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A PMHK 2021 ÉVI MUNKATERVE 

 

BEVEZETŐ  

 

2020 novemberében, amikor benyújtottam a vezetői pályázatomat, már konkrét elképzeléseim 

voltak arról, hogy hogyan szeretném vezetni a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárat.  

Szerintem az már a pályázatomból is kiderült, hogy elég gyakorlatias ember vagyok, 

rendszerben gondolkodom, és ha elém kerül egy probléma, akkor arra törekszem, hogy minél 

hamarabb megoldjam. Az idei munkatervben elég sok hasonlóság lesz felfedezhető a 

pályázatommal, hiszem jelenleg is azt ott leírt koncepciót követem.  

 

Sajnos még mindig nem tudni, hogy meddig tart a pandémiás időszak, ezért az év első két 

hónapja leginkább az előkészületekről az online programokról és az átalakulásról szólt. 

Próbálunk folyamatosan alkalmazkodni az aktuális helyzethez és keresni a kivitelezhető 

programlehetőségeket. Bízunk benne, hogy mire megnyithatunk a látogatók egy teljesen új 

művelődési házba léphetek majd be.  

 

Legfőbb célunk, hogy az intézmény egy folyamatos működés mellett, magas színvonalú 

kulturális és közösségi térként szolgálja ki a látogatók igényeit, ezzel helyet adva a 

közösségépítésnek és a közművelődésnek. Minden változtatást és újítást ennek a szellemében 

végzünk. Idén ünnepeljük a 40 születésnapunkat, úgyhogy ez az év a számok tekintetében is 

egy új korszak kezdete. 

 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY  

 

A terveim kivitelezéséhez szükségem volt egy erős, összetartó csapatra, ezért némi 

változtatással és új munkatársak felvételével februárra ki is alakult, hogy kikkel szeretnék 

együtt dolgozni. Fontos szempont volt, hogy munkatársaim nem csak 

művelődésszervezőként, hanem programvezetőként is megállják a helyüket. Jelenleg még egy 

olyan szervező kollégát keresek, aki fiatalos, lendületes videóival, fotóival segítené a 

munkánkat.  
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Megtörtént a státuszok átnevezése és elkészültek az új munkaköri leírások is, így most már 

mindenki a végzettségének megfelelő pozícióban van. 

 

Státuszok alakulása március 1-től: 

 

 8 órás igazgató  

 8 órás művelődésszervező 

 6 órás művelődésszervező 

 8 órás rendezvényszervező, vezetői asszisztens 

 8 órás üres (videós, fotós közművelődési munkatárs) 

 6 órás közművelődési munkatárs  

 8 órás gazdasági és kulturális munkatárs 

 8 órás technikus, berendező 

 8 órás karbantartó  

 8 órás takarító 

 8 órás takarító  

 8 órás könyvtár vezető 

 8 órás könyvtáros 

 8 órás könyvtáros 

 

Kiemelt vezetői feladatomnak tekintem egy olyan munkahelyi légkör kialakítását, melyben 

mindenki szívesen dolgozik, ahol tökéletesen működik az információáramlás és mindenki 

pontosan tudja mi a dolga. A csapat minden tagját ugyanolyan fontosnak tartom, nincs 

különbség szervező és takarító között, mindenki az intézményt képviseli. 

 

ARCULAT ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MODERNIZÁLÁSA 

 

Decemberben elkészült az intézmény új arculata, amit szeretnénk „beégetni”, ezért felkerült 

minden online illetve nyomtatott felületünkre. A reklámhordozók (programfüzet, szórólap, 

plakát, molinó, rollup, jegy, névtábla) azért fontosak, mert az intézmény új arculatát 
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képviselik. Az ilyen jellegű nyomtatványok elengedhetetlenek a megújulás folyamatához, 

ezért szeretnék minél több lehetőséget megragadni ezzel kapcsolatban. 

