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A PMHK beszámolója a 2020-as évről 

 

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár immáron 40 éve fennálló történetének a 2020-as év 

kétségkívül a legbizarabb éve volt. 

A 2020-as évnek voltak napra pontosan behatározható időpontjai, amelyek az év utolsó 

hónapjára minden téren változásokat hoztak. Az, hogy ezek összességében milyen irányba 

fogják a művelődési házban folyó munkát megítélni, csak a jövő mutatja meg. 

A Művelődési Ház életében az év első hetei a munkatervek, beszámolók, költségvetések, 

statisztikák jegyében telik. Így volt ez természetesen a Pomázi Művelődési Házban és 

Könyvtárban is. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban egyre sűrűbben érkeztek a hírek, 

egyre baljósabb előjelek érkeztek Európából és főleg Olaszországból.  

2020. március 15-ig az állandó klubok és csoportok rendszeresen tartották a foglalkozásaikat 

valamint alkalmi rendezvényeink is megrendezésre kerültek.  

Március 16-tól a zárás időpontjától egy nagyon bizonytalan időszak vette kezdetét. A 

művelődési házak és könyvtárak országszerte bezártak és megjósolhatatlan volt, hogy ez a 

zárás mennyi ideig fog tartani. Azt gondolom, hogy az intézmény munkatársai élükön a ház 

akkori igazgatójával, nagyon gyorsan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Felvázoltak egy 

tervet a fenntartónak arról, hogy mik azok a munkák, amelyeket zárva tartás mellett a 

munkatársak el tudnak végezni. A könyvtár régen esedékes leltározásba kezdett, amelyet 

mindenféleképpen zárás mellett kell végezni. A karbantartó személyzet pedig festésbe, 

takarításba, fokozott fertőtlenítésbe, lomtalanításba fogott. Mindemellett a művelődési ház 

amúgy is kicsi létszámú csapata próbált online tartalmat is gyártani a művelődési ház 

Facebook oldalára és honlapjára.  

Az első zárás június 25-ig tartott, akkor a ház kinyitott ugyan, de „csökkentett” üzemmódban 

működött. Nagyon szigorú feltételekkel tudtuk csak fogadni a csoportokat. Voltak csoportok, 

amelyek nem is tértek vissza, mert főleg az idősebb korosztályból állnak a tagjai (Retró 

délután). Volt csoport, amely a művelődési ház melletti szabad területet választotta a 

biztonság kedvéért a foglalkozásához és csak a mosdót használták a házban, amíg az időjárás 

ezt megengedte. (Szenior örömtánc). A csoportok létszáma miatt, a foglalkozások egy része a 
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klubterembe és a színházterembe költözött, mert az előírásoknak csak így tudtunk megfelelni. 

Ebből sajnos volt némi feszültség, mert a foglalkozások többnyire a frekventált késő délutáni 

illetve esti időpontokban vannak. Ez főleg szeptembertől okozott több gondot, mert őszre 

visszatértek azok a csoportok, amelyek nyáron hagyományosan szünetet tartanak. Október 

végére, november elejére majdnem minden állandó csoport visszatért, elindultak a 

foglalkozások. Nagy rendezvények szóba sem jöhettek, bizonytalanság miatt szerződést kötni 

bárkivel is nem volt tanácsos és végül november 16-án a kormány másodszor is bezárta az 

intézményeket a járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Az első zárás ideje alatt derült ki, hogy a kormány a kulturális szféra dolgozóit a 

közalkalmazotti státusztól meg kívánja fosztani. Ki merem jelenteni, hogy a művelődési 

háznak egyetlen alkalmazottja sem örült ennek. A járvány okozta bizonytalanságnál ez a hír a 

munkatársak körében még nagyobb bizonytalanságot okozott. Elkezdődött egy elmenjek vagy 

maradjak „játék”, miért maradsz, miért mész el, ez csak rosszabb lesz, ez csak jobb lehet…  

Ez a fajta bizonytalanság egészen szeptember 15-ig tartott, amikor mindenkinek írásban 

kellett szándékát kifejezni. Ez az állapot is hozzájárult ahhoz, hogy ez idő alatt távozott két 

munkatársunk, egy művelődés-szervező asszisztens valamint egy karbantartó kolléga. Végül 

öt kolléga mondott nemet az átsorolásra és távozott a művelődési házból november elsejével. 

