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Bevezető 
Az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár Solymár egyetlen közművelődési intézménye. 

Általános alapelv, hogy a közművelődési jog közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél. 

A művelődési ház feladata a község kulturális életének szervezése, lebonyolítása. Helyet ad az iskola és az önkormányzat 

rendezvényeinek, állami és társadalmi ünnepeknek. A művelődési ház a helyszíne a művészeti csoportok próbáinak, és 

fellépéseinek.  

A művelődési ház kapcsolatot tart és segíti a civil szervezetek munkáját. 
Saját szervezésű rendezvényei mellett biztosítja az amatőr közösségek működési feltételeit és helyet ad minden 
kezdeményezésnek, amely az intézmények, valamint egyéb szervezetek részéről megnyilvánul. 
Törekszik arra, hogy segítse a német nemzetiség kultúrájának megismerését, kulturális igényeinek kielégítését.  

Termei bérbeadásával lehetőséget biztosít egyéb programok, tanfolyamok lebonyolításához. 

Egy 200 fő befogadására alkalmas színházteremmel, és két kisebb, kb. 40 fő befogadására alkalmas teremmel és egy 
kb. 70 fő befogadására alkalmas teremmel rendelkezik. 

A színházterem előtt lévő aulát használjuk kiállítóhelyiségként. 

Az intézményben van egy pinceklub, melyet elsősorban a Kud-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület használ, de itt 
zajlanak pl. a jazz klubok is. 

A művelődési ház hangulatos udvara kisebb és nagyobb színpadával ad otthont az őszi-tavaszi szabadtéri 
rendezvényeknek. 

A művelődési ház alkalmazotti létszáma: 1 fő igazgató (közművelődési szakember), 1 fő technikai vezető, általános 
helyettes, 1 fő szakalkalmazott, kiállításszervező, 2 fő takarító 

 

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény 

A művelődési ház tagintézményeként működik a dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény, Solymár Templom tér 2. 

telephelyen. Tagintézmény vezető: Jablonkay Mária, aki 6 órában látja el feladatát. Mellette 1 fő takarító megbízási 

szerződéssel dolgozik. 

 
A MÚZEUM ALAPFELADATAI: 

A helytörténeti gyűjtemény feladata a múzeumi törvényben megszabottak teljesítése az 1997.évi CXL törvény 2012-

ben CLII szerinti módosítása alapján az alábbiak szerint: 

Helytörténeti Gyűjteményünk közérdekű muzeális kiállítóhely besorolású, de önálló gyűjteménnyel rendelkező 

muzeális intézmény. A kulturális javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, 

egységesen kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi 

követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értékkel bír, és amelyet, mint gyűjtemény gondoz, 

tudományosan feldolgoz, és kiállításokon mutat be. Gondoskodik az adományozott tárgyak nyilvántartásáról, 

megőrzéséről, restaurálásáról, adott esetben publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. 

Célja a társadalmi jólét és a fenntartható fejlődés biztosítása, az egész életen át tartó tanulás elősegítése, az 

életminőség javítása, valamint a kulturális örökség helyi védelme érdekében a megőrzött kulturális javak megőrzése, 

jövő nemzedékek számára történő átörökítése. 
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Ennek keretében: 

1. a) a társadalom szolgálatában áll, 

b) a közösség számára nyilvános, 

c) a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart, 

d) a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést, kutatási tevékenységet biztosít. 

c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, 

d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 

e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és 

az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 

f) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi 

szinten elősegíti a település elismertségét. 

 g. A muzeális intézmény feladatai ellátásában együttműködik a kulturális örökség más értékeit gondozó 

intézményekkel. 

(2) A gyűjtemény feladata a kulturális javak 

a) gyűjteménygondozása, ennek keretében  

aa)  az adományok elfogadása 

ab) nyilvántartása, 

ac) állományvédelme, 

b) tudományos feldolgozása és publikálása, 

c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében 

ca) állandó és időszaki kiállítások rendezése, 

cb) közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, 

cc) a kulturális javak digitalizálása, 

cd) a kutatási tevékenység biztosítása. 