 

Az elmúlt években gyakran tapasztaltam, hogy a programok nem feltétlenül jutottak el a 

célközönséghez, ezért az egyik legfontosabb feladatnak a social média felületek (facebook, 

instagram) aktív használatát és a weboldal modernizálását, felhasználóbaráttá alakítását 

tartom. Manapság szinte már minden korosztály ezeken a felületeken tájékozódik, ezért 

rendkívül fontos, hogy “felkerüljünk a térképre”. Ez a folyamat már el is kezdődött, hiszen a 

közösségi média felületeink egyre látogatottabbak. 

 

A weboldal átalakulásához szükség van egy webdesignerre, aki telepíti az oldal működéséhez 

szükséges keretrendszert, de utána ezt már bármelyik asszisztens vagy művelődésszervező 

szerkeszteni, frissíteni és aktualizálni tudja. Bízom benne, hogy az idei év költségvetése 

engedni fogja a fejlesztést, mert sajnos elég sok, nem várt költséget kellet már kifizetnünk az 

első két hónapban.  

 

Folyamatos kapcsolatban állok a helyi és környékbeli újságok szerkesztőivel és próbálok 

minél több cikket megjelentetni a programjainkról.  

 

KÁVÉZÓ 

 

A kávézó beindítását nagyon fontosnak tartom, hiszen ezzel egy olyan hiánypótló 

szolgáltatást tudunk majd biztosítani, ami nagyban elősegíti, hogy az intézmény mielőbb a 

város közösségi életének motorjává váljon. A pályázat kiírásakor még álmomban sem 

gondoltam volna, hogy egy ilyen csodálatos terv érkezik majd, amit a Kell egy hely kft. 

csapata nyújtott be. Az elképzeléseik teljesen azonosak azzal a világgal, amit én is képviselek, 

ezért tele vagyok bizakodással. Izgatottan várom, hogy elkezdjük végre a közös munkát.  
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BELSŐ MUNKÁLATOK 

 

A munkálatok jelenleg is zajlanak, de néhány dolog már elkészült: 

 recepciós helység dekorfestése 

 gyerekbirodalom dekorfestése, részleges berendezése 

 előtér csempéjének átfestése 

 wc ajtók átfestése, dekorfestése 

 klubhelység csempéjének, tükör keretének átfestése 

 útbaigazító táblák grafikai munkálatai, habosított PVC-re nyomtatásuk 

 új függönyök kerültek a ruhatárra és a klubterem tükre elé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

Amint végzünk az alsó szinttel, az emeleten folytatjuk tovább a szépítést. Az irodák 

átalakítása már elkezdődött, mert helyet kellet csinálni az új kollégáknak. A „szépítés” részét 

rájuk bíztam, hiszen nekik kell jól érezni magukat benne. Vásároltunk egy flipchart táblát, 

ami egyszerűbbé teszi a projektek tervezését illetve tökéletesen használható oktatásra, 

tanfolyamokra is.  

 

Az emeleti ajtók és ajtókeretek is új színt kapnak. A termeknek számok helyett nevük lett, 

ami tükrözi a funkciójukat. Így lett egy Paletta, egy Okosító, egy Harmónia, egy Kaméleon és 

egy Tükör termünk. A termek táblájára a nevük mellé egy-egy idézetet is írtunk. Terveink 

szerint minden emeleti teremben lesz egy fal, ami olyan színre lesz festve, mint az ajtó, és oda 

is írunk majd egy idézetet. Szeretnénk, ha az idézetek egységesen megjelennének az épület 

különböző felületein, ezzel is arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy olvassanak.   
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KISEBB ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSEK  

 

Több használhatatlan nyomtatónk is volt, amiket januárban már kiváltottunk két nagyobb 

multifunkcionális géppel. Nincs havidíjuk, a cég tartja karban őket, nekünk csupán klikk díjat 

kell fizetnünk. Nagyon kedvezményes ajánlatot kaptunk. Ezzel a megoldással bővíteni tudjuk 

a könyvtár szolgáltatásainak körét, illetve ha színes plakátot szeretnénk nyomtatni, nem kell 

az önkormányzaton intéznünk.  

 

Számítógépparkunkra is ráférne egy kis frissítés, illetve szükségünk lenne egy új gépre is, 

mert jelenleg az egyik gépünk használhatatlan. 