Az öt kollégából egy olyan volt, aki végkielégítés nélkül távozott, mert még nem volt három 

éve a művelődési ház dolgozója. (A beszámoló írásának időpontjában ő visszatért dolgozni a 

házba.) Az, hogy ki miért távozott a házból, nem tisztem elemezni, erről csakis ők tudnának 

beszámolni, ők tudnák elmondani, hogy racionális vagy emocionális döntést hoztak.  

Szeptember 15-vel világos lett, hogy a könyvtár dolgozói, augusztus végén új 

munkatárssukkal kiegészülve, a maradás mellett döntöttek. Új munkatásnőnk már nem 

közalkalmazottként került alkalmazásra. A „régi” könyvtárosok nevében elmondhatom, hogy 

racionális döntést hoztunk. Az egyhavi végkielégítés nem ösztönzött minket arra, hogy 

elmenjünk. Egymástól függetlenül döntöttünk úgy, hogy kivárunk, megvárjuk, hogy milyen 

elképzelések és milyen feltételek szerint folytatódik a munka az intézményben. 

A művelődési ház viszont működésképtelenné vált volna a megmaradt egy szem kulturális 

asszisztens és egy karbantartó, hangosító alkalmazottal. Feltételezem, hogy emiatt döntött úgy 
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a város vezetése, hogy a még hivatalban lévő igazgató asszonynak, bár már a felmondási 

idejét töltötte, fel kell töltenie az üresen maradt állásokat.  

Miután az igazgató asszony eleget tett kérésemnek és szeptember elsejével felmentett 

igazgatóhelyettesi pozíciómból, könyvtárvezetőként már nem vettem részt az október utolsó 

napjaiban tartott meghallgatáson és az új munkatársak kiválasztását egyedül végezte.  

Időközben felkértek, hogy az igazgatói pályázat lezárásáig illetve az új igazgató kinevezéséig 

vállaljam el a művelődési ház vezetését, mert adminisztratív szempontok alapján és az 

SZMSZ alapján a könyvtár vezetőjeként ez tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak. Minden 

remény megvolt rá, hogy ez maximum egy havi időszak lesz. 

Így november első munkanapján a megmaradt öt alkalmazott és az újonnan felvett öt új 

munkatárs először találkozott. Az értekezletre meghívtuk a Kulturális, Oktatási és 

Sportbizottság elnökét, Dr. Siklódi Csillát. Az öt új munkatárs közül egy október utolsó 

napjaiban érkezett. Az első értekezleten kiderült, hogy egyetlen felsőfokú, szakirányú 

művelődésszervező végzettséggel rendelkező sincs az újonnan alkalmazottak között, ellenben 

a gazdasági pozíció betöltésére akár hárman is alkalmasak. Még mindig volt betöltetlen 

pozíció, de arra az elhatározásra jutottunk, hogy azok betöltése már a művelődési ház új 

igazgatójának lesz a feladata.  

Nem volt idő a hosszú alkalmazkodásra az új munkatársaknak. Az első naptól fogva helyt 

kellett állniuk. A régiek erejükön felül vállaltak ügyeletet, délutánokat, estéket, hogy a új 

munkatársakat ne hagyjuk egyedül. Próbáltunk minden információt átadni nekik a helyi 

szokásokról, munkarendről. Ők nyitottak és zártak, így sokszor reggel és este is ők dolgoztak 

egy-egy új kollégával. Éppen csak ismerkedtek a körülményekkel, amikor is november 11-én 

bekövetkezett a második zárás. 

Akkor és ott a lelkünk mélyén mindannyian sejtettük, hogy a ház tereit már az ünnepek előtt 

nem fogjuk kinyitni a látogatók előtt. Egy újratervezésre volt szükség. Áttekintettük az év 

hátralévő eseményeit és mivel szorított minket az idő, elkezdtük megszervezni az 

eseményeket a novemberi és decemberi időszak több lehetséges variációval.  Szabadtéren 

vagy online. Szorított minket az idő, nem volt idő megvárni, hogy az új igazgató vajon 

azonosulni tud-e az elképzeléseinkkel.  
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A könyvtár a második zárást követően úgy döntött, hogy minden szabályt betartva, az 

olvasókat a könyvtár tereibe természetesen nem beengedve, kölcsönzésbe kezd az ablakon át. 

