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Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ  2016. évi munkájáról 

  
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.  

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

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

befogadni rendezvényein.   

 

Az intézményhez tartozik a Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi 

Információs Pont (Fő u. 187.) 

 

A közművelődési terek, - hétköznap 8.00 - 20.00 óra között, hétvégén rendezvényekhez 

igazodva heti 80 órás átlagos nyitva tartás mellett, - kihasználtsága 90 % körül mozgott.  
 

Az intézmény tagja a Kulturális Központok Országos Szövetségének /KKOSZ/. 

 

A tevékenység jellege: 

 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okirata szerint, 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 szolgálata.  

 

Nyitott, befogadó, általános, közművelődési intézményként működünk.  

 

Nehéz anyagi helyzetünk ellenére, saját rendezvényeinknél továbbra is tartalmi 

célkitűzésünk a közösségi szintér 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. 

 

TEVÉKENYSÉGÜNK 

Fő szempont: gazdaságosság, takarékosság, hatékonyság. 

 

Az intézmény működésének gazdasági összetevői: 

   

 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        

 

Tevékenységi jellemzők: 

Általános szakmai munkánk: 

 

o Pest megyei Népművelők Egyesületében a szakmai feladatok ellátása 

o Nemzeti Művelődési Intézet országos felmérésében szakmai munka végzése 

o Nemzeti Művelődési Intézet és a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája 

által szervezett szakmai továbbképzésein részvétel, aktív közreműködés 

o Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programjában való részvétel 

o KKOSZ tagjaiként országos rendezvényeken részvétel, szakmai anyagok készítése 

o Pályázatok figyelése, készítése, lebonyolítása 

 

 

Tevékenységünk fő vonalát 8 tevékenységi forma határozta meg: 

 

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

 Országos és Pest Megyei rendezvények  

 Budakörnyéki Járási rendezvények 

 Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

Új és megújított rendezvények 2016-ban 

 

2.)  Intézményi, közművelődési tevékenység 

 Műsorok   

 Kiállítások          

 Koncertek 

 Táncház, játszóház 

 Ismeretterjesztés 

 Tanfolyamok 

 Alkotó művészeti közösségek 

 Klubok, kisközösségek, 

 Civilszerveződések 

 

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 

 

Kiemelt korosztály a gyermek, és az ifjúság.  Megszólítandó közeg a család, egyesületek, 

alapítványok, mint a társadalom legfontosabb mikroközösségei. 

 

 

 



 

  

 

 

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

 
a. Kultúrházak éjjel-nappal  

b. XXVIII. Erkel Nap 

c. XXII. Családi Nap Fesztivál  

d. VIII. Mezei Mária Kulturális Emlékhét 

e.  Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

           f. Új rendezvények 2016-ban 

 
 

a., Kultúrházak éjjel-nappal –Farsang farka Fesztivál  

 
Magyar Népművelők Egyesülete február végén rendezi meg ezentúl a „Kultúrházak éjjel-

nappal” c. országos programsorozatot. Budakeszi ebben az időszakban a Budakeszi 

Farsang Farka Fesztivállal szokott csatlakozni az országos rendezvénysorozathoz. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ − szorosan együttműködve oktatási, intézményekkel 

valamint civil szervezetekkel − a tavalyi sikeres forgatókönyv alapján szervezte meg a 

farsangi ünnepséget. 

Hangszeres - maszkos felvonulással, álmenyegzővel, rabvágással, csúfságversennyel, 

tűzgyújtással és táncházzal űzte el a telet a város apraja-nagyja. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás:140.000 Ft 

Egyéb bevételek, támogatások: 35.000 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége.175.000 Ft 

 

 
 

b., XXVIII. Erkel Ferenc Emléknapok 
 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 1988 óta, minden év júniusában rendezi meg az Erkel 

Napokat. Díszvendégünk az idei évben Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója 

volt.  A művész úrnak a Magyar Állami Operaház főigazgatójának közreműködéséért és a 

közös Erkel életmű gondozásáért Budakeszi Város Önkormányzatával együtt egy 

emlékalbumot ajándékoztunk, mely Erkel Ferenc Budakeszihez fűződő kapcsolatát mutatja 

be. A megemlékezés után a Metodista Templomban a Sonore Quartett tartott 

emlékhangversenyt.  A XIX-XX. századi magyar (vonatkozású) művekből összeállított 

műsorban  hallhattuk, láthattuk Varsányi Erika, Bahil Katalin - hegedű-, Zilah Eszter - brácsa-

és Vincze Ágota – gordonkaművészt, majd V. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas, Príma-

díjjal kitüntetett képzőművész állandó életmű kiállítását tekintettük meg. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás:78.510Ft 

Egyéb bevételek, támogatások: NKA pályázat 156.340 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége. 234.850 Ft 

 

 

 

 

 

 



 

  

c., XXII. Családi Nap Fesztivál 
 

Idén augusztus 21-én, hagyományosan a Farkashegyi  Repülőtéren került sor a Családi 

Nap Fesztivál megrendezésére. 

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. A távolság és a nagy meleg ellenére a Farkashegyi repülőtéren 

megrendezett XXII. Családi Nap Fesztivál nagy sikernek örvendett. Rengetegen látogattak ki 

a rendezvényre, ahol volt kenyéráldás, főzőverseny, íjászbemutató, „Keszikerülő” 

kerékpártúra, játszóház, tűzijáték és számtalan szórakoztató program. Az este sztárvendégei 

a Magashegyi Underground és a Unique együttesek voltak. 

A "Kővel kő nélkül" - a tavalyi nagysikerű színdarabot felelevenítve közönségtalálkozót 

szerveztünk a Családi Nap Fesztiválon a repülőtéri hangárban, ahol a Buda Környéki 

TV által készített filmet is levetítettük. 

Az augusztus 20-i Ünnepi Díszülés helyszíne hagyományosan a parkban lévő Szent István 

király-emlékmű volt. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás: 3.404.000 Ft 
Egyéb bevételek, támogatások: 1.128.400 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége. 4.482.900 Ft (maradvány: 49.500 Ft) 

 

 

d., VIII. Mezei  Mária Kulturális Emlékhét  
 

1988 óta minden évben megemlékezünk a 30-as, 40-es évek ünnepelt színésznőjéről, a 

visszavonulása után Budakeszin élő Mezei Máriáról. VIII. éve pedig idén is városunk 

önkormányzata, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a Mezei Mária Művészeti Iskola és a 

Kompánia Színház közösen szervezte a Mezei Mária Kulturális Emlékhetet.  