 

Sajnos színháztermünk technikai feltételei nagyon mesze állnak attól, hogy valódi színházi 

körülményeket tudjunk biztosítani.  Ugyan van egy viszonylag jó hangpultunk, de még a 

hangfalkábelekkel is bajban vagyunk. Recseg-ropog minden.  Néhány lámpánk van csupán, 

ami édes kevés egy színházi előadás bevilágításához. Ha lesz rá keretünk, szeretném legalább 

olyan szintre fejleszteni, hogy elbírjon egy kisebb zenés rendezvényt.  

 

Még nem tudjuk, hogy a jegyek árusításához illetve a könyvtár szolgáltatásaihoz szükségünk 

van-e pénztárgépre, de ha igen, akkor azokat is meg kell vegyük.  

 

NAGYOBB KÖLTSÉGŰ FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK  

 

Sajnos idén elég sok olyan dologra kell költenünk, amiket „megörököltem”, de bízom benne, 

hogy okosan használva a keretet, sok mindent meg tudunk majd csinálni. Az már most látszik, 

hogy mindenre nem lesz elég a költségvetésünk, ezért falállítottam egy fontossági sorrendet, 

ami szerint haladni szeretnék. Bízom benne, hogy minél több bevételt tudunk majd generálni 

és akkor szép lassan végére érhetünk a sornak.  

 

Amint már a beszámolóban is írtam, a biztonságos működésünkhöz elengedhetetlen, hogy 

rendben legyen az érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatunk, ezért fontos, hogy 

kijavítassuk a hibákat.  
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A büfé működéséhez elengedhetetlen, hogy felszereljük az áram és víz kontrollórákat. Ez 

nem csak azért fontos, hogy mérni tudjuk a fogyasztást, hanem azért is, mert jelenleg a büfé 

áram és vízellátása nem megfelelő. Ez talán a legfontosabb tétel, hiszen csak így tudjuk 

biztosítani a büfé biztonságos működését.   

 

Az épület elektromos hálózata nagyon elavult. Az elmúlt hónapokban különböző hibák 

elhárítása és árajánlatok kérése miatt elég sok szakember megfordult nálunk. Szinte egytől 

egyig szörnyülködve nézték az állapotokat. A teljes felújítás nagyon költséges lenne, ezért 

ebben az évben nem is álmodom róla, de átvizsgálással és a fázisok átrendezésével, sokkal 

jobban ki tudnánk használni a lehetőségeinket. Jelenleg a fázisok nincsenek jól elosztva, ezért 

valamelyik túl van terhelve, de van olyan, ami még bírna többet is. Bízom benne, ha ezt 

átnézzük, akkor már nem fog minket az a veszély fenyegetni, hogy egy nagyobb rendezvény 

leveri az egész házat.  

 

A könyvtár árnyékolására lenne szükség. A két nagy terem és a számítógép terem kora 

tavasztól késő őszig szinte használhatatlan a nagy meleg miatt. A hővédő ablakfólia egy jó 

lehetőség, mert kifizethető és 7-8 fokot segítene a hőmérséklet csökkentésében. A könyvtár 

felnőtt részlegén hullik a vakolat, nagy repedés van a plafonon. Az olvasóterem és a 

szakirodalmi terem festésre szorul.  

 

Szeretnénk leválasztani egy kazánhelyiséget a jelenlegi kazánházból, hogy a maradék 

területet raktárként használhassuk. Nagyon kevés helyünk van tárolásra és szinte minden 

jelenlegi lehetőség szabálytalan. 

 

Sajnos az év több nem várt nagyobb kiadással kezdődött. Lejárt az elektromos biztosítékaink 

szavatossága, valamint 8 db tűzoltó készülékünké is. Több százezer forintról beszélünk. 
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TEREMBÉRLETEK 

 

Már meglévő bérlőink  

 

Februárban lefolytattam a tárgyalásokat szinte minden ingyenes, kedvezményes és teljes díjas 

bérlőnkkel. A civil szerződésekben alkalmaztam egy kis pontosítást, amit Hardi Péter 

alpolgármester úr is jóváhagyott. Ezek egyike sem ütközik a jelenlegi terembérleti 

szabályzatba. Mindegyik civil szervezet képviselője megfelelőnek találta, akivel eddig 

beszéltem. Meg is kötöttük a szerződéseket 2021. december 31-ig.  