Gyűjteménygondozás: 

a. az adományozott tárgyak leltárkönyvbe vétele 
• a fotóleltár szükség szerinti folytatása a fotónegatívokkal, újabb fotók beírásával szükséges 

• az esetlegesen beérkező néprajzi tárgyak leltárba vétele 

• a szükséges restaurálási feladatok ellátása (jelenleg felmérés alatt) 

 

Az intézmény látogatók részére heti 13 órát tart nyitva, ebből egy nap szombat. 
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Svábház 

2017. január 1-től közösségi színtérként a művelődési házhoz tartozik a Bauernhaus - Svábház,  

Solymár, Dózsa György u. 6. szám alatt. Az intézmény szakalkalmazottja Hartmann Hellebrandt Hilda, aki egy személyben 

szervezi és bonyolítja a közöségi színtér programjait. Mellette 1 fő megbízási szerződéssel látja el a takarítási feladatokat. 

 

A solymári Svábház működésének kettős a célja. Mutassa be a solymári svábok kultúráját és életterét, továbbá 

folytasson közösségépítő tevékenységet a falu sváb közösségének és egyéb civil szervezeteinek közösségi színtereként. 

A Svábház 2016. április 24.-én nyitotta meg kapuit. 

2017 január 1.-től az Apáczai Csere János Művelődési Ház vette át a Svábház működtetésének feladatait és így az 

intézmény közösségi színtereként működik tovább. 

A közösségi tér önálló programtervet állít össze, figyelembe véve a hely adottságait, valamint az intézmény egyéb 

programjait. 

A Svábház programjai népszerűsítéséhez a művelődési ház által biztosított lehetőségeken felül önálló információs 

tevékenységet végez. 

A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő több csatornán történő tájékoztatása, illetve a 
közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése. 

 

Könyvtári tevékenység 

A könyvtárban könyvtárvezetőként Balogh Istvánné, könyvtárosként Auth Ágnes dolgozik. 

A takarítási feladatokat a művelődési ház állományában lévő takarítók végzik. 

 

Jelenlegi élőállomány: (2017. december 31.) 

Olvasói létszám: 1288 fő, ebből 14 év alatti 570 fő 

24749 kötet, ebből új 1142 

CD: 244 db; CD-ROM: 94 db; Hangoskönyv: 410 db; Társasjáték: 221 db; Folyóirat: 19 féle, Diatéka: 246 db 

Internet hozzáférés: 4 olvasói gép 

Heti nyitvatartási: 36 óra (hétfő, szerda, péntek: 13.00 – 19.00; kedd, csütörtök: 10.00 19.00) 

Napi használat: 60-70 fő kölcsönző, 8-10 internetező, társasjátékot, folyóirat olvasót használó olvasó. 

A könyvtár közösségi térként is funkcionál. Sok szülő, illetve nagyszülő kíséri el a gyereket a művelődési ház 

csoportfoglalkozásaira, és a „várakozási időt” szívesen tölti a könyvtárban, gyakran a folyóiratrészlegben. 

 Az a tapasztalatunk, hogy az olvasók szívesen járnak a könyvtárba, jól érzik magukat, s bár az alapterület kicsi, ezt gyors, 

pontos, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk ellensúlyozni. A szerzeményezés naprakész, az olvasó mindig 

megtalálja a legújabban megjelent könyveket a könyvtár polcain. A kapott könyvbeszerzési keretet igyekszünk a 

legcélszerűbben elkölteni, teljes áron sohasem veszünk könyveket, nagykereskedelmi felhasználói kedvezményünk 33-

60% között mozog. Az éppen kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzést veszünk fel, s amikor beérkezik a kért kötet, 

telefonon vagy e-mailben értesítjük az olvasót. A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó szakkönyveket, vagy más 
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hiánykönyveket könyvtárközi kölcsönzéssel kérjük át a Pest Megyei Könyvtárból.  

