
 

 
           

 
 
 
 
 

ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

 

2015 év 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Készítette:  

  

 Tóthné Fajtha Anita 

 igazgató 



 

  

Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ  2015. évi munkájáról 

  
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ, Budakeszi legnagyobb és leglátogatottabb művelődési 

központja 250 főt befogadó, kisebb klubtermekre osztható felső színtér, 1db konditerem, 

többfunkciós Erkel Galéria, 200 fős szabadtéri színpad, büfé, kulturált előtér áll a látogatók 

rendelkezésére.  

 

Az intézményhez tartozik a Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi 

Információs Pont (Fő u. 187.) 

 

A közművelődési terek - hétköznap 8.00-tól 20.00 óráig, hétvégén rendezvényekhez 

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

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

 

A tevékenység jellege: 

 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okirata szerint, az intézmény működési köre 

Budakeszi város és a közigazgatási és szakmai kistérség  területére szól. Ez a tény a városi 

feladatok ellátásán túl lehetővé teszi, hogy közreműködjön olyan szakmai programokban és 

egyéb kulturális vállalkozásokban, melyek Budakeszi területén kívül szerveződnek. 

Természetesen az intézmény kiemelt és elsődleges feladata Budakeszin élők művelődési 

igényeinek, szokásainak szolgálata valamint a megrendelő szervezetek számára szakmai, 

technikai szolgáltatások nyújtása.  

 

Nyitott, befogadó, általános, közművelődési intézményként működünk.  

 

Nehéz anyagi helyzetünk ellenére saját rendezvényeinknél továbbra is tartalmi célkitűzés a 

közösségi szintér megteremtése, kulturális értékek közvetítése, hagyományápolás, 

városi, nemzeti ünnepek megrendezése.  
2015-ben, 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 alapját adják: 

   

 Budakeszi Város Önkormányzata által biztosított támogatás 

 Pályázatokon elnyert támogatások 

 Saját bevételek 

 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 2015-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., Kultúrházak éjjel-nappal  

b., XXVII. Erkel Nap 

c., XXI. Családi Nap Fesztivál  

d., Kulturális Örökségvédelmi Napok 



 

  

e., VII. Mezei Mária Kulturális Emlékhét 

f.,  Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

           g., Új és megújított rendezvények 2015-ben 

 
 

a., Kultúrházak éjjel-nappal  

 
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. 

 A Mezei Mária Művészeti Iskola, az Erkel Ferenc Művelődési Központ − szorosan 

együttműködve a környék oktatási, kulturális, valamint civil szervezeteivel − a tavalyi sikeres 

forgatókönyv alapján szervezte meg a farsangi ünnepséget. 

2015-ben a flashmob pályázaton II. helyezést értünk el. 

 

 

b., XXVII. Erkel Ferenc Emléknapok 
 

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

Napokat. 

A rendezvénysorozatra idén elfogadta meghívásunkat Gyula város önkormányzata. 

Kónya István alpolgármester úr vezetésével egy 5 fős delegáció vett részt 

programjainkon (részletesen a g. fejezetben). 

 

c., XXI. Családi Nap Fesztivál 
 

Idén augusztus 22-én, ismét a Farkashegyi  Repülőtéren került sor a Családi Nap Feszti-

vál megrendezésére. 

A családi nap remek alkalom arra, hogy jobban összefonódhassanak 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 XXI. Családi Nap Fesztivál nagy sikernek örvendett. Rengetegen látogattak ki a 

rendezvényre, ahol volt kenyéráldás, főzőverseny, íjász bemutató, „Keszikerülő” 

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

a Karthago együttes és Charlie voltak. 

Az augusztus 20-i Ünnepi Díszülés helyszíne pedig ismét a parkban lévő Szent István király-

emlékmű lett volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt (eső) intézményünkben tartottuk meg az 

ünnepséget. 

 

d.,  Kulturális Örökségvédelmi Napok  

 
2015. Szeptember 19. -  "Földbe zárt kincseink" 

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő örökségvédelmi napokat. A program célja az, hogy a 

nagyközönség figyelmét ráirányítsa országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ tagintézménye az Idegenforgalmi Információs 

Pont "Katonasírok a Fekete-hegyek" között címmel tematikus túrát szervezett. 