Ennek lehetőségét a fenntartó teremtette meg azzal, hogy a júniusi nyitásra, érveinket 

elfogadva, hozzájárultak ahhoz, hogy online katalógus előfizetése megtörténhessen. A 

könyvtár azóta is így működik. 

A háttérben a munkatársak azon dolgoztak, hogy az érkező igazgató számára olyan belső 

anyagokat készítsenek, amelyek segítik majd a munkáját abban, hogy minél előbb átláthassa 

az intézmény folyamatban lévő gazdasági, szervezeti működését. Hiszen nagyon rövid időn 

belül beszámolót, munkatervet, költségvetést kell majd készítenie. 

Így kezdtük el szervezni az online Mikulást, az online adventi koszorúkészítést, a lovaskocsin 

körbejáró Mikulást és az adventi köszöntőket. Jobbnál jobb ötletek jutottak eszünkbe, de egy 

dologban mondhatom, hogy teljes volt az egyetértés, hogy addig is, amíg az új igazgató 

elfoglalja a székét, igyekszünk a munkánkat a legjobb tudásunk szerint végezni.  

A koszorúkészítés és az első adventi hétvége után, amely már csak online tudott 

megvalósulni, december elsején Nyári Darinka, az új igazgató munkába állt.  

A beszámoló ezen részéhez, a januártól december 1-ig tartó időszakhoz, csatolunk egy 

összesítőt (tulajdonképpen egy naptárt) a művelődési házban megtartott rendezvényekről, 

eseményekről, melyeket három kategóriába sorolunk: 

 a házban civil szervezetként helyet kapó egyesületek tevékenysége 

 a házat bérlőként használók 

 és a művelődési ház saját rendezésében megtartott rendezvények, esetleg más 

szervezettel megtartott rendezvény 

 

A PROGRAMOK TÁBLÁZATA A BESZÁMOLÓ VÉGÉN SZEREPEL! 
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SAJÁT ILLETVE TÁRSRENDEZÉSBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 

ISMERTETŐJE NOVEMBER 30-IG 

Magyar Kultúra Napja 

A Magyar Kultúra Napja január 19-én került megrendezésre, ahol „Versfürdővel” ünnepeltük 

ezt a napot. Dr. Siklódi Csilla a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökének megnyitó 

beszéde után a műsort Kiss Eszter a Katona József Színház művésze, Németh Pákolicz Tamás 

előadóművész, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola diákjai, valamint a Szentistvántelepi 

Gyermekkórus tagjai adták. Ezen a napon került sor Németh Anett és Patkó Károly helyi 

képzőművészek Feketén – Fehéren című kiállításának megnyitójára is. 

Bababörzék 

A járványügyi helyzet miatt 2020-ban a tervezett négy Bababörzéből csak kettőt sikerült 

megtartanunk, egyet februárban, egyet pedig októberben. 

POVEK 

Februárban a POVEK egy ingyenes egészségügyi előadást szervezett fogyókúrás 

táplálkozással kapcsolatban, ahol a művelődési ház az ingyenes teremhasználattal, valamint a 

program plakátjának elkészítésével és terjesztésével támogatta a programot. 

„Recsk a magyar gulag” 

Szabó István közbenjárásának hála, a művelődési ház helyet adhatott a „Recsk a magyar 

gulag” című vándorkiállításnak, ahol a Magyarországon 1945 és 1953 között működő 

internáló– és kényszermunkatáborokról szóló, 28 tablóból álló kiállítást tekinthették meg az 

érdeklődők. Az anyagot a Történeti Levéltár ide vonatkozó iratanyagából állították össze, 

emléket állítva a különböző hazai munkatáborokban fogvatartott áldozatoknak. Bemutatta a 

II. világháború után kiépülő hazai internálási rendszert, az 1950-től tömegesen meginduló 

kitelepítéseket, a politikai rendőrség által működtetett táborokat, kiemelten kezelve a Mátra-

hegység fennsíkján, a Recsk település mellett felállított internáló- és munkatábort. A kiállítást 

Dr. Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 

főigazgatója nyitotta meg. 
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Roma világnap 

Április 8-án a Roma világnap alkalmából online kiállításra került sor a facebook oldalunkon. 

