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Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ  2017. 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/. 

 

Jogszabályi feltételek: 

Intézmény jogszabályi feltételrendszerét az 1997. évi CXL. törvény, 2012. évi CLII. törvény, 

Budakeszi Város Képviselő-testülete 85/1992. (VI.26.) számú határozata annak,  355/2011. 

(IX.08.) számú módosítása valamint a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 

29/2000. (VII.01.) és a 15/1999.(VI.11) számú rendelete szabályozza.  A muzeális 

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

törvényt a Kormány 2017. VII.8-l módosította. 

 

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 2017-ben 

 

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. Farsang farka Fesztivál  

b. XXIX. Erkel Nap 

c. XXIII. Családi Nap Fesztivál  

d. IX. Mezei Mária Kulturális Emlékhét 

e.  Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

           f. Új rendezvények 2017-ben  

 

a., 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. 

 

b., XXIX. Erkel Ferenc Emléknapok 

 

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

Napokat. Hagyományos megemlékezést hirdettünk 18 órától az Erkel-szobornál. Ünnepi 

műsorunk bevezetőjeként Térzenét hallhattunk Zwickl Mihály vezette fúvószenekartól 

Bakács Bernadett ünnepi beszédét hallhattuk. 

 A műsorban közreműködött a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus Farkas László 

vezényletével. Koszorúzás után az Erkel Ferenc Művelődési Központba invitáltuk 

közönségünket a Musica Nostra Kórus kortárs zenei koncertjére. 

A kórus állandó zongorakísérője Szekér Bernadett. Kórus vezetője Dr. Mindszenty Zsuzsánna 

Liszt-díjas karnagy a KOTA elnöke. Műsoruk XX. és XXI. századi magyar zeneszerzők 

műveiből állt. A koncert után "reformkori kávézónkban" egy kis vendégfogadással 

készültünk, melynek keretében az Andrész Cukrászda által készített Erkel fagylalttal és 

édességgel kínáltuk közönségünket. Június 11-én, szombaton 11 órakor a Kerepesi temetőben 

az Erkel Ferenc Társaság rendezésében került sor Erkel Ferenc sírjának koszorúzására. 



 

  

Majd a Gyuláról érkező delegációt fogadtuk az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Ebéd 

után vendégeinkkel először az Erkel szoborhoz, majd a Helytörténeti Gyűjtemény és 

Tájházba, a Makkosmáriai kegytemplomba, a Himnusz-szoborhoz és végül a Metodista 

templomba látogattunk, ahol megtekintettük V. Majzik Mária Magyar Örökségdíjas, Prima 

Primissima díjas képzőművész életmű kiállítását is.  

Az Erkel Napok záró programja a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) Templomban, I. 

Ferenc József magyar királlyá és felesége, Erzsébet királynévá koronázásának 150. 

évfordulójára rendezett Ünnepi Szentmise volt, melyen először hangzott el együtt a korabeli 

eseményre komponált két mű, Liszt Ferenc: Koronázási Mise és Erkel Ferenc: Magyar 

Cantate. 

 

c., XXIII. Családi Nap Fesztivál 

 

2017. augusztus 19-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 XXIII. 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: 

Szandi, a Kyruszaurusz Rock Band és az Irigy Hónaljmirigy együttesek voltak. 

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

király-emlékmű volt. 

 

d., XI. Mezei  Mária Kulturális Emlékhét  

 

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

visszavonulása után Budakeszin élő Mezei Máriáról. XI. 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.  

A frissen megalakult Mezei Mária Kulturális Egyesület, a Mezei Mária Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Budakeszi Város Önkormányzata jótékonysági bált rendezett 

október 17-én, Mezei Mária köztéri szoborállításának és a hagyaték gondozásának 

támogatásának céljából (részletesen f.2. pontban). 