 



 

  

e., VII. Mezei  Mária Kulturális Emlékhét  
 

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

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

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

Kompánia Színház közösen szervezte a Mezei Mária Kulturális Emlékhetet.  

Október 14. szerdán 20 óra Erkel Ferenc Művelődési Központban "A Jazz nagykövetei" 

címmel koncertet rendeztünk, mellyel a Mezei Mária Emlékhét Jazz színpadán az egykori  

házigazdára, Csepregi Gyula szaxofonművészre emlékeztünk. 

 

 

  f., Hagyományos nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

 

1. Magyar Kultúra Napja  

2. Farsangi Bálok 

3. Kultúrházak éjjel-nappal 

4. Kommunizmus áldozatainak Emléknapja 

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

6.        Kitelepítés napja évforduló– Megemlékezés és koszorúzás  

7.        Föld Napja 

8.        Városi Majális az erdei focipályán 

9.        Gyereknap a Mamutfenyőknél 

10.      Hősök Napja 

11.      Trianon - Összefogás Emléknapja 

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

13.      Mobilitás Hét - Utcai forgatag a Kossuth utcában 

12.      Kulturális Örökség Napok 

12.      Szent Mihály Napi Vigasságok 

13.      Idősek Világnapja    

14.      Aradi Vértanúk Emléknapja  

15.      Bécs – Pozsony –Budapest Supermaraton futóverseny 

16.      1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója  

      17.      Város Nyugdíjasainak Karácsonyi ünnepsége  

      18.      Városkarácsony  

      19.      Keszi Táncház évzáró koncert és táncház 

      20.      Újévköszöntő, éji harangszó Budakeszin a Himnusz-szobornál 

 

 

g., Új és megújított rendezvények 2015-ben 

 

1. Magyar Kultúra Napja 

Nagyszerű "találkozásnak" lehettünk szemtanúi, hiszen Somogyváry Ákos, Fáy Péter és 

Fáy Tibor, Erkel és Kölcsey leszármazottak Budakeszin, az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban találkoztak személyesen először és tisztelték meg részvételükkel az 

ünnepségünket. 



 

  

 Az ünnepi megemlékezés keretében nyílt meg Orgoványi Anikó festőművész, költő 

Himnusz című olajfestmény sorozatának kiállítása az Erkel Galériában. 

 

2. Városi Majális az erdei focipályán 

Negyedszázaddal ezelőtt rendeztünk utoljára majálist a régi erdei focipályán. Az elmúlt 

tavaszköszöntő együttlétek felidézésére tettünk kísérletet május elsején - az egyébként 

hegyvidéki önkormányzathoz tartozó területen. A hagyományőrzés jegyében Jánosi Attila 

néptáncos volt az idei majális kikiáltója, és a kulturális programok jó része is a tradíciók 

bemutatásáról szólt.  

Hagyományőrzésben nem volt hiány. Reggel a népi hangszereken játszó Szigony zenekar 

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

talpalávalót a májusfa állítóknak, valamint a fára aggatott pálinkásüvegeket és szalagokat 

"levadászó" fiúknak és férfiaknak. Szintén népies vonulatot képviselt Korzenszky Klára 

énekes és zenekara "Szerelemcsütörtök, dobszerda" című produkciója, miként a Bartók 

Táncegyüttes és a Budakeszi Bojtár Tánccsoport műsora is, akárcsak a hegyvidéki 

Betyárbukfenc zenekar koncertje. 

A rendezvényen számos érdekvédelmi és civil szervezet is képviseltette magát, például a 

HÍD Családsegítő Szolgálat, a Budakeszi Ifjúsági és Zsonglőr Klub vagy a Nem Adom Fel 

Alapítvány. 

A vidám forgatagban jelen volt Pokorni Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat 

polgármestere, a majális díszvendége, és bizonyos értelemben Budakeszi vendéglátója, 

hiszen - a rendezvény helyszíne már Budapest XII. kerületéhez tartozik. 

 

3. Hősök Napja 

2015-ben először rendeztünk Hősök Napi megemlékezést június 1-én a Budakeszi 

temetőben a II. Világháborús Emlékműnél.  

