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Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2019. évi munkájáról 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ helye és szerepe meghatározó a város életében, 

szakmailag a térségben és Pest megyében is elismert helyet vívott ki magának. Az igen 

nagy múltra visszatekintő intézmény 2021-ben lesz 40 éves. Alapvető feladatunknak tartjuk, 

hogy Budakeszi polgárai számára – aktív közreműködésükkel – lüktető kulturális 

közösségi életet szervezzünk. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ kiemelt és elsődleges feladata a Budakeszin élők 

művelődési igényeihez igazodó kulturális értékek közvetítése és az intézmény 

alaptevékenységének, valamint a közösségi művelődés feltételeinek biztosítása. 

Stratégiai célunk a fentieken túl a környező településeknek szóló olyan programok 

szervezése, mellyel a város elismertsége, népszerűsége növelhető. 

A város kulturális sokszínűségét a jelenlegi korszerűtlen épület nem tükrözi, azonban 

annak szellemisége igen.  

 

A művelődési központ kisebb klubtermekre osztható felső színtere 250 főt, 1 db konditerme 

40 főt, a többfunkciós Erkel Galéria 20 főt, a szabadtéri színpad előtti udvar 200 főt tud 

befogadni rendezvényei keretein belül. 

 

Az intézményhez tartozik a Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi 

Információs Pont (Fő u. 187.). 

 

A közművelődési terek kihasználtsága  hétköznap 8.00 20.00 óra között, hétvégén 

rendezvényekhez igazodva átlagosan heti 80 órás nyitva tartás mellett  90% körül 

mozgott.  

 

Az intézmény tagja a Kulturális Központok Országos Szövetségének /KKOSZ/, Magyar 

Népművelők Egyesületének. 
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Jogszabályi feltételek 

A 2019. év februárjában a törvényi változások miatt intézményünk az alapító okiratának 

(2018.11.10-én kelt H/1004-6/2018 okirat) módosítását kérte. Az alapító okirat 

módosításához összeállított anyagunkat Budakeszi Város Önkormányzat képviselő-

testülete 67/2019. (II. 28.) számú Kt. határozattal fogadta el. 

Az alapító okirat módosítására az alábbiak miatt volt szükség: 

Az új törvényi szabályozás következtében több jogszabály is változott, köztük a muzeális 

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

törvény (a továbbiakban: Kult. tv.). 

Alaptörvényünk is rögzíti, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. A 

közművelődés – ahogy a Kult. tv. fogalmaz – közérdek, és az ezzel kapcsolatos 

tevékenységek támogatása közcél. Az állam és a helyi önkormányzatok feladata a 

törvényben megfogalmazott feltételek biztosítása. A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kötelező önkormányzati 

feladatként szerepel a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme és a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről.  

A közösségi művelődési szakpolitika főként feladatokban és célkitűzésekben gondolkodik, 

nem pedig eszközöket határoz meg. Ennek fényében kerülnek meghatározásra a 

közművelődési alapszolgáltatások a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében, amit az 

önkormányzatok adottságaik figyelembevételével kell, hogy megszervezzenek. 

Vannak olyan kötelező alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell 

szerveznie. Ezek közé tartozik a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a 

művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, fórumot szervez – ha az 

adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő 
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közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

A további rendelkezésekben a Kult. tv. lakosságszám alapján differenciál. 1000 fő 

lakosságszám felett a mindenkit érintő kötelezőkön felül további egy alapszolgáltatást kell 

megszerveznie. 5000 fő felett pedig további kettőt köteles az önkormányzat megszervezni. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ a közművelődési alapszolgáltatások közül a Kult. tv. 

76. § (3.) bekezdésébe foglaltak figyelembevételével öt alapszolgáltatást kell, hogy 

biztosítson. 

Intézményünk az alábbi kötelező és önként vállalt feladatokat javasolta az alapító 

okiratának módosításába. 

Kötelező alapszolgáltatás 

 

-  Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása.  

- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

A különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon 

történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett 

műsorok, felnőtt és gyermekszínházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, 

filmszínházi előadások, egyéb szórakozató rendezvények, időszaki kiállítások 

szervezése 

- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  

Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok megalakulásának és 

tevékenységének támogatása, valamint rendszeresen ismeretterjesztő alkalmak 

szervezése 

 

Választott alapszolgáltatás 

 

- A hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

A helytörténettel, népművészettel és Budakeszi szellemi kulturális örökségével 

kapcsolatos szakkörök működtetése, a művelődő közösségek munkájának támogatása. 

A nemzeti, az európai, az egyetemes, valamint a külhoni nemzetrészek, továbbá a 

nemzetiségi kulturális értékek megismertetésének érdekében programok szervezése. 
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A helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával az állami, 

a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek megvalósítása. 

 

- Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása  

A zeneművészet, a táncművészet és a színházművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoportok segítése. 

 

Új Közművelődési rendelet 

 

Budakeszi Város közművelődési feladatairól szóló 15/1999. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése szükségessé vált a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglalt 

felülvizsgálati kötelezettség miatt. 

Intézményünk folytatva a jogszabályi előírásoknak és változtatásoknak való megfelelést, 2019 

júniusában kidolgozta Budakeszi Város új Közművelődési rendeletét, melyet Budakeszi 

Város Képviselő-testülete 2019.VII. 28-án fogadott el.  

 

 

A tevékenység jellege 

 

Az intézmény működési köre Budakeszi város és a közigazgatási és szakmai kistérség 

területére szól. Ez a tény a városi feladatok ellátásán túl lehetővé teszi, hogy közreműködjön 

olyan szakmai programokban és egyéb kulturális vállalkozásokban, melyek Budakeszi 

területén kívül szerveződnek. Természetesen az intézmény kiemelt és elsődleges feladata a 

Budakeszin élők művelődési igényeinek, szokásainak kiszolgálása.  

 

Nyitott, befogadó, általános közművelődési intézményként működünk.  

 

Nehéz anyagi helyzetünk ellenére saját rendezvényeinknél továbbra is tartalmi célkitűzésünk 

a közösségi színtér megteremtése, kulturális értékek közvetítése, hagyományápolás, városi, 

nemzeti ünnepek megrendezése.  

Saját rendezvényeink mellett lakossági kezdeményezéseket, iskolák, óvodák, szakmai 

közösségek, bejegyzett pártok, egyházak és egyéb társadalmi szerveződések, egyesületek, 

alapítványok, valamint gazdasági szerveződések programjait is fogadtuk, aktívan részt 

vettünk a szervező-előkészítő munkában, biztosítottuk a technikai feltételeket. 
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TEVÉKENYSÉGÜNK 

Fő szempont: gazdaságosság, takarékosság, hatékonyság 

 

Az intézmény működésének gazdasági összetevői: 

   

 Állami normatíva támogatás 

 Budakeszi Város Önkormányzata által biztosított támogatás 

 Pályázatokon elnyert támogatások 

 Szakmai jegybevételek 

 Állandó- és egyedi bérlemények, szolgáltatások 

 Támogatók, szponzorok által biztosított egyedi támogatások, reklámbevételek  

 Szolgáltatások/fénymásolás  

 

Országos szakmai tevékenységeink 

 

 Nemzeti Művelődési Intézet országos felmérésében szakmai munka végzése 

 Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett konferenciákon és továbbképzéseken való 

részvétel  

 Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája által szervezett szakmai 

továbbképzésein részvétel, aktív közreműködés 

 Országos Népművelői Egyesület tagsága 

 Pest Megyei Népművelők Egyesületében szakmai feladatok ellátása 

 Kulturális Központok Országos Szövetségének (KKOSZ) a tagjaként országos 

rendezvényeken való részvétel, valamint szakmai anyagok készítése 

 Pályázatok figyelése, készítése, lebonyolítása 

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem 

közösségszervezés alapképzésen tanulók szakmai gyakorlatát intézményünk 

biztosítja.  
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Szakmai tevékenységünk fő vonalát 7 alapvető feladatkör határozta meg: 

 

1.) Országos, megyei, járási és városi kiemelt rendezvények 

 Országos és Pest megyei rendezvények  

 Budakörnyéki Társulás rendezvények 

 Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények  

 Új és megújított rendezvények 2019-ben  

 

2.) Intézményi, közművelődési tevékenység 

 Műsorok   

 Kiállítások  

 Koncertek 

 Táncház, játszóház 

 Ismeretterjesztés 

 Tanfolyamok 

 Alkotó művészeti közösségek  

 Klubok, kisközösségek, 

 Civilszerveződések 

 Kárpátaljai kulturális kapcsolat 

 

3.)  Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 

4.)  Szolgáltatások 

5.)  Információs szolgálat, ügyelet 

6.)  Budakeszi Ifjúsági Klub működtetése 

7.)  Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont működtetése 

8.)  Az intézmény működésének, állagának megőrzése, a folyamatos működés biztosítása 
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1.)  Országos, megyei, járási és városi kiemelt rendezvények 

 

 Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat nyitó napja 

 XXXI. Erkel Napok 

 XXV. Családi Nap Fesztivál  

 II. Budakörnyéki Sörfesztivál  

 XXXI. Mezei Mária Emléknap 

 Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

 Új rendezvények 2019-ben  

 

A Kultúrházak éjjel-nappal idei szlogenje: "Mindennap értéket adunk". 

 

A szlogen arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a közösségi tér vagy intézmény mindennapi 

tevékenységét bemutatva minél szélesebb programkínálattal készüljenek erre a hétvégére. 

Ráirányítsák a figyelmet a helyben lévő kulturális értékekre, a művelődési intézmények, 

szervezetek helyi társadalomban betöltött közösségépítő munkájára és az ott dolgozók 

tevékenységének megismerésére. Ezek a terek azok, ahol akár a hét minden napján várják a 

látogatókat, akik így hétköznap és ünnepnapokon is gazdagodhatnak új élményekkel. 

 

Február 15-től Visszatekintő címmel fotókiállítást rendeztünk az előző évben nálunk rendezett 

országos megnyitó fotóiból. Délután 16 órától Tipegő gyermek táncházzal, majd este, a 

kiállításmegnyitó után a hagyományos Keszi táncházzal vártuk az érdeklődőket. 

 

XXXI. Erkel Ferenc Emléknapok 

 

Június 14-én, pénteken 15.30 órakor kezdődött ünnepi megemlékezés az Erkel Szobornál. 

Köszöntőt mondott dr. Győri Ottilia polgármester. Az ünnepi műsorban közreműködött az 

Erkel Ferenc Kamarakórus Farkas László karnagy vezetésével. 

A XXXI. Erkel Ferenc Napokat idén is a korszak egy kiemelt művészének közreműködésével 

rendeztük. 16 órakor Kassai István Liszt Ferenc-díjas zongoraművész koncertjét és előadását 

hallhattuk az Erkel Ferenc Művelődési Központban, Erkel Ferenc a magyar zene Széchenyije 
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címmel. Kassai István 1989 óta alapító elnökségi tagja az Erkel Ferenc Társaságnak, 1990-

ben Magyar Rádió Nívódíjat kapott Erkel Ferenc zongoraműveinek stúdiófelvételéért. 