Sajnos az erre vonatkozó anyag eltűnt a facebook oldalunkról. 

Magyar Költészet Napja 

A járványügyi helyzet miatt, a Magyar Költészet Napját is már csak az online térben tudtuk 

ünnepelni. Szerencsére segítségünkre volt Németh Pákolicz Tamás, aki ennek a napnak az 

alkalmából egy videó anyagot vágott össze nekünk a művelődési ház munkatársai által 

toborzott művészek előadásából, amely a youtube-on, valamint a facebook oldalunkon 

megtekinthető. 

 Gyermeknap 

Április végén gyermeknapi rajzversenyt hirdettünk online, melyre négy kategóriában összesen 

tizenegy jelentkező adott be pályaművet. Az eredményhirdetésre és az oklevelek kiosztására 

június 12-én került sor a művelődési ház előtt, ahol a felkért zsűri tagjai, Orgoványi Anikó és 

Ternovszky Béla személyesen is részt vett. 

Trianon 100 

Június 4-én Pomáz Város Önkormányzata megemlékezést tartott a trianoni békediktátum 

aláírásának 100. évfordulója alkalmából.  A művelődési ház szervezte a műsort és biztosította 

a hangosítást, valamint a program plakátját is elkészítette. 

Nyári kreatív játszóház 

Az újranyitást követően gondoltunk a város aprónépére, ezért szerveztünk egy kreatív 

játszóházat, ahol a gyerekek papírsárkányokat készíthettek, és kavicsot festhettek. 

Augusztus 20. 

2020-ban az augusztus 20-ai városi ünnepség, rendhagyó módon a plébánia kertben került 

megrendezésre, ahol Hardi Péter alpolgármester ünnepi beszédet mondott, Leidinger István 

polgármester átadta a Közművelődési és Közoktatási díjakat. Ezután a felekezeti vezetők 
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hagyományos kenyérszentelése került sor. Az ünnepség után a művelődési ház dolgozói a 

megszentelt kenyérrel, szőlővel és borral kínálták a jelen lévő vendégeket. 

Pomáz Hete 2020 

A járványügyi helyzet a hagyományos Pomáz Város Napja rendezvényre is hatással volt. A 

város vezetői a biztonság érdekében úgy döntöttek, hogy ne egy egész napos rendezvényen 

ünnepeljük Pomáz várossá avatásának évfordulóját, hanem a programokat egy hétre 

szétszórva rendezzük meg, így csökkentve a fertőzésveszélyt. A művelődési ház azt a 

megbízást kapta, hogy értesítse a civil szervezeteket a változásról, valamint koordinálja a 

városban több helyszínen megvalósuló események menetrendjét, hogy ne kerüljön sor a 

programok ütközésére.   

A megnyitón kívül saját szervezésű programunk volt a Vujicsics koncert, Mészáros Tibor 

handpan koncertje, Sipos Misi és a Búzavirág koncertje, a TWMI táncbemutatója, valamint 

harcművészeti bemutatók. Mindemellett a művelődési ház helyet biztosított A funtinelli 

boszorkány című film levetítésének, az Opanke és a Kevély táncházának és a Rock’fort 

együttes koncertjének is. 

A művelődési ház elkészítette az általa szervezett és a befogadott programok plakátjait is, 

valamint egy összefoglaló tájékoztató plakátot is készítettünk a hét rendezvényeinek 

helyszíneiről és időpontjairól. 

Könyvbemutató 

Október 1-én Szűcs István „Hatvan év feketén-fehéren” című önéletrajzi művét mutatta be 

egy könyvbemutató keretében, ahol közreműködött Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar 

énekese. 

