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Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2018. 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 

intézmény több mint 35 éves múltra tekint vissza. Alapvető feladatnak 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. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2018. évi Kultúrházak éjjel-

nappal országos rendezvénysorozat központi megnyitója Budakeszin volt. 

 

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 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 átlagosan heti 80 órás nyitva tartás mellett  kihasználtsága 90% körül mozgott.  

 

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

 

Jogszabályi feltételek: 

Az intézmény jogszabályi feltételrendszerét az 1997. évi CXL. törvény, 2012. évi CLII. 

törvény, Budakeszi Város Képviselő-testületének 85/1992. (VI.26.) számú határozata, annak 

355/2011. (IX.08.) számú módosítása, valamint a helyi közművelődési tevékenység 
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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 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. 

 

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 
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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  

 Buda környéki járási rendezvények 

 Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

Új és megújított rendezvények 2018-ban  

 

2.)  Intézményi, közművelődési tevékenység 

 Műsorok 

 Kiállítások 

 Koncertek 

 Táncházak, játszóházak 

 Ismeretterjesztés 

 Tanfolyamok 

 Alkotó művészeti közösségek 

 Klubok, kisközösségek 

 Civil szerveződések 

 

3.) Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 
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4.) Szolgáltatások 

5.) Információs szolgálat, ügyelet 

6.) A Budakeszi Ifjúsági Klub működtetése 

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

8.) Az intézmény működésének, állagának megőrzése, a folyamatos működés biztosítása 

 

Kiemelt korosztályként kezeljük a fiatalokat és a gyermekeket. A társadalom legfontosabb 

mikroközösségeit, a családokat, egyesületeket és alapítványokat szeretnénk megszólítani. 

 

 

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

 

a.) Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat nyitó napja 

b.) XXX. Erkel Napok 

c.) XXIV. Családi Nap Fesztivál  

d.) I. Budakörnyéki Sörfesztivál  

e.) XXX. Mezei Mária Emléknap 

f.) Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

g.) Új rendezvények 2018-ban  

 

a.) Nyertes pályázatunknak köszönhetően a "Kultúrházak éjjel-nappal" országos 

rendezvénysorozat kiemelt helyszíne Budakeszi lett. 

 

2018. február 2-án rendeztük meg a nagyszabású országos rendezvény központi 

megnyitóját dr. Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára részvételével. 

Dr. Hoppál Péter kiemelte: hisznek abban, hogy a kulturális alapellátással mindenkit meg 

tudnak szólítani. Hozzátette: nem véletlen, hogy Budakeszi az egyik kiemelt helyszíne a 

rendezvénynek, az itteni aktív közösségek példát tudnak mutatni más települések számára is, 

hogy mit jelent a mindennapi kultúra megélése, létrehozása. 

Az idei kiemelt tematika – "Helyben van a sokszínűség" – a művelődési intézmények 

összetett szerepét és sokoldalúságát állította a középpontba. 

A mi saját mottónk: Keszi változatos arca, EFMK  több mint Keszi!  Helyben van a 

sokszínűség. 
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Az udvarunkon működő jégpályával kapcsolatos programtervezetünk nyerte el leginkább a 

bíráló bizottság tetszését. Az intézményünkben működő, vagy ott megjelenő kulturális értékek 

bemutatásával Budakeszi kulturális sokszínűségét mutattuk be a színpadon, a jégpályán 

és a közösségi téren. 

Az idén tizenkettedik alkalommal zajlott le a rendezvénysorozat, amelynek Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere volt a fővédnöke és Novák Péter zenész, színész, rendező 

a védnöke és a jószolgálati nagykövete. 

 

b.) XXX. Jubileumi Erkel Ferenc Emléknapok 

 

Erkel Ferenc nemzeti zeneszerzőnk halálának 125. évfordulója tiszteletére a Fiumei úti 

sírkertben Gyula és Budakeszi városok közös megemlékezésével kezdődött a programsorozat 

Június 15-én, pénteken 11.00 órakor. Köszöntőt mondott Somogyváry Ákos, az Erkel 

Ferenc Társaság elnöke. Közreműködött a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar. 

Megemlékezést mondtak: Bakács Bernadett, Budakeszi város alpolgármestere és Kónya 

István, Gyula város alpolgármestere. 

 

A megemlékezés után Budakeszin a művelődési központban ebéddel fogadtuk a gyulai 

delegációt és a gyulai kórus tagjait. 

 

15.00 órakor az Erkel-szobornál, a Fő téri parkban ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással 

folytatódott a program. Köszöntőt mondott dr. Győri Ottilia, Budakeszi város polgármestere 

és Kónya István, Gyula város alpolgármestere.  

Az ünnepi műsorban közreműködtek: Kiss-B. Atilla Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes, a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanára, MMA akadémikusa, az elnökség tagja, 

valamint Drahos Evelin és Ninh Duc Hoang Long, a Simándy József Nemzetközi 

Énekverseny kétszeres l. díjasa, a Virtuózok felnőtt-kategória  győztese, mindketten a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének- ill. opera- szakos hallgatói. Az áriát 

zongorán kísérte Pfeiffer Gyula, a Magyar Állami Operaház művésze. 

 

Fellépett a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus Farkas László karnagy vezetésével és a 

Budakeszi Népdalkör, Kis Csongor Áronné vezetésével. Térzenét adott Zwickl Mihály és 

fúvószenekara.  