Október 12-én szerdán "Válogatás Mezei Mária műsoraiból" (újrakeverve) című előadást 

rendeztünk. Közreműködött: a Kompánia Színházi Társulat tagjai és Kiss Eszter, a Katona 

József Színház tagja. 

Október 14-én, pénteken a Kompánia Színházi Társulat rendezésében Szeder koncertjét 

láthatták az érdeklődők. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás:30.000 Ft 

 

 

  e. Hagyományos nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények és 

megemlékezések:  

 

1. Magyar Kultúra Napja  

2. Farsangi bálok 

3. Kultúrházak éjjel-nappal: Farsang farka Fesztivál 

4. Kommunizmus áldozatainak Emléknapja 

5.      Megemlékezés az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharcról 

7.        Föld Napja 

8.        Városi Majális az erdei focipályán 

9.        Gyereknap a Mamutfenyőknél 

10.      Hősök Napja 



 

  

11.      Trianon - Összefogás Emléknapja 

12.      VIII. Rock-keszi „A Magyar Dal Napja” 

13.      Mobilitás Hét - Utcai forgatag a Kossuth utcában 

12.      Kulturális Örökség Napok 

12.      Szent Mihály Napi Vígasságok 

13.      Idősek Világnapja    

14.      Aradi Vértanúk Emléknapja  

15.      Bécs – Pozsony –Budapest Szupermaraton futóverseny 

16.      1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója (2016-ban a 60. évforduló.) 

      17.      Város Nyugdíjasainak Karácsonyi ünnepsége   

      18.      Keszi Táncház évzáró koncert és táncház    

 

 

Idén ünnepelte intézményünk 35. évfordulóját! 
 

1. Magyar Kultúra Napja 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2016 évben ünnepelte átadásának 35. évfordulóját.  

Magyar Kultúra Napi ünnepségünk a jubileumi év nyitóeseményeként került megrendezésre. 

Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Szedlacsek Emília, a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának vezetője.  

Az ünnepi műsorban közreműködött az Erkel Ferenc Kamarakórus, Farkas László karnagy úr 

vezetésével. Fehér Noémi és Jánosi Attila néptáncosok és a Budakeszi Népdalkör. 

 

Az ünnepség zárásaként egy kisfilmet vetítettünk, melyben a teljesség igénye nélkül 

pillanatképeket láthattunk az EFMK elmúlt 5 évének szakmai munkájáról. 

Az ünnepség végén Budakeszi kórusok karnagyainak ajándékkönyvet adott át K. Udvari 

Katalin zenetanár, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesületalapító elnöke. 

Az évforduló alkalmából nem maradt el a hagyományos ünnepi torta sem, melyet kisebb 

fogadás keretében kínáltunk vendégeinknek. 

Az Erkel Galériában a 35 éves évforduló alkalmából dokumentumkiállítást rendeztünk. 

 

 

2. Városi Majális az Erdei focipályán 

Hagyományőrzésben nem volt hiány. Reggel a népi hangszereken játszó Szamek Lili és 

zenekara muzsikájára vonult a majálisozó sokaság az erdei focipályára, és ugyancsak ők 

húzták a talpalávalót a májusfa körtáncosainak. Az egész napos szabadtéri rendezvény a 

népies vonulatot képviselte táncegyüttesek, zenészek és Kárász Eszter előadóművész 

közreműködésével.  A rendezvényen számos intézmény és civilszervezet is képviseltette 

magát. 

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba szerveztük a 2016-ban 25 éves Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes "Magyaroké" című előadását, mellyel  zártuk az idei 

színvonalas Budakeszi Városi Majálist.  

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás: 349.750 Ft 

Egyéb bevételek, támogatások: 163.725Ft  

NKA pályázat: 67.000 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége: 580.475 Ft 

 



 

  

  

3. Aradi Vértanúk Emléknapja  

Aradi Vértanúk Emléknapja tiszteletére szervezett megemlékezések hagyományosan 12.00 

órakor a Nagy Sándor József Gimnáziumban megemlékezésével kezdődött, majd a Nagy 

Sándor József Emlékháznál koszorúzással folytatódott. 

Koszorúzást követően "Hátrahagyottak emlékezete" című kiállítás megnyitójára került sor az 

aradi vértanúk özvegyeinek emlékére a Polgármesteri Hivatalban.  

A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Főosztálya bocsátotta 

rendelkezésünkre az aradi vértanúk házastársait, szerelmeit bemutató szabadtéri kiállítást. A 

kiállítást megnyitotta dr. Győri Ottilia polgármester. Közreműködött Szalay Henrietta 

színész-énekes és a Budai 2. Honvédzászlóalj. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás: 23.905 Ft 

 

 

4. 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója  

A hagyományos megemlékezéseken kívül Kiss Iván grafikusművész alkotásaiból "56 

rajz 56-ról" címmel rendeztünk kiállítást az Erkel Ferenc Művelődési Központban.  

Budakeszin élt és élő, Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, prózaíró és 

Kiss Iván grafikusművész közösen készített "1956 Fénylő arcai" címmel albumot, amelyben a 

költő és a grafikus együtt állít emléket a Forradalom ismert és ismeretlen hőseinek. Az 

évforduló alkalmából Kiss Iván "Töredékek 1956" címmel animációs filmet is készített. 

A kiállítás megnyitón köszöntőt mondott Prof. Dr. Hámori József, Budakeszi díszpolgára, 

Széchenyi-díjas agykutató, akadémikus, a nemzeti kulturális örökség volt minisztere, és a TIT 

elnöke. 

Közreműködött Kemény Rozália színész-énekes és Betz István színész.  

Október 23-án a városi ünnepség fáklyás felvonulással és megemlékezéssel folytatódott. 