 

  e. Hagyományos nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények és 

megemlékezések:  

 

1. Magyar Kultúra Napja  

2. Farsangi bálok 

3. Farsang farka Fesztivál 

4. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

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

6.       Városi Majális a közösségi téren 

7.       Gyereknap a Mamutfenyőknél 



 

  

8.       Hősök Napja 

9.       Trianon - Összefogás Emléknapja 

10.     Mobilitás Hét - Utcai forgatag a Kossuth utcában és a közösségi téren 

11.     Szent Mihály Napi Vígasságok 

12.     Idősek Világnapja    

13.     Aradi Vértanúk Emléknapja  

14.     1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

15.     Város nyugdíjasainak karácsonyi ünnepsége 

      16.     Karácsonyi Varázslatos Ünnepi Hetek EFMK-ban és a közösségi téren 

      17.     Keszi Táncház évzáró koncert és táncház  

          

1. Magyar Kultúra Napja   

  "Jobbító szándékkal - gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka a magyar kultúrában". 

címmel hirdetett pályázatot a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) 

Fotóművészeti Tagozata gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ felkérésére a fotókiállítás Szentendre és Pesthidegkút 

után Budakeszire érkezett. Január 23-án, hétfőn a Magyar Kultúra Napja alkalmából 18 

órakor került sor a fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára. 

A kiállítást megnyitotta Pelyach István történész. Köszöntött Czifra Zsuzsanna az Oktatási, 

Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnöke és Kőrösiné dr. Merkl Hilda a Budakeszi 

Széchenyi Baráti Kör elnöke. 

 

2. Városi Majális idén a közösség téren 

  Hagyományőrzésben nem volt hiány. Reggel 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 és 

civilszervezet is képviseltette magát.  

Idén újdonságként a Music Box zenekar közreműködésével esti utcabállal zártuk a 

színvonalas Budakeszi Városi Majálist ezzel is csatlakozva a Tánc Világnapjához.  

 

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. 

 

4. 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója  

  Köszöntött:  dr. Győri Ottilia polgármester. Ünnepi beszédet mondott: Csenger-Zalán Zsolt 

országgyűlési képviselő. Történelmi visszaemlékezést tartott Markó György, a Terror Háza 

Múzeum vezető történésze. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Prohászka Ottokár 

Katolikus Gimnázium növendékei.  

 

 

 

 

 



 

  

f., Új rendezvények 2017-ben 

 

1. Nyári kertmozi és családi mozi délután az Erkel Ferenc Művelődési Központ 

rendezésében. 

  2017 évben, az új közösségi tér átadása után bátran belevágtunk  a nyári KERTMOZI 

létrehozásába és működtetésébe. Látogatóink pozitív visszaigazolása megerősített abban, 

hogy a MOZIT folytatni kell! Ősztől – tavaszig az intézmény belső nagy termében, a 

technikai helyiségünk fehér fala ad lehetőséget a további vetítéseknek. A vetítésekhez 1 éves 

"ernyő engedélyt" vettünk, mellyel közel 900 filmelőállító összes, kereskedelmi forgalomban 

már megjelent filmalkotásából válogathatunk.  Az engedély korlátlan számú nyilvános 

vetítésre jogosít az intézmény egész területén Az EFMK melletti új közösségi tér, egy már 

régen várt lehetőséget adott arra, hogy újra legyen kertmozi Budakeszin".  

A technikai  hátteret (vetítő felület, projektor, hang- és fénytechnika)  és az ingyenes 

nyilvános vetítéshez szükséges engedélyeket megszerezve indulhatott a MOZI. Már csak azért 

kellett szurkolnunk, hogy az időjárás is megfelelő legyen.  

A kertmozi filmjeit a sötétedés miatt nem tudtuk csak 21 órakor kezdeni így elsősorban 

felnőtt korosztály számára való filmeket vetítettünk (A nagy Gatsby, Pofoncsata, Hét 

mesterlövész, A váratlan szépség, A nagy fal, Logan a farkas, A kutya négy élete, Zsivány 

egyes).  

Közben a délutáni családi filmvetítés igénye is felmerült, így péntekenként 17 órától az 

EFMK emeletén vetítettük a következő filmeket: Kis kedvencek titkos élete, Vaiana, Gólyák, 

Nagyon vadon 3. és a  Zootropolis.  

A vetítéseket nem hagytuk abba, decemberben a karácsonyi téli szünetben az emeleten 

ingyenes családi mozimatinét tartottunk délelőtt 10 órától. A Jégvarázs, a Merida a bátor és a 

Jégkorszak 5. című filmeket vetítettük. 