További események: 

Az Erkel Ferenc Társaság és az ugyancsak Erkel által 1853-ban útjára indított Filharmóniai 

Társaság Zenekara (mai nevén Budapesti Filharmóniai Társaság) célul tűzte ki, hogy a 175. 

évfordulón méltóképpen emlékezzen meg legfőbb zenei szimbólumunkról, nemzeti 

öntudatunk egyik kulturális alapkövéről a Magyar Nemzeti Múzeumban, „Hymnus 175” 

címmel 2019. június 15-én 16.00 és 18.00 órakor.   

Ezek a páratlan alkalmak, nagyszabású hangversenyek, lehetőséget kínálnak arra, hogy 

lelkünket, fülünket átjárja a csodálatos muzsika. 

 

Augusztus 20-i Ünnepi Díszülés 

 

Az augusztus 20-i Ünnepi Díszülés helyszíne a korábbi évekkel megyegyezően a parkban 

lévő Millenniumi emlékmű volt.  

A polgármester a beszédét követően több nívós díjat is átadott a rendezvény során: elsőként a 

Budakeszi Építészeti Értékeiért díjakat, majd az idei évben alapított Budakeszi 

Közművelődéséért díjat. Ez utóbbit Pongor Istvánné, városunk egykori fő könyvtárosa kapta, 

akinek a mai, korszerű könyvtári szolgáltatás alapjainak megteremtését köszönhetjük. A 

Budakeszi Öröksége díjat idén Józsa Lajos, Holló László-díjas szobrászművész vehette át, 

akinek kimagasló művészi munkássága településünket és hazánkat kiemelkedő értékekkel 

gazdagította, öregbítve Budakeszi hírnevét is. A Budakeszi Díszpolgára címet Illényi Katica, 

Magyarország Érdemes Művésze, Liszt- és Artisjus-díjas hegedűművész vette át, akit a világ 

legjobb theremin művészeként tartanak számon.  

Az ünnepi műsorban Kiss László, Béres Ferenc-díjas, Vass Lajos- és Aranypáva nagydíjas 

énekművész, valamint a Vass Lajos-nagydíjjal kitüntetett Budakeszi Népdalkör előadását 

láthattuk. 

Megtisztelő volt intézményünk számára, hogy a Budakeszi Széchényi Baráti Társaság a 

Budakeszi Szépítő Egyesület támogatásával Közművelődési díjra a javasolta intézményünket.  
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XXV. Jubileumi Családi Nap Fesztivál 

 

A Családi Nap Fesztivál megrendezésére augusztus 24-én került sor, a korábbi évekhez 

hasonlóan a Farkashegyi repülőtér területén. 

A Családi Nap remek alkalom arra, hogy szorosabbra fonódhassanak a kapcsolatok, a 

családtagok, barátok, ismeretlen ismerősök, városunk és a környező települések lakói jobban 

megismerjék egymást. 

Idén 25 éves évfordulójához érkezett a Családi Nap Fesztivál, ennek örömére több 

különlegességgel is készültünk a látogatóknak. Az önkormányzat meghívta a helyi 25 éves 

fiatalokat, akik a jubileum alkalmából oklevelet vehettek át. Az eseményen felvágtuk a 

fesztivál születésnapi tortáját, és szeretettel vártunk mindenkit egy kóstolóra, este pedig 

közösen megnézhettük az elmúlt 25 év családi napjairól készített összeállítást is. 

Idén három testvérvárosunk látogatott el a rendezvényre, a lengyel Biecz, melynek 

tánccsoportjával kora délután találkozhattak a színpadon, továbbá a felvidéki Ipolybalog és a 

kárpátaljai Beregdéda. Délelőtt az Apacuka zenekart, este a The Old Show zenekart, majd 

Kökény Attilát láthattuk a színpadon.  

A hagyományos programok mellett idén újdonsággal; Ringató és Kerekítő foglalkozásokkal 

jelentkezett a „KultúrTÉR – a MI Terünk - Gyermek és Ifjúsági Közösségi Tér: Így születik a 

könyv című foglakozásuk vendége volt Nyulász Péter író és Schall Eszter illusztrátor. 

Idén részt vett a Családi Napon a Bookline Busz is, finom kávék és sok jó olvasnivaló mellett 

Szívünk Rajta gyerekprogrammal is várta az érdeklődőket. 
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II. Budakörnyéki Sörfesztivál  

 

A tavalyi év tapasztalatait és javaslatait megfogadva előre hoztuk a rendezvényt egy héttel, 

így 2019. szeptember 13-14-re (péntek-szombat) tűztük ki a fesztivál időpontját.  

Természetesen ezt egyeztettük a szomszédos települések polgármestereivel, hogy a települések 

nagyrendezvényeinek, falunapjainak időpontjaival ne ütközzön. 

 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2019 februárjában 7,5 millió Ft-ot biztosított a 

sörfesztivál szervezésére. Ekkor választottuk ki és bíztuk meg a nagyzenekarokat, ekkor 

voltak a tereprendezések szemléi és a közbiztonsági bejárások.  

A Budakörnyéki települési önkormányzatokkal felvettük a kapcsolatot: levélben valamint 

telefonon a színpadi műsor és kitelepülés lehetőségével. A települési önkormányzatok nagy 

része júniusra tudta biztosra megmondani, hogy milyen műsorral fog jelen lenni a fesztiválon, 

illetve azt, hogy mit szeretne a sátorban bemutatni településéről. Érezhető volt, hogy sok 

önkormányzat tudott támaszkodni települése kulturális intézményének vezetőjére, illetve 

szakemberére. 

 

A sörforgalmazó cégekkel több hónapon keresztül folytattunk tárgyalásokat, melynek 

eredményeként 8 céggel állapodtunk meg: Universal Event Kft., Biatorbágyi Serház, Etyeki 

sörfőzde, Mód Maximilián egyéni vállalkozó (német sörök), Fehér Nyúl sörfőzde, First Craft 

Beer, Pécsi sörfőzde, Pivohalle; valamint felvettük a kapcsolatot az ételeket forgalmazó 

cégekkel is. 

 

Az idei évben Kufa András grafikust bíztuk meg a grafikai anyagok elkészítésével (plakát, 

leporelló, fesztiváltérkép), továbbá Ő készítette el a fesztivál önálló weboldalát 

(www.budakornyekisorfesztival.com), és elvégezte a tartalomfeltöltést is.  

 

Az idei évben a Google és a Facebook hirdetéseknek köszönhetően 533.146 alkalommal 

láthatták a felhasználók a sörfesztivál hirdetését. A Facebook eseménynél összesen 2800-an 

érdeklődtek az esemény iránt. 

http://www.budakornyekisorfesztival.com/
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II. Budakörnyéki Sörfesztivál programjai  

 

2019. szeptember 13. péntek 

 

16.00-16.20  köszöntő beszédek 

16.20-18.30  települések bemutatkozói 

18.30-19.00  zenekari beállás 

19.00-20.00  Dynamite Dudes zenekar (előzenekar) 

20.00-21.00  zenekari beállás 

21.00-22.30  Intim Torna Illegál (főzenekar) 

 

2019. szeptember 14. szombat 

 

                                    Tűzoltó felvonulás 

 

11.00-13.00  települések bemutatkozói 

13.00-13.30  zenekari beállás 

13.30-14.30  Szomori Fiúk zenekar 

14.30-16.25  települések bemutatkozói 

16.25-16.30  átrendezés 

16.30-17.00  PaThália miniszínpad 

17.00-17.30  zenekari beállás 

17.30-18.30  Kyrusaurus Rock Band 

18.30-19.00  zenekari beállás 

19.00-20.00  The Old Show party zenekar (előzenekar) 

20.00-21.00  zenekari beállás 

21.00-22.30  Anna and the Barbies (főzenekar) 

22.30-00.30                Retro DISCO 

 

A színpadi programok mellett részt lehetett venni sörpingpong bajnokságon is. A fesztivál a 

gyermekeknek is feledhetetlen kikapcsolódást biztosított, a hagyományos vidámparki játékok 

mellett olyan programok bővítették a kínálatot, mint a Hangolóra zenefoglalkozás, görbicikli, 

Tintaló Cirkusz. 
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Idén a budakörnyéki önkéntes tűzoltóegyesületek is csatlakoztak a fesztiválhoz, akik 

megközelítőleg 40 tűzoltóautóval vonulnak fel a város főutcáján, később pedig az Oltómanók 

Birodalmával várták a gyerekeket. 

A rendezvény során az EFMK munkatársai, valamint a diák segítőink elégedettségi 

kérdőívvel vizsgálták a látogatók visszajelzései alapján a rendezvény színvonalát. 

A kitöltött kérdőívek segítségével szerzett tapasztalatokat felhasználjuk a 2020 évi III. 

Budakörnyéki Sörfesztivál megszervezésénél. 

 

XXXI. Mezei Mária Emléknap 

 

A XXXI. Mezei Mária Emléknapon a művésznő születésének 110 éves évfordulójára 

emlékeztünk. 

A megemlékezés október 16-án, kedden 16 órakor kezdődött Mezei Mária színésznő, érdemes 

és kiváló művész sírjánál a Budakeszi temetőben. Megemlékező beszédet mondott Lukács 

László, a Kompánia Színházi társulat vezetője, és közreműködött Tóth Sára, a Nagy Sándor 

József Gimnázium diákja. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban 18.00 órától ünnepi műsorral vártuk kedves vendé-

geinket. Nagy örömünkre szolgált, hogy három generáció részvételével igen színvonalas mű-

sort láttunk, hallottunk. 

Beszédet mondott ’Sigmond Bertalan, a Mezei Mária Kulturális Egyesület elnöke, valamint 

Bezeczky Erzsébet, a Mezei Mária Művészeti iskola vezetője.  

A programot Budakeszi Város Önkormányzata, a Mezei Mária Kulturális Egyesület és az 

Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatta. 
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Hagyományos nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények és 

megemlékezések 

  

 Magyar Kultúra Napja  

 Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

 Városi Nőnap 

 Megemlékezés az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharcról 

 Városi Majális a közösségi téren 

 Gyereknap  

 Hősök Napja 

 Trianon - Összefogás Emléknapja 

 Mobilitás Nap - Utcai forgatag  

 Idősek Világnapja 

 Aradi Vértanúk Emléknapja  

 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

 A város nyugdíjasainak karácsonyi ünnepsége 

 Adventi ünnep 

 

A nagyrendezvények értékelése nem teljes körű, azokról külön fotódokumentációt 

mellékelünk a beszámolóhoz.  