A kiállítás a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány támogatásával valósult meg. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás: 33.300 Ft 

Sinkovics Imre 56-os pályázat: 504.300 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége: 537.600 Ft 

 

Városi rendezvények és megemlékezések pénzügyi összesítése:  

Rendezvény Önkormányzati 

támogatás 

EFMK által 

biztosított 

egyéb bevétel, 

támogatás 

Rendezvény 

összkiadása: 

Magyar Kultúra Napja  30.000 Ft 30.000 Ft 

Kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

 25.000 Ft 

NKA 

pályázatból 

25.000 Ft 

Farsang farka 140.000 Ft 35.000 Ft 175.000 Ft 

Majális 349.750 Ft 67.000 Ft 

NKA pályázat 

163.725 Ft 

580.475 Ft 

Gyereknap 449.366 Ft 35.000 Ft 889.666 Ft 



 

  

NKA 

pályázatból 

375.934 Ft 

(forráshiány:  

29.366 Ft) 

Erkel- napok 78.510 Ft 156.340 Ft 

NKA 

pályázatból 

234.850 Ft 

Családi Nap Fesztivál 3.123.000 Ft 

+szponzor 

281.000 Ft 

1.128.400Ft 4.482.900 Ft 

(maradvány:  

49.500 Ft) 

Rock-keszi 130.000 Ft 20.000 Ft  

NKA 

pályázatból 

150.000 Ft 

Szent Mihály napi mulatság 444.000 Ft 218.600 Ft 

NKA 

pályázatból 

26.940 Ft 

689.540 Ft 

Aradi Vértanúk 23.905 Ft  23.905 Ft 

Mezei Mária Emléknap 30.000 Ft  30.000 Ft 

Október 23.-i ünnepség 33.300 Ft 504.300 Ft 

Sinkovics 

Imre 56-os 

pályázat 

537.600 Ft 

Új közösségi tér átadása 445.018 Ft 130.000 Ft 575.018 Ft 

Városi rendezvények 

támogatása EFMK 

pályázataiból: 

 1.026.240 Ft  

EFMK költségvetéséből  30.000 Ft  

Városi rendezvényekre 

visszafordított bérleti díjak, 

vállalkozók támogatásai: 

 1.860.008 Ft  

mindösszesen:  2.916.239 Ft  

 

 

f., Új rendezvények 2016-ban 

 

1.  " Két évszázad zenéjének négy nagy magyar mestere Erkel Ferenc – Liszt Ferenc – 

Bartók Béla – Kodály Zoltán" címmel háromfordulós zenei vetélkedőt rendezünk a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Felhívásunkra Aszód, Budakeszi, Bugyi, Budaörs, 

Érd, Gödöllő, Piliscsaba, Halásztelek, Sződliget és Üllő településekről érkeztek jelentkezők. 

A vetélkedő középdöntőjére és döntőjére 2016 tavaszán került sor. 

Május 20-án Varga Károly vezetésével a döntőbe jutott 4 Pest megyei iskola: a Sződligeti 

Gárdonyi Géza Általános Iskola, az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, a Páduai 

Szent Antal Iskola, a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola és meghívott vendégként a 

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola csapatai mérték össze tudásukat. 



 

  

 A felkészítő pedagógusok mellett, a szakmai zsűrit vezette és a díjakat átadta Somogyváry 

Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke és Hollós Máté Erkel-díjas zeneszerző. 

 A vetélkedő résztvevőit Bakács Bernadett alpolgármester asszony köszöntötte. 

Gyula városával folytatott kulturális kapcsolatunk ápolásaként meghívtuk az egyik gyulai 

iskolát. Vendégjátékos csapatunk a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola csapata 

volt, akik az online felkészülés alapján kiválóan teljesítettek. 

A díjátadások után a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola csapatával virágot 

helyeztünk el az Erkel Ferenc szobornál. 

NKA támogatásból: 500.000 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége: 500.000 Ft 

 

2. Rock-koncert sorozat 

A jubileumi koncertsorozat, - mely az NKA Zenei Kollégiumának támogatásával valósult 

meg - két tavaszi koncerttel kezdődött, a szeptemberi hagyományos Rock-keszihez 

csatlakozva folytatódott, majd novemberi koncerttel zárult. 

A koncerteken felléptek: a Luckies, Soulbreakers, Kispárna, Pons, DaBroz, Kyruszaurusz, 

Üzletembers, Viktória, Nemcsak Berry, Latrock, Bábel és Zephyr zenekarok. 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás:130.000 Ft 

NKA pályázat: 500.000 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége: 630.000 Ft 

 

3. Jótékonysági Bál a Városközpontért 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban megtartott bál nagy sikerrel zárult és jelentős tárgyi, 

valamint készpénzes felajánlás, támogatás gyűlt össze, 3.600.000 Ft értékben. 

A műsorban hallhattuk, láthattuk a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és 

tanárainak klasszikus zenei műsorát, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas, Érdemes művészt a 

József Attila Színház igazgatóját, Berki Tamás jazzénekest és Sárik Péter zongoraművészt, a 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólótáncosait, a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 

tánccsoportját, Bóbis Lászlót és táncpartnereit, és Mr. Jupiter bűvészt. 

Az élőzenét az est folyamán a Musicbox zenekar szolgáltatta. 

Rendezvény megvalósításának összköltsége: 379.095 Ft 

Bevétel tárgyi és pénz felajánlás összesen: 3.600.000 Ft 

 

4. Gyimesbükki előadás és Hadikfalvi betlehemes előadás és táncház 

Intézményünk az NKA támogatásával, valamint a Polgárok Háza együttműködésével, a Keszi 

táncház keretén belü,l vendégül látta a Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola 

néptánccsoportját és az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesületét, valamint az Európa-díjas 

Érdi Bukovinai Székely Népdalkört.  

Vendégünk volt Kóka Rozália néprajzkutató a Népművészet Mestere, az MMA levelező 

tagja.  

NKA támogatás: 225.000 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége:225.000 Ft 

 

5. BUDAKESZI KARÁCSONY az új Közösségi téren. 

Az alakuló Városközpont új közösségi terének ünnepélyes átadására 2016. december 21-én, 

szerdán 14 órakor került sor. A budakeszi óvodásoktól és kisiskolásoktól karácsonyi-téli 



 

  

hangulatú alkotásokat vártunk, a legszebb alkotások díjazásban részesültek és az ünnep alatt a 

teret díszítették. 13 órától mézeskalács, forralt bor- és puncsfőző versenyt rendeztünk, majd a  

színpadi programok következtek: a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub és az Évelők dalkör, a 

Babtársulat óriásbábos, a Kompánia Színházi Társulat „ A nap születése“, a Hétlépés 

táncegyüttes és a Bojtár Népzenei Egyesület előadása. 

18 órától a Szigony zenekar táncházával, a "Téli napforduló"  tűzgyújtás a Keszi Íjászok 

közreműködésével és a  Szentegyházi Gyermekfilharmónia tagjainak karácsonyi énekével 

zárult a program. 