Idén nyertes pályázatunknak köszönhetően sikerült egy kültéri sakktáblát vásárolnunk, melyet 

a jubileum alkalmából a Millenniumi emlékmű előtt Budakeszi és Gyula város képviselőinek 
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részvételével, egy barátságos sakkjátszma keretében avattunk fel. Vendégeinket pedig 

szeretettel vártuk kültéri Erkel Kávézónkhoz baráti beszélgetésre, valamint a hagyományos 

Erkel fagylaltra. 

Az "Erkel nyomában, életművéhez kötődő kedves településein" című programsorozat 

keretében az Erkel Ferenc Társaság június 15-én, 18 órától emlékmisét szervezett Erkel 

Ferenc és Beliczay Gyula műveiből. A hangversennyel egybekötött misének a budavári 

Mátyás-templom adott otthont. 

Este 21 órától Budakeszin, a művelődési központ melletti közösségi téren nyári kertmozi 

programunk szezonnyitó eseményeként levetítettük a Bánk Bán című operafilmet. Az Erkel 

Ferenc operájából készült filmfeldolgozást Káel Csaba rendezte és az Oscar-díjas operatőr, 

Zsigmond Vilmos fényképezte. 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban Erkel Kórusok Találkozóját rendeztünk 2018. 

június 16-án, szombaton 15.00 órakor a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus, az Éneklő 

Szülők Kara (volt Pápai Erkel Kórus) valamint a Kónyi Erkel Ferenc Énekkar közreműködésével. 

Ünnepi köszöntőt mondott Czifra Zsuzsanna, Budakeszi Oktatási-, Kulturális- és Jogi 

Bizottságának elnöke. 

A kórustalálkozó mentora Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság, valamint a Magyar 

Kórusok és Zenekarok Tanácsadó Testületének elnöke volt. 

 

c.) XXIV. Családi Nap Fesztivál 

 

2018. augusztus 18-án, hagyományosan a Farkashegyi repülőtéren került sor a Családi 

Nap Fesztivál megrendezésére. 

A családi nap remek alkalom arra, hogy szorosabbra fonódhassanak a kapcsolatok, és 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 XXIV. Családi Nap Fesztivál nagy sikernek örvendett. Rengetegen látogattak ki 

a rendezvényre, ahol a VI. Keszi-kerülő kerékpártúra mellett volt kenyéráldás, főzőverseny, 

íjászbemutató, játszóház, tűzijáték és még sok más szórakoztató program. 

A látogatók találkozhattak az Ürömi állatmenhely és a Budakeszi Arborétum munkatársaival 

is. Az Ad Libitum gitáregyüttes zenés foglalkozással készült az érdeklődőknek, az Országos 

Kormányi Pulmonológiai Intézet szakorvosaival ingyenes egészségügyi szűréseken, 

tanácsadáson vehettek részt a látogatók, és még egy kormányablak-busz is kitelepült a Pest 

Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának jóvoltából. 
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Az este sztárvendége a 35 éves jubileumát ünneplő Ghymes együttes volt. A zenekar 

pályafutása szinte példa nélküli és páratlan sikertörténet: a 35 éves működésük alatt eddig 25 

önálló albumot jelentettek meg, több mint 3000 koncertet adtak a világ 25 országában és 

titkuk a folyamatos megújulásban rejlik. Ez a mindig megújulni tudás a feltétele és záloga 

sikereiknek. 

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

emlékmű volt. 

 

d.) I. Budakörnyéki Sörfesztivál  

 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás településeinek (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, 

Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisjászfalu, Remeteszőlős, Telki, Tinnye és Tök) 

részvételével, valamint német testvérvárosok (Neckarsulm, Delbrück - Westenholz, Sankt 

Margarethen an Raab, Lich,) részvételével és együttműködésével rendeztünk kulturális-

gasztronómiai rendezvényt „Buda környéki kulturális találkozó – Német partnerség napja” 

címszóval. 

A térségi fesztivál a német-magyar partnerség jegyében a különböző nemzetekhez tartozó 

emberek és közösségek rendszeres kapcsolatának, együttműködésének fontosságát is 

hangsúlyozza. 

10.00 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitó, köszöntőt mondott dr. Győri Ottilia, a 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Polgármesterek Tanácsának elnöke és Szakács 

Hedvig, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke. 

A megnyitót a Budakeszi Német KultúrBlokk követte, a budakeszi német nemzetiségi 

csoportok előadásait láthatta, hallhatta a közönség. A műsort Schrotti János, Budakeszi Város 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának és a Pest Megyei Német Önkormányzatnak az elnöke 

állította össze. 

A Budakeszi KultúrBlokk keretében zenekarok, tánccsoportok, kórusok adták elő műsoraikat. 

A Budakeszi Hagyományőrző Kör fúvószenekara autentikus sváb fúvószenét játszott. A 

férfi Dalárda éneklését Nagy Attila harmonikajátéka kísérte, utána a Széchenyi István 

Általános Iskola német nemzetiségi tanulói bajor padtáncot adtak elő. A Tarkabarka 

Kunterbunt Óvoda Nyuszi tánccsoportja sváb táncokkal készült, majd az óvoda szülői 

tánccsoportja és Óvónő Kórusa énekelt. Nyitrai Tamás és zenekara a Bojtár 

Néptánccsoporttal együtt lépett fel, utána a Szivárvány Óvoda Fecske csoportja botos 

táncot járt, majd az óvoda Napraforgó táncegyüttes körtánca és népi gyermekjátéka 

következett. Az óvónőkből Budakeszi Népdalkör citerakísérettel adott elő népdalokat. Az 
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énekelni szerető édesanyákból álló Évelők Népdalkör is népdalokkal készült. A budakeszi 

KultúrBlokkot a Bóbita Énekkar műsora zárta. 