Igyekszünk elébe menni az igényeknek, s olyan szolgáltatásokat kínálni a látogatóknak, amelyek vonzóvá teszik 

számukra a könyvtárat. A könyvtár jól működő, fontos, élő közösségi tere a nagyközségnek. 

2009. májusa óta WEB-OPAC (a könyvtár on-line katalógusa elérhető az intézmény honlapján) 

 
Szolgáltatások: 

A törvényben meghatározott nyilvános könyvtári feladatok ellátása. 

Iskolai könyvtári funkció, általános és középiskolai kötelező olvasmányok. 

Együttműködés – szerződés alapján – a hidegkúti Waldorf Iskolával (könyvtárhasználati órák tartása, kölcsönzés, 

kötelező olvasmányok biztosítása, tematikus anyag összeállítása éves munkához, gyűjtőmunka az iskolai epochákhoz, 

stb.). 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Számítógép használat, térítés ellenében nyomtatási lehetőség 

Játéka – játékkölcsönző működtetése 

Zenei CD, hangoskönyv, diafilm kölcsönzés 

Folyóirat – olvasó 

Tesz-vesz könyvtár: az udvaron lévő szabad polcról lehet elvinni ingyen könyveket és hozhatnak is az olvasók 
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2017. évi beszámoló 
 

Intézményünk a tavalyi évben 46 héten keresztül biztosított nyitva tartásával szolgáltatásokat, programokat a község 

lakosai és idelátogatók részére. A nyári zárva tartás alatt két hetet, bérlő részére biztosítottunk. 

A 104 hétvégi napból 83 napot voltunk nyitva. 

Az intézmény munkanapokon 9.00 – 21.00 között, napi 12 órában van nyitva. 

Ez időszakban a termeink állandó kihasználtsága (az adatok a 4 használható teremre értendők, az alkalmi bérlő ebben 

nincsenek benne.): hétfő: 17 óra, kedd: 23 óra, szerda: 15 óra, csütörtök: 15 óra, péntek: 11 óra, összesen: 81 óra 

Ez éves szinten: 3726 óra 

Vasárnaponként állandó bérlő által: 12 óra/alkalom 

Alkalmi bérlések óraszáma:550 óra 

Mindösszesen: 4276 óra 

 

Az évben megvalósított programok, rendezvények: (a Solymári Búcsú, valamint bérlőink és partnerszervezeteink 

programjai nincsenek benne az adatokban.) 

Szabadidő gyerekprogramok (Kalandgyár): 8 alkalom 

A művelődési házban megvalósuló kiállítások: 8 alkalom 

Könnyűzenei koncertek: 5 alkalom 

Jazz klub programok: 9 alkalom 

Történelmi klub: 6 alkalom 

Ismeretterjesztő előadás: 2 alkalom 

Színház, Ovis Színház: 8 alkalom 

Csoportjaink programjai: 4 alkalom 

Fesztivál: 2 alkalom (Jazz Weekend, Nemzetközi Gospel Fesztivál) 

Helytörténeti Szabadegyetem, és kiállítások a múzeumban: 8 alkalom 

Ismeretterjesztő előadások a Svábházban 14 alkalom 

A Svábház állandó programjai: Sütő klub, Rewü - Rewü Zamm – Zamm, Képnézegető, Tere – Tere klub 
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2018. évi tervek 

 

Információs tevékenység 

A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a 

közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése. 

Az intézmény az alábbi információs tevékenységeket végzi: 

− plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül, 

− óriásplakátok elhelyezése az intézményen, 

− információk, bemutató cikkek a helyi sajtóban, 

− webfelület fenntartása, működtetése (www.apaczai.com) 

− Facebook használatával információk eljuttatása, 

− partnerek bevonása az információátadásba 

 

Feladatok: 

• A tájékoztatás folyamatos biztosítása az eddigi formában. 

• Új, elsősorban internetes felületek felkutatása abból a célból, hogy az információkat minél szélesebb körhöz 

juttassuk el. 