A téren a színpadi programok mellett a Kenderkóc Népi Játszóház kézműves foglalkozásai, 

ügyességi játékai és kosaras körhintája, valamint karácsonyi kézműves finomságok vására is 

várta az érdeklődőket. 

Az EFMK-ban karácsonyi koszorú készítése, a Helen-Doron Angol Nyelviskola játszóháza, 

Mészáros Árpád kvízjátéka és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár vetélkedője várta a 

"melegedőket". 

Városi rendezvénykereten belül Önkormányzati támogatás: 445.018 Ft 

Egyéb bevételek, támogatások: 130.000 Ft 

Rendezvény megvalósításának összköltsége:575.018 Ft 

 

2.)  Intézményi, közművelődési rendezvények 

 

a. Gyermekeknek 

 

Bon-Bon Matiné kisiskolásoknak 

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 koncert teremben, 

milyen hangszerek és zeneszerzők léteznek.  

 

2016. január 15. 9.30 és 11.00 óra Smárton Trió – Gimme Jazz!  

2016. március 18.  9.30 és 11.00 óra Pro Musica Fúvósötös – Cosi fan tutte 

2016. november 18. BA-LU Eufórikusok - Ludas Matyi  

2016. december 16. Hot Jazz Band - Cini, cini, cincog 

 

Az előadások a helyi Széchenyi István Általános Iskola, valamint a Diósdi Általános Iskola 

részvételével történnek. 

 

Gyermekkoncert sorozatunk  

2016-os fellépői voltak: Bíró Eszter - Zenés ABC, Alma együttes, Szalóki Ági, Kaláka 

együttes és Tarján Veronika. 

 

b. Előadói estek 

Stand Up Comedi keretén belül Somogyi András ,Trabarna és Prekop Géza előadása 

Németh Zsigmond Óceán repülő pilóta előadása. 

Szalkai Zoltán  dokumentumfilm rendező „Gulág „című előadása. 

Közönség találkozó a „Kővel kő nélkül” színházi produkció színészeivel és rendezőjével. 



 

  

Vastag Csaba előadása az Idősek Világnapján. 

Müller Péter író. "Férfi élet, női sors" című előadása. 

 

Keszi-Táncház 

Keszi táncház házigazdája Szamek Lili és barátai, valamint a Szigony zenekar. A 

táncház "táncfelelőse", lelke, motorja továbbra is Jánosi Attila (Pici bácsi) aki feleségével, 

Fehér Noémivel együtt tanítja rendületlenül a különböző táncokat. Elsősorban a hagyományos 

táncrendeket: a kalotaszegit, a mezőségit és a székit. 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, mely nagyban hozzájárul a táncház színvonalas működéséhez. 

 

c. 2016. évi kiállításaink 

 

Kiállítások az Erkel- Mini Galériában és az emeleten 

 

Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Január 18 - február 14-ig vegyes EFMK 35 éves dokumentum kiállítása 

Március 07 - márc. 26-ig festmény Mészöly Zsófia 

Március 29 - ápr. 17-ig festmény Bártfai Szabó Veronika  

Április 18 - május 08-ig Kőzet- és ásvány Föld Napja alkalmából (emeleten) 

Május 30- június 19-ig vegyes Pápai Márta  

június 20- július 10-ig vegyes M. Sarlós Erzsébet jubileumi (75 +20) 

(emeleten) 

Aug. 23-szept. 11-ig intarzia Kenéz Ferenc 

Szept. 12 - okt. 02-ig festmény Katona Eszter  

Szept. 29 - okt.14-ig  Kreatív Kör csoportos kiállítása az emeleten 

Október 3 - 23-ig szobor Horváth Ferenc 

Okt. 21-nov. 14-ig fotó Kiss Iván '56 rajz 56-ról című fotókiállítás az 

emeleten 

November 14 - dec. 4-ig kerámia Giese Piroska és Vitkó Mónika 

Dec. 5 - 23-ig vegyes M. Sarlós Erzsébet  

Adventi, betlehemes kiállítás 

 

 

d., Tanfolyamok, körök, ismeretterjesztés 

 

Jóga tanfolyam: Hétfőn 9-11 -óráig 

                             Csütörtök 18.30-20 óráig  vezeti: Vándor Andrea 

Zumba tanfolyam: kedd 18.00-19.00 óráig vezeti: Aznar Izabella-Martinez 

Időstorna: hétfő 11-12 és 11-13 óráig vezeti: Sztraka Ágnes 

Kresz tanfolyam: heti 4-5 alkalom vezeti Szűcs Mária 

 



 

  

Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata innovatív, könnyűzenei 

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

számára. Intézményünkben szolfézs, dob, klarinét óráik vannak. 

Könnyűzenei táborukat az Erkel Ferenc Művelődési Központban tartották. 

 

Hogyan éljünk egészségesen?! 

"Korányi" diabetes klub kéthavi rendszerességgel szervez nyitott napokat, ahol meghívott 

előadók beszélnek, vagy adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. 

 

e. Alkotó művészeti közösségek 

 

Budakeszi Népdalkör 

Próbanap: minden héten csütörtökön 18-20 óráig. 

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

ünnepeli fennállásának 30.  évfordulóját. 

Szakmai vezető: Kis Csongor Áronné Ilus 

 

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. 

2016-ban december 6-án, az EFMK-ban nagysikerű JÓTÉKONYSÁGI JUBILEUMI 

KONCERTTEL ünnepelte a kórus megalakulásának 5. évfordulóját. 

 

Évelők Énekkar 

2015-ben kezdte el nálunk működését az Évelők Énekkar. Vezetőjük: Danhauser Lilla.   

Énekelni szerető kismamák csecsemőikkel kisgyerekeikkel  minden szerdán délelőtt 9-12 

óráig próbálnak. Szerepeltek a majális és a karácsonyi programunkon is. 

 

f. Klubok, kisközösségek 
 

Intézményünkben rendszeresen az alábbi klubokat működtettük, illetve működtetjük: 

         

Borostyán Nyugdíjas Klub  

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

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

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

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

2016-ban az EFMK által megírt és benyújtott, „Civil szervezetek működési 

célú támogatásán” 250.000 Ft-ot nyertek. 

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

segítségével minden évben.  

 

Hogyan éljünk egészségesen?! 

"Korányi" diabetes klub kéthavi rendszerességgel szervez nyitott napokat, ahol meghívott 

előadók  adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. Ingyenes egészségügyi szűréseket 

végeznek Budakeszin és a környező településeken élő lakosság számára. 