13.00 órakor kezdődtek a Buda környéki településeken működő művészeti csoportok 

előadásai, először a Ringlein Egyesület és Tánccsoport adta elő műsorát. Céljuk a sváb 

kultúra ápolása, tagjai budajenői, telki és perbáli fiatalok, akik fontosnak tartják, hogy a 

hagyományos táncok mellett megismerjék felmenőik kulturális szokásait, hagyományos 

ünnepeiket, öltözködési módjukat. 

13.30 órai kezdettel a húsz éve alakult töki Kotkoda Népdalkör lépett színpadra, amelyet 

14.00 órakor a Große Kowatscher Runde előadása követett. A nagykovácsi formáció három 

régi német néptáncot adott elő, utána három bajor dalt, végül burgenlandi néptáncokkal zárta 

műsorát. 

14.30 órakor Ritter Imre, az Országgyűlés első német nemzetiségi képviselője, a rendezvény 

fővédnöke köszöntötte a jelenlévőket, utána a Pátyi néptánccsoport előadta „Egy pár tánc 

Mezőségről” című koreográfiáját, amelyet buzai, vajdakamarási és magyarpalatkai gyűjtések 

anyagából állított össze György Károly. 

A Pátyi néptánccsoportot a Nyelvsziget Nyelviskola előadása követte, játékrészlettel 

készültek egy német ifjúsági krimiből „Fall(e) für zwei” címmel. 

14.50-kor a Tücsök citerazenekar lépett színpadra, a perbáli együttesben a fő összetartó erő 

a magyar népzene iránti szeretet és az együtt zenélés öröme. 

15.00 órától a fesztiválon részt vett sörfőző manufaktúrák mutatkoztak be, 15.20-kor pedig 

sóvidéki és szilágysági táncokat és dalokat adott elő a Budajenő-Telki Székely Társulat. 

15.45-től a közönség kalotaszegi román és magyar táncokat (magyarbődi és pozdisovcei) 

láthatott a Tinnyéről érkezett Gesztenyevirág táncegyüttes előadásában. A táncokat 

Bazsinka Lili, valamint Kimberger Csaba koreografálta és tanította. 

Nem sokkal 16.00 óra után a Schwab’N Roses zenekar lépett színpadra. A együttes 

budajenői, budakeszi és perbáli fiatalokból kovácsolódott; repertoárja a sváb hagyományőrzés 

zenei példáit, német és magyar slágereit sorakoztatja fel. 

A főként népszerű filmzenéket játszó töki ifjúsági gitárzenekar, a V.S. Guitar Orchestra 

17.00 órakor kezdett zenélni. 

Az Aurevoir. zenekar koncertjét kiemelt várakozás és figyelem övezte, ugyanis Buda 

környéki, zsámbéki fiatalokból verbuválódott az együttes 2016-ban. A zenéjüket jellemző két 

legerősebb stílusjegy a népzene és a beat. 

A folkos, beates hangzást, a kuplékat, örökzöld táncdalokat újraértelmező Aurevoir. zenekar 

nagy sikerű fellépését a Budapest Bár koncertje követte. 
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Irodalmi sátor 

Az irodalmi sátorban Gábor Emese képzőművész, író saját gyermekverseivel várta 

közönségét, a versek formai és tartalmi elemeiről, a szöveg és illusztráció viszonyáról beszélt 

az érdeklődőknek. 

Mechler Anna mesekönyvíró elsősorban a járműves mesék szerelmeseivel találkozott, az 

óvodás-kisiskolás korosztály számára írt mesekönyveiből olvasott.  

Nyulász Péter író és Schall Eszter képzőművész, illusztrátor gyermekversekkel készült a 

szombati találkozóra, a gyerekek játszhattak és rajzolhattak, a szerzők a gyerekkönyvek 

szereplőiről, az író és illusztrátor együttműködéséről beszéltek. 

Bánó Attila, Telkiben élő író, újságíró, grafikus főként a magyar történelem érdekes, 

meghökkentő epizódjait bemutató ismeretterjesztő könyveivel mutatkozott be.  

Molnár Krisztina Rita költő, író, műfordító a mesék erejéről, hatásáról beszélt, válaszolt az 

olvasók kérdéseire, dedikálta a köteteit és mesélt könyvei létrejöttének körülményeiről.  

A játszótérnél főként a gyermekeknek szóló programok zajlottak, 9.45-kor kezdődött a 

Tücsök-zene bemutató, 10.00 14.00 óra között a Budakeszi bölcsődék játszóházzal 

kedveskedtek a kisebbeknek, majd 10.30 12.00 óra között Szalóczy Dóra zenepedagógus 

várta a kicsiket és nagyokat a Cérnahang zenei és kézműves foglalkozásra. 

A Fő téri park zenepavilonjában 14.00 órától Nagy Attila harmonikajátékát élvezhették az 

érdeklődők, 16.00 órától Veres Ferenc népszerű slágereket adott elő szintetizátoron, 18.00 

órától Fóris Szilárd zongoraművész ezúttal melodikán játszott a közönségnek. 