 

A magyar kultúra napja  

2019. január 22-én, kedden 18 órakor a magyar kultúra napjának alkalmából Pápai Erika 

színművész fellépetrt a Hangok és szavak című önálló estjével lépett fel. Pápai Erika a 

műsorát azokból színpadi és filmes szerepeiből, dalokból állította össze, amelyek a pályája 

során különösen nagy hatással voltak rá. Zongorán közreműködött: Termes Rita. 

A rendezvényt támogatta az NKA Közművelődési Kollégiuma. 

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja, február 25. 

Egy megemlékezés keretében levetítettük az Örök tél című történelmi drámát. Szász Attila 

rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró új filmje a 250 ezer Szovjetunióba deportált 

magyar állampolgárnak állított emléket, akik közül 100 ezren soha nem tértek haza. A film 
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elnyerte a Legjobb Európai Tévéfilmnek járó díjat 2018-ban. A filmet a Szupermodern Stúdió 

Kft ingyenesen bocsájtotta a rendelkezésünkre. 

 

Városi Nőnap 

A városi nőnapon márciusban vendégül hívtuk a Tinnyei PaTHÁLIA Miniszínpad társulatát, 

akik Móricz Zsigmond Dinnyék című művét, valamint egy vidám bukovinai székely történetet 

adtak elő. Az előadásukat követően az idősebb korosztály örömére Lakatos Dóri és Kohautek 

Csaba Operett énekesek sanzonokat, musical műdalokat és a 60-as évek dalait énekelték. 

 

Megemlékezés az 1948-49-es forradalomról és szabadságharcról 

Ünnepi műsorral, valamint a Budakesziért Emlékérem és a Budakeszi Ifjúsági díj átadásával 

emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról a március 

14-ei városi ünnepségünkön. A műsorban közreműködött a Széchenyi István Általános Iskola 

4/b osztálya és a Czövek Erna Zeneiskola népdalcsoportja. A képviselő-testület úgy döntött, 

hogy a Budakesziért Emlékérmet a 2019. évben Szegulja Miklósnénak, Franke Lászlónak és a 

Budakeszi Labdarúgó Akadémia Sportegyesületnek adományozza. 

 

Városi Majális a közösségi téren 

Ötödik éve rendeztük meg ezt a májusi tavaszköszöntő programot.  

Reggel hagyományosan a népi hangszereken játszó Csángó vonás zenekarral vonult a 

majálisozó sokaság a Fő téri parkban, és ugyancsak ők húzták a talpalávalót a közösségi téren 

a májusfa körtáncosainak. Az egész napos szabadtéri rendezvény a népies vonulatot 

képviselte. A rendezvényen számos intézmény, civil szervezet és művészeti csoport 

képviseltette magát. Fellépett a 7lépés Táncegyüttes, a Budakeszi Hagyományőrző Vegyes 

Kar, a Bóbita Énekkar, a Budakeszi Hagyományőrző Kör Fúvószenekara, a Fenyőgyöngye 

Énekkar, a Bojtár Néptánccsoport, a Napraforgó Néptánccsoport, a Szivárvány Óvoda Fecske 

csoportja, a Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda Kiscsillag tánccsoportja, az Évelők Népdalkör, a 

Rúzs Tánciskola, a Zsonglőr Klub, valamint a Harcosok Klubja. A Széchenyi István 

Általános Iskola Bábika bábcsoportja a Csodagyöngy című zenés-táncos-bábos mesejátékot 

adta elő, a Ládafia Bábszínház pedig "Együgyű Mihók, avagy a balgaság szerentséjének 

egészen igaz történetje" című kacagtató bábelőadásával szórakoztatta a közönséget. 

A 2019. évben sem maradt el a hagyományos májusfa megmászása. 
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Városi Gyermeknap a mamutfenyőknél 

A hagyományos Futakeszit követően a színpadi programok az Ágról Ágra Zenekar 

koncertjével kezdődtek, majd a művészeti csoportok bemutatóival folytatódtak. Fellépőink 

voltak a Hétlépés táncegyüttes, a Tornádó Hungary Táncsportegyesület, a Rúzs Tánciskola és 

a Kunterbunt Kiscsillag csoport növendékei.  

Egy új kulturális kapcsolat jött létre Beregdéda és Budakeszi között. A budakeszi Erkel 

Ferenc Művelődési Központ és a kárpátaljai Beregdédai Kultúrház együttműködésének első 

lépése a Beregdédai Gyermek- és Ifjúsági Kórus és Tánccsoport fogadása és fellépése volt a 

Budakeszi Gyermeknapon (részletesebben később). 

 

A mamutfenyők alatt került sor Danny Bain: A fán lakó gyermekek című előadására. Danny 

Bain az Egyesült Államokból repült hazánkba; hangszere a balafon. A különleges 

zeneszerszám zengő hangjai könnyedén elröppentették a hallgatót a szavannák világába, ahol 

mindenki megtanulhatta, hogy óvakodni kell a gonosz boszorkány fortélyaitól, és hogy 

miként kelthető életre minden, amit addig valaha megevett. 

Szintén a mamutfenyők alatt került sor A SHINE ifjúsági világzene együttes és társulás 

koncertjére. 

Dr. Kovács Gábor főigazgató főorvos úr az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, 

valamint Dr. Laki István osztályvezető főorvos úr a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 

képviseletében került sor a Tiszta Lélek-zet meseösvény átadására. 

A mamutfenyőkhöz közeli Nádas-tó élő kultúrájának megmentéséért Gábor Emese 

előkészítésével és vezetésével a mamutfenyők körül elhelyezett paravánok közös kifestésére 

invitáltuk a családokat. 

 

Az idei évben először mutatkozott be a Felelős Szülők Iskolájának Élményparkja és egy a 

gyerekek számára tervezett játékos útvesztő, a 15x15 méteres, 225 nm-es ÖKO-labirintus.  

 

A színpadi programok mellett a Manóvár Bölcsőde játszóházzal, a Nagy Gáspár Városi 

Könyvtár kvízjátékkal várta a gyerekeket, a HÍD Szociális Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ pedig gyerekfoglalkozással készült.  

A Budakörnyéki Hagyományőrző Íjász Egyesület idén is képviseltette magát a tündérkertben 

11-től 17 óráig. A Gyűrűk Ura Cosplay Club ismét, idén már negyedik alkalommal rendezte 

meg a Középfölde Fesztivált, ahol szintén izgalmas programokkal vártak minden kedves 

érdeklődőt, látogatót. 
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Új rendezvények 2019-ben 

 

Pest megyei szakmai műhely 

A szakmai műhelyt a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága hirdette meg 

2019. május 14-re az Erkel Ferenc Művelődési Központba. 

A májusi szakmai műhely fókuszában a forrásteremtés állt, mely a közművelődési 

intézményeknek és színtereknek egyaránt fontos, hiszen ma már egy település, egy intézmény 

számára komoly bevételi forrást és lehetőséget jelentenek a pályázatok. 

A szakmai találkozó résztvevőit dr. Győri Ottilia polgármester köszöntötte, aki beszédében 

hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak a közösségek, a közös gondolkodás. Ezután Tóthné 

Fajtha Anita, a művelődési központ igazgatója mutatta be a város sokszínű közművelődési 

életét és aktív közösségeit, előadásában külön kitért arra is, milyen pályázati forrásokkal 

egészíti ki az intézmény bevételét. 

Szigetvári József, a százhalombattai Barátság Kulturális Központ igazgatója, a Nemzeti 

Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumának bírálója az NKA pályázatok 

kapcsán tartott tájékoztatót, melyben hasznos tanácsokat osztott meg a kollégákkal, melyből a 

hallgatóság megtudhatta, hogy mi a jó pályázat ismérve, és mire kell figyelni a megírásuknál. 

Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóságának vezetője 

az érdekeltségnövelő pályázathoz adott útmutatót. Külön kitért arra is, hogy a Pest megyei 

önkormányzatok „jól teljesítenek” az eljárásban, hiszen a tavalyi évben is a megyék 

összesítésében Pest megye vezette a nyertesek listáját. 

A nap zárásaként Csóka Eszter, a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei 

Igazgatóságának vezetője tartott egy átfogó előadást a pályázatokról. Tájékoztatójában kitért 

a hazai és nemzetközi forrásokra egyaránt. A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei 

Igazgatósága kiemelten fontosnak tekinti a megyei szakember ellátottságot, ennek érdekében 

szakmai műhelyén rendszeresen népszerűsíti a Közművelődési és közönségkapcsolati 

szakember és a Közművelődési szakember I. OKJ-s képzéseket is. A szakmai műhely 

találkozási pont, mely összeköti a megyei intézményrendszerben dolgozó kollégákat, 

közösséggé kovácsolja őket. 

Csatlakoztunk a Magyar Film Napja országos rendezvénysorozathoz. Április 30-án 18 

órakor az 1989 – Határon című dán-német-magyar-norvég ismeretterjesztő filmet vetítettük.  

A filmmel visszatekinthettünk a 30 évvel ezelőtt lezajlott rendszerváltásra.  
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A film előtt-után 80-as évek animációs kisfilmjeit vetítettük: Macskássy Kati – Ünnepeink; 

Keresztes Dóra, Orosz István – Garabonciák; Békési Sándor – Fények virradat előtt; 

Reisenbüchler Sándor – Isten veled, kis sziget; Orosz István – Vigyázat, lépcső; Cakó Ferenc – 

Ab ovo. 

  

Családi faültetés Budakeszin 

„A globális klímaváltozás problémájára az egyik leghatékonyabb megoldás a faültetés”, 

mondta dr. Győri Ottilia polgármester a Budakeszi új iskolájánál tartott családi faültetésen. 

Budakeszi a faültetés szép szokásának meghonosításával szeretné kivenni a részét a 

klímaváltozás elleni küzdelemből, egyúttal ünnepelni a gyermekáldást, a helyi gyermekek 

születését. Az eseményen Csernik Szende mesemondó és kézműves foglalkozások várták a 

gyermekeket, majd Sirkó Zoltán kertész szakember tájékoztatta a családokat, hogy milyen 

növényeket fogunk ültetni. Ezek után a családokkal közösen elültettük a fákat Mák Fruzsina, 

Mák Rebeka, Kovácsik Miló, Virág Emma, Pál Annabori és Ostoros Mira születésének 

örömére.  

 

Szabadságkoncert 

A magyar kormány az 1989-90-es rendszerváltás 30. évfordulóját emlékévvé nyilvánította. 

Az ehhez az évfordulóhoz kapcsolódó pályázatok tették lehetővé, hogy október 4-én, 

pénteken 16 órától megrendezhettük a Szabadságkoncertet. Olyan zenekarok léptek fel, mint a 

helyi illetékességű, fiatalokból álló banda, az Otherside Light, a szintén helyi, nagy 

népszerűségnek örvendő régi motorosok, a Wasbeton, valamint két olyan legenda, mint az 

Emelet és a Beatrice. 

 

Adventi gyertyagyújtás 

Budakeszi városa évek óta arra törekszik, hogy az év legnagyobb ünnepekor olyan alkalmakat 

szervezzen, ahol a helyi egyházak, a civil szervezetek és a város lakói közösen ünnepelhetnek. 