 

  

Ideje: minden második hónap utolsó keddje. 

Vezeti: Gyurcsáné Kondrát Ilona 

 

Idézet a klubvezető köszönő leveléből: 

"Ezúton szeretném megköszönni a Művelődési Központ vezetőségének, hogy a kezdetektől 

helyiséget biztosítanak foglalkozásainknak. 

Köszönetem szeretném tolmácsoltatni a Művelődési Központ valamennyi dolgozójának, hogy 

segítenek a klub rendezvényeink lebonyolításában, a berendezett előadóterem mellett 

hangosítással, vetítési lehetőség biztosításával emelve rendezvényeink színvonalát. 

 

Köszönöm szépen az együttműködési lehetőséget, és kívánok Mindenkinek a továbbiakban is 

eredményes munkát és sok sikert. 

 

Budapest, 2017. január 23. 

     Gyurcsáné Kondrát Ilona 

     Korányi Diabetes Klub vezetője” 

 

 

Zwickl Polka Partie minden hó második vasárnapján 16 órától kerül megrendezésre. 

Vezető: Zwickl Mihály.  

2016-ban 30 éves jubileumi évfordulójukat ünnepelték. Intézményünk rendszeresen és 

sikeresen pályázik a Budakeszi Város Önkormányzat alkotó közösségeinek kiírt pályázatán, 

valamint a Budakeszi Város Német Önkormányzatához. 

 

g. Civilszerveződések 
 

Az aktív civil szerveződések jó részének működési helye és többségének rendezvény 

helyszíne a művelődési központ. Minden esetben biztosítottuk kérésükre térítésmentesen 

vagy önköltséggel az intézmény szolgáltatásait. 

 

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.  

 

Keszi Hagyományőrző Íjász Egyesület.  

Farsang farka Fesztiválon, Gyermeknapon, Családi Nap Fesztiválon számíthatunk elsősorban 

közreműködésükre. 

 

2. sz. Budai Honvéd Zászlóalj  

2015-ben alakult meg, a Nagy Sándor József Emlékház a "főhadiszállása”. Az egyesület a 

városi megemlékezések állandó közreműködője.  

 

 

 

 



 

  

Kompánia Színházi Társulat 

A társulattal együtt szervezzük a Mezei Mária Kulturális Emlékheteket. Évről évre közös 

pályázatokkal, szakmai munkával biztosítjuk a rendezvénysorozat működését.  

 

h.Bálok, Koncertek, zenés rendezvények civil szervezetek rendezésében 

 

Január 23. szombat 19 óra Tarkabarka Óvoda farsangi bálja 

Január 30. szombat 19 óra Nagy Sándor József Gimnázium bálja 

Január 31. vasárnap 15 óra Nyugdíjas klubok farsangi bálja 

                   Február 06. szombat 19 óra Székelykör farsangi bálja 

Március 03. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Március 10. csütörtök 15 óra Nyugdíjas klubok nőnap 

Március 27. vasárnap 20 óra Székelykör Húsvéti Locsoló Bál 

Május 26. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Június 12. szombat Járási Erkel Emlék Sakkverseny 

Augusztus 4. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Szeptember 17. szombat 15 óra Nyugdíjas Klubok Szüreti Bál 

Október 08.. szombat 20-04 óráig Székely Kör Szüreti Bálja 

November 19. szombat 20 óra Szivárvány Óvoda Bálja 

December 12. hétfő 18 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya 

December 14. szerda 15 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 15. csütörtök Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 17. szombat 17 óra Székely Kör karácsonyi ünnepség 

 

 

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 Szépítők Egyesülete, Budakörnyéki Székelykör stb. helyszínt 

biztosítottunk. 

A termeket, a lakosság igényére, kérésére árusításra, bérbeadtuk. Egyben lehetőséget 

biztosítottunk arra, hogy nyugdíjasok, kismamák és szociálisan rászorulók elérhető áron 

tudjanak vásárolni. 

 

Bababörze: 

Babaruhabörze 2016 évben bővítetten, már 6 alkalommal került megrendezésre, az eladók és 

a vásárlók nagy megelégedésére. Célja, hogy a feleslegessé vált gyermekruhák, babakocsik, 

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

alkalommal 200-250 fő látogatója van. 

 

Állandó bérlőink: 

Erkel Gastro Büfé,  

Zöldségkereskedés /udvar/ megjegyzés 2016 novemberéig. 



 

  

 

 

4.)  Szolgáltatások 
 

 Fénymásolási lehetőség a lakosság részére. 

 Információs szolgáltatásunk – tájékoztatjuk az érdeklődőket az intézmény 

programjairól, a városi rendezvényekről, fővárosi és a környéki rendezvényekről. 

 Film- és fotó dokumentációt készítettünk nem csak az intézmény, de a  város 

különböző rendezvényeiről. 

Külső szolgáltatás: Depónia Kft. lakossági ügyfélszolgálata minden héten, csütörtökön 9-13 

óráig volt intézményünkben decemberig. 

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 

lengőtekét, pingpongozási lehetőséget, társasjátékokat, sakk és go játékokat. 

 

 

5.)  Információs szolgálat, ügyelet 

 

A munkatársak az intézmény nyitvatartási ideje alatt reggel 8 órától zárásig 

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

 

 

6.) Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont  

 
2016-ban is folytatódtak a kiállításhoz és a hely szelleméhez méltó rendezvények.  

Az emlékház tavasztól őszig heti 2 alkalommal 4 órában állandó nyitva tartás mellett  

(kedden 12-16 óra között, pénteken 16-20 óra között,) egyéb időszakban előzetes 

bejelentkezés szerint látogatható. Az emlékházban az EFMK kiadványai (Himnusz-szobor, 

képeslapok) mellett, a Budakeszi Kultúra Alapítvány helyi vonatkozású kiadványai is 

megtekinthetők. A tavasztó őszig tartó időszakban a településünkre érkező látogatóknak, 

turistáknak, diákcsoportoknak, információval szolgáltunk, turisztikai látnivalókra, 

szolgáltatásokra hívtuk fel a figyelmüket.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységek 2016 évben 

 

Magyar nyelvű idegenvezetés belföldi látogatói turistacsoportok  

 