 

2. Jótékonysági Mezei Mária Bál! 

   A frissen megalakult Mezei Mária Kulturális Egyesület, a Mezei Mária Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Budakeszi Város Önkormányzata jótékonysági bált rendezett 

október 17-én, Mezei Mária köztéri szoborállításának és a hagyaték gondozásának 

támogatásának céljából. A bálon közreműködött Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színésznő a 

Nemzeti Színház művésze "Hoztam valami a hegyekből" című Mezei Máriát megidéző zenés 

előadásából láthattunk részleteket. A Kompánia Színházi Társulat Mezei Mária híres 

előadását a "Bújdosó lány" című dramatizált székely népdalcsokrot elevenítette fel. Az 

élőzenét a Musix Box zenekar szolgáltatta. 

 

3. Jégpálya 

   2017 december 1-jétől 2018 február 4-ig működött intézményünk udvarán a jégpálya. 

Hétköznap délelőtt a Budakeszi intézmények számára fenntartva, délután 15 órától 20 óráig 

pedig a közönség számára. Hétvégén 9-14 és 15-20 óráig tartott nyitva a jégpálya.  

A jégpályát december elsején Jégfesztivállal nyitottuk. Bakács Bernadett alpolgármester 

köszöntője után Műkorcsolya bemutatót láthattunk a Best Dance Klub csapatával. A jégdisco 

zenéjéről Kovács "Nagyember" László gondoskodott.  

December 16-án "Tánc a jégen" címmel Sebestyén Júlia műkorcsolya iskolájának nagyszerű 

bemutatóját láthattuk. 

 



 

  

December 17-én és 22-én MUTASD MEG a legcsúnyább karácsonyi pulcsidat és KORIZZ 

INGYEN! versenyt hirdettünk. 

December 30-án, ELŐSZILVESZTERI JÉGDISCOT rendeztünk DJ. STADY-val, melynek 

nagy közönségsikere volt.  

Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat 2018-as február 2-4. programjainak 

megrendezésével kapcsolatban pályázatot írt ki a Magyar Népművelők Egyesülete az Emberi 

Erőforrás Minisztérium támogatásával december 4-i határidővel. A pályázatunk fő 

motívumaként a jégpályán is megvalósítható tervezett programjainkat emeltük ki, mely 

elnyerte a kuratórium tetszését. Intézményünk elnyerte az első díjat, az egy millió forintos 

támogatást és a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat központi megnyitójának 

helyszíne is Budakeszi lett (bővebben majd a 2018-as beszámolóban).  

 

3. BUDAKESZI KARÁCSONY az új Közösségi téren. 

   "Varázslatos Ünnepi Hetek" címmel december 8-16 között, az önkormányzattal közösen 

karácsonyi programsorozatot rendeztünk az EFMK-ban, a közösségi téren és a jégpályán. 

Programok közül néhány: Folk on 45 zenekar koncertje, Katáng zenekar műsora 

mikuláscsomag osztással, Szulák Andrea előadása, Acapella & Musica énekegyüttes 

koncertje, Henderson David adventi akusztikus előadása, az Aranyszamár Bábszínház 

gyermekelőadása, Kincsem című mozifilm vetítése. 

 

 

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.  

 

A 2017 évben az alábbi előadásokat szervezetük:  

JAZZterlánc Gyerek a világ, BonBon színház, Lóvi C Szeder Dalban mondom el, DEJaVu 

Quartett Haydntól Michael Jacksonig. 

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

a Pátyi Óvoda részvételével történnek. 

 

Gyermekkoncert és műsorok:   

2017-os fellépői voltak:, Alma együttes, Halász Judit, Mazsola és Tádé az Ameriszt 

Bábszínház előadása, Csizmás kandúr az Ákom-Bákom bábcsoport előadása, Kis herceg 

Barcsik Vali zenés mesejátéka, "Varázslatos délelőtt" Mollini bűvésszel, Dió és Döcög 

kutyusokkal, Arany Szamár Bábszínház előadása Régi karácsony címmel. 

 

b. Előadói estek 

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. Az idei évben beléptünk az InterTicket 

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

jegyvásárlási lehetőséget is biztosítsuk látogatóink részére.  

Nagy sikerű rendezvényeink a szórakoztató területről a Stand up comedy humoristák előadó 

estjei: Kőhalmi Zoltán,  Hajdú Balázs, Bödőcs Tibor. 