 

Pontosítások: 

 A bérlő elfogadja, hogy amennyiben részvételi díjat szed a programjain, abban az 

esetben elveszti az ingyenes használat jogosultságát és kedvezményes díjat köteles 

fizetni. (a teljes díj 50%-át) 

 A bérlő elfogadja, hogy amennyiben az intézmény saját rendezésű programja miatt 

nem tudja biztosítani a termet, abban az esetben legkésőbb 7 nappal a kritikus időpont 

előtt értesíti őt. 

 Minden civilnek heti egy alkalmat tudunk garantálni, a többi a szabad helyek 

függvényében megbeszélés tárgyát képezi.  

 

Egyre többen jelentkeznek, hogy termet szeretnének bérelni ezért tervünk, hogy egy logikus 

átszervezéssel minden kapacitásunkat ki tudjuk használni. Új programjaink között szerepel 

például a Robotika vagy a Scrapbook készítés. 

 

A Szenior Örömtánc kinőtte az SZSZK-t, ezért valószínűleg költségvetésestül átkerül 

hozzánk. 

 

Szükségünk van egy öltözőhelység kialakítására a mozgásos programokhoz, amit paravánok 

segítségével szeretnénk megoldani az egyik emeleti teremben. Eddig a mosdóban és 

különböző sarkokban öltöztek az emberek. Ezt szeretnénk kiküszöbölni.  
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Terembérleti kapacitásaink kihasználása 

 

Esély a szárnybontogatóknak programunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a terembérleti 

lehetőségeinkre. Gyakori, hogy egy oktató félve indít be egy új foglakozást, hiszen nem 

minden esetben van rá forrása, hogy fedezze a kiadásokat. 1 hónapig ingyen rendelkezésre 

bocsájtanám a termet azoknak, akik valami új népművelő / fejlesztő / művészeti foglalkozást 

szeretnének tartani. Az ingyenesség mellett reklámfelületet is biztosítanánk nekik. Ennek egy 

feltétele lenne: ez idő alatt ő sem kérhet pénzt az érdeklődőktől. Egy hónap alatt kiderül, hogy 

van-e létjogosultsága a foglalkozásnak vagy sem. 

 

TERVEZETT ILLETVE SZERVEZÉS ALATT LÉVŐ ÚJ PROGRAMJAIK  

 

Saját munkatársaink vezetésével meghirdetett foglalkozások / klubok 

 

Mint azt már fentebb taglaltam, a munkatársaim kiválasztásában az volt a legfontosabb 

szempont, hogy különböző területeken erős, kreatív és szakértő emberek válogassak össze. 

Néhány tervezett program azok közül, amiket a művelődési ház új munkatársai álmodtak meg 

és ők is fogják tartani őket. A saját programok bevételeit az elején eszközfejlesztésre 

szeretném fordítani. 

 

A művészetek közül az egyik legfiatalabb a film. Az elmúlt 125 év során sokat változott, de a 

mozgókép ma is ámulatba ejti a nézőket. Mi is szeretnénk ámulatba ejteni a pomázi 

embereket, olyan filmekkel, amik értéket közvetítenek, van mondanivalójuk és megtekintésük 

után lehet beszélni, vitatkozni, gondolkodni róluk. Ehhez kiváló teret nyújt egy filmklub. 

Szeretnénk minél több filmet megmutatni, legyen szó klasszikus vagy kortárs, magyar vagy 

külföldi alkotásról. Persze néha jólesik csak úgy filmet nézni, hogy nem kell elgondolkodni 

csak kikapcsolódni, szeretnénk, egyszerűen szórakozni popcornnal a kezünkben. Mindezt egy 

kellemes környezetben, egy árnyékos helyen, például egy kertmoziban.  