A kultúra és a térségi, nemzetközi együttműködés erősítése mellett a rendezvény sörfesztivál 

is volt, több mint 51 féle sört kóstolhattak meg a látogatók. 

A közösségi téren 10.00-től 18.00 óráig a Pest Megyei Európai Információs Pont sátra várta 

az érdeklődőket és 10.00 órától 20.00 óráig a kültéri sakktáblát, mini bungee jumpingot, 

körhintát, elektromos kisautókat is kipróbálhatták a gyerekek/fiatalok. 

 

 

e.) XXX. Mezei Mária Emléknap 

 

A XXX. Jubileumi Mezei Mária Emléknap 2018. október 16-án, kedden 16 órakor kezdődött 

Mezei Mária színésznő, érdemes és kiváló művész sírjánál a budakeszi temetőben. Tóthné 

Fajtha Anita, az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója és ’Sigmond Bertalan, a Mezei 

Mária Egyesület elnöke emlékezett a 109 évvel ezelőtt született Mezei Mária színésznőre, 

majd koszorúzás következett, és elhelyeztük az emlékezés virágait.  
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Az Erkel Ferenc Művelődési Központban 17.00 órától fotókiállítást láthattak az érdeklődők, 

18.00 órakor kezdődött a jubileumi emlékest. Az egybegyűlteket dr. Győri Ottilia, Budakeszi 

polgármestere köszöntötte. 

 

Vallomástöredékek: Mezei Mária-est 

1981-ben jelent meg Mezei Mária Vallomástöredékek című könyve, amely életéről, 

színészetéről, hitéről született írásait tartalmazza. 

„Pikáns zsoltár - Mezei Mária válogatott válaszai” címmel Szigethy Gábor írt és rendezett 

előadást 2005-ben, Mezei Mária szerepében Pápai Erikával. A Pikáns zsoltár ötlete Szigethy 

Gábor irodalomtörténésznek és feleségének, Gábor Júlia könyvtáros-szerkesztőnek, Ruttkai 

Éva lányának jutott eszébe. Felfedezték ugyanis, hogy a két színésznő életében, jellemében, 

sorsának alakulásában sok-sok párhuzam található, és még megjelenésükben is rendkívül 

hasonlítanak egymásra, ezért is tudja Pápai Erika Mezei Mária jelmezeit magára ölteni, és 

ezekben a kosztümökben végigjátszani a darabot. Pontosan 50 év a korkülönbség közöttük, 

ráadásul mind a ketten októberben születtek. Hármójuk számtalan beszélgetése során alakult 

ki és öltött végső formát a Pikáns zsoltár. 

A „Mezei Mária Vallomástöredékek” című előadás a Pikáns Zsoltárnak egy olyan átirata, 

amelyet erre a jubileumi alkalomra állított össze Szigethy Gábor. Az előadásban Mezei Mária 

életének fordulópontjai elevenednek meg. 

 

A harmincéves évforduló alkalmából fotókiállítást láthattak az érdeklődők, Subicz Réka 

fotósorozata az eredeti Mezei Mária-ház berendezését mutatta be. 

Pápai Erika nem először játszott Budakeszin, a Budakeszi Református Templomban már 

tartott egy felolvasóestet a Pikáns Zsoltárból a Mezei Mária Emléknap alkalmával.  

 

Az est zárásaként a közönség egy ünnepi fogadáson megkóstolhatta Mezei Mária kedvenc 

ételét, az erdélyi tarhonyás krumplit kolbásszal. 

A programot a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma és Budakeszi Város 

Önkormányzata támogatta.  
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f.) Hagyományos nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények és 

megemlékezések:  

 Magyar Kultúra Napja  

 Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

 Megemlékezés az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharcról 

 Városi Majális a közösségi téren 

 Gyereknap  

 Hősök Napja 

 Trianon - Összefogás Emléknapja 

 Rock-Keszi 

 Mobilitás Nap - Utcai forgatag  

 Idősek Világnapja 

 Aradi Vértanúk Emléknapja  

 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

 Város nyugdíjasainak karácsonyi ünnepsége 

 

A nagyrendezvények értékelése nem teljes körű, azokról külön fotódokumentációt 

mellékelünk a beszámolóhoz. 

 

Magyar Kultúra Napja 

Az idei évben 30 éves jubileumát ünneplő Erkel Ferenc Emléknapok nyitásaként zenei 

programot választottunk a Magyar Kultúra Napja alkalmából. „Magyarországnak fényes 

világa...” címmel zenés utazásban volt részünk Sebestyén Márta és Andrejszki Judit 

koncertjén. A rendezvényt támogatta az NKA Közművelődési Kollégiuma.  

 

Városi Majális 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 civil 

szervezet is képviseltette magát: a Napraforgó Táncegyüttes, a Bóbita énekkar a Pitypang 

Óvodából, a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub énekkara, a SZIA Bábcsoport, a Puli-ska 
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együttes, Kovács Krisztina, a Budakeszi Hagyományőrző Vegyes Kórus és a Tarkabarka 

Óvoda. 

Fabók Mancsi A székely menyecske és az ördög című bábjátékával szórakoztatta a közönséget. 

A 2018. évben sem maradt el a hagyományos májusfa megmászása.  

 

Városi Gyermeknap a Családok Éve jegyében 

A Városi Gyermeknap előkészületeit sajnos elmosta az eső, emiatt a programokat az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ szabadtéri színpadán és a közösségi téren tartottuk meg. 