Klasszikus zenei koncertek: 

Tavaszi koncert a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus és a Hylarion Énekegyüttes 

közreműködésével. 

Zene Világnapja alkalmából Czövek Erna Zeneiskola és Bucz Magor zeneszerző szerzői estje 

Papp Annamária színművész és Sándor Balázs klarinétművész közreműködésével. 

Adventi koncert a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus és a Gyümölcsoltó Boldogasszony 

kórus közreműködésével. 

Új előadó sorozatokat kelltettünk életre népszerű írók, közismert televíziós és színházi 

szakemberek meghívásával, mint például: Dr. Nógrádi György, Müller Péter, Kepes András, 

Vámos Miklós. Pál Feri atya, Dr. Mérő László, Bahai Kertek úti élménybeszámoló, Kéringer 

Gábor "Ajándék idők" című verses kötetének bemutatója. 

Intézményünk adottságai nem teszik lehetővé, hogy nagy koncerteket szervezzünk, ezért az 

idei évben már a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium Sportcsarnokába szerveztünk 

hosszas és alapos előkészülettel egy nagysikerű Zorán koncertet.  

 

Keszi-táncház 

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

"táncfelelőse", lelke, Peták András és Hargitai Lehel. 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. 2017. évi kiállításaink  

 

Kiállítások 2017-ben az Erkel Galériában és az emeleten 

 

 

Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Január 16 - február 5-ig vegyes Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)  

I. csoportos kiállítása 

Január 23-február 3-ig fotó Magyar Kultúra Napja alkalmából a MAOE 

fotótagozatának kiállítása az emeleten 

Február 6-febr. 26-ig festmény  Srankó Róza kiállítása 

Március 13-április 2-ig vegyes Hargitai Zsuzsa 

Április 1 - 12-ig vegyes Pest megyei értéktár kiállítás az emeleten 

Április 3-24-ig szobor Horváth Ferenc  



 

  

Április 24 - május 2-ig papír M. Sarlós Erzsébet papírkiállítása a Föld Napja 

alkalmából 

Április 25-26-27. 

 

papír A Magyar Papírmúzeum kiállítása és 

papírmerítéses foglalkozása az emeleten a Föld 

Napja alkalmából 

Május 3- május 21-ig vegyes Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)  

II. csoportos kiállítása 

Május 22 - június 11-ig keramikus Peres Kinga  

Június 12-30-ig vegyes Borostyán Klub 25 éves jubileumi kiállítás 

Aug. 28 - szept. 17-ig festmény Rosta Marian 

Szept. 18 - okt. 8-ig vegyes Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET)  

III. csoportos kiállítása 

Október 9-29-ig Festmény  Dr. Kovács József (BUKET)  

Október 30 - nov. 19-ig festmény Géczhy Olga 

Nov. 20 - dec. 10-ig szobor Gyurcsek Ferenc  

 

d., Tanfolyamok, körök, ismeretterjesztés 

 

Jóga tanfolyam:  szerda 18.15-20 óráig  vezeti: Vándor Andrea 

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

Időstorna: hétfő 11-12 és 11-13 óráig és csütörtök 10-11-ig vezeti: Herceg 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 

ünnepelte 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. 

 

 



 

  

Évelők Énekkar 

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

Énekelni szerető kismamák csecsemőikkel kisgyerekeikkel  minden kedden 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. 

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 

 

Zwickl Polka Partie minden hó második vasárnapján 16 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. 

 

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 05. Nyugdíjas Klubok pótszilvesztere 

Január 28. szombat 19 óra Tarkabarka Óvoda farsangi bálja 

Február  11. szombat 19 óra Nagy Sándor József Gimnázium bálja 

                   Február 18. szombat 19 óra Székelykör farsangi bálja 

Február 19. vasárnap 15 óra Nyugdíjas klubok farsangi bálja 

                   Március 02. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Március 09. csütörtök 15 óra Nyugdíjas klubok nőnap 

Május 25. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Június 17. szombat 1. BudakeSzín Fesztivál a közösségi téren 

Augusztus 10. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Szeptember 16. szombat 15 óra Nyugdíjas Klubok Szüreti Bál 

Október 14. szombat 20-04 óráig Székely Kör Szüreti Bálja 

November 11. szombat 20 óra Szivárvány Óvoda Bálja 

December 12. hétfő 18 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya 

December 13. szerda 15 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 14. csütörtök Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 16. 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 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. 