Időpont Csoport 

megnevezése 

Látnivaló Létszám 

2016. március.20. budakeszi csoport Himnusz-szobor, 

Országzászló, 

gőzmozdony 

10 fő 

2016. április.06. SZIA 4.osztályos 

diákcsoport  

Nagy Sándor József 

Emlékház 

26 fő 

2016. május.30. Dr.Béres József 

Általános Iskola 

Himnusz-szobor 29 fő 

2016. június 4. TIT Jelky András 

Egyesület 

Himnusz-szobor 24 fő 

2016. június 9. Magyar Telekom 

Nyugdíjas Egyesület 

Himnusz-szobor és 

Nagy Sándor József 

Emlékház 

15 fő 

2016. június.10. Erkel Napok 

delegáció 

Himnusz-szobor 

V.Majzik Mária 

kiállítás 

8 fő 

2016. június 13. Áldás Utcai 

Általános Iskola 

Himnusz-szobor 15 fő 

2016. szeptember 16. Német 

Önkormányzat 

Újpetre 

Himnusz-szobor, 

Országzászló, 

gőzmozdony 

33 fő 

összesen:   160 fő 

 

 

AZ IIP részéről munkatársunk részt vett 2016.november 25-én a Budakeszi Értéktár 

létrehozása szakmai konferencián a budakeszi polgármesteri hivatalban.  

 

Tematikus túrák: 

 

Pátyon innen, Keszin túl - 2016. március 19-én A túrán felkerestük a Szent Jakab  

zarándokút budakeszi szakaszának egyik legszebb erdőrészletét. A Hosszú-hajtás hegyet 

érintve a zöld háromszög turistaúton értük el a végcélt, a szomszédos Páty községet.  

A visszafelé vezető úton a Volánbusz menetrendszerinti járatával érkeztünk a kiindulási 

pontra Budakeszire. Az úton szakmai vezetőnek Pénzes Kálmán erdészt kértük fel, aki a túra 

során beszámolt a régi idők vadászatairól, a jelenkor erdő- és vadgazdálkodásáról, 

környezetismeretről. A túrán 48 fő vett részt. 

 

IV. Keszikerülő kerékpártúra 2016 - augusztus 21-én a Családi Nap Fesztivál keretében 

családi kerékpártúrán részt vevők száma: 37 fő 

Útvonala minden évben módosul, idén az Erkel Ferenc Művelődési Központtól indulva a 

Budaörsi úton át a szőlőskertek felől közelítettük meg a Farkashegyi repülőteret. 

 

 



 

  

Őszi séta a Budakeszi Erdészeti Arborétumban - 2016. október 22-én. Előzetes 

jelentkezések alapján a Volánbusz Hidegvölgyi erdészlak megállójától indulva 38 fő 

részvételével látogattuk meg az arborétumot. A dendrológia/botanika témakörében Apatóczky 

István nyugalmazott erdész biztosított a csoport számára szakvezetést 2,5 órában. 

 

Média - megjelenések:  

Közösségi oldal -Facebook: A „Programok és rendezvények a Zsámbéki-medencében” zárt 

csoport, ahol az idegenforgalmi és egyéb események, rendezvények folyamatos 

megjelenítésre kerülnek. További idegenforgalommal kapcsolatos cikkek, rendezvényekről, 

túrákról szóló beszámolók, plakátok megjelenése a Budakeszi Hírmondóban, a 

mikisvarosunk.hu családi webportálon, valamint a Budakörnyéki Iránytű havilapban, 

weboldalon.  

 

Weboldal – http://turizmus.budakeszi.hu 

Facebook oldal – Nagy Sándor József Emlékház – Buda környéki turisztikai hírek, 

események (tematikus túrák, idegenvezetés, cikkek, beszámolók, fotók) és egyéb 

Budakeszihez és környékéhez kötődő rendezvények megjelenítése  

Duna-Ipoly Nemzeti Park –a DINPI programjainak megjelenítése az oldalon, kapcsolatok 

erősítése - turisztikai csomagprogramok bővülése, Budakeszi rejtett szépségei, 

osztálykirándulási tippek, Budakeszit érintő zarándok útvonalak (Szent Jakab és Mária-út) 

megjelenítése. 

 

 

7. BIK – BUDAKESZI IFJÚSÁGI KLUB                   

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

 

A BIK két állandó programmal működött az év folyamán. A "Harcosok Klubja", mely 

pénteken és szombaton 19-24 óra között Biczók Zsófia és Keresztes Károly szociális 

munkások vezetésével működik, illetve szerdánként 16-17 óra között a Budakeszi Zsonglőr 

Klub valósul meg, jó időben a szabadtéri színpadon. 

Az ifjúsági klub vezetője, Oszlánszki Sylvia részt vett 2016.február 3-án az Értük- velük II. 

szakmai konferencián Budapesten, melyet a Család- ,Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 

szervezett. 

 

„Kreatív Háló” ifjúsági pályázat – a hat alkalomból álló ifjúsági programsorozat 2015 

szeptemberében indult el, a budakeszi, a pátyi, a biatorbágyi ifjúsági klubok, valamint a HÍD 

Családsegítő részvételével valósult meg. 2016.január 15-én az Erkel Ferenc Művelődési 

központ adott helyet a negyedik találkozónak. A program során táncbemutatót tartottak a 

Bojtár Népzenei Egyesület néptáncos diákjai, Menczinger Tibor vezetésével. Ezt követően a 

hip-hop világába is próbáltunk betekintést engedni táncművészek segítségével. Kiss Katától, a 

New Dance World oktatójától és csapatától ízelítőt kaphattunk a lendületes, látványos 

táncstílusból. Ezt követően a fiatalokat bevontuk a tánc alapjainak elsajátításába, lépésről 

lépésre gyakorolva kialakult egy rövid koreográfia, mely összekovácsolta a közösséget, majd 

az est csattanójaként egy kisfilmet vetítettünk be, mely a két táncstílus valós, vagy vélt 

kapcsolatát igyekezett bemutatni. 

 

2016. február 05-én a Kreatív Háló záróeseménye zajlott. A programsorozat záró estjén a 

szervezők összefoglalták az elért eredményeket, eseményeket. Ezt követően levetítettük a 



 

  

különböző településekről érkező ifjúsági közösségek találkozásainak legérdekesebb pillanatait 

megörökítő kisfilmet.  

A vendéglátást, közös beszélgetést követően a programsorozatban résztvevő előadókkal 

találkoztak a klubtagok, majd Aurevoir és a Voodoo Papa Duo együttesek koncertje 

következett. A koncert a zenekarok rajongóival kibővülve, kb. 250 fő részvételével késő 

estébe nyúló nagyszabású rendezvénnyé vált. 