A Katáng zenekar koncertjével kezdtünk, majd a művészeti csoportok bemutatóival 

folytatódtak a programok. Ezúton is szeretnénk megköszönni a csoportoknak és 

felkészítőiknek a közreműködését. Fellépőink voltak a Hétlépés táncegyüttes, a 4M Dance 

Company csoport, a Tornádó Hungary Táncsportegyesület, a Rúzs Tánciskola, az Aikido 

Arts, a New Dance World növendékei, a Kunterbunt Kiscsillag csoport, a Mezei Mária 

Művészeti Iskola Camu flage együttese és a Rita' Sound Studio énekiskola növendékei. 

Mechler Anna egyik saját  a Kerék Mesék sorozatban 2017-ben megjelent  

gyermekkönyvéből mesélt Jonatánról, a kamionról. 

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

Könyvtár kavicsfestéssel és kvízjátékkal várta a gyerekeket, a HÍD Szociális Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ gyerekfoglalkozással készült. Az érdeklődők délután 

találkozhattak a Generációk Háza és az Idősügyi Tanács képviselőivel és kézműves 

foglalkozásukkal. A Buda környéki Hagyományőrző Íjász Egyesület idén is képviseltette 

magát, a közösségi téren vezették be az érdeklődőket az íjászat rejtelmeibe. Minden évben 

bemutatkozik új civil szervezet is, idén a Budakeszin működő 336-os Karácsony Sándor 

Cserkészcsapattal ismerkedhettek meg az érdeklődők szintén a közösségi téren. Itt tartotta a 

mindig nagy közönségsikernek örvendő hagyományos kutyabemutatóját a Vakkantó SE 

Kutyaiskola is. 

 

g.) Új rendezvények 2018-ban 

 

1. Lego város és Vasútmodell kiállítást rendeztünk, amelyet először láthattak 

Budakeszin az 1-es Villamos Klubbal közös rendezésben. A kiállításon volt egy 50 nm 

felületű H0-ás modul rendszerű terepasztal, vasút, villamos- és kisvasút-közlekedéssel. 

LEGO® város működő vasutakkal, villamosokkal, magasvasúttal, óriáskerékkel, körhintával, 

KINCSKERESŐ játékkal. A LEGO® készletek mellett a kicsiknek irányítható H0-ás 

terepasztal, tologatható Thomas vasút, favonat. 
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2. „A Boldog” c. nyári színházi előadás 

2015 augusztusában láthatták az érdeklődők a „Kővel, kő nélkül” című előadást Lázár Csaba 

rendezésében. 2018. június 8-9-10-én a Makkosmáriai kegytemplom kertjében bemutatott „A 

Boldog” című nyári színházi előadás báró Apor Vilmosnak állított emléket.   

Ungváry Zsolt „A Boldog” c. színművét Barnóczky Ákos és Lázár Csaba rendezte, az 

előadásban hivatásos színészek és a budakeszi amatőr színészek játszottak. A darab zenéjét 

Laczó Zoltán Vince szerezte, élőzenei közreműködők: Spirit of Brass Quintet és a budakeszi 

egyesített kórus. Az előadást a Mezei Mária Kulturális Egyesület valósította meg az EFMK 

munkatársainak közreműködésével. 

 

3. Jég és Fény Fesztivál és jégpályamegnyitó a közösségi téren és az EFMK-ban 

A tavaly először kialakított nagysikerű jégpálya az EFMK udvaráról idén átköltözött a 

közösségi térre. A december 1-jei Jég és Fény Fesztivál keretében nyitott a jégpálya, amelyet 

aznap ingyenesen használhattak.  

A parkolóban felállított fűtött sátorban került sor a művészeti csoportok hagyományos 

bemutatkozására, majd este a közönségszavazás nyertesének, az Ivan & The Parazol 

együttesnek koncertjére. 

A budakeszi intézmények által készített nagyméretű, Budakeszit ábrázoló mézeskalácsvárost 

az EFMK emeleti előterében csodálhatták meg a látogatók. Az emeleten utalványosztás, a 

süteménysütő versenyre érkező sütemények és kézműves játszóházak várták a közönséget. 

Az EFMK udvarán a kézműves termékek vásárán lehetett nagyszerű karácsonyi ajándékokat 

találni. A jégpálya 2018. december 1-jétől 2019. január 31-éig várja a korcsolyázni vágyókat. 

 

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 koncertteremben, 

milyen hangszerek és zeneszerzők léteznek.  

2018-ban az alábbi előadásokat szerveztük:  

BonBon Színház: 
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Szeder gyerekkoncert 

Szerda Árpád - Szerencsés János, Csépai Eszter Trió - Semmiseének 

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

diákjai és a Pátyi Óvodába járó gyerekek vettek részt. 

 

Gyermekkoncert és műsorok: 

2018-as év fellépői voltak: Jeges Maci és barátai - Ametist Bábszínház (március 4), Fabók 

Mancsi bábszínháza: A székely menyecske és az ördög (április 28.), Katáng zenekar (május 

26.), Alma együttes (október 13.), Halász Judit (május 12.) Kisvakond bábjáték (november 4.) 

Látogatók száma összesen: 698 fő 

 

b. 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. 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. 