 

 

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. 

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  

 

2017-ben is látogatható volt a Nagy Sándor József állandó kiállítás. 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 

előzetes bejelentkezés alapján,  

Az Idegenforgalmi munkatársunk 2017 májusáig dolgozott intézményünkben.  Pályázatot 

írtunk ki az álláshely betöltésére, alkalmas munkatársat azonban nem tudtunk felvenni a  

2017-es évben a munkakör ellátására.  A Nagy Sándor József Emlékház előzetese 

bejelentkezés alapján volt látogatható. A Himnusz szobor bemutatását, idegenvezetését 

kulturális közfoglalkoztatott munkatársunk látta el 2017. december 31-ig. 

 

 



 

  

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 keddenként 16-17 óra között a Budakeszi Zsonglőr 

Klub valósul meg, jó időben a szabadtéri színpadon. 

 

 „BUDAKESZI SZOCIÁLIS ZSONGLŐR KLUB MŰKÖDTETÉSE  

 

2017-ben közművelődési szakmai innovációs pályázatot nyújtottunk be a Magyar 

Népművelők Egyesületéhez a Az innovációs program neve:  „Zsonglőr Klub Budakeszin", 

és ha tetszik, a Te Műv. házadban is! 

Az innovációs program célja: 

Máshol is legyen ez az új közművelődési forma. Nyitottak vagyunk más települések ifjúsági 

klubjaival is felvenni a kapcsolatot, hogy a gyermekek és szülők együttfoglalkozását a 

Zsonglőr Klub által népszerűsítsük. Természetesen szakmai segítséget, együttműködést 

ajánlunk a már kialakított kapcsolatrendszerünkkel. 

Budakeszi Zsonglőr Klub Innovatív elemeként illeszkedik a közművelődési formáink közé.  

A cirkuszművészeti foglalkozás szociális és pedagógiai céllal működik intézményünkben a 

Magyar Zsonglőr Egyesület együttműködésével.  

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. 

Az idei évben az új közösségi térre egy kertmozi vetítőfalat készíttettünk, valamint 

Polgármesteri támogatásból az épület földszinti galériájába és az emeleti termekbe új 

függönyöket varratunk. Nagy örömünkre a Stulwerk Kft-től az aulába új ülőgarnitúrát 

kaptunk. 

 

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. 

Vezetői munkám során fontosnak tartom, hogy támogassam munkatársaimat az új 

ismeretek megszerzésében, ezért szorgalmazom a továbbképzéseken, tanfolyamokon való 

részvételüket.  

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának támogatásával a Nemzeti Művelődési 

Intézet által szervezett alábbi képzéseken veszünk részt 2017-évben. 

 Nagy Mónika "Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelő-

désben" (60 órás), 

 Kun Csilla "Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning" (40 órás) 

 Tóthné Fajtha Anita "Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói közösségek a köz-

művelődésben" (40 órás)  

 

8/b.) A folyamatos működés gazdasági feltételeinek biztosítása   

 

2017 évi ei.  költségvetése az intézménynek 

Bevétel 

Önkormányzati támogatás ás állami normatíva 20.000 

Saját bevétel: szakmai jegybevételek 7.500 

Saját bevétel: bérleti díjak 7.500 

összesen  35.000 

 

Kiadás 

Személyi juttatások 16.840 

Munkaadókat terhelő járulékok 3.460 

Bérjellegű kiadások összesen: 20.300 

Dologi és szakmai kiadások  14.700 

összesen:  35.000 

 

 

Kiadások teljesítése 

Személyi juttatások összesen 17.650 

Munkaadókat terhelő járulékok 4.034 

Bér- és bérjellegű összesen: 21.684 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 19.242 

Kiadások mindösszesen: 40.923 

 

Bevételek teljesítése  

Intézményi bevétele (Bérleti díjak, lízing,) szakmai 18.532 

Önkormányzati támogatás és normatíva 23.282 

Intézményi működési bevételek mindösszesen 41.814 

          Bevételek mindösszesen: 41.814 

 

 



 

  