Idén négy szombaton (november 30-án, december 7-én, 14-én és 21-én) az egyházi vezetők 

ünnepi gondolataival, gyertyagyújtással és kisebb műsorral vártuk a közös ünneplésre a város 

közösségét. A gyertyagyújtások a Havas Boldogasszony-templom kertjében, az EFMK 

melletti közösségi téren és a Szent László Közösségi Ház udvarán voltak.  
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A szervezők Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi Város Német Önkormányzata, 

Budakeszi Anyalma Közösség, a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, a Prohászka 

Ottokár Cserkészcsapat valamint az Erkel Ferenc Művelődési Központ voltak. 

 

Jégpálya 

A közösségi téren második éve működik a jégpálya, nagy népszerűségnek örvendve 

elsősorban a helyi gyerekek körében. Az adventi ünnepi nyitást követően december 8-án, 17-

21 óráig Mikulás napi, december 30-án pedig Előszilveszteri jégdiscot rendeztünk Dj. 

Stadyval. 

A jégpálya december 6-án nyitott, a két hónap alatt 3464 helyi gyermek, 968 helyi felnőtt, 

383 nem budakeszi lakos gyermek és 217 nem budakeszi lakos felnőtt vette igénybe.  

 

  Jégpálya látogatói (fő) 

  Helyi gyerek Helyi felnőtt Külsős gyerek Külsős felnőtt 

Decemberben:  1733 467 175 85 

Januárban:  1731 501 208 132 

Összesen: 3464 968 383 217 

 

 

A 2019-2020 évi nyitva tartás az alábbiak szerint alakult: A látogatók hétköznapokon délelőtt 

9-14 óráig; délután 15-20 óráig; kiemelt időszakban 9-14 óráig; délután pedig 15-21 óra 

között vehették igénybe a jégpályát. Az iskolai csoportokat előzetes bejelentkezés alapján 

fogadtuk hétköznap 8-14 óra között.  

 

A jegyárak a következők voltak: 

 

Gyermek/diák/nyugdíjas (Budakeszi lakos)       300 Ft 

Felnőtt (Budakeszi lakos)         700 Ft 

Gyerek/diák/nyugdíjas         800 Ft 

Felnőtt           1200 Ft 



- 20 - 

 

  

2.) Intézményi, közművelődési rendezvények 

 

 Gyermekeknek 

 

BonBon Matiné  

A BonBon Matiné egy olyan kulturális programsorozat, melynek célja a kortárs és klasszikus 

zenei kultúra megismertetése és megkedveltetése a gyerekekkel, elsősorban zenei és zenés 

színpadi produkciókon keresztül. Műsorai általában interaktívak, a gyerekekkel való közös 

játékon alapulnak. A gyerekek megtanulhatják, hogyan illik viselkedni a koncertteremben, 

milyen hangszerek és zeneszerzők léteznek.  

 

2019-ben az alábbi előadásokat szerveztük:  

Jancsi és Juliska zenés mesejáték március 9-én. Lukácsházi Győző, a zenei 

ismeretterjesztés évtizedek óta egyik legismertebb és legelismertebb magyar képviselője 

közös mesejátékot írt a gyerekeknek. A rengeteg humorral átszőtt előadás nemcsak új oldalát 

mutatta meg a történetnek, hanem szinte észrevétlenül be is vezette a gyerekeket a nagyon 

ijesztőnek hangzó „kortárs zene” és ezen keresztül a klasszikus zene birodalmába. Ráadásul 

egészen egyedülálló módon Kiskovács Eszter rajzművész a koncertet élőben, a zenével 

párhuzamosan illusztrálta, így nemcsak hallhattuk, hanem láthattuk is Jancsi és Juliska 

történetét.   

Ludas Matyi zenés mesejáték november 17-én. A nagy sikerű Balogh-Lukácsházi 

szerzőpáros ezúttal Ludas Matyi történetét zenésítette meg. Lukácsházi Győző vezetésével a 

gyerekek a műsor első felében megismerkedtek a fuvolával, trombitával, klarinéttal, 

hegedűvel és nagybőgővel. Ezt követte a műsor koncert része a BA-LU EUfórikusok zenekar 

közreműködésével. A koncert alatt Kosztándi Orsolya grafikáinak élő illusztrációjával, 

valamint a mesemondó és a zene segítségével kerekedett ki a történet. Balogh Sándor kedves 

zenéje, a történet varázsa és a profi tolmácsolás a legkiválóbb lehetőséget nyújtotta ahhoz, 

hogy a gyerekek megszeressék a klasszikus zene világát. 

A komolyzenei meseelőadások az NKA Zenei Kollégium támogatásával valósultak meg. 
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Gyermekfoglalkozások, koncertek és műsorok: 

 

II. Lego
®
 város és Vasútmodell kiállítás 2019. április 11-14 között, az 1-es Villamos Klub 

rendezésében. .A kiállításon látható volt 50 nm felületű H0-ás modul rendszerű terepasztal, 

vasút, villamos és kisvasút közlekedéssel. valamint LEGO® város működő vasutakkal, 

villamosokkal, magasvasúttal, óriáskerékkel, körhintával, kincskereső játékkal. 

A LEGO
®
 készletek mellett a kicsiknek irányítható H0-ás terepasztal, tologatható Thomas 

vasút, és favonat is rendelkezésre állt. 

 

A Kifli zenekar először látogatott el és adott koncertet november 9.-én délelőtt Budakeszin. 

A zenekar fülbemászó dalokkal, saját szerzeményekkel állt a közönség elé. Továbbá számos 

kiváló kortárs és klasszikus költők verseit zenésítették meg.  

A gyerekek a színpad előtt énekeltek és táncoltak. A pörgős műsor megmozgatta a kicsiket és 

nagyokat egyaránt. A koncerten előkerültek a kalóz kalapok. A képzeletbeli Kiflihajó 

fedélzetéről megszólaló dallamokat a kincsesládából elővarázsolt állatok segítségével 

énekelték el. A koncert végén a zenekar tagjaival személyesen is találkozhattak a gyerekek. 

  

Da Vinci Kids Nap – Legyél te is felfedező! 

2019. november 24-én vasárnap kíváncsi, kísérletezni vágyó gyerekek töltötték meg a 

művelődési központot. A Felelős Szülők Iskolájának közreműködésével a Da Vinci Kids-nap 

keretén belül egy teremnyi tudományra kíváncsi ovis és kisiskolás gyermek készíthetett 

lávalámpát. Megismerkedtek a vulkánok működésével, kipróbálták magukat, hogyan tudnak 

találékonyan, eszüket használva felfújni egy lufit. A látványos kísérleteket az előadások és az 

ismeretterjesztő kisfilmek tették még színesebbé. Kvíz-kérdéseken mérhették fel és 

bővíthették tudásukat a gyerekek. A kísérő szülők és nagyszülők sem maradtak feladat nélkül, 

számukra is tartogatott a program egy Da Vinci életével és találmányaival kapcsolatos kvíz 

tesztet. 
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 Előadói estek felnőtteknek 

A kulturális szolgáltatások körébe tartoznak azok a színházi előadások, előadói estek, 

szórakoztató rendezvények, melyek lakossági igények alapján megszervezésre kerülnek. 

Felnőtt rendezvényeink látogatói Budakesziről, Perbálról, Pátyról, Telkiről és a Budai 

kerületekből érkeznek. Az elmúlt évben igen erős direkt marketingnek köszönhetően látogatói 

igényekhez igazítottuk műsoros rendezvényeinket, melynek eredményét az érdeklődők 

számán, valamint jegybevételünkön is látjuk. Közel két éve beléptünk az InterTicket 

jegyértékesítési rendszer országos hálózatába azzal a céllal, hogy rendezvényeinkre az online 

jegyvásárlási lehetőséget is biztosítsuk látogatóink részére. Tapasztalataink szerint újabban 

előadásainkra a jegyek kb. felét online veszi meg közönségünk. 

2019 évben minőségbiztosítás szemléletében egyre több látogatói elégedettségi kérdőívvel 

mérjük közönségünk igényeit. Ennek is köszönhető, hogy előadásaink egyre inkább 

teltházasak.  

 

Program címe / Előadó neve, időpont Látogatók létszáma  

Január 22. Pápai Erika színművész – Hangok és szavak 84 fő 

Január 30. Nagy Réka – Ökoanyu 36 fő 

Február 20. Dr. Mérő László – Mindenki másképp egyforma 106 fő 

Március 8. Kárász Eszter – Padam  164 fő 

Április 1. Dr. Vekerdy Tamás  280 fő 

Április 17. Kepes András  224 fő 

Szeptember 23. Pál Feri atya – Elégedetten az élettel 245 fő 

Október 9. Tihanyi Rita – SzemlÉLETváltás 48 fő 

Október 11. Sárik Péter és Falusi Mariann – Jazz 

kívánságműsor 

184 fő 

November 13. Balatoni Jocó – Tanulj szabadon, taníts 

szabadon! 

56 fő 

November 20. Berecz András – Félbevágott pipafüst 248 fő 

Előadások látogatóinak száma összesen:  1.675 fő 

 

December 15-én, vasárnap a „Karácsony háromszor” című színházi előadást láthattuk a 

Király Színház előadásában. A színdarab egy nosztalgikus időutazás, amiben a látogatok át 

élhették a régi Karácsonyok hangulatát. Az előadás egy férfi és egy nő visszaemlékezésére 
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épült, életük meghitt, szeretetteli pillanataira, az eltelt Karácsonyokra emlékeztek. A legszebb, 

legismertebb karácsonyi melódiák csendültek fel Balog Tímea és Sövegjártó Áron 

színművészek előadásában. A darabot Szirtes Gábor rendezte.  

 

A 2019 évben új előadássorozatott indítottunk szülők és pedagógusok részére. 

Október 9-én Tihanyi Rita pedagógus, gyermek agykontrolloktató „SzemlÉLETváltás” 

című nagyszerű, gondolatébresztő előadását hallhattuk a gyermeknevelés örömeiről, 

nehézségeiről. A Felelős Szülők Iskolájával közösen a gyermeknevelést járta körbe, hatékony, 

működő módszereket ajánlott. „Egy kicsit más szemszögből, máshonnan nézzük a tanulást, 

iskolát és a mindennapi befeszüléseinket. Az iskola a gyereknek munkahely, ahol 

maximálisan eleget kell(ene) tenni. A mostani rendszerben ez nem mindenkinek megy 

zökkenőmentesen, de van számos lehetőség arra, hogy pl. a tanulást élménnyé, a 

problémáinkat megoldandó feladattá „varázsoljuk”. – mondta Tihanyi Rita. 

Balatoni József, „Jocó bácsi” Tanulj szabadon, taníts szabadon! c. előadása november 13-

án volt. Az országban már jól ismert és elismert újító történelemtanár, író utat mutatott, 

hogyan őrizhetik meg kíváncsiságukat, érdeklődésüket, felfedezni akarásukat a gyerekek. 

