremőködése 

100 fı 

Örmény Önkormányzat szervezésében kiállítás 80 fı 
Garajszky József kistérségi képzımővész kiállítása 70 fı 
Gézengúz Együttes az óvodában minden óvodás 
Községi Mikulás 500 fı 
Karácsonyi Gyertyagyújtás 100 fı 
Élı Betlehem 100 fı 
Karácsonyi Gála – kirakodó vásár – kézmőves foglalkozás 200 fı 
 
 

     *** 
 
“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki errıl 
nem tud, és megvalósítja.”                    (Albert Einstein) 

 
Albert Einstein találó gondolatait a magyar közmondás keresetlen egyszerőséggel így 
fogalmazza meg: 
                              „Lehetetlen nincs, csak tehetetlen.” 

 
Így aztán lehetetlent nem ismerve, tettre készen állunk a 2013. év kapujában, amit – 

reméljük – a 2013. évi tervezett és részben már megvalósított programjaink igazolni fognak. 
 
 Alsónémedi, 2013. április 18.  
 
Tisztelettel:  
 
 
 

……………………………………… 
Jobbágy Ilona 

           intézményvezetı 
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Kulturális programKulturális programKulturális programKulturális programterv terv terv terv ---- 2013. 2013. 2013. 2013. 

Időpont Esemény Tervezett 
költség igény 
Ft+ÁFA 

Helyszín 

január 8. kedd Környezetvédelmi bábelıadás 
Kemény Henrik bábok PECSA 
vendégelıadásai 2X, 
óvodásoknak és iskolásoknak 

100 000- Aula 
 

Január 9. Csipkekészítı tanfolyam - Könyvtár 
január 13 vasárnap  Doni Katasztrófa 70 év 

ünnepség a II. vh. emlékmőnél 
60 000 Dózsa Gy. tér II. vh 

emlékmő 
Január 15. kedd Kézmőves Kedd-szövés-fonás évi 50 000- Opál-ház 
Január 26. szombat Varga Band, Télbúcsúztató bál - Opál-CBA 
Február 1. péntek Rákellenes világnap, elıadás a 

rákos betegségek 
megelızésérıl, okairól 
elıadó: Dr Simon Tamás az 
Országos Rákellenes Liga 
elnöke 

5 000- Opál-ház 

február 2. szombat Szülők - Pedagógusok Bálja 
szervezési feladatok 

- Betyár étterem 

február 5. kedd Kézmőves Kedd- farsangi 
maszk 

- Opál-ház 

február 13 szerda Filmvetítés és elıadás 
Budapest ostromáról 

50 000- 
 

Faluház 
 

február 15. péntek Halmos Béla 40 000- Faluház 
február 19.   fonalmunkák   
február 13.- márc. 
30. 

Böjti idıszak   

február 24. 
vasárnap 

Magyar Kultúra napja 
Nagyváradi Színház 
Wass Albert-est 

100 000- Aula 

március 5.  kosárfonás   
március 8 péntek Nőnap - A nő dicsérete 

irodalmi összeállítás, Cseppek  
10 000- Opál-ház 

március 8. péntek Halmos Béla+vendég 80 000- Faluház 
március 15. 
csütörtök 

Községi ünnep 
Óvoda –zászlótőzés 

100 000- Szabadság tér 

március 19.  tojásfestés   
március 21.  Gézengúz az óvodában 80 000-  
március 22. péntek Faluházi Esték III. 

Víz világnapja – előadás és 
filmvetítés 

20 000- Faluház 

március 24-26. Széchenyi Napok   
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március 26. kedd Kézmőves Kedd-bevont tojás 
 

- Opál-ház 

Március vége Óvodások látogatása 
könyvtárban 

  

április 1.  Húsvéti Bál 
 
 

- Opál-ház-CBA 

április 9. kedd Kézmőves kedd - bábkészítés   
április 12. péntek Költészet napja 

Halmos Béla+vendég 
80 000- Faluház 

április 13. szombat Óvodai szülık bálja - Betyár étterem 
április 28. vasárnap Táncművészeti Világnap 

Táncbemutató- moderntánc, 
klasszikus tánc, helyi 
tánccsoportok bemutatkozása 
 

100 000- Aula 
Faluház 

május 5. vasárnap 
Kézmőves kezdete:  
13 óra 

Anyák napja zenés - verses 
összeállítás az iskolások és 
óvodások közreműködésével  
Kézmőves mőhely Tánya 
nénivel – Anyák napi 
ajándékkészítés 

10 000- Opál-ház 

május 10. péntek Halmos Béla+borest,  
Faluházi létesítmények 
ünnepélyes átadása 

 Faluház 

Tánya 
május 23-24-30.  