2017 évi  pályázatok 

Elnyert 

támogatási  

összeg 

NKA komolyzenei hangverseny 500.000 Ft 

NKA Fúvószenekari találkozó 400.000 Ft 

NKA kórustalálkozó 300.000 Ft 

NKA komolyzenei hangverseny 300.000 Ft 

NKA kortárs komolyzenei koncertsorozat 700.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 232.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 

önkormányzati önrész 
700.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek 

Budakeszi Népdalkör 
100.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek  

Zwickl Polka Partie 
100.000 Ft 

Összesen 4.832.000 Ft 

 

 

2018 évi eddigi nyertes támogatások 

 

2017-ben benyújtott pályázatok, melyek 2018 évben kerülnek 

megvalósításra 

Elnyert 

támogatási 

összeg 

NKA Erkel Ferenc Kamarakórus tájoltatása 730.000 Ft 

NKA  Erkel Ferenc Emléknapok 600.000 Ft 

NEFMI Budakeszi Népdalkör  600.000 Ft 

NEFMI táncházak 1.000.000 Ft 

Eddig mindösszesen:  2.930.000 Ft 

Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat nyitó napja 1.000.000 Ft 

 

 

 

Összegzés:   

 

Vállalt és kapott feladatainkat a 2017 évben is mindig körültekintéssel, átgondoltan, 

szakmailag felkészülten igyekeztünk ellátni.  

A 2017 évi munkatervünket Budakeszi Város Képviselő-testülete 2017. áprilisi testületi 

ülésén fogadta el. A 2017 évben az intézmény költségvetésének előirányzata igen alacsony 

volt, javasoltuk félév után a bevételek és kiadások arányában ismét megvizsgálni. 2017 

őszén már látható volt, hogy intézményünk bevételi kötelezettségét teljesíti, sőt azt mintegy 

3 millió forinttal túllépte.  



 

  

A 2017 évben folyamatos önképzéssel fejlesztettük tudásunkat a különböző munkaterületek 

hatékony ellátásának érdekében. Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának 

támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett akkreditált továbbképzésen 

vettünk részt.  

A 2017. évben módosított kulturális törvény előírja a kulturális alapú vállalkozásfejlesztést, 

mint új közművelődési feladatot, mint az intézmény vezetője ezt az akkreditált képzést 

végeztem el. 

Kiléptünk az intézmény falaiból 2017 májusában a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 

sportcsarnokát kibérelve, Zorán koncertet szerveztünk, nagy sikerrel.  

Új feladatokban próbáltuk ki magunkat csapatommal, megteremettük a technikai és jogi 

feltételét a Kertmozinak. Látogatóink pozitív visszaigazolása megerősített abban, hogy a 

MOZIT folytatni kell! 

2017. szeptemberben kellet az új vezetői pályázatomat is elkészíteni. Budakeszi Város 

Képviselői-testülete október 25-én fogadta el pályázatomat.  

2017 novemberében 5 évre visszamenőleges átfogó Artisjus vizsgálatot kaptunk. 

Új feladat volt intézményünk életében 2017. december 1-től 2018. február 4-ig az intézmény 

udvarában felállított jégpálya üzemeletetése. Az intézmény munkatársai és 2 fő BVV Kft 

munkatárs segítségével végezték a jégpályához szükséges mindennapi technikai 

előkészületeket valamint az önkormányzat által meghatározott belépőjegyek árusítását.  

A munkatársak beosztásánál mindenesetben figyelembe kellett vennem az intézmény szakmai 

működésének folyamatosságát, a munkatárs törzsidejét, valamint hogy csak pihenő időben és 

szabadság alatt végezze ezt a plusz feladatot. December 1-től minden hétvégén és 

ünnepnapokon  nyitva volt intézményünk. 

2017. decemberben pályázatunk a Kultúrházak éjjel –nappal országos programsorozat 

nyitónapjára, melyet a Magyar Népművelők Egyesületének szakmai zsűrije bírált.  December 

10-én kaptunk értesítést arról, hogy az országos központi megnyitó ünnepség helyszínének 

intézményünket választották „Keszi-változatos arcai, EFMK több mint Keszi „címmel.  

Intézményünk valamennyi munkatársa ezzel a szakmai kihívással indult a 2018 évnek. 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, a beszámoló szíves elfogadását! 

 

Budakeszi, 2018. február 5. 

                                         

                                         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). 