Hogyan segíthet ebben a pedagógus, hogyan lehet élmény alapú motiválással érdeklődést 

felkeltő, ösztönző, mégis hasznos házi feladatokat adni a mai fiataloknak. 

Az előadás élmény volt, tanulságos, hétköznapokra alkalmazható hasznos gondolatokat vetett 

fel a megjelent óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek és 

gyerekeknek egyaránt! Örömmel üdvözöltük a Budakeszi lakosokon felül a Gárdonyból, 

Miskolcról és Dunakesziről érkező érdeklődőket. 

 

Zenei koncertek (könnyűzene, komolyzene, kórusművek) bemutatása: 

 

2019. január 22-én, kedden 18 órakor a Magyar Kultúra Napján Pápai Erika színművész a 

Hangok és szavak című önálló estjével lépett fel. 

2019.03.09-én jött létre Kárász Eszter Padam című verses-zenés sanzonestje, ahol Edith 

Piaf-sanzonok és önéletrajzi vallomások elevenítették fel Piaf szenvedélyekkel, nagy 

mélységekkel és nagy magasságokkal teli életét, s idézték elénk Párizs és a Montmartre 

hangulatát. 
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Október 11-én, pénteken 19 órakor került megrendezésre Sárik Péter Trió & Falusi Mariann 

Jazzkívánságműsor magyarul című koncertje. Mariann és a Trió az elmúlt évtizedben 

számtalan közös műsort hozott létre, ezek megkoronázása volt az októberi: szabad csapongás 

műfajok és stílusok között olyan dalok segítségével, amiket ismer és kedvel a közönség. A 

Sárik Péter Trió sikerének egyik záloga, hogy tagjai mind nyitott, sokoldalú muzsikusok, 

koncertjeik hangulata sokszor inkább pop vagy rock koncerthez hasonlatos. 

 

Nyári kertmozi az Erkel Ferenc Művelődési Központ udvarán 

A kertmozi filmjeinek vetítését a sötétedés miatt csak 21 órakor tudtuk elkezdeni, így 

elsősorban felnőtt korosztálynak szóló filmeket vetítettünk. ezek A Kaméleon, A Tibor 

vagyok, de hódítani akarok, a Vakvagányok és a Pappa Pia c. magyar, a Személyiségtolvaj, és 

A szerelem tengere című amerikai filmek voltak.  

A közönség kérésére felváltva péntek és szerda estét választottuk, látogatottsága átlagban 

alkalmanként 40 fő volt. A kikölcsönzött filmek vetítési díja bruttó 100.000 Ft volt. 

 

Keszi táncház 

A Keszi táncház házigazdája a Rojtos Együttes, valamint a Szigony zenekar. A Szigony 

zenekar alapítója és oszlopos tagja Kerényi Róbert, Magyar Arany Érdemkereszt polgári 

tagozattal kitüntetett zenész. A táncház "táncfelelőse", lelke. Táncot tanít Pákozdi Bori, 

Korompay Balázs, Nagy Emma és Nagy Roland. Elsősorban a hagyományos táncrendeket: 

kalotaszegit, mezőségit és székit tanítanak, de a Szigony zenekar fúvósai moldvai, gyimesi 

zenét is játszanak. Időnként kipróbálnak kevésbé szokványosokat: felcsíkit, galgahévízit, 

esetleg szatmárit. 

A táncházra rendszeresen pályázik (és nyer) intézményünk az NKA Közművelődés és 

Népművészet Kollégiumához, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri Sándor 

programhoz, mely nagyban hozzájárul a táncház színvonalas működéséhez. 
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2019. évi kiállításaink  

 

Kiállítások 2019-ben az Erkel-Mini Galériában és az emeleten 

 

Az Erkel Galéria elsősorban kortárs, amatőr képzőművészeti alkotásokat mutat be időszakos 

kiállításon önálló vagy csoportos módon¸ továbbá teret ad a különböző alkotóműhelyek 

közötti szakmai párbeszédnek. 

Évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a helyi és környékbeli egyesületekkel, pl. a 26 alkotóból 

álló Keszi Art Egyesülettel, a Generációk Házában működő közel 10 főt számláló Kreatív 

Körrel és a 30 képző- és iparművészből álló BUKET-tel (Budai Képzőművészek 

Egyesületével). Csoportos, tagjaiknak pedig egyéni kiállításokat rendezünk. 

Az Erkel Galéria kiállításait meghívók, plakátok, szórólapok hirdetik. A kiállításmegnyitókról 

rendszeresen felvételt, a kiállító művészekkel pedig riportot készít és beszámol a Buda 

Környéki Televízió. 

A kiállítások általában 3 hétig tartanak, így éves szinten 12-13 kiállítást tudunk fogadni. A 

kiállítókkal együttműködési megállapodást kötünk, melynek értelmében ingyenes 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, ám abban az esetben, ha a kiállított alkotások közül 

valamelyik eladásra kerül, annak vételárából 10% befizetésre kerül az intézmény számlájára. 

 

Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Január 7 – 25. festmény Kovácshegyi Olga 

Január 28 - február 15. festmény Kupa József 

Február 18 - március 10. festmény, grafika, ólomüveg, 

ásvány-ékszer 

Herb Veronika  

Március 11 – 31. festmény Kreatív Kör I. 

Április 1 - április 22. festmény Kreatív Kör II. 

április 23 - május 12. festmény V. Szakácsi Éva  

Május 13 - június 2. szobor és grafika Velich Sándor 

augusztus 12 - szeptember 2. festmény Katona Eszter 

szeptember 3 – 22. festmény Szatmáry Olga 

Szept. 23 - október 14. Kreatív Alkotó kör (Generációk Háza) és az Idősügyi Tanács 

pályázatára érkezett alkotások kiállítása az Idősek világnapja 

alkalmából. 

október 15 - november 17. festmény Enzsöl Katalin 
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november 18- dec. 21. festmény Kreatív Kör és V. Szakácsi 

Éva közös 

 

Az intézmény emeletén elsősorban rendezvényhez kötődő tematikus kiállításokat 

rendeztünk:  

 Kultúrházak Éjjel-nappal programhoz kapcsolódó „Visszatekintés” című kiállítás 

 Március 23-25. – LEGO és Vasútmodell kiállítás gyerekeknek, családoknak 

 Október 16-22 – Mezei Mária emlékkiállítás 

 

 

 Tanfolyamok, körök, ismeretterjesztés 

 

Tücsök-zenefoglalkozás kedd délelőttönként 11 órától 

Játékos ének és zenei foglalkozás kicsiknek, izgő-mozgó korosztálynak 6 hónapos kortól 4 

évesig. Az egyszerű dalok és mondókák tanulása nemcsak a zenei készséget, de a beszéd 

fejlődését is elősegítik, nagyszerű közös élményt nyújtanak a mamának a babával. A program 

a muzikalitás megalapozása mini hangszerek kipróbálásával. Zenés és ritmusos játékokkal 

fejlesztik a mozgáskészséget, ritmusérzéket, igazi játékos személyiségfejlesztő foglalkozás. 

A foglalkozást vezeti: Kása Juli 

Jóga tanfolyam minden szerdán 18.15 20.00-ig. A tanfolyam célja, hogy harmóniába hozza 

a testet és lelket a jobb közérzet érdekében. A Vándor Andrea által vezetett jóga tradicionális 

jellegű, amely tovább adja az ősi tanításokat. 

 

Zumba tanfolyam kedd és csütörtök 18.00 és 19.00 között. A Zumba Kolumbiából 

származó, könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő tánc, mely fitneszprogram is egyben. 

A mozdulatok aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze. Olyan ismert táncok 

alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, reggaetón és a 

hastánc. 

A foglalkozást vezeti: Izabella Aznar-Martinez 

 

Időstorna: A Budakeszin élő nyugdíjas korosztály számára térítésmentes gyógytorna 

foglalkozást biztosítunk minden hétfőn 9-10 és 10-11 óra között. A foglalkozást Sztraka 

Ágnes gyógytornász vezeti. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28t%C3%A1nc%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Merengue
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cumbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://hu.wikipedia.org/wiki/Calypso_%28zene%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reggaet%C3%B3n
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hast%C3%A1nc&action=edit&redlink=1
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A nagy érdeklődésre való tekintettel a két hétfői csoport után csütörtökön is kellett 

indítani először egy, majd ott is két csoportot. 

Gyógytorna: Szabóky Katalin vezeti novembertől, csütörtökön 9-10 és 10-11 óra között. 

 

Salsation tanfolyam  

Mozgásművészeti tanfolyam, minden héten hétfőn 18.00-19.30-ig tartó foglalkozás 

Tánctanár: Tóth Csilla 

 

Kresz tanfolyam az ABC Autósikola szervezésében 

 A tanfolyamok két-három hetente indulnak. 

A tanfolyamokat vezeti Szűcs Mária 

 

Kriston női intim torna 

Alkalmanként 2-3 napos kurzusokat indítunk, a tanfolyamot dr. Skultéti Judit gyógytornász 

tartja.  

 

A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata innovatív, a könnyűzene 

terén is nyitott, fiatalos zenei képzést kínál az általános iskolás és középiskolás korosztály 

számára. Intézményünkben szolfézs-, dob- és klarinétóráik vannak. 

 

Hogyan éljünk egészségesen? 

A Korányi Diabetes Klub kéthavi rendszerességgel szervez nyílt napokat, ahol meghívott 

előadók beszélnek, vagy adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. 

 

Kommunikációfejlesztő tréningek vagy meditációs foglalkozás csoportoknak 

hetente 4-5 alkalom, alkalmanként 1-2 óra időtartamban 

Vezeti: Biczák Zsófia és Keresztes Károly 

 

Csoportos Vezetett Meditáció: ifjúsági és felnőtt korosztály számára biztosít díjtalan 

meditációra lehetőséget. Heti 1 alkalommal szerdán 18-20 óra között van foglalkozás, Szigeti 

Balázs oktató vezeti.  
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 Alkotó művészeti közösségek 

 

Budakeszi Népdalkör 

Próbanap: minden héten csütörtökön 18-20 óráig 

Többszörösen díjazott, többéves kimagasló teljesítményt nyújtó népdalkör. A kör 2017-ben 

ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. 

Szakmai vezető: Kis Csongor Áronné Ilus 

 

Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus 

A Kórus 2011. december 13-án alakult, célja elsősorban a XVII-XX. századi klasszikus 

szerzők, közülük is jelentős hangsúllyal Erkel Ferenc kis terjedelmű egyházi és világi 

műveinek bemutatása. 

A kórus vezetője Farkas László karnagy. 