 

A gyermek zenei nevelése az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik - mondta egyszer 

Kodály Zoltán. A baba-mama kórusfoglalkozásokat az édesanyák közös éneklés utáni 
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vágya ihlette. Azok az édesanyák, akik közösségi életet szeretnének élni, a zenélés örömére 

vágynak, már nem csak gyerekdalokkal - de gyermekükkel együtt - szeretnék ezt 

megvalósítani, azok számára a baba-mama kórusfoglalkozás a megfelelő délelőtti 

elfoglaltság.  A program célja egy állandó, kicsi létszámú közösség létrehozása, melyet a zene 

iránti vágy tart össze. Emellett reményeink szerint elindul egy olyan foglalkozás is, melyre 

bárki, bármikor becsatlakozhat pusztán az éneklés örömére.  

 

Művészetterapeuta jelölt kollégám csoportfoglalkozásokat tervez. Az alkotói munka, az 

önkifejezés kreatív formája egy biztonságos csoport közegben segíthet önmagunk mélyebb 

megismerésében, ezáltal tudatosabban élhetjük meg a hétköznapok kihívásait. A 

csoportfoglalkozások nem igényelnek képzőművészeti jártasságot, az alkotó mindenkiben ott 

szunnyad. Művészetterápiás technikákat alkalmazva, versekkel, zenével, képzőművészeti 

alkotásokkal ragadjuk meg a bensőnkből érkező képeket. 

 

„Mami-Ma” kismamáknak, édesanyáknak, nőknek, női önfejlesztő csoport. Célunk, 

önismeretet fejlesztő technikák megismerésével és alkalmazásával, megoldásfókuszú 

szemlélettel jelen lenni és támogatni egymást az „itt és most” -ban.  

 

Érzékenyítő programok előadókkal, társulatokkal, alkotásokkal, melyek segítenek reagálni a 

minket körülvevő világban található jelenségekre. 

 

Együttműködés az oktatási és nevelési intézményekkel 

 

A helyi iskolákkal, óvodákkal való együttműködés segíthet, hogy a gyerekek már egész kicsi 

korukban találkozhassanak a különböző művészetekkel, hagyományokkal és értékekkel. Ha 

jól becsomagoljuk az információkat, akkor azt ők észrevétlenül magukba szívják. Nem csak 

gyerekelőadásokat, koncerteket és kézműves foglalkozásokat tervezek, hanem oktató célú 

programokat is. Tapasztalataim szerint ez az a korosztály, amely könnyen motiválható a 

különböző rajzpályázatokkal, tanulmányi versenyekkel. 
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Ismeretterjesztő rendezvények felnőtteknek 

 

Ezek lehetnek klubok, előadások, vetélkedők, kiállítások. Nem a forma a lényeg, hanem az 

üzenet: A társadalom és a kultúra értékeit a közönség számára is közérthetően, érdekesen 

bemutatni. (pl.: női témák, pszichológiai előadások, gasztronómia, egészséges életmód, 

szülőket foglalkoztató kérdések, baba-mama klub, nemzetiségek története, filmek, irodalmi 

témák) 

  

Drogprevenciós programok 

 

Művelődési házunk együttműködésre törekszik a pomázi KEF – el így az erőinket egy helyre 

tudjuk csoportosítani. Már szervezzük a június 26-án megrendezésre kerülő kábítószer ellenes 

világnapi rendezvényt. Nagyban segíti a munkánkat, hogy Szegezdi G. Gabriella 

munkatársunk a KEF külsős szakértője. Hiszünk benne, hogy közös erővel, illetve más 

szervezetek, iskolák bevonásával, sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni a prevenciót.   

 

Déryné Program 

 

Intézményünket ingyenesen beregisztráltunk a programba így a pandémia után 

kedvezményesen juthatunk előadásokhoz. 

 

„Köszönjük Magyarország” Program 

 

Ezt a programot a művészek megsegítésére hozták létre a pandémiás időszakban. Ide is 

regisztráltunk és már le is foglaltunk pár programot, amikhez ingyen fogunk hozzájutni, ha 

enyhülnek a korlátozások. 

 

Szociális szerepvállalás 

 

Jótékonysági estekkel, rendezvényekkel szeretnénk segíteni a helyi szervezetek munkáját. 
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Megállapodás az EFI -vel 

 

Nagy öröm számunkra, hogy a PMHK és a szentendrei EFI (egészségfejlesztési iroda) között 

létrejött egy olyan együttműködés, mely által a pomázi lakosok ingyenes előadásokon, 

csoportfoglalkozásokon vehetnek részt, itt nálunk a művelődési házban. A megállapodást 3 

évre kötöttünk, aminek az a lényege, hogy mi ingyen helyet biztosítunk, ők pedig ingyen 

egészségmegőrző programokat tartanak a házban. 