Aradi vértanúkra emlékezés 

Október 6-án hagyományos mécsesgyújtással és Németh Pákolicz Tamás műsorával 

emlékeztünk a városháza parkjában az Aradi vértanúkra. 
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Historica koncert 

Október 17-én a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület jótékonysági koncertet szervezett a 

holtmarosi Tulipán Gyermekotthon javára. A művelődési ház ingyenes teremhasználattal 

támogatta a rendezvényt. 

Október 23. 

Hagyományos városi megemlékezésen, amely a HÉV megállóban található ’56-os 

emlékműnél zajlott, Szlávik István mondott beszédet, a műsort Soós Máté Bátor és Kató 

Linda, az Ivancsics Ilona és Színtársai művészei szolgáltatták. A műsor után Leidinger István 

polgármester átadta a „Pomáz Díszpolgára” valamint a „Pomázért” kitüntetéseket 

 

NOVEMBERI RENDEZVÉNYEK 

Országos Rajzfilmünnep Online 

2020-ban az intézményünk ismét csatlakozott az Országos Rajzfilmünnephez. Mivel a 

járványügyi helyzet országosan fokozódott, így online került megrendezésre. A három napos 

online rendezvény keretein belül sok ingyenes rajzfilm volt elérhető az érdeklődők számára, 

illetve rajzpályázatot hirdettünk, ahol a sok lelkes pályázónak kioszthattuk a főszervezők által 

megküldött ajándékcsomagokat. 

Rejtvények, kvízek 

Kis kikapacsolódás, szórakoztatás és agyserkentés céljából, egy-egy témakörhöz kapcsolódó 

rejtvényeket, kvízeket készítettünk és tettünk fel a facebook oldalunkra, melyet kitöltők és 

visszaküldők között, apró nyereményeket sorsoltunk ki december végén.  

Adventi koszorúkészítés online 

A hagyományos adventi koszorúkészítésre online került sor. A meghirdetett csomag-

összeállításokat sokan igénybe vették, és otthon, kis videó segítségével elkészíthették saját 

adventi koszorúikat. 
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Végezetül egy beszámoló a ház bevételeiről ás kiadásairól, amely adatokat a pénzügyi osztály 

bocsátott rendelkezésünkre. 
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A beszámoló további részében - a 2020. december 1-től tartó időszakról - a beszámolót Nyári 

Darinka, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár frissen kinevezett igazgatója ad számot. 

 

Pomáz, 2021. 02. 21. 

 

         Benkovics Zita 

                   igazgatóhelyettes  
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Beszámoló a PMHK decemberi életéről 

 

Én december 1-én álltam munkába, mint intézményvezető, előttem egy hónapig a könyvtár 

vezetője Benkovics Zita, mint megbízott igazgatóhelyettes látta el ezt a feladatott. Ő és Nyári 

Bosiljka - aki szintén maradt a jogviszony változás után is - , nagyon sokat segítetek nekem, 

így elég hamar fel tudtam térképezni a terepet. Ez azért volt fontos, mert a következő évi 

költségvetés és munkaterv készítése szempontjából a legnehezebb időszakban vettem át házat. 

Gyorsan át kellet látnom, hogy milyen hiányosságok és milyen erősségek vannak, hogy időre 

össze tudjam állítani az önkormányzat által kért dokumentumokat. 

 

Személyi állomány:  

Sajnos a munkatársak között senki nem rendelkezett a törény által előírt végzettséggel, ezért 

át kellett szerveznem a személyi állományt. Volt, akivel elváltak az útjaink és vettem fel új 

emberek is, de ezek a folyamatok már ebben az évben értek véget. A beszámolóm írásakor 

már elmondhatom, hogy a csapat majdnem teljes. Véleményem szerint egy nagyon erős, 

sokszínű, kreatív gárda állt össze.  

 

Új arculat:  

A férjem segítségével - aki természetesen ingyen vállalta - nagyon gyorsan elkészült az új 

arculatunk. Ettől látványban is érezhetővé vált, hogy egy új korszak kezdődött. Aktívan 

elkezdtük használni a social media felületeinkeinket is. Sajnos a weboldalunk megújulása elég 

költséges, ezért nem tudom erre mikor kerül majd sor. Amint lehetőségem lesz rá, szeretném 

felhasználóbaráttá és mondernebbé tenni. Fontos lenne, hogy tükrözze a művelődési ház új 

brandjét és azokhoz is eljussanak az információk, akik nem használják a közösségi médiát. 