• Kidolgozni a közönségtől, közösségektől történő visszajelzés, valamint annak feldolgozási rendszerét. 

• Új, responzív honlap készítése. 

Felelős: Varga Zsolt, Érchegyi László  

http://www.apaczai.com/
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Ismeretterjesztés 

A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára 

közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően hozzáférhetővé tenni. A felnőttek tanulásában, művelődésében 

nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 

általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi 

befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli 

művelődésére. 

Formája: előadás, konferencia, nyári egyetem, filmvetítés 

 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSAI  

Helytörténeti Szabadegyetem előadásai 

Érték-Est 

Regionális helytörténeti konferencia 

 

A KÖNYVTÁR ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMJAI  

Diavetítések családoknak 

Irodalmi kvíz a Költészet napja alkalmából 

 

A SVÁBHÁZ ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSAI 

„Mit tettek a hazáért?”- Ritter György német származású híres emberek politikai, gazdasági kulturális téren elért 

eredményeit elemzi. 

10 dolog Solymár történelméből, amit helytelenül tudunk. – ismeretterjesztő előadás és kvízjáték 

Élelmiszer, táplálkozás, egészség – Miháldy Kinga dietetikus előadássorozata 

Dialektgebrauch gestern und heute bei den Ungarndeutschen – A magyarországi németek nyelvjárása régen és ma. 

Erinnerungskultur –Geschichte und Schicksalen im öffentlichen Raum –Denkmähle. Az emlékezés kultúrája – emberi 

sorsok megjelenítése köztéri szobrokon. Előadó: Dr. Erb Mária az ELTE Germanisztikai Tanszékének docense 

A családfakutatás titkai –  solymári családok többszáz éves története. Elischné, Draxler Erzsébet előadása 

A solymári svábok élete – újkori kutatások ismertetése. Enczmann László előadássorozata 

Familiengeschichte - solymári családok történetei– beszélgetős est. Milbich Edit különleges solymári sváb családokat 

hív meg és mutat be. 

  Felelős: Balogh Istvánné, Jablonkay Mária, Hartmann Hellebrandt Hilda, Varga Zsolt  
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Képzés 

Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat 

sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. 

Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket 

teljesítették. 

Megkülönböztetünk formális (iskolarendszeren belüli, bizonyítvány, tanúsítvány jár vele), non-formális 

(iskolarendszeren kívüli, képesítés megszerzését nem tanúsító) képzéseket. 

Formális képzéseket csak akkreditált intézmény szervezhet. 

A művelődő közösségek tevékenysége is tekinthető non-formális képzési tevékenységnek. Mi a „Művelődő közösségek 

tevékenysége” címszó alatt szerepeltetjük. 

 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ NON-FORMÁLIS KÉPZÉSEI 

Kreatív Műhely - alkotó foglalkozások 10-14 éves korúaknak 

Kiállításokhoz kapcsolódó “értelmező” órák általános iskolai tanulóknak. 

Kreatív tábor a nyári szünetben 

Tematikus, ünnepekhez kapcsolódó kézműves workshopok 

 

A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY NON-FORMÁLIS KÉPZÉSEI 

A helytörténeti gyűjteményben az általános iskola számára lehetőség van hon-és népismereti órákon való részvételre, 

biztosítva a település földrajzi környezetével, történelmi és néprajzi hagyományaival való megismerkedést. Célja a 

kulturális örökség megismerése, a hazaszeretet alapozása a szülőföldhöz, településünk szeretetén, megismertetésén 

keresztül. 

A napközis csoportok hetente 2 órában vesznek részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

Egy-egy blokk 10 alkalmat jelent. A tematikája az egyes régészeti korok megismerése / 5 alkalom/ a néprajzra 3 alkalom, 

a szatócsboltra és a gyógyszertárra 1-1- foglalkozás keretében kerül sor. 

Ehhez kapcsolható az éppen aktuális időszaki kiállítás megtekintése. 