 

Ablak Galéria 

 

Amíg zárva vagyunk, a bejáratunknál lévő 

üvegfelületet galériaként használjuk. Jelenleg itt 

vannak kiállítva a fotópályázatra beérkezett 

képek.  

 

Négy évszakos fotópályázat 

 

Minden évszakban meghirdetjük ezt a pályázatot, 

így lesz téli, tavaszi, nyári és őszi képünk is a 

városról. Ezek a képek a belső tereinket fogják 

majd díszíteni.  

 

Kérdőív 

 

Készítettünk egy kérdőívet a lakosság számára, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy ők 

milyennek képzelik el a művelődési házat. Nagyon sokan kitöltötték és a válaszokból az 

derült ki, hogy nagyon azonos irányban gondolkodunk 
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

 

Táplálkozva a gyermekkori élményekből, olyan tanulmányi kirándulásokat szeretnék 

szervezni, amikben egy néprajzos szakember munkatársunk (amint hozzánk csatolják a 

gyűjteményt, szeretném felvenni) érdekesen bemutatná a gyerekeknek a “múltunk titkait”. 

Szükség lenne egy kis népszerűsítésre is, mert szerintem nagyon kevesen tudják, hogy ez a 

gyűjtemény létezik. Az olíva bolt megnyitása kicsit dobott a helyzeten, de még mindig nem az 

igazi. Jelenleg létezik ugyan egy állandó ügyelet, de a célirányosan ide szervezett 

programokkal, sokkal több lehetőség lenne benne. Jó idő esetén az udvar tökéletesen alkalmas 

népzenei koncertek, táncházak szervezésére, kézműves foglakozásokra, vagy akár 

gasztronómiai rendezvényekre.  

 

ÚJ FORRÁSOK FELKUTATÁSA 

 

Alza box telepítése az épület oldalába 

 

Jóváhagyást kaptam, hogy szerződést kössek az „Alza box” képviselőjével, így a telepített 

automata után havi 40 ezer forint bevételünk származik majd.  

 

Pályázatok  

 

Szeretnénk kihasználni minden pályázati lehetőséget, ezért szükségünk lenne egy projekt 

managerre. Ennek szerevezése, kivitelezése még folyamatban van. Munkatársam 

folyamatosan figyeli az aktuális pályázatokat. Vannak kisebb pályázatok, amiket mi is be 

tudunk adni, de a jelentősebb pályázatokhoz szükségünk lenne egy szakemberre.  

 

Támogatók / mecénások keresése 

 

Szeretnék összehozni egy olyan találkozót, ahol a tenni vágyó helyi vállalkozók 

megvitathatják, mivel és hogyan tudnak hozzájárulni a közösségi élet fellendüléséhez. 
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ZÖLDÜLŐ PROGRAM 

 

Szeretnénk minél több növény elhelyezni épületen belül és épületen kívül is. Rövidtávú 

terveink között szerepel, hogy a könyvtár hátsó ablakai elé hársfákat ültessünk, ezzel is 

segítve a könyvtár árnyékolását. Nagyon hálásak vagyunk a Pomázi Ökokörnek, akik 

felajánlott részünkre 3 db fát ingyen. 

 

SZAKMAI JELENLÉT - KKOSZ 

 

Felvételt kértünk a Kulturális Központok Országos Szövetségéhez, hogy első kézből 

értesülhessünk a minket érintő információkról. A regisztrációs díj évi 30 ezer forint, de ezért 

az összegért nem csak híreket, hanem előadásokat és továbbképzési lehetőségeket is kapunk.  