 

Évelők Népdalkör 

2015-ben kezdte el nálunk működését az Évelők Népdalkör Nyitrai Lilla vezetésével. Az 

énekelni szerető kismamák csecsemőikkel, kisgyerekeikkel minden pénteken délelőtt 

9.30 12.00 óráig próbálnak. Rendszeresen fellépnek a programjainkon, például a majálison, 

gyermeknapon, Családi Napon. 

 

 Klubok, kisközösségek 

 

Intézményünkben rendszeresen az alábbi klubokat működtettük, illetve működtetjük: 

 

Budakeszi Zsonglőr Klub szerdánként 16-17 óráig Papp Gergely vezetésével. Legfontosabb 

küldetésünk a közösségi értékek fenntartása és a zsonglőrködés szellemének gondozása, a 

játék örömének terjesztése. Intézményünk különböző pályázati lehetőségeket kihasználva a 

zsonglőr klub eszközparkját folyamatosan bővíti, fejleszti. Jelenleg a zsonglőrjátékokat 

tartalmazó eszközpark 20 fő egyidejű szórakoztatását, közös játékát teszi lehetővé. Az 

eszközpark a tagok számára elérhető és kölcsönözhető eseti játszóházak működtetéséhez. 

 

Borostyán Nyugdíjas Klub  

Vezetője Dorka Józsefné, csütörtökönként 15-18 óráig klubfoglalkozásokat tartanak. Minden 

hó negyedik csütörtökén zenés táncos estet rendeznek 15-21 óráig. 
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Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 

Vezetője Arányi Imréné, csütörtökönként 15-18 óráig klubfoglalkozásokat tartanak. Minden 

hó negyedik csütörtökén zenés táncos estet rendeznek 15-21 óráig. 

A két klub közösen ünnepli az idősek napi, karácsonyi és farsangi ünnepkört az intézmény 

segítségével minden évben.  

 

Zwickl Polka Partie minden hó második vasárnapján 16.00 órától kerül megrendezésre. 

Vezető: Zwickl Mihály.  

 

Intézményünk rendszeresen és sikeresen pályázik a Budakeszi Város Önkormányzat alkotó 

közösségeinek kiírt pályázatán, valamint a Budakeszi Város Német Önkormányzatához. 

 

Civil szerveződések 

 

Az aktív civil szerveződések jó részének működési helye és többségének rendezvényhelyszíne 

a művelődési központ. Minden esetben biztosítottuk kérésükre térítésmentesen vagy 

önköltséggel az intézmény termeit, szolgáltatásait. A 2019 évben közművelődés célú 

együttműködéseket, külön partneri megállapodásokat kötöttünk minden olyan civil 

szervezettel, intézménnyel, alkotóközösséggel, akiknek intézményünk segíti szakmai 

munkáját, valamint akikkel közös projekteket, pályázatokat és rendezvényeket szervezünk. 

Jelenleg az intézménynek 32 szervezettel van aláírt együttműködési megállapodása. 

-  Budakeszi Város Német Önkormányzata, Budakeszi Népdalkör, Budakeszi 

Hagyományőrző Kör Egyesület, Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület, Keszi 

Hagyományőrző Íjász Egyesület, Hagyományőrző Asszonykórus, Mezei Mária 

Kulturális Egyesület, Csoportos Vezetett Meditáció, Évelő Népdalkör, Borostyán 

Nyugdíjas Klub, Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub, Kiss Zenede, Tücsökzene, Zsonglőr 

klub, HÍD Családsegítő Központ, CBE Korányi Diabetes Klub, Idős Torna, Zwickl 

Polka partie, Felelős Szülők Iskolája, Budakörnyéki Székelykör, Pitypang Sport 

Óvoda, Szivárvány Óvoda, Tarkabarka Óvoda - Kindergarten Kunterbunt, HÁLÓ a 

Budakeszi Gyermekekért Alapítvány, Budakeszi Széchenyi Baráti Kör, Gyulai Erkel 

Ferenc Társaság, Kölcsey Társaság, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti 

Gazdasági Egyetem 
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Intézményünkkel aktívan együttműködő civil szervezetek: 

 

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 

Az íjászat hagyományainak megőrzése, népszerűsítése mellett, az 1848/49-es szabadságharc 

honvéd hagyományőrzését tűzte ki céljául, különös tekintettel Nagy Sándor József tábornok 

emlékének ápolására. 

2. sz. Budai Honvéd Zászlóalj  

A Nagy Sándor József Emlékház a "főhadiszállása”. Az egyesület a városi megemlékezések 

állandó közreműködője.  

Idén az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából került sor az új kiállítás megnyitására, 

melynek fő eleme az egyesület tagjai által készített, Budavár ostromát ábrázoló 

terepasztal és Gábor Áron ágyújának kétharmados kicsinyített mása volt. 

 

Keszi Hagyományőrző Íjász Egyesület 

Kultúrházak éjjel-nappal programon, Gyermeknapon, Családi Nap Fesztiválon számíthatunk 

elsősorban közreműködésükre. 

 

Mezei Mária Kulturális Egyesület 

2017-ben megalakult a Mezei Mária Kulturális Egyesület, amely Mezei Mária hagyatékának 

gondozásában és a Mezei Mária színjátszó kör, a városi színházi projektek támogatásában 

vesz részt. 

 

Kárpátaljai Kulturális kapcsolat a Beregdédai kultúrház együttműködésével  

Egy új kulturális kapcsolat jött létre Beregdéda és Budakeszi között. A budakeszi Erkel 

Ferenc Művelődési Központ és a kárpátaljai Beregdédai Kultúrház együttműködésének első 

lépése a Beregdédai Gyermek- és Ifjúsági Kórus és Tánccsoport fogadása és fellépése volt a 

Budakeszi Gyermeknapon május 25-én a mamutfenyőnél. A 16 fős csoport péntektől 

vasárnapig volt a vendégünk. Pénteken ellátogattak a Budakeszi Vadasparkba és a Himnusz 

szoborhoz. Szombaton részt vettek a Városi gyermeknapi rendezvényen a mamutfenyőknél és 

a tündérkertben. Lelket melengető vers- és énekműsorukkal, valamint nagyszerű 

hagyományőrző táncbemutatójukkal mutatták be kárpátaljai hagyományaikat.  

A rengeteg élmény után szép ajándékokkal térhettek haza: Budakeszi Város Önkormányzata 

ajándékcsomagot, Somlóvári Józsefné mazsorett fellépő ruhákat, a SZIA igazgatója, Bódi 

Zsuzsa pénzadományt, könyveket és pólókat, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár könyveket, 

http://www.budaihonvedek.hu/budavar-ostroma-terepasztal/
http://www.budaihonvedek.hu/budavar-ostroma-terepasztal/
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Stulwerk Kft és a Budakeszi Kultúra Alapítvány 2018 évi Budakeszi útikönyveket, intézmé-

nyünk tanszereket és játékokat adott át a csoportnak és küldött Beregdédára az otthon maradt 

gyerekeknek. 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság valamint a Bethlen Gábor Alap egyedi 

támogatásával tudtuk megvalósítani a gyermekek fogadását. 

 

- Bálok, koncertek, zenés rendezvények civil szervezetek rendezésében 

 

Január 3. Nyugdíjas Klubok pótszilvesztere 

Január 26. szombat 20.00 óra Tarkabarka Óvoda farsangi bálja 

Február 9. szombat 20.00 óra Nagy Sándor József Gimnázium bálja 

Február 16. szombat 20.00 óra Budakörnyéki Székelykör farsangi bálja 

Február 17. vasárnap 15.00 óra Nyugdíjas klubok farsangi bálja 

Március 7. csütörtök 15.00 óra Nyugdíjas klubok nőnap 

Április 25. csütörtök 15.00 óra Nyugdíjas Klubok locsoló bálja  

Június 27. csütörtök 15.00 óra Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 50. jubileumi 

évfordulója 

Augusztus 29. csütörtök 15.00 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Szeptember 22. vasárnap 14.00 óra Nyugdíjas Klubok Szüreti Bál 

Október 12. szombat 20.00 4.00 óráig Budakörnyéki Székelykör Szüreti Bálja 

November 24. csütörtök 15.00 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

November 16. szombat 20.00 óra Szivárvány Óvoda Bálja 

November 23. szombat 20.00 óra Pitypang Óvoda Bálja 

December 11. szerda 15.00 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 12. csütörtök 15.00 óra Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi 

ünnepsége 

December 14. szombat 19.00 óra Budakörnyéki Székelykör karácsonyi ünnepség 

December 16. hétfő 18.00 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya 
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3.) Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 

 

Terembérleteink 80%-ban közművelődési jellegűek. (Kulturális rendezvény, oktatás, 

művészeti bemutatók, konferenciák.)  

 

Kiemelt:  

A város civil szervezeteinek, lakóközösségeinek közgyűlésére, megbeszéléseikre: Budakeszi 

Polgárőrség, Budakeszi Szépítő Egyesület, Budakörnyéki Székelykör stb. helyszínt 

biztosítottunk. 

A termeket, a lakosság igényére, kérésére bérbe adtuk. Egyben lehetőséget biztosítottunk arra, 

hogy nyugdíjasok, kismamák és szociálisan rászorulók elérhető áron tudjanak vásárolni. 

 

Bababörze-zsibvásár 

A Bababörze-zsibvásár 4 alkalommal került megrendezésre, az eladók és a vásárlók nagy 

megelégedésére. Célja, hogy a feleslegessé vált gyermekruhák, babakocsik, játékok, könyvek 

stb. helyben, új gazdára találjanak. Jól bevezetett „önjáró” program, minden alkalommal 

200 250 fő látogatója van. 

 

 

4.) Szolgáltatások 

 

 Fénymásolási lehetőség a lakosság részére 

 Információs szolgáltatás – tájékoztatjuk az érdeklődőket az intézmény programjairól, 

a városi rendezvényekről, fővárosi és a környéki rendezvényekről 

 Film- és fotódokumentáció –az intézmény és a város különböző rendezvényeiről 

A budakeszi egyesületek, szervezetek számára a rendezvényeik lebonyolításához 

technikusi segítségséget adtunk. 

Mint például: Budakörnyéki Székelykör, Kárpát-medencében Élő Magyarok Kiemelten 

Közhasznú Alapítvány, Protestáns Értelmiségi Kör, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Czövek 

Erna Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Mezei Mária Művészeti Iskola, Óvodák, 

Széchenyi István Általános Iskola, gimnáziumok, Jobbkor Polgári Kör Egyesület, Keszi-Art 

Képzőművészeti Egyesület stb.  

A nyári időszakban az intézmény nyitvatartási idejében a fiatalok részére biztosítottunk a 

közösségi téren kültéri sakk táblajátékot  
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5.) Információs szolgálat, ügyelet 

 

A munkatársak az intézmény nyitvatartási ideje alatt reggel 8.00 órától zárásig 

folyamatosan, munkájuk mellett, információs szolgálatot és ügyeletet láttak és látnak el.. 

Legfontosabb feladatunk a személyes kapcsolat kialakítása látogatóinkkal. 