 

Program címe / Előadó neve, időpont Látogatók létszáma  

Január 17. Lázár Csaba Arany János balladaestje 40fő 

Január 21. Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertje 150fő 

Február 7. Bánó Attila előadása: 

„Meghökkentő epizódok a magyar történelemből I.  

Kik és hogyan készítették elő Trianont?” 

40fő 

Február 21. Vujity Tvrtko előadása: "Túl minden határon" 85fő 

Március 12. Bánó Attila előadása: „Meghökkentő epizódok II. 

A szabadságharc nagyszerű hősei” 

26 fő 

Április 18. Raffay Ernő: "A keresztény Európa tönkretétele: a 

francia, német és magyar kultúrharc (Kulturkampf) története” 

62 fő 

Szeptember 7. Pál Feri atya előadása: „Az egyensúlyvesztéstől 

az új egyensúlyig” 

235fő 
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Szeptember 23. Bödőcs Tibor: „Nincs idő gólörömre” 260fő 

Október 26. Tari Annamária előadása: „Érzelmek az 

információs korban - párkapcsolattól a gyereknevelésig” 

54fő 

November 14. Bánó Attila előadása: „Meghökkentő epizódok a 

magyar történelemből III.  

Volt-e szerepe a Tisza-gyilkosságban Károlyi Mihálynak?” 

60fő 

November 21. Berecz András előadása: „Mese a meséről…” 212fő 

December 10. Zacher Gábor előadása: „Mindennapi 

függőségeink”  

142fő 

Előadások látogatóinak száma összesen:  1.366 fő 

 

Zenei koncertek (könnyűzene, komolyzene, kórusművek bemutatása): 

 

Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozaton belül farsangi Maszkabált rendeztünk a 

The Old Show zenekarral februárban. Látogatók száma: 120 fő 

 

Pályázati forrásból májustól júliusig a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórust 

"tájoltattuk" Budajenő, Remeteszőlő és Tök településekre. Látogatók száma: 110 fő 

 

Szeptember 8-án került sor a Soulbreakers, a Next Generation és a Kispárna zenekarok 

nagysikerű koncertjére. 

Több mint 10 éves múltra tekint vissza hagyományos őszi rock koncert sorozatunk, melyet 

szeptemberben rendezünk Rock-Keszi néven csatlakozva az országos Magyar Dal Napja 

rendezvénysorozatához, mely tavaly ünnepelte 10 éves évfordulóját. A 2018. évi Rock-keszit 

a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési kollégiuma támogatta. Látogatók száma: 180 fő. 

 

Nyertes pályázatunknak köszönhetően december 7-én adventi Gyermek Kórustalálkozót 

rendeztünk, amelyen a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola Gyermekkara, a 

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium Gyermekkara és a Széchenyi István Általános 

Iskola Kórusa vett részt. A találkozó fővédnökei: Dr. Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA 

választmányának elnöke, valamint Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke, a 

KÓTA választmányának tagja voltak. 

Látogatók száma: 180 fő 

EFMK által szervezett zenei rendezvények látogatóinak száma összesen: 590 fő 
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Nyári kertmozi az Erkel Ferenc Művelődési Központ rendezésében 

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

elsősorban felnőtt korosztálynak szóló filmeket vetítettünk: Túl az Óperencián, Anyám és más 

futóbolondok a családból, Csinibaba, Kapj el, ha tudsz, Chicago. 

A közönség kérésére péntek helyett a 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 Korompay Balázs 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 is: 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. 

 

 

c. 2018. évi kiállításaink  

 

Kiállítások 2018-ban az Erkel-Mini Galériában és az emeleten 

 

 

Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Február 12-márc. 4. vegyes Vitkó Mónika, Giese Piroska  

március 5-25. grafika Zikk-Zakk műhely 

március 26-április 15. szobor-festmény Katona Eszter 

április 16-május 6. festmény David Aurell 

Május 7-27. kerámia Buday Csilla 

május 28-június 17. festmény Gróf Gyöngyi 

Nyári szünet   

augusztus 21-szept. 9. fotó Jarik Márton 

szeptember 10-30. Csoportos természetfotó kiállítás 
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október 1-21. festmény Szelenczy Csilla 

október 24-nov. 11. festmény Srankó Kacsó Róza 

november 13-dec. 2. vegyes M. Sarlós Erzsébet 

december 3-23. Kerámia  Török Zita 

 

Emelet: március 22-25-ig LEGO és Vasútmodell kiállítás, Kreatív Alkotókör (Generációk 

Háza) és az Idősügyi Tanács pályázatára érkezett alkotások kiállítása az Idősek világnapja 

alkalmából. 

 

 

d., Tanfolyamok, körök, ismeretterjesztés 

 

Tücsök-zene foglalkozás: kedd 11.00 12.00 óráig, vezeti: Kása Juli 

Jóga tanfolyam:  szerda 18.15 20.00 óráig, vezeti: Vándor Andrea 

Zumba tanfolyam: kedd és csütörtök 18.00 és 19.00 között, vezeti: Izabella Aznar-Martinez 

Időstorna: hétfő 9.00 10.00 és 10.00 11.00 óráig, csütörtök 9.00 10.00 és 10.00 11.00 

óráig, vezeti: Herczeg Ágnes 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a két hétfői csoport után csütörtökön is kellett indítani 

először egy, majd ott is két csoportot. 

Kresz tanfolyam: heti 4-5 alkalom: vezeti Szűcs Mária 

Alkalmanként Kriston női intim torna tanfolyamot indít dr. Skultéti Judit. 