Községi Gyermeknap a Faluház 
udvarán 
Agyagozás az óvodásoknak 

200 000- Faluház, óvodák 

május 31. június 1. 
szombat 

Óvodai ballagás - Szent István tér 

június 4. kedd Trianoni emlékünnep 30 000- Szabadság tér 
június 7. péntek Pedagógusok ünnepe 

műsor és találkozó aktív és 
nyugdíjas pedagógusoknak 
Nyuszi csoport- Surányi Magdi 
hagyományırzık 

60 000- Aula 

június 8. szombat Óvodai ballagás - Rákóczi u. 
június 18. kedd Kézmőves kedd: 

Sárkányröptetés 
  

június 22. szombat Szent Iván éji mulatság 
fiataloknak, szabadtéri koncert 

300 000 kültéri 

július 1. hétfı Semmelweis Nap, 
Köztisztviselők Napja 
műsor és találkozó 

50 000- Község Háza 

július 8-12 Úszó tábor 25 000- Csepeli strand 
augusztus 13-17. 
hétfő-péntek 

Nyári napközi a Faluház 
környékén 

150 000 Faluház 

augusztus 20. kedd Községi ünnep és családi nap 
10 éves a NYWYG 

50 000- Szent István tér 
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augusztus 24.  Traktor Fesztivál –Lovas nap   
szeptember 15, 
vasárnap  

Községi Búcsú 500 000- Nagygödör 

szeptember 20.  Halmos Béla és a Sebı 
Együttes a Faluházban 

 
 
- 
 

 

szept. 17-22.-ig Nagyajtai dalárda 
vendégfogadása 
 

500 000-  

szeptember 21-22. 
szombat-vasárnap 

Falunapok , Gödöllı 
Együttes(250 000), Nagyajtaiak 
fellépése, Dalárda találkozó 
Pörköltfesztivál, 
hagyományırzı, kulturális és 
sportprogramok 

1 000 000- Aula és Faluház 

szeptember 28. 
szombat 

EDDA koncert 1 650 000- Aula 
Sportcsarnok 

október 4. csütörtök Népmese napja 
Állatok világnapja a 
Könyvtárban 

10  000- Aula 

október 5. szombat Szüreti Bál  1 500 000- Aula 
október 6. vasárnap Mécses gyújtás az aradi 13- ak 

kopjafájánál 
- Szabadság tér 

október 11.péntek Halmos Béla  Faluház 
Október 13. 
vasárnap 

Öregek napja 
Pálfy Margit: Különvonatban 
Erzsébet, magyar királyné 
versei 

80 000- Opál-ház 

október 18 péntek Drábik János elıadása a 
Faluházban 

  

október 22. kedd Kézmőves kedd: bırdíszmő   
október 23. szerda Községi Ünnep  

 
20 000- Opál-ház 

november 8. péntek Halmos Béla  Faluház 
november 11. 
vasárnap 

Márton napi vigasság 
Bál 

- Opál-ház 

november 11-12 
hétfı-kedd 

kézmőves kedd: libászkodás   

november 17 
szombat 

Magyar népdal és népköltészet 
hete műsor 
 
 

40 000- Opál- ház 

November vége Óvodások látogatása a 
könyvtárban 

  

December 3-24. Adventi idıszak   
december 1. 
vasárnap 

Nywyg advent   

december 5. Községi Mikulás 20 000- Faluban 
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csütörtök Színház az Óvodában 80 000- 
december 6 péntek Halmos Béla-Sebestyén Márta 

a Faluházban 
  

december 8. 
vasárnap 

Kiállítás 
Karácsonyi Gyertyagyújtás 

50 000- Opál-ház 
Szabadság tér 

december 13. 
péntek 

Halmos Béla  Faluház 

december 15. 
vasárnap 

Adventi várakozás, Karácsonyi 
Gála és kirakódó vásár 

10 000- Aula 

december 22. 
vasárnap 

Élő Betlehem - Római katolikus 
templom mellett 

                                                                                 Összesen kb: 7 405 000- 
Mindösszesen: 7 405 000 Ft 

Óvoda - Iskola:  
• Tavaszi és téli színházi elıadás helyben 

• Népmese, népdal napja 
• 2014. jubileumi naptár az Óvodának 
• Gyereknapra - agyagozás 

• Könyvtári látogatás március, november 
 

 