Az iskolában megszokott tanórához képest annyiban más a foglalkozás, hogy a gyerekek kézbe vehetik a témához 

kapcsolódó tárgyakat, felvehetik a solymári és a reneszánsz viseletet, játékokkal is megerősíthetik a megszerzett 

ismereteket. 

 

A KÖNYVTÁR NON-FORMÁLIS KÉPZÉSEI 

Könyvtárhasználati órák alsó tagozatos tanulóknak a szaktanárral történt előzetes egyeztetés alapján 

Könyvtári foglalkozások a Lustige Zwerge óvodásainak havi rendszerességgel – évszakhoz kapcsolódó versek, mondókák, 

lapozgatók, diafilmvetítés. 
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A SVÁBHÁZ NON-FORMÁLIS KÉPZÉSEI 

Sütő klub 

Rewü, rewü zam-zam foglalkozások óvodásoknak 

Múzeumpedagógia foglalkozások 

Kézművesfoglalkozások 

Az általános iskola tanulói részére igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése. 

 
Feladatok: Kapcsolattartás és egyeztetés az óvodák és iskola pedagógusaival. 

Felelős: Balogh Istvánné, Jablonkay Mária, Hartmann Hellebrandt Hilda 

 

Kiállítás rendezése 

A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információval ellátott, meghatározott tematika 

szerinti bemutatása, közszemlére tétele. 

 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIÁLLÍTÁSI TERVE 

A művelődési házban időszaki kiállítások megvalósítására van lehetőség. Kiállítóterünk az aula. 

Intézményünk kiállítási terve összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

• Törekszünk arra, hogy az alkotóművészet több formája jelenjen meg. 

• A kiállítások időtartama 2 hét legyen. 

• A kiállításokat lehetőség szerint hangoljuk össze más, aznap megrendezésre kerülő eseménnyel. 

 

Tervezett kiállítások 

Oláh Anna iparművész táskák, tervek, grafikák 

Karsai Zsófia keramikusművész  

Kályha-makettek – Szalai Imre fazekas gyűjtése -Magyarország cserépkályha-típusai  

Csáji László Koppány útibeszámolóval egybekötött fotókiállítása  

Boglári Soponya Andrea ékszerei  

A Gospel Fesztivál idején előzetesen meghirdetett fotópályázatra érkezett képek 

Kreatív műhelyben és táborban készült alkotások 

A Magyar Festészet Napja – a solymári festőművészek közös kiállítása  

Képek a frontról - az I. Világháború idején készült fotók  
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A HELYTRÖTÉNETI GYŰJTEMÉNY KIÁLLÍTÁSI TERVE 

A dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény feladata Solymár helytörténetének bemutatása állandó kiállítás 

formájában. Amennyiben a költségvetés lehetőséget biztosít, akkor időszaki kiállítások is szervezhetők, elsősorban helyi 

alkotóművészek bemutatkozására. 

 

Tervezett időszaki kiállítások: 

Magyar Tengeri Gyűjtemény 

Erdély öröksége 

Mesterségek 

Lengyel Noémi kiállítása 

Értéktári kincseink Pest megyében 

Oláh Sándor iparművész kiállítása 

 

A SVÁBHÁZ KIÁLLÍTÁSI TERVE 

Sváb-babák – Blum Jánosné babáinak kiállítása 

Beszédes falvédők – sváb nyelvű falvédők kiállítása 

Népi játékok kiállítása 

 

Feladatok: 

• A kiállítások pontos időpontját és időtartamát a művelődési ház google felületen használt 

terembeosztásában kell rögzíteni. 

• A kiállító művészekkel minden esetben szerződést kell kötni és lekérdezni a „Kiállítói vélemény” kérdőívet. 

Felelős: Jármy Éva, Jablonkay Mária, Hartmann Hilda 
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Művelődő közösségek tevékenysége 

A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint – jogi személyiség nélküli – lakossági 

csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló 

érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. 

A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsájtásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, 

működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. 