Szakképzett népművelők tartalmi és adminisztrációs munkájuk mellett adnak tájékoztatást 

rendezvényeinkről, tanácsot a programok kiválasztásához. Koordinálják a termek 

igénybevételét, ellátják az intézmény szolgáltatási tevékenységeit.  

 

Idén is ügyeletet tartottunk az önkormányzat által rendezett nyári napközis táborba induló 

és érkező gyerekeknek, valamint dolgozóink látják el a városi jégpálya ügyeletét is.  

 

 

6.) Nagy Sándor József emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont  

 

a) A Nagy Sándor József emlékház állandó kiállítását előzetes bejelentkezést követően 

több turistacsoport és egyéni érdeklődő nézte meg 2019-ben. A kiállítás anyagára 

támaszkodva tartottunk tárlatvezetést Nagy Sándor József tábornok életéről, az 1848-

49-es szabadságharc hadieseményeiről, az aradi vértanúkról. Az emlékházban az 

EFMK kiadványai (Himnusz-szobor, képeslapok) mellett a Budakeszi Kultúra 

Alapítvány helyi vonatkozású kiadványai is megtekinthetők és megvásárolhatók. A 

Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület felajánlása révén megújult a kiállítás 

anyaga, az egyesület korhű bútorzatot és ruhákat hozott, autentikusabbá téve az 

emlékházat. 

Idén az Aradi Vértanuk Emléknapja alkalmából került sor az új kiállítás 

megnyitására, melynek fő eleme a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 

tagjai által készített, Budavár ostromát ábrázoló terepasztal és Gábor Áron ágyújának 

kétharmados kicsinyített mása volt.  

A Budavár májusi ostromát ábrázoló terepasztalt Jakobey Károly ismert festménye 

alapján készítették. 45 db művészien megfestett, nagyméretű ólomkatona látható az 

asztalon. Az ostromjelenetet Berlinger Gábor százados álmodta meg és szerezte be az 

ólomkatonákat, melyeket Fekete Gyula mester készített. Az ólomkatonák festése a 

Zsolnay gyárban készült és a Hadtörténeti Múzeum munkatársai lektorálták. 

 

http://www.budaihonvedek.hu/budavar-ostroma-terepasztal/
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b) Idegenforgalmi Információs Pont. A településünkre érkező látogatóknak, 

turistacsoportoknak igény szerint tárlatvezetéseket tartottunk, bemutattuk Budakeszi 

kulturális értékeit. Leggyakrabban a Himnusz-szobor, a város templomai, a Nagy 

Sándor József emlékház és a Kálvária iránt érdeklődtek. A tárlatvezetések alkalmával 

gyakran vásároltak képeslapokat és Budakeszi értékeit bemutató kiadványokat. 

 

A www.turizmus.budakeszi.hu oldal megújulását követően még több látogatóra 

számítunk. 

 

 

7. BIK – BUDAKESZI IFJÚSÁGI KLUB 

„Mert kell egy hely – ahol itt és most – jól érzed magad!” 

 

A Budakeszi Ifjúsági Klubnak két állandó programja működött 2018-ban. A "Harcosok 

Klubja" elnevezésű aikido foglalkozás péntekenként 17.00 és 19.00 óra között Biczók Zsófia 

és Keresztes Károly szociális munkások vezetésével működik. Keddenként, októbertől pedig 

szerdánként 16.00 és 18.00 óra között a Budakeszi Zsonglőr Klub valósult meg jó időben a 

szabadtéri színpadon. A Zsonglőr Klub innovatív elemként illeszkedik a közművelődési 

formáink közé. A cirkuszművészeti foglalkozás szociális és pedagógiai céllal működik 

intézményünkben a Magyar Zsonglőr Egyesület együttműködésével. A klubtagok 

rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, például a majálison és a gyermeknapon. 

 

Fiatal társaságok terembérleti díjként jelképes összeget fizetnek, ha rendezvényötleteikkel a 

művelődési központot keresik meg. 
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8.) Az intézmény működése: állagmegőrzés, tárgyi-, dologi-, személyi és 

gazdasági feltételeinek biztosítása 

 

Állagmegőrzés, tárgyi- és dologi feltételek: 

Az intézmény állaga évről-évre romlik, folyamatos karbantartása már nem elegendő arra, 

hogy szabályosan, az előírásoknak megfelelően üzemeltessük. 

Az épület 2021 évben lesz 40 éves, folyamatos nagy hibák ütik fel a fejüket, ami az épület 

üzemeltetését állandóan veszélyeztetik (fűtés leállt, homlokzat hullik, épület beázik, nem 

szabványos a lift, elavultak a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezéseink).  

 

Év elején februárban az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 

azzal a kéréssel fordult Budakeszi Város képviselő testületéhez, hogy az intézmény 

kazánjavításához szükséges forrást biztosítsák. ugyanis az intézmény kazánja február 

elejétől naponta többször is leállt. A 38 éves intézmény fűtését szolgáló 2 db kazánból már 

csak egy működött, az is úgy, hogy az elmúlt két évben a rossz kazánból átvett alkatrészekkel 

lett javítva. 

Kazáncsere esetén több milliós költséggel kellett volna számolni (új gázterv, régi kazán 

elbontásának költsége, új kéményrendszer kialakítása, engedélyeztetések költsége.), így a 

szakvélemény alapján a meglévő kazánban a kb. 37 éves gázégőt cseréltettük ki 950.000 Ft 

értékben. Az Önkormányzat külön támogatásával tudtuk a felújítást megvalósítani. Egy ilyen 

befogadóképességű középületnél, amelyben két intézmény is működik, a biztonságos 

üzemeltetés érdekében indokolt és szükséges két kazán üzemképessége, hogy amennyiben az 

egyik meghibásodik, a másik üzemeljen. (rendezvény-elmaradás, fagykárok, stb. 

megelőzése). 

 

Az épület homlokzatáról a vakolat nagy esőzéseket követően nagy darabokban leválik. 

Erről folyamatosan írásban küldtünk tájékoztatást a fenntartónak és a Városüzemeltetési Kft-

nek. Jelenlegi állapota a homlokzatnak balesetveszélyes, molinókkal a homlokzat egy részét 

takarjuk, hogy esztétikailag elfogadhatóbb legyen, azonban ez nem hosszú távú megoldás.  

 

Az épület továbbra is beázik, ez leginkább a könyvtári irodában volt tapasztalható 2019 

évben. Sajnos a 2018 év őszén színpadunk feletti plafon beázása csak részben lett megoldva, 

félő, hogy bármikor ismét szivárogni fog az esővíz, a megolvadt hó. Ebben az esetben a 

színpadon technikai berendezésünk ázik és veszélyezteti a programokat. 
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Intézményünkben 2018. november 14.-én a Lifttechnika Kft. éves műszaki biztonsági 

felülvizsgálatát elvégezte. Az intézményben található lift 365 napos üzemeltetési időre kapott 

csak engedélyt. A 2019 évi felülvizsgálat az alábbiakat állapította meg: úszókábelen sérülés 

tapasztalható, süllyesztésben kismennyiségű víz található, továbbra is javasolt a felvonó 

felújításának beüzemelése. A lift működéséhez szükséges felmérés megtörtént, az 

anyagbeszerzés folyamatban van, ezt követően megjavítják. 

Az év során többször felmerült elektromos probléma az EFMK közösségi terén lévő (tér-

figyelő kamerákat is magába foglaló) lámpaoszlop áramellátásában. A műszaki meghibá-

sodás a közösségi téren nyáron végzett elektromos bővítések, munkák ellenére sem szűnt 

meg. Az áramellátási hiba a térfigyelő kamerarendszer folyamatos működését is akadályozza. 

Az elektromos hibát télen nem tudták megoldani, a szakember véleménye: „valahol földszi-

várgás lehet az elektromos rendszerben a kapcsolószekrény és az oszlop között, ami miatt 

állandóan leold a Fi relé”. 

A javítás során arra is fény derült, hogy részben az EFMK-ból kerül tápellátásra a közösségi 

tér elektromos rendszere. A terhelés és fogyasztásigényt is figyelembe véve nem lett össze-

hangolva és függetlenítve az EFMK-tól  a közösségi tér kialakításakor az elektromos hálózat, 

sem a nyáron telepített elektromos hálózattól. Az EFMK elektromos rendszerére lett a közös-

ségi tér rákötve egy „ideiglenesnek tűnő” 400V 32 amperes föld felett futó vezetékkel. A fej-

lesztéssel megbízott vállalkozó a munkát elvégezte, de a bekötés nem történt meg. Így a mai 

napig az EFMK-ból vételezik az áramot, légkábelen. A kivitelezésnek e hibáját minden-

képp javítani kell. 

 

A katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztálya 2019.10-24-én tűzvédelmi hatósági 

ellenőrzést hajtott végre az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Az ellenőrzés során talált 

hiányosságok az alábbiak: 

- gázfőelzáró karjának pótlása és állapotának jelölése. A hiányosságot pótoltuk. 

- az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata hiányosságainak pótlása. 

Az árajánlat bekérése folyamatban van, a vállalkozó 2020 első negyedévében tudja vállalni a 

munkát. 

Beadtunk egy kérvényt a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztálya felé, hogy 2020. 

március 31-ig hosszabbítsák meg a határidőt a munka biztonságos elvégzése érdekében. 
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2020. január 7-én megérkezett a részletes árajánlat, mely 2.832.000 Ft+Áfa összegű, azaz 

bruttó 3.596.640 Ft. Az intézmény éves költségvetésének tárgyalásakor a városi intézmények 

éves karbantartásán belül találtunk fedezetet, így az ár ajánlatott átküldtük a BVV Kft-nek  

 

2019 évben megtörtént karbantartások: 

- Vezetékcsere az öltőzőben 

- Színpad előtti lépcső javítása 

- 2 sz. faház szigetelése 

- Nagy Sándor József Emlékház riasztórendszerének kiépítése 

- A konditerem a falainak újravakolása és kifestése 

 

A leltár elkészítésére 2019. november-decemberében került sor. A leltár alapján az EFMK 

technikai parkja és bútorzata elavult, folyamatos cseréje szükséges. 

 

Az intézmény minden évben az érdekeltségnövelő pályázatból tud tárgyi és technikai 

eszközöket vásárolni, a 2019. évben az érdekeltségnövelő pályázaton 667.000 Ft-ot nyertünk 

és 1.200.000 Ft önkormányzati önrészt biztosított Budakeszi Város Önkormányzata. A 

pályázati eredményt 2019. október végén kaptuk meg, így az érdekeltségnövelő pályázat 

felhasználását a 2020 évre terveztük. 

 

Intézményünk a pályázatból szeretné megoldani az emeleti asztalainak felújítását, az 

emeleti színpadrész függönycseréjét, 2 mobilklíma vásárlását, technikai 

eszközparkjának frissítését, valamint egy új számítógép vásárlását. 