Megemlékezést tartott: Dr. Aradszki András Energiaügyért Felelős Államtitkár 

országgyűlési képviselő. Közreműködött: Budakeszi Városi Fúvószenekar Szita Csaba 

vezetésével, és a Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus Krizsán Edit vezetésével. A 

megemlékezést koszorúzás zárta. 

 

4. Összetartozás napja 

Másodszor rendeztünk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést az I. 

Világháborús Emlékműnél. A Himnusz közös eléneklése után, Juhász Gyula Trianon c. 

versét hallgathattuk meg, majd Bakács Bernadett alpolgármester asszony emelte a 

hangulatot ünnepi beszédével a múltunkért, a történelmünkért, minden ma élő magyarért. 

 

 

5. XXVII. Erkel Nap  

Gyula város szívélyes meghívására 2015. március 15-én Budakeszi delegációja látogatott 

el Gyulára, Erkel Ferenc szülővárosába. Ünnepségsorozatunk alkalmából pedig Budakeszi 

viszontfogadta Gyula város delegációját. 

Pénteken érkezett Kónya István, Gyula város alpolgármestere, dr. Varga Erzsébet aljegyző 

és Bagyinszki Zoltán vezető főtanácsos. A gyulai vendégekhez szombaton pedig az Erkel 

Ferenc Társaság jóvoltából Perlaki Attila vezetésével a Gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kar 

csatlakozott. 



 

  

Az ünnepi percek közepette Somogyváry Ákos karnagy, az Erkel Ferenc Társaság elnöke 

átadta Budakeszi városának annak a ritka Erkel-képnek egy másolatát, melyet az Erkel 

bicentenárium évében Gyula városának adott át. "- A képet annak a településnek adnám át, 

amely szülővárosa mellett hasonló elkötelezettséggel és szeretettel ápolja a zeneszerző 

emlékét. A két település immáron elválaszthatatlan egységet képez Erkel 

Ferenc emlékének ápolásában" - fogalmazott az Erkel-leszármazott. Ajándékát 

szimbolikusan megfejelte a gyulai emlékház avatásakor elvágott nemzeti színű szalag egy 

darabjával is. 

 

6. "Kővel kő nélkül" - augusztus 27-én, 28-án és 29-én a  makkosmáriai templom  

      kertjében: 

Varga Lóránt: Kővel, kő nélkülcímű színműve, amelyet már 2011-ben láthattak a 

budakesziek az Erkel Ferenc Művelődési Központban, Szűcs József rendezésében, a 

Talpalatnyi Színház amatőr társulat fellépésével.  Abban a kamaradarabban is szerepeltek 

budakesziek: Schmotzer Kristóf és Herein János. 2013 óta folyamatosan pályázott a 

Budakeszi Szépítő Egyesület, városunk önkormányzata és az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ egy nagyobb szabású, lehetőleg az eredeti helyszínen történő 

bemutatóra. 2014 őszén a Nemzeti Kulturális Alap méltónak ítélte a pályázatot és másfél 

millió forinttal támogatta. Ez a tervezett költségvetés 38%-a.  Az önkormányzat 

támogatása és egy további pályázat a Közjóért Alapítványhoz lehetővé tette, hogy 

megvalósuljon az előadás. 

 

7. Aradi Vértanúk Emléknapja  

Az emléknap 12 órakor a Nagy Sándor József Gimnázium ünnepségével kezdődött, majd 

16.00 órakor a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület díszmenetével folytatódott, 

mely a művelődési központtól indult. A Fő téri parkban dobszó, tárogató, díszőrség, 

tisztelgés, után érintve az I. Világháborús Emlékművet levonultak a Városháza előtti térre. 

Ahol az ünnepség keretében került sor a 2. sz. Budai Honvéd Zászlóalj zászlajának 

felszentelésére,  melyet dr. Lackner Pál sz.k. dandártábornok, evangélikus püspök szentelt 

fel. A zászlószentelés tiszteletére következett az egyik legizgalmasabb pillanat: az első 

ágyúlövés. Farkas Tibor és csapata Vácról érkeztek ünnepségünkre, és egy 6 fontos 

ágyúval három díszlövést adtak le. A díszlövések után következett toborzótáncuk, amelyet 

zalai barátaikkal együtt tanultak be. Szólótáncosuk és egyben a koreográfia betanítója 

Jánosi Attila hő. honvéd csapattársuk volt, aki Erdélyben az őszi hadjáraton rengeteg 

elismerést gyűjtött be táncával. 