 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEI: 

Közösség neve Heti alkalmak száma Szakmai vezető 

Hagyományőrző Asszonykórus 1 (szerda) Jeney Erzsébet 

Solymári Férfikórus 1 (hétfő) Fábián Attila 

Solymári Szokolay Bálint Női Kar 1 (kedd) Blazsek Andrea, Mózes Krisztina 

Corvinus Vegyeskar 1 (péntek) Lógó Tibor 

Cédrus Táncegyüttes (felmenő rendszer) 7 (hétfő – péntek) Varga Zoltán, Lőrincz Beáta 

Reményi Margit Táncegyüttes (felmenő 
rendszer) 

4 (kedd, csütörtök) Milbich Edit, Geringer Péter, Illés Gergely 

Herbstrosen Tánccsoport 1 (kedd) Illés Gergely 

Kompanei Színtársulat 1 (péntek) Hartmann Hilda 

Bridzs klub 1 (csütörtök) dr. Pongó Éva 

Nyugdíjas klub 1 (hétfő) Fábián Ferencné 

Kud- A.R.C Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2 (csütörtök, péntek) Straub István 

Schaumarer Musikanten 1 (csütörtök) Buzás Bálint 

Csepűrágó gyermekszínjátszó csoport 1 (kedd) Daragics Éva 

Apáczai Sakk kör 1 (szerda) Turzó Attila 

Társasjáték klub Havi 1 alkalom Steve Bratina 

Történelmi klub Havi 1 alkalom Körömi Joachim 
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A SVÁBHÁZ MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEI: 

Baba-mama klub: német és svábnyelvű mondókákat, kiolvasókat, énekeket tanít Milbich Marika néni (hetente pénteken) 

Bor klub: A borbarátok ajánlására egy-egy magyarországi borvidék jeles borásza tart borkóstolót havonta egy 

alkalommal. Ezen felül meglátogatunk egy-egy solymári borpincét. A borkóstolás mellett megismerjük adott tájegység 

jellegzetességeit, gazdasági, társadalmi struktúráját. 

Sváb tere-fere klub  
A klub célja, hogy a résztvevők passzív sváb szókincsüket aktivizálják. Ebben a meghívott idős emberek segítenek, akik 
egy adott témakörhöz kapcsolódóan kötetlenül beszélgetnek sváb nyelven kéthetente keddi napokon. A 
beszélgetéseket felvesszük és archiváljuk.  
 
Képnézegető klub 
Idős solymári sváb emberek régi fotókat nézegetnek, és a képeken látható személyeket próbálják megnevezni, ezáltal 
növelve a képek történeti értékét (havonta egy alkalommal) 
 
Feladatok: 

• A tevékenységükhöz az intézményi infrastruktúra biztosítása. 

• A próbaidőpontokat a művelődési ház google naptárában rögzíteni kell. 

• Költségvetésben biztosítani azon közösségek szakmai vezetőinek a forrásokat, akik tiszteletdíjat kapnak. 

• Éves tervük alapján biztosítani rendezvényeikhez a szükséges technikai hátteret. 

• Igény esetén közreműködni pályázatok megírásában. 

Felelős: Hartmann Hellebrandt Hilda 

 

Rendezvények szervezése 

A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség 

részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési alapszolgáltatások körében a rendezvények 

szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az 

ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést 

szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre. 

Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények, szórakoztató 

rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex rendezvények, népünnepélyek, búcsú, 

táncház, hangverseny, fesztivál 

(A munkatervben csak az intézmény saját rendezvényei szerepelnek. Az önkormányzati és más partnerszervezetek 

rendezvényei nem!) 