A Zsonglőr Klub szerdánként 16-17 óráig Fejér Gyopárka vezetésével valósul meg, jó 

időben a szabadtéri színpadon.  

„BUDAKESZI SZOCIÁLIS ZSONGLŐR KLUB MŰKÖDTETÉSE ’” címmel NKA 

pályázaton nyert összegből a zsonglőr klub az év során 4 alkalommal hívott meg olyan 

vendéget, akik 20 perces előadást, majd azt követően gyakorlati oktatást tartottak a klub 

keretein belül. Vendégünk volt Pánisz Ádám, Kiss Eszter (két alkalommal) és Csermák Niki, 

a gyerekek nagy örömére. Ezen kívül önkéntesként, Kosztas Dulatínosz és Kiss Gergely, 

Geret zsonglőrök önkéntesként látogattak el a Budakeszi Szociális Zsonglőr Klubba. Ezek az 

előadások és oktató órák nagyon nagy hatással voltak a klubtagokra, inspirálódtak, ötleteket 

merítettek és sokak eltökéltsége is nőtt. 

2016. március 23-án látogatás a Magyar Cirkusz és Varieté Artista Iskolájának 

tornatermébe. A program célja a cirkuszi pályára készülő fiatalokkal való ismerkedés, 

betekintés az Artista Iskola egy edzésébe. 

2016. június 15-én a pályázat terhére 29 fő tekintette meg a Fővárosi Nagycirkusz „Atlantisz 

Gyermekei” c. délutáni előadását. Négy gyermek életében először járt a Fővárosi 

Nagycirkuszban. A Zsonglőr Klub ezen eseményére külön buszt béreltünk.  

2016. június 22-én a Budakeszi Zsonglőr Klub Évadzáró Műsora záróbulival búcsúztatták a 

tanévet, karaokéval és az évfolyamán tanultak bemutatásával egy nagyon jó hangulatú 

légkörben valósult meg. A technikai szolgáltatást pályázati keretből finanszíroztuk, az üdítőt, 

szendvicseket stb. önerőből oldottuk meg.  

A karácsonyi műsoruk ismételten az árnyjátékot, mint társművészeti ágat hívta segítségül. 

Egy húszperces, az ünnep hangulatát idéző zsonglőr, tánc illetve mozdulatművészeti 

elemekkel tarkított zenés árnyjátékot tekinthettek meg a szülők, vendégek, rokonok és 

érdeklődők.  

A klubtagok rendszeresen részt vesznek kulturális rendezvényeinken: Farsang Farka, 

Gyermeknap, Családi Nap Fesztivál, Szent Mihály napi vigasságok. 

 

8.)  Az intézmény működése: állagmegőrzés, tárgyi- dologi , személyi-,  

gazdasági  feltételeinek biztosítása 

 

8/a.) Állagmegőrzés, tárgyi dologi, valamint személyi feltételek: 

 

Az intézmény állaga évről-évre romlik, ezért folyamatos karbantartása szükséges, melyek 

közül a legszükségesebbeket el is végeztettük. Ezek voltak az ősz folyamán meghibásodott 

lift javítása, valamint a főbejárat lépcsőfokainak pótlása. 

 Az intézmény minden évben az érdekeltségnövelő pályázatból tud tárgyi és technikai 

eszközöket vásárolni, bővíteni. Idén a pályázatból a több, mint 15 éves szabadtéri ponyva 

cseréjét és vázszerkezetének megerősítését sikerült megújítani. 

 

 



 

  

 

Személyi feltételek: 

Az intézmény dolgozóinak száma: 5 főállású és 1 részfoglalkozású munkatárs 

Állandó külsős munkatársak 

1 fő 6 órás berendező, udvartakarító, karbantartó (mb. szerződéssel) 

1 fő 4 órás dekoratőr (mb. szerződéssel) 

1 fő kulturális közfoglalkoztatott (alkalmanként feladatokra mb. szerződéssel) 

BVV Kft. által biztosított 2 fő 6 órás takarító. 

 

8/b.) A folyamatos működés gazdasági feltételeinek biztosítása 

 
2016 évi ei.  költségvetése az intézménynek 

 

Kiadások: 

Személyi juttatások összesen 19.689 

Munkaadókat terhelő járulékok 5.200 

Bér- és bérjellegű összesen:  24.889 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 20.370 

Kiadások mindösszesen: 45.494 

 

Bevételek 

Intézményi  bevételek (Szakmai,bérleti díjak, lízing bevételek) 16.932 

Normatíva 10.000 

Önkormányzati támogatás 15.204 

Bevételek mindösszesen: 45.494 

 

Kiadások teljesítése 

Személyi juttatások összesen 16.839 

Munkaadókat terhelő járulékok 3.461 

Bér- és bérjellegű összesen: 20.300 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18.067 

Kiadások mindösszesen: 38.367 

 

Bevételek teljesítése  

Intézményi bevétele (Bérleti díjak, lízing,) szakmai 9.735 

Pályázati támogatások Egyéb mük.c. támogatás  2 454 

Normatíva 10.000 

Önkormányzati támogatás 15.478 

2016 decemberében 700.000 Ft pótfinanszírozást kértünk a decemberi 

bérek fedezetéhez 

700 

Intézményi működési bevételek mindösszesen 38.367 

 

 

 

 



 

  

 

 

2015- 2016 évre vonatkozó pályázatok Pályázati azonosító 

Elnyert 

támogatási 

összeg 

2016-ban 

felhasznált 

összeg 

NKA Budakeszi hangversenysorozat 

megvalósítására 
3033/4313 200.000 Ft 140.000 Ft 

NKA Két évszázad 4 magyar mestere 

címmel 3 fordulós zenei vetélkedő 

megvalósítására  

3004/00972 500 000 Ft 500.000 Ft 

NKA Budakeszi szociális zsonglőr Klub 

működtetésére 
2941/00251 500.000 Ft 225.000 Ft 

NKA Keszi Táncház megrendezése  3608/9228 250 000 Ft 250.000 Ft 

NKA Amatőr könnyűzenei találkozók 

megvalósítására 
3039/1794 500 000 Ft 500.000 Ft 

NKA Budakeszi társadalmát érintő 

ismeretterjesztő előadássorozat 

megrendezésére 

3808/2975 300 000 Ft 300.000 Ft 

NKA Halmos Béla ideiglenes kollégium 786108/2 600.000 Ft 445.000 Ft 

NKA Jubileumi sorozat 205108/102 300.000 Ft 300.000 Ft 

Sinkovics Imre pályázat 56’ évforduló 
KKETTKK-56P-04-

0423 
504.300 Ft 504.300 Ft 

Erkel Ferenc Művelődési Központ 

összesen 
 3.654.300 Ft 3.164.300 Ft 

Budakeszi Város Német 

Önkormányzat Zwickl Polka Partie 
 100.000 Ft 55.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 
2015-rő2016-ra 