Az ünnepség a Nagysándor József emlékháznál folytatódott, ahol Gellér Dávid történész 

nyitotta meg azt az új kiállítást, amely Budavár visszavételéről és Nagysándor József 

budakeszi főhadiszállásáról, a Budakesziről a honvédseregbe beállt honvédekről szól. A 

kiállítás érdekessége Nagysándor József búcsúlevele, amelyről a Magyar Nemzeti 

Múzeum állított ki hiteles másolatot és ajándékozott az Erkel Ferenc Művelődési 

Központnak az Emlékházba. A kiállítás az Erkel Művelődési Központ, Budakeszi 

Katonai Hagyományőrző Egyesület, dr. Darkó Jenő, Dávid Gellér és Bednárik János 

történészek segítségével jött létre. 

 

 

 



 

  

8. Adventi koncert  

"Mesterek és tanítványaik" címmel adventi koncertet rendezetünk, mely komolyzenei 

koncertsorozat első előadása, és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával valósul 

meg. A 15 éves, országszerte ismert Tabulatúra régizene-együttes és a Kiss Zenede 

Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. 

A koncertre a pénzügyi fedezetet az NKA zenei kollégiumától nyert pályázati összeg 

biztosította. 

 

9. „Kreatív Háló” 

Budakeszi Város Önkormányzata a város és a környékbeli települések ifjúságának            

      közösségformáló tevékenységének formálása céljából pályázott a Nemzeti Család- és  

      Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázaton. A „Kreatív Háló” - azaz a Budakörnyéki  

      Kreatív Fiatalok Közössége című pályázat sikeresnek bizonyult, 750.000 Ft összeget    

     nyert.  

Résztvevő szervezetek: Budakeszi Ifjúsági Klub, Peron - Biatorbágyi Ifjúsági Klub, Pátyi 

Ifjúsági Klub, valamint a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat. A hat alkalomból álló ifjúsági 

programsorozat 2015. szeptembertől 2016. februárig tart, alkalmanként más-más 

helyszínen.  

A sorozat célja, hogy a budakörnyéki fiatal közösségek megismerkedjenek egymással, 

közös tevékenységekben vegyenek részt (színjátszás, tánctanulás, kent-kupé verseny, 

lézerharc, koncert stb.) és a közösségek között létrejövő kapcsolat a jövőben a pályázat 

keretein kívül is folytatódjon 

 

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.  

Két előadás tartunk egy- egy alkalommal a Helyi Széchényi István Általános Iskola valamint 

a Diósdi Általános Iskola részvételével kb.450-500 gyerek. 

Amargant Színházi Műhely – A Héttornyú Körhintapalota 

Melodika Csoport – Klasszikusok új ruhája 

Bábszínház: 

"Két erdei manó", " Gencsev Gábor társulata 

Az ördög kilenc kérdése" a Ládafia Bábszínház előadása 

b., Előadói estek, koncertek 

 

Stand Up Comedy sorozat –  2015-es év előadói voltak:  

Bödőcs Tibor, Szomszédnéni Produkciós Iroda, Orosz György, Somogyi András, Lóránt Bar-

nabás Trabarna, Kőhalmi Zoltán, Kovács András Péter, Hadházi László 



 

  

Benkó Dixieland Band hagyományos VII. koncertje március 7-én. 

Életének 76. évében váratlanul elhunyt Benkó Sándor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, 

klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója. A világhírű művészt 2015. 12. 15-én este érte a 

halál. Városunkban gyakran fellépő, mindig telt ház előtt játszó zenészt mindnyájan szerettük, 

tiszteltük.  

Gellért Lóránt és zenekarának koncertje szeptemberben. 