A rendezvények csoportosítása: 

a, műsoros rendezvények 

A Magyar Kultúra Napja (helyszín: művelődési ház)  

Színházi és stúdiószínházi előadások (helyszín: művelődési ház) 

Duma Színház (2-3 alkalom) 
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Ovis Színház 3 alkalom, az óvodákkal egyeztetve) 

Színházi előadások 3 alkalommal 

Felelős: Jármy Éva, Érchegyi László, Varga Zsolt 

 

Koncertek 

100 év blues - koncert és könyvbemutató Felelős: Varga Zsolt 

Felelős: Varga Zsolt 

 

b. közösségi rendezvények 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Kalandgyár - havi rendszerességgel családoknak szóló program 

Sörünnep - egy alkalom 

Little Jazz Pub - havi rendszerességgel (9 alkalom) 

Felelős: Jármy Éva, Varga Zsolt 

 

SVÁBHÁZ 

„Fiatal zenészek-zenélő fiatalok” – Bemutatkozik a Krigli-Band 

Hangszerpadádé – zenei délelőtt gyerekeknek: fuvola, klarinét, tuba 

Projektnapok (téli, tavaszi és őszi) 

Felelős: Hartmann Hellebrandt Hilda 

 

Csoportjaink rendezvényei, programjai: 

Felnőtt táncház a Cédrus Táncegyüttes szervezésében 

Családi táncház a Cédrus Táncegyüttes szervezésében 

A Cédrus Táncegyüttes évadzáró műsora (május-június) 

Kompanei Színtársulat RÉZI című előadása április 22.  

 

Felelős: Hartmann Hellebrandt Hilda, Érchegyi László, Jármy Éva, Varga Zsolt 

 

c. fesztiválok 

Jazz Weekend (június 16.) Felelős: Varga Zsolt 

XVIII. Nemzetközi Gospel Fesztivál (június 23.) Felelős: Jármy Éva, Varga Zsolt 

Felelős: Varga Zsolt 
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d. verseny, vetélkedő 

A művelődési házban működő bridzs klubbal közösen szervezzük meg a hagyományos Solymári Páros 

Bridzsbajnokságot, mely az országos versenynaptárban is szerepel.  

Felelős: Varga Zsolt 

 

Könyvtári rendezvények 

Költészet napja 

Gyermeknapi rajzpályázat 

Novella pályázat 

Irodalmi klub meghívottak részére 

Író- olvasó találkozók szervezése 3 alkalomal 

Olvasás éjszakája 

Hétmérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő  

Felelős: Balogh Istvánné 
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Közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás 

A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szakmai munkát segítő tevékenység. 

Országos szinten a Magyar Művelődési Intézet, megyei szinten a megyei közművelődési intézetek végzik, de helyi 

szinten elláthatnak ilyen jellegű feladatot helyi intézmények is. 

Intézményünk szakmai tájékoztatást, tanácsadást ad aktuális feladatok, problémák esetén az önkormányzatnak, civil 

szervezeteknek, művelődő közösségeknek, közművelődési szakembereknek, civileknek. Felkérésre szakmai elemzést 

végez a meglévő adatok, információk alapján. Közreműködik szakmai fejlesztésekben. 

Továbbra is lehetőséget biztosít a helyi alkotóművészeknek a művelődési ház honlapján bemutatkozásra. 

(http://www.apaczai.com/solymarmuvesz/index.html)  

Felelős: Varga Zsolt 

 

Nem programszerűen szervezett tevé-
kenységek 
A nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra 

kijelölt terekben, belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettsége nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások. 

 

AGÓRA FUNKCIÓ: Nincs olyan fedett tér, ahol hűvös, csapadékos időben, zárt térben lenne lehetőség szervezetlen 

társas együttlétre. Ezért, a művelődési ház adottságaiból adódóan ezt a funkciót elsősorban tavasztól, őszig az udvar 

látja el. Az itt elhelyezett asztalok, székek, napernyők lehetőséget biztosítanak kisebb baráti társaságoknak a 

beszélgetésre. 

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS: Az intézményben működik free wifi, melyet mindenki – elsősorban az udvaron – 

igénybe vehet. 

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS: A főbejáratnál elhelyezett plakátokról tájékozódhatnak az érdeklődők az intézmény 

programjairól. 

A feltételek biztosításáért felelős: Érchegyi László 