Jelenleg elég korlátozottak rajta a lehetőségeink.  

 

Belső munkálatok:  

December első hetében elkezdtük az átalakításokat, amik jelenleg is tartanak. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy az intézmény karbantartója, Sánta Ferenc civilben egy hajóépítő asztalos 

mester. Az ő szakértelme miatt mertem belevágni a belső munkálatokba, hiszen a dekorfestés 

kivételével, mindent magunk csináltunk/csinálunk.  
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Márciusban a művelődési ház dolgozói elvégezték a tisztasági festést az emeleti termekben, 

lefestették a színházterem ütött-kopott ajtóit, lefestették a lépcsőfeljáró falát és az emeleti 

folyosót. Természetesen ezeket a felületeket nem festettük újra. 

• Eltüntettük a büfében a pár éve felhúzott gipszkartonfalat. Ezzel sokkal több fény jut 

be az előtérbe és ez a bérbeadás szempontjából is előnyös.  

• Konténerekbe pakoltuk a sittet és a leselejtezett, felhalmozott felesleges dolgokat.  

• A barna csempét elkezdtük szürkére festeni.  

• A narancssárga fafelületek fehér színt kaptak. 

• A személyzeti öltözőt felköltöztettem az emeletre, és a helyén elkezdtük kialakítani a 

gyerekbirodalmat.  

Köszönettel tartozunk a Színpompa Festékháznak, akik ingyen festékekkel támogtták a 

gyerekbirodalom dekorfestését. 

 

Az épület állapota:  

Az dokumentumok átvizsgálásánál azzal szembesültem, hogy sem az érintésvédelmi 

vizsgálaton sem a villámvédelmi vizsgálaton nem szerepeltünk jól. Ez még évekkel ezelőtt 

történt, de sajnos valamiért azóta sem lettek javítva. Felvettem a kapcsolatot a 

szakemberekkel és elkezdtem árajánlatokat gyűjteni. Fontosnak tartom, hogy hibákat mielőbb 

megszüntessük, hiszen ezek a működésünket is veszélyeztetik. 

Feltérképeztem az épületet és összeírtam mindent, ami felújítást igényel. Nem hiszem,  hogy 

ezekre ebben az évben lesz keretünk, de jó, ha egyben látjuk, hogy milyen feladatok állnak 

előttünk. (parketta csere, járólap csere, kőműves munkálatok, elektromos hálózat felújítása) 

December 29-én az erős szél miatt kiment egy biztosíték a házban. Sajnos, ha nagyobb szél 

van, az elektromos hálózat elöregedése miatt gyakran van áramingadozás az épületben. Ez 

nagyon nem tesz jót az elektromos berendezéseknek. 

 

Büfé:  

Hiszem, hogy egy jó büfé igazi motorja lehet a közösségi életnek, ezért december végén 

elkezdtem előkészíteni a a büfé üzemeltetésére kiírandó pályázatot.   
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Programok:  

Munkatársaim novemberben már előkészítettek néhány olyan programot, amik teljesen 

beleillettek a terveimbe, így ezeket már tulajdonképpen csak koordinálnom kellett.  

- Adventi Köszöntő videó sorozat / facebook 

- Mikulás a városban  

- Online Mikulás / google meets 

- Adventi Ablakvadászat (december 18-án) 

 

Fotópályázat:  

December 17-én kiírtunk egy négy évszakos fotópályázatot “tél” témában, a belső tereink 

megszépülésése céljából. Márciusban írjuk majd ki a “tavaszit”. 

 

Zárás:  

December 23 -tól január 4-ig zárva tartottunk.  

 

Pomáz, 2021. február 21.       

          

 

         Nyári Darinka 

             igazgató 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK (OKTÓBER 31-IG) 
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SAJÁT RENDEZVÉNYEK (OKTÓBER 31-IG) 
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TÁRSSZERVEZÉSBEN MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK (OKTÓBER 31-IG) 
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NOVEMBERI ONLINE PROGRAMOK 

 

 

 



 
 

19 

 

DECEMBERI ONLINE PROGRAMOK, ÚJ ARCULAT 
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