Magyar Dal Napja szeptember 6-án, VII. Rock-keszi találkozó - Kistérségi amatőr zene-

karok bemutatkozása. Fellépő zenekarock: Nyugtalan, Viktória, Nemcsak Berry, Bronx és az 

Üzletembers 

 

Keszi-Táncház 

A Rojtos táncház idén megújult „Keszi táncház” néven  működik, házigazdája Szamek 

Lili és barátai valamint a Szigony zenekar lett. A táncház "táncfelelőse", lelke, motorja 

továbbra is Jánosi Attila (Pici bácsi) aki feleségével, Fehér Noémivel együtt tanítja 

rendületlenül a különböző táncokat. Elsősorban a hagyományos táncrendeket: a kalotaszegit, 

a mezőségit és a székit. De a Szigony zenekar fúvósai moldvai, gyimesi zenét is játszanak. 

Időnként kipróbálnak kevésbé szokványosokat: felcsíkit, galgahévízit, esetleg szatmárit. 

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

Népművészet Kollégiumához, mely nagyban hozzájárul a táncház színvonalas 

működéséhez. 

 

c., 2015. évi kiállításaink 

 

Erkel Galériában: 

 

Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Jan. 20 - febr. 3-ig Himnusz  

festmény-sorozat 

Orgoványi Anikó  

festőművész, költő 

Febr. 4 - márc. 6-ig festmény   Kisteleki Dóra 

Márc. 9 - 27-ig kisplasztika-fotó Sarlós Erzsébet és unokája Jakobovits Lili 

Márc. 30 - ápr. 17-ig vegyes Dohy Anna (POCSCS) 25 éves évforduló 

Ápr. 20 - máj. 8-ig festmény Balassa Júlia 

Május 13 - 29-ig festmény Rita Harkányi 

Június 1-5-ig "Kalandos 

 papírtörténet" 

Magyar Papírmúzeum vándorkiállítása és 

foglalkozása 

Aug. 24 - szept. 11. festmény Budai Timea 

Szept. 14 - okt. 2-ig szüreti fotókiállítás Szőts László 

Okt. 5 - 23-ig fotó Danis János 

Okt. 26-nov. 13-ig textil és festmény Harsányi Zsolt és Harsányi Elvira 

Nov. 16 - dec. 4-ig olajfestmény Kovács-Gombos Dávid 

Dec. 7 - 23-ig grafika, festmény Gotthart Ernest 

 

 

 

 



 

  

EFMK emeleten:  

 

Április 22-24-ig Föld Napja alkalmából a XXVI. ásvány- és kőzet kiállítást, játék, makett, 

modellkiállítás és vásárt rendeztünk. 

 

d., Tanfolyamok, körök, ismeretterjesztés 

 

Jóga tanfolyam: Hétfőn és pénteken 9.00-10.30-ig, Vezeti: Kocsányi Gabriella 

                             Csütörtök 18.30-20 óráig  vezeti: Vándor Andrea 

Zumba tanfolyam: kedd18.00-19.00 óráig vezeti: Aznar Izabella-Martinez 

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

Varrótanfolyam: csütörtök 10.30-12.30 Vezeti: Perneczky Krisztina 

Kresz tanfolyam: heti 4-5 alkalom vezeti Szűcs Mária 

 

Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata egy innovatív, könnyűzenei 

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

számára. Intézményünkben Szolfézs, dob, klarinét óráik vannak. 

Könnyűzenei táborunkat  az Erkel Ferenc Művelődési Központban tartották VIII. 24-27-ig. 

 

Hogyan éljünk egészségesen?! 

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

előadók beszélnek, vagy adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. 

2012-ben ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját. 

 

e,. Alkotó művészeti közösségek 

 

Hagyományőrző tánccsoport  

Alkalmanként. 

Német nemzetiségi óvoda szülőiből alakult német nemzetiségi táncegyüttes. Olyan jól sikerült 

a megalakulás, hogy egy éves működésük alatt több fellépésük volt. A Családi Napokon is 

tapsolhattak nekik. 

Vezető: Ormai Sebestyén 

 

Budakeszi Népdalkör 

Próbanap: minden héten szerda 18-20 óráig. 

Többszörösen díjazott, több éves kimagasló teljesítményt nyújtó népdalkör. A kör 2012-ben 

ünnepelte fennállásának 25.  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. 