 

TERVEZET ZÁRÁSOK 

 

 Nyári zárás: július 19 - augusztus 1 

 Téli zárás: december 23 – január 3 
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VÁZLATOS ESEMÉNY NAPTÁR  

 

Mivel a világ állandóan változik fontos, hogy mi is folyamatosan alkalmazkodjunk. Nyitott 

szemmel kell járnunk és egyben keresnünk a közművelődés új csatornáit. Minden eszközt be 

kell vetnünk, hogy a kultúra ne egy “ünnepnap” legyen, hanem beépüljön az emberek 

mindennapi életébe. A programok kialakításánál figyelembe kell vennünk a korosztályi 

igényeket, a fizetőképességet és a látogatók szabadidejének eloszlását. Ugyan zárva vagyunk, 

de sokkal többet dolgozunk, mint ha nyitva lennénk. Nem tudunk hosszú távra tervezni, ezért 

szinte mindenre van A és B verzió.  

 

Az itt felsorolt programoknak egyelőre még nem tudjuk az időpontját, de tervezzünk 

velük. Csak azok kerültek bele a programnaptárba, amiket valamilyen formában 

kivitelezetőnek találtunk.  

 

 börzék 

 kertmozi 

 nyár esti koncertek a büfével közösen 

 világnapi rendezvények  

 évfordulók 

 kiállítások 

 könyvbemutatók 

 játszóházak 

 író olvasó találkozók 

 színház gyerekeknek, felnőtteknek 

 Déryné Program előadásai  

 Köszönjük Magyarország előadásai  

 EFI rendezvények 

 bálok 
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Január:  

 Január 22: Magyar Kultúra Napja  

(18 videó került fel fél óránként a facebook oldalunkra) 

 Romhányi 100 – online vers és mesemondó verseny, kicsiknek rajzpályázat 

 

Február:  

 Véradás 

 Fotópályázat képeinek közönségszavazása 

 Kérdőív 

 Német Nemzetiségi Általános Iskola online élő szülői értekezlete leendő elsősöknek  

 Bálint nap 

 EFI videók 

 Ablak Galéria 

 Tájékoztató videók készítése a könyvtári kölcsönzésről 

 Kínai Tavaszünnep Fesztivál 

 

Március: 

 Fotópályázat „Tavasz” 

 Romhányi 100-ra érkezett videók szavazása 

 Március 12: Német / Sváb kitelepítési évforduló (75) 

 Március 15: Online ünnepi műsor 

 Nőnap 

 Költészet világnapja 

 Színházi Világnap 

 EFI videók 

 EFI élő facebook beszélgetés 
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Április:  

 Húsvét 

 Roma világnap 

 Magyar költészet napja 

 Könyvtárosok világnapja  

 Föld napja 

 Táncművészet világnapja 

 Húsvéti barkácsdélután 

 Anyák napi barkácsdélután  

 

Május:  

 Anyák napja 

 Május 1: 40 éves születésnapunk 

 Véradás 

 Madarak és fák napja 

 Gyereknap  

 

Június:  

 Pedagógusok napja 

 Környezetvédelmi világnap 

 Magyar feltalálók napja 

 Színházi előadás 

 2 tábor 

 Kábítószerellenes világnapi rendezvény 

 Szent Iván Éj 

 

Július:  

 3 tábor 

 Semmelweis-nap 
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Augusztus:  

 Augusztus 20: Ünnepi műsor 

 Eltűntek világnapja 

       

Szeptember:  

 Pomáz Város Napja 

 Kulturális örökség napja 

 Magyar dráma napja 

 Népmese világnapja – Színház 

 Véradás 

 

 Október:  

 Zene világnapja – Koncert 

 Állatok világnapja 

 Aradi vértanúk emléknapja 

 Október 23: Ünnepi műsor 

 Fehér bot 

 Animáció világnapja 

 Csillagászat napja (ősz) 

 Magyar festészet napja  

 Operett napja – Műsor 

 Halloween – tökfaragás 

 

November:  

 Magyar tudomány napja 

 Márton nap 

 Adventi koszorú - barkácsdélelőtt 
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December:  

 Véradás 

 Mikulás a városban 

 Mikulásgyár 

 Adventi Vásár 

 Adventi műsorok 

 Karácsonyi barkács 

 Karácsonyi koncert 

 Magyar kórusok napja 

 

 

 

 

Pomáz, 2021. február 28.  

 

Nyári Darinka 

    igazgató  