 

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. 

Könnyűzenei táborukat az Erkel Ferenc Művelődési Központban tartották. 

Idén egy jazz-tánc tanfolyammal bővült kínálatuk, melyet heti két alkalommal tartanak. 

 

e. Alkotó művészeti közösségek 

 

Budakeszi Népdalkör 

Próbanap: minden héten csütörtökön 18.00 20.00 óráig. 

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

ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. 
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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. 

 

f. Klubok, kisközösségek 

 

Intézményünkben rendszeresen az alábbi klubokat működtettük, illetve működtetjük: 

 

Budakeszi Zsonglőr Klub szerdánként 16.00 17.00 óráig Papp Gergely vezetésével 

 

Borostyán Nyugdíjas Klub  

Vezetője Dorka Józsefné, csütörtökönként 15.00 18.00 óráig klubfoglalkozásokat tartanak. 

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

 

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 

Vezetője Arányi Imréné, csütörtökönként 15.00 18.00 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? 

A "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. 

Időpontja: minden második hónap utolsó keddje. 
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Vezeti: Gyurcsáné Kondrát Ilona 

 

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. 

 

g. 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 szolgáltatásait. 

 

Intézményünkkel aktívan együttműködő civil szervezetek: 

 

Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 

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. A 2. sz. budai Honvéd Zászlóalj „téli hadjárat” bemutatójával 

nyitottuk meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatot.  

 

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. 
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h. Bálok, koncertek, zenés rendezvények civil szervezetek rendezésében   

 

Január 4. Nyugdíjas Klubok pótszilvesztere 

Január 27. szombat - Tarkabarka Óvoda farsangi bálja 

Február 3. szombat - Nagy Sándor József Gimnázium bálja 

Február 4. vasárnap - Nyugdíjas klubok farsangi bálja 

Február 10. szombat - Székelykör farsangi bálja 

Március 1. csütörtök - Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Március 8. csütörtök - Nyugdíjas klubok nőnap 

Május 24. csütörtök - Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Szeptember 16. vasárnap - Nyugdíjas Klubok Szüreti Bál 

Szeptember 20. csütörtök - Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Október 20. szombat - Székely Kör Szüreti Bálja 

November 17. szombat - Szivárvány Óvoda Bálja 

November 24. szombat - Pitypang Óvoda Bálja 

December 12. szerda - Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 12. csütörtök - Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 14. péntek - Székely Kör karácsonyi ünnepség 

December 17. hétfő - Hagyományőrző Kör Karácsonya 

 

3.)  Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 

 

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

művészeti bemutatók, konferenciák.)  

 

Kiemelt: 

A város civil szervezeteinek, lakóközösségeinek (Budakeszi Polgárőrség, Budakeszi Szépítők 

Egyesülete, Budakörnyéki Székelykör stb.) közgyűlésére, megbeszéléseikre helyszínt 

biztosítottunk. 

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

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

tudjanak vásárolni. 

 

Bababörze: 
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Babaruhabörze 5 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 szolgáltatás – tájékoztatjuk az érdeklődőket az intézmény programjairól, 

a városi rendezvényekről, fővárosi és a környéki rendezvényekről. 

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

különböző rendezvényeiről. 

A budakeszi egyesületek, szervezetek számára a rendezvényeik lebonyolításához 

technikusi segítségséget adtunk: 

 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. 

A nyári Labdarúgó-világbajnokság idején, 2018. július 10 11-én, 14-én és 15-én 

mérkőzéseket vetítettük az EFMK udvarán lévő fedett sátorban. 

 

5.) Információs szolgálat, ügyelet 

 

A munkatársak az intézmény nyitvatartási ideje alatt reggel 8.00 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.  
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Idén is ügyeletet tartottunk az önkormányzat által rendezett nyári napközis táborba 

induló és érkező gyerekeknek. 

 

 

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 2018-ban. 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. 

2018-ban a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület felajánlása révén megújult 

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

az emlékházat. 

 

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 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 
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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. 

 

Helyi ifjúsági fórum 

Az Ifjúsági Tanács 2018. október 2-án rendezte meg az ifjúsági fórumot az EFMK-ban  a 

rendezvényt két előkészítő megbeszélés előzte meg. Az összejövetelen az Ifjúsági Tanács 

képviselői, Dalotti Márk és Kisgyörgy András röviden bemutatták a szervezetet és a fórum 

célját. A bemutatkozás után az eseményen részt vett fiatalok és Budakeszi Város 

intézményvezetői, illetve munkatársai facilitátorok moderálásával csoportokba szerveződtek 

és műhelymunka keretében kicserélték tapasztalataikat, megismerték egymás véleményét, 

ötleteket vetettek fel. A workshop végén összegezték a felvetéseket, majd 20.00 órától Folk 

on 45 és a Voodoo Papa Duo zenekarok koncertje zárta a programot. 

 

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

gazdasági feltételeinek biztosítása 

 

Állagmegőrzés, tárgyi- és dologi feltételek: 

Az intézmény állaga évről-évre romlik, ezért folyamatos karbantartása szükséges. A BVV 

Kft. az alagsori teremben a leesett vakolatot megjavította, valamint a termet kifestette.  

A közösségi téren megvalósuló rendezvényekhez szükséges technikai eszközök, bútorzatok 

kiszállítására a kerítés felől kaput készítettek.  