 

 

 



 

  

Éneklő Énekkar 

2015-ben kezdte el nálunk működését az Énekő Énekkar,vezetőjük: Danhauser Lilla   

Énekelni szerető kismamák csecsemőikkel kisgyerekeikkel  minden csütörtökön délelőtt 9-12 

óráig próbálnak. 

 

f., Klubok, kisközösségek 
 

Intézményünkben rendszeresen az alábbi klubokat működtettük, illetve működtetjük: 

         

Borostyán és Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klubok  
Minden csütörtök délután 15 - 18 óráig 

 

2015-ben ünnepelte 45. éves fennállást a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub, melyet közös 

főzéssel és ünnepi műsorral ünnepeltek. 

 

Az EFMK egyik legkedveltebb klubjai közé tartozik két nyugdíjas klub. A Klub átlag 

látogatói létszáma: 130 fős klubtagság és 150 állandó vendég, akik nyugdíjas éveiket 

hasznosan töltő, társaságra vágyó, aktív, egyedülállók és házaspárok. A klub tevékenysége a 

hagyományos és jól bevált módszereket követve folytatódik változatlan népszerűséggel. 

Vasárnap délutánonként az idősebb korosztálynak kellemes kulturálódási és szórakozási 

helyet biztosítunk. Így egyre szorosabb közösséggé formálódott e népes társaság. 

Az idősek napi, karácsonyi és farsangi ünnepkört az intézmény segítségével minden évben 

megünneplik. Ez nagyon fontos az idős egyedülálló emberek számára.  

Intézményünk pályázataik megírásában segítséget nyújt. 2015.-ben közel 2.5 millió forintos 

pályázatot nyújtottunk be, Civil szervezetek működési célú támogatására. 

 

Hogyan éljünk egészségesen?! 

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

előadók beszélnek, vagy adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. 

2012-ben ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját. 

ideje: minden második hónap utolsó keddje 

vezeti: Gyurcsáné Kondrát Ilona 

 

Zwickl Polka Partie  minden hó második vasárnapján 16 órától zenél 

vezető: Zwickl Mihály. 2016.-ban  30.jubileumi. évfordulójukat ünneplik. 

 

g., Civilszerveződések 
 

Az aktív civil szerveződések jó részének működési helye és többségének rendezvény 

helyszíne a művelődési központ. Minden esetben biztosítottuk kérésükre térítésmentesen 

vagy nagyon kedvezményesen az intézmény szolgáltatásait. 

 

Intézményünkkel aktívan együttműködő civil szervezetek: 

 

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 2014 májusában alakult meg 32 taggal. 

Az egyesület a IX-X. század íjászhagyományainak megőrzése, népszerűsítése mellett az 

1848/49-es szabadságharc honvéd hagyományőrzését tűzte ki céljául: Nagysándor József 

tábornok hagyományának ápolása, különös tekintettel a Budakeszin lévő főhadiszállásáról az 



 

  

1849-ben Budavár visszavételére indított ostrommal kapcsolatban, a honvédsereg korhű 

egyenruháinak, fegyverzetének és zászlajának elkészíttetése, bemutatása, valamint részvétel, 

tiszteletadás, koszorúzás Budakeszi Önkormányzatának, gimnáziumainak, általános 

iskolájának és óvodáinak a nemzeti ünnepeinken történő megemlékezésein. 2014 évtől 

hivatalosan az EFMK lett az újonnan alakult Budakeszi Hagyományőrző Katonai Egyesület 

székhelye, a Nagy Sándor József Emlékház pedig  a "főhadiszállása" lett az egyesületnek. 

2015-ben az Aradi Vértanúk Emléknapi ünnepségének keretében került sor a 2. sz. 

Budai Honvéd Zászlóalj zászlajának felszentelésére, melyet dr. Lackner Pál sz.k. 

dandártábornok, evangélikus püspök szentelt fel. 

 

Keszi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2010. szeptember 12-én alakult meg Budakeszin.  

Farsangi Fánk Fesztiválon, Gyermeknapon, Családi Nap Fesztiválon számíthatunk elsősorban 

közreműködésükre. 