átvezetve 
400.000 Ft 400.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 

önkormányzati önrész 
Önkormányzat 1.500.000 Ft 1.500.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata 

Önszerveződő kisközösségek 

Budakeszi Népdalkör 

Önkormányzat 30.000 Ft 30.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata 

Önszerveződő kisközösségek Zwickl 

Polka Partie 

Önkormányzat 80.000 Ft 80.000 Ft 

  2.110.000 Ft 2.065.000 Ft 

Összesen  5.764.300Ft 5.229.300 Ft 

2015 decemberében benyújtott Civil 

szervezetek működési célú támogatása 

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub részére 

 

 250.000 Ft 
2017.04 hóig 

elszámolás 

Nemzeti Család és Szociálpolitikai 

Intézet Budakörnyéki Kreatív fiatalok 

közössége 

IFJ-GY-15-A21591 

(önkormányzat) 
750.000 Ft 150.000 Ft 

 



 

  

 

2017 évi támogatások 

 

2016-ban benyújtott pályázatok, melyek 2017 

évben kerülnek megvalósításra 
Pályázati azonosító 

Elnyert 

támogatási 

összeg 

NKA - Halmos Béla - Táncház 786108/2 155.000Ft 

NKA  Szőllősi kortárs zenemű A2015/N1060 300.000 Ft 

NKA kortárs komolyzenei 110193/121 700.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás Budakeszi Város 

Önkormányzata önrész 
 600.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás  229.000 Ft 

Eddig mindösszesen:   
1.984.000 Ft 

 

 

   

 

Összegzés:   

 
A 2016-os év egy új művelődési központ beruházásának esélyével indult. 

Budakeszi Város Önkormányzata 2015 évben megkezdte az új városközpont fejlesztésével 

kapcsolatos előkészületeit, mely 2016 tavaszáig folytatódott. ( Építészeti tervpályázat, bontási 

terv stb.) Tavasszal a Jótékonysági Városi Bált (április 16.) is még az új városközpont és az új 

művelődési központ létrejöttének érdekében szerveztük. 

 

A Művelődési Központ átépítésének fontossága nem csak műszaki, hanem közművelődési 

szakmai szempontból is megkérdőjelezhetetlen. A 2016-os  év szakmai tervezését teljes 

mértékben a Művelődési Központ előirányzott lebontásának figyelembevételével kezdtük el.  

Szakmai elképzeléseinket, terveinket  behatárolta, hogy az alapműködésünket kiszolgáló 

helyszínt  is kevéssé láttuk egyértelműen biztosítva. Helyzetünket nehezítette, hogy a nagy 

volumenű rendezvények súlyos pénzügyi terheket jelentenek, valamint a szerződéseket sok 

esetben egyévre előre le kell kötni. Miután nem láttuk előre az alapvető  rendezvények 

helyszíneit, a feladatok felvállalása és azok későbbi megosztása is bizonytalan alapokra 

került.  

 

Emiatt terveket készítettünk az éves városi rendezvények helyszíni és szakmai 

lebonyolításának megvalósulási lehetőségeiről, a megváltozott és előreláthatólag 

folyamatosan változó infrastrukturális körülményekre.  

Együttműködési lehetőségeket kezdtünk kialakítani intézményekkel, egyházakkal és 

civilszervezetekkel, annak érdekében, hogy az intézményünkben működő közművelődési 

formák, kisközösségek tevékenységeihez, valamint a kulturális rendezvények megtartásához 

szükséges külső helyszíneket biztosítani tudjuk. 

 

Célunk az volt, hogy a városközpont és az új művelődési ház felépítéséig az önkormányzati 

feladatellátás közművelődési tevékenysége zavartalanul továbbműködjön.  



 

  

2016-ban mindenekelőtt azt tartottuk legfontosabbnak, hogy a közművelődési 

alapkötelezettségeink megvalósítása mellett, kidolgozzunk egy átmeneti működési tervet, 

mely bármilyen infrastrukturális helyzetben megoldást nyújt feladataink ellátásához. 

 

Sajnos azóta kiderült, hogy a lakosság a piaci alapokon nyugvó önkormányzati beruházást,- 

bevásárló központok építését a városközpontban - nem támogatja. 

 

Mindezek ellenére, vagy talán pont ennek hatására a Városi rendezvények megszervezésére, 

megújítására egyre nagyobb figyelmet szenteltünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 

intézményünk által nyert pályázati forrásokkal, szponzori támogatásokkal, valamint árusokkal 

kötött bérleti díjakkal forráshiányunkat folyamatosan kiegészítettük.  

 

Karácsonyra elkészült az új közösségi tér és a parkoló, melynek ünnepélyes átadására 2016. 

december 21-én került sor. Ez a terület remélhetőleg, új lehetőségeket biztosít a 2017-re 

tervezett rendezvényeink megvalósításához. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ éves beszámolója egy fotósorozatot tartalmaz, 

szemléltetve, a beszámoló rengeteg betűje és száma mellett, nekünk az a fontos, hogy 

Budakeszi lakossága mindig változatos programokon vegyen részt és jól érezze magát! 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, a beszámoló szíves elfogadását! 

 

Budakeszi, 2017. február 6. 

 

                                                                                         

Tisztelettel: 

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                              

Tóthné Fajtha Anita  

                                                                                                              igazgató 

 

 

 

Beszámoló összeállításban részt vett: 

Kun Csilla igazgatóhelyettes (Néptánc pályázatok készítése, elszámolások, nagy 

rendezvények). 

Nagy Mónika művelődésszervező (Zenei pályázatok készítése, kiállítások, rendezvények 

arculati elemeinek készítése). 

Oszlánszki Sylvia IIP munkatárs (tematikus túrák, ifjúsági klub). 

Baginé Kenderesi Andrea kulturális közfoglalkoztatott (közönségszervezés, pályázatok 

készítése, városi rendezvények árusok.). 