Az emeleti asztalaink nagyon elhasználódtak a 35 év alatt, nem esztétikusak. A színpad 

mögötti függönyöket szeretnénk a két éve lecserélt függönyökkel összhangba hozni, hogy az 

emelet egységes külsőt sugározzon. A nyári időszakban az emelet nagyon felmelegszik, 

célszerű a hűtését mobil klímával megoldani. Az EFMK számítógépparkja elöregedett, 

folyamatos cseréje szükséges. 

 

Személyi feltételek: Az intézményben rendelkezésre állnak a kulturális közalkalmazotti 

munkakörök betöltéséhez szükséges képzési és egyéb feltételről szóló 2/1993.(I.32.) MKM 

rendelet melléklete alapján az előírt végzettségű szakemberek.  

Az intézmény dolgozóinak száma:  

- 5 főállású teljes munkaidős és 1 részfoglalkozású munkatárs. 

- 1 fő 8 órás takarító munkatárs, a BVV Kft. dolgozója. 
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- 1 fő 6 órás takarító munkatárs, a BVV Kft. dolgozója. 

 

Átlag napi 8 órás munkarendben dolgoznak. 

- 1 fő igazgató, kulturális menedzser, közművelődési szakértő, rendezvényszervező, 

szponzor kapcsolattartó, pályázatíró.  

- 1 fő igazgatóhelyettes, térségfejlesztő, rendezvényszervező, pályázatíró, pénztárosi 

munkakört és információs feladatokat is ellát. 

- 1 fő művelődésszervező, kulturális menedzser, PR, marketing, közönségszervezési 

feladatokat, kiállításrendezői, -szervezői, játszóházi és információs feladatokat is ellát. 

- 1 fő népművelő, technikusi és gondnoki feladatokat lát el, az intézmény műszaki 

felülvizsgálatát, javítást, lift működésének biztosítását, tűz- és munkavédelmi felada-

tokat és éjszakai ügyeleteket is vállal. 

- 1 fő technikus, városi rendezvények , EFMK rendezvények, előadások technikusi te-

endői, városi, mindezek mellett oktatási intézmények rendezvényeinek technikai fel-

adatait is segíti. 

 

Részfoglalkozású 

1 fő idegenforgalmi munkatárs és közművelődési szakember 6 órás, közművelődési 

programok szervezése, idegenvezetés, ifjúsági klub programjainak koordinálása, szervezése. 

A 6 órás munkakör 2019. április 30-ig volt betöltve. Hosszú ideig hirdettük a munkakört, mire 

2019.szeptember 1-től új munkatársat tudtunk felvenni. 

 

Állandó külsős munkatárs 

1 fő megbízási szerződéssel 6 órában berendező, udvartakarító, karbantartó. 

 

Intézményünkben a rugalmas munkaidő-beosztás a meghatározó, (rendezvényekhez, 

nyitva tartáshoz való igazodás), egyhavi munkaidőkeretben történik a munkatársak 

munkaidejének beosztása. 

 

Középiskolai diákok közösségi szolgálatával kapcsolatban szerződéses viszonyban állunk a 

Nagy Sándor József Gimnáziummal és a BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépisko-

lája és Kollégiumával. 
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2019-ben pedig együttműködési megállapodást kötöttünk az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemmel és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, melynek keretében 

Intézményünk biztosítja a közösségszervezés alapképzésen tanulók szakmai gyakorlatát. 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók az egyetemen elsajátított elméleti tudást 

gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki és képesek legyenek az alap- és mesterképzési, valamint 

szakirányú továbbképzési szakok hatályos jogszabályok szerinti képzési és kimeneti 

követelményrendszerben meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására.  

Három hallgatót fogadtunk: Balogh Júliát, Simon Kincső Gabriellát és Kusztván Anettet. 

Az egyetemisták nagyban segítik intézményünk, valamint kisközösségeink szakmai munkáját. 

A hallgatók 80 és 160 órát töltenek nálunk, az első félévben a gyakorlati idő végén, értékelést 

készítünk munkájukról.  

Reméljük, hogy a gyakorlati idő alatt megszeretik a közművelődési szakterületet és az 

egyetem elvégzését követően is kulturális területen maradnak.  

 

A közművelődési intézményeknek a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján készíteniük kell minden év március 31-ig éves 

beiskolázási tervet, és május 31-ig pedig 5 éves képzési tervet (elsőként 2018. május 31-ig). A 

képzési kötelezettség minden szakmai munkakörben dolgozóra kötelező. 

2019-ben Tóthné Fajtha Anita, Nagy Mónika és Kun Csilla részt vett a közművelődés 

kiválóság modell I-II. szakmai továbbképzésen. A továbbképzés célja volt, hogy a 

résztvevő ismerje meg és legyen képes alkalmazni a közművelődési szakágazat 

minőségfejlesztési modelljét, hogy képessé váljon a közművelődési szervezet által készített 

önértékelés formai és tartalmi értékelésére. 

Intézményünk 2020-ban szeretne pályázni a minősített intézmény címre, ezért végeztük el ezt 

a tanfolyamot. 

 

8/b.) A folyamatos működés gazdasági feltételeinek biztosítása   

A 2019. évi költségvetés előirányzata: 

Bevétel 

Önkormányzati támogatás, normatívával együtt 

(normatíva:10.502 e Ft, önkormányzat16.968.e Ft) 

27.470 

Saját bevétel: szakmai jegybevételek 6.000 

Saját bevétel: bérleti díjak 7.000 

Áfa  1.600 

Pályázati támogatásokból szakmai kiadások fedezetére  3.355 
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Áfa bevételek visszatérülések 300 

összesen  48.370 

 

 

Kiadás 

Személyi juttatások 21.229 

Munkaadókat terhelő járulékok 5.864 

Bérjellegű kiadások összesen: 27.093 

Dologi kiadás üzemeltetés 15.277 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások szakmai 6.000 

Dologi kiadás összesen: 21.603 

összesen:  48.370 

 

A 2019 évi garantált minimálbér 195.000 Ft-ra emelkedett. A kulturális közalkalmazotti 

bértábla olyan alacsony, hogy mindenkinek meg kellett adni a kötelező minimálbért, így 

minden munkatárs alapilletménye 195.000 Ft. 

Ezért a kulturális szakemberek alapilletménye valamint a kulturális illetmény pótlék mellet 

éves szinten a kulturális szakemberek részére motivációs és visszavonható munkáltatói 

döntésen alapuló illetményt terveztem be a KJT. 66 . § (7-8.) pontja és a KJT 24. §
 
(1) 

alapján. 2019 évben 1 fő részére 25 éves jubileumi díjat is be kellett tervezni. 

 

megvalósult bevétel 

Önkormányzati támogatás, normatívával együtt 

(normatíva:10.502 e Ft, Ftönkormányzat16.967e Ft) 

27.470  

előző évi maradvány 1.145 

Saját bevétel: szakmai jegybevételek  5.593 

bérleti díjak 8.599 

Áfa  1.354 

Pályázati támogatásokból szakmai kiadások fedezetére  1.305 

Működési célú átvett pénzeszköz 200 

összesen  45.666 
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megvalósult kiadás 

Személyi juttatások 19.866 

Munkaadókat terhelő járulékok 3.777 

Bérjellegű kiadások összesen: 23.643 

Dologi kiadás üzemeltetés 13.022 

előző évi maradvány elvonása 1.145 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások szakmai 6.931 

Dologi kiadás összesen: 21.098 

összesen:  44.741 

 

 

2019 évben felhasznált pályázati források 

Elnyert 

támogatási 

összeg 

ZENEMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA Kortárs gyermek koncert 

Ludas Matyi 
500.000 Ft 

ZENEMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA Kortárs gyermek koncert   

Jancsi és Juliska  
350.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2018-2019 Táncház  
1.000.000 Ft nyert 

ebből:500.000Ft  

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2018-2019 Népdalkör 
1.200.000 Ft nyert 

ebből:600.000Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek 

Budakeszi Népdalkör 
50.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek  

Zwickl Polka Partie 
80.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek  

Évelők Népdalkör 
50.000 Ft 

Budakeszi Város Német Önkormányzata 100.000 Ft 

Bethlen Gábor Alap támogatása „Beregdédai gyermekek 

fogadására” 
1.125.000 Ft 

Összesen 3.355.000 Ft 
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2019-ről áthozott és 2020 évre benyújtott pályázatok 

 

2019-ben benyújtott pályázatok, melyek 2020-ban kerülnek 

felhasználásra 

Elnyert 

támogatási 

összeg 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 

önkormányzati önrész 
1.200.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 667.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2020. 01hótól-05-hóig 

 táncház  
1.000.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2020.01hótól-06 hóig 

Népdalkör 
1.200.000 Ft 

NKA Zeneművészet Kollégiuma Erkel Nap Erkel Ferenc karművek és 

dalok című kamara kórustalálkozókra 2020.06.12-13 
350.000 Ft 

Eddig mindösszesen:  4.417.000 Ft 

2020 évre benyújtott, még folyamatban lévő pályázatok  
Pályázott 

összegek 

NKA FILMMŰVÉSZET kollégiuma „Keszi-filmnap Nézünk, mint a 

moziban” 
1.600.000 Ft 

NKA KÖNNYÚZENEI kollégium „Aurevoir együttes koncertjére” 1.000.000 Ft 
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Összegzés 

 

Vállalt és kapott feladatainkat a 2019. évben is mindig körültekintéssel, átgondoltan, 

szakmailag felkészülten igyekeztünk ellátni.  

Munkánkat nagyban meghatározza a művelődési központ jelenlegi épületének 

korszerűtlensége, ami a szakmai munka színvonalára is rányomja a bélyegét. A művelődési 

központ átépítésének fontossága nem csak műszaki és gazdasági, hanem közművelődési 

szakmai szempontból is megkérdőjelezhetetlen. 

Vezetőként egyre inkább látom, hogy akkor lesz egy-egy program sikeres és emlékezetes, ha 

azt összefogással, másokkal összhangban, együttműködve vagyunk képesek megvalósítani.  

Azt tapasztaljuk mindennapi munkánk során, hogy az önszerveződő közösségek megtöltik a 

művelődési központot és egyre több ötletük, igényük van a kulturális szolgáltatásokra. 

Szakmai meggyőződésünk, hogy a közösségi művelődésen túl fontos feladatunk a felnőtt 

látogatók igényes szórakoztatása, az ismeretterjesztés, és a különböző művészeti programok 

szervezése.  

Célunk továbbra is az, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő 

években is a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessek 

munkatársaimmal és az önkormányzattal közösen. 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a beszámoló szíves elfogadását! 

Budakeszi, 2020. január 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tóthné Fajtha Anita  

Igazgató 

A beszámoló összeállításában részt vett: 

Kun Csilla igazgatóhelyettes, Nagy Mónika művelődésszervező, Vanó Zsuzsa munkatárs,  

Balogh Júlia és Rieth Boróka diák munkatársak 