 

Szakmai kapcsolatunk folyamatos a MÁV Repülő és Ejtőernyős SE. Egyesülettel, számos 

rendezvényünket, gyermekeknek fiataloknak szóló programjaikat színesítették (Gyermeknap, 

Családi Nap „Fakanál Fesztivál”,).  

Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Kör Egyesülete, városi rendezvényeinken 

együttműködő partnerünk.  

 

Budakeszi Hagyományőrző Kör Vegyeskara és a Budakeszi Népdalkör szinte minden 

városi és pestmegyei rendezvényünk állandó fellépői.  

 

Herceg Tánccsoport és Bojtár Népzenei Egyesület a városi folklór műsoraink állandó 

szereplői.  

 

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 

 

     2015-ben 

 

Január 24. szombat 19 óra Tarkabarka Óvoda farsangi bálja 

Január 31. szombat 19 óra Nagy Sándor József Gimnázium bálja 

Február 01. vasárnap 15 óra Nyugdíjas klubok farsangi bálja 

Február 07. szombat 19 óra Pitypang Óvoda farsangi Bálja 

Február 14. szombat 19 óra Székelykör farsangi bálja 

Március 5. csütörtök 15 óra Nyugdíjas klubok nőnap 

Március 19. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Augusztus 7. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Szeptember 19. szombat 15 óra Nyugdíjas Klubok Szüreti Bálja 

Október 10. szombat 20-04 óráig Székely Kör Szüreti Bálja  

Október 24. szombat 10 óra Vass Lajos Regionális Népzenei találkozó  

November 14. szombat 20 óra Szivárvány Óvoda bálja 

November 21. szombat 21 óra Pitypang Óvoda 

December 16. kedd 18 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya 



 

  

December 17. szerda 15 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 18. csütörtök Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 20. 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 közgyűlése, megbeszéléseire: Budakeszi 

Polgárőrség, Budakeszi Szépítők Egyesülete, Budakörnyéki Székelykör  stb. 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: 

Babaruhabörze 2015 évben bővítetten, már 6 alkalommal került megrendezésre, az eladók és 

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

játékok stb. helyben, újgazdára találjanak. Jól bevezetett „önjáró” program ahol minden 

alkalommal 200-250 fő látogatója van. 

 

Állandó bérlőink:-Erkel Gastro Büfé,  

      -Zöldségkereskedés /udvar/ 

 

 

4.)  Szolgáltatások 
 

 Fénymásolási lehetőség a lakosság részére. 

 Információs szolgáltatásunk – ezek mellett- tájékoztatja az érdeklődőket az 

intézmény programjairól, a városi rendezvényekről, fővárosi és a környék 

rendezvényeiről. 

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

különböző rendezvényeiről. Ezek egy példányát a könyvtárnak átadtuk. 

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

óráig. 

Segítjük a Budakeszin működő civil szervezetek és intézmények munkáját külső 

helyszíneken és intézményünkben egyaránt.  

Példaként alkotó műkedvelő közösségek: hagyományőrző tánccsoportok, népdalkör, 

hagyományőrző kórus, Civil szervezetek intézmények: Budakeszi Gyermekköztársaság, 

Budakeszi Székely Kör, 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, Kálvin terem stb.  



 

  

A budakeszi egyesületek, szervezetek számára adatbázis hozzáférési lehetőséget,  

rendezvényeik szervezéséhez, és lebonyolításához módszertani és gyakorlati segítségséget 

adtunk. 

A nyári időszakban az intézmény nyitvatartási idejében a fiatalok részére biztosítottunk 

lengőteke, pingpong, 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. 
Egész évben: 340 nap, minimum napi 12 órában – ebédszünet nélkül - állunk a vendégek 

rendelkezésére. 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 is. Valamint  a gazdasági 

feladatokat is. 

 

6. BIK – Budakeszi Ifjúsági Klub 

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

 

A Klub állandó programja a "Harcosok Klubja", mely pénteken és szombaton 19-24 óra 

között Biczók Zsófia és Keresztes Károly vezetésével működik. 

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

szabadtéri színpadon. NKA pályázaton nyert összegből fejlesztettük a zsonglőr 

eszközöket, programok előadók valamint a klubvezető tiszteletdíját is ebből 

finanszíroztuk. 

A klubtagok rendszeresen részt vesznek