Ősszel a színpadtér beázott, a csatornát a BVV Kft. munkatársai kitisztították, azonban a tető 

javítása elengedhetetlen 2019. évben.  

Az intézmény minden évben az érdekeltségnövelő pályázatból tud tárgyi és technikai 

eszközöket vásárolni, bővíteni. A 2017-ben beadott pályázat 700e Ft önkormányzati önrésszel 

232e Ft támogatást kapott, felhasználása a 2018. évben történt meg. A 2018. évben is 

elkészítettük az érdekeltségnövelő pályázatot, azonban annak önkormányzati részről való 

feladása időben nem történt meg, így csak az önkormányzati pályázati önrészt tudtuk a 

szabadtéri színpadunk ponyvájának a cseréjére felhasználni. 

A 2018. évben folytattuk a katonai asztalaink felújítását önerőből.  
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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 

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

 

Átlag napi 8 órás munkarendben dolgozók 

- 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, önkormányzati testületi ülések video- és hangrögzítése, dokumentálá-

sa, városi rendezvények technikusi teendői, városi, elsősorban oktatási intézmények 

rendezvényeinek technikai feladatait segíti. 

 

Részfoglalkozású 

 

- 1 fő idegenforgalmi munkatárs és ifjúsági klubvezető (NSJEH-IIP-BIK) 6 órás, tu-

risztikai programok szervezése, idegenvezetés, ifjúsági klub programjainak koordiná-

lása, szervezése 

 

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. 
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Középiskolai diákok közösségi szolgálatával kapcsolatban szerződéses viszonyban állunk a 

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

lája és Kollégiumával. 

 

8/b.) A folyamatos működés gazdasági feltételeinek biztosítása 

A 2018. évi költségvetés előirányzata: 

Bevétel 

Önkormányzati támogatás, normatívával együtt 

(normatíva:10500eFt, önkormányzat:13.976eFt) 

20.893 

Saját bevétel: szakmai jegybevételek 6.126 

Saját bevétel: bérleti díjak 7.672 

Áfa  2.499 

Pályázati támogatásokból szakmai kiadások fedezetére  9.670 

előző évi maradvány 890 

összesen  47.750 

maradvány 1.145 

 

Kiadás 

Személyi juttatások 18.600 

Munkaadókat terhelő járulékok 3.960 

egyéb nem saját jogviszony (pályázatok személyi jellegű) 2.442 

Bérjellegű kiadások összesen: 25.002 

Dologi kiadás üzemeltetés 19.438 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások szakmai 2.165 

Dologi kiadás összesen: 21.603 

összesen:  46.605 

 

 

2018 évi pályázatok  

Elnyert 

támogatási  

összeg 

NKA Zeneművészet Kollégiuma Gyermek kórusok találkozója 200.000 Ft 

NKA Közművelődés Kollégiuma  2.300.000 Ft 

NKA Közművelődés Kollégiuma Erkel Kamarakórus tájoltatása 730.000 Ft 
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NKA Zeneművészet Kollégiuma Kultúra Napi műsor 500.000 Ft 

NKA Közművelődés Kollégiuma Erkel Ferenc Emléknap 600.000 Ft 

MÁK érdekeltségnövelő támogatás 

önkormányzati önrész 
1.200.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek 

Budakeszi Népdalkör 
100.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek  

Zwickl Polka Partie 
80.000 Ft 

Budakeszi Város Önkormányzata Önszerveződő kisközösségek  

Évelők Népdalkör 
60.000 Ft 

Budakeszi Város Német Önkormányzata 100.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2018.01hó-06 hóig 

 táncház  
1.000.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2018.01hó-06 hóig 

Népdalkör 
600.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2018.07 hó-2019. 06 hóig 

 táncház  
1.000.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 2018.07 hó-2019. 06 hóig 

Népdalkör 
1.200.000 Ft 

Összesen 9.670.000 Ft 

 

 

 

2019 évre benyújtott pályázatok 

 

2018-ban benyújtott pályázatok, melyek 2019 évben kerülnek 

megvalósításra 

Elnyert 

támogatási 

összeg 

NKA Zeneművészet Kollégiuma komolyzenei koncert 500.000 Ft 

NKA Szépirodalom Kollégiuma  

Családi Nap az irodalom jegyében 
?Ft 

NKA Zeneművészet Kollégiuma 

Kortárs gyermek koncertsorozatra 
500.000Ft 

NKA Szépirodalom Kollégiuma ?Ft 
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Ady Endre és Boncza Berta (Csinszka) költői és emberi párosa  

Bethlen Gábor Alap 

Beregdédai Kultúrcsoport meghívása  
?Ft 

Eddig mindösszesen:  1.000.000Ft 
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Összegzés: 

 

Vállalt és kapott feladatainkat a 2018. 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. 

2018. évben Kulturális Együttműködést kötöttünk a Beregdédai Kultúrházzal, ennek 

keretében első szakmai lépést már megtettük: pályázatott adtunk be Bethlen Gábor Alaphoz, 

hogy a hagyományőrző gyermekcsoportját meghívjuk Budakeszire, mintegy 2.300e Ft-ra 

pályázunk. 

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, 2019. január 14. 

Tisztelettel: 

 

Tóthné Fajtha Anita  

Igazgató 

A beszámoló összeállításában részt vett: 

Kun Csilla igazgatóhelyettes, Nagy Mónika művelődésszervező, Bencsik-Gyapay Éva 

munkatárs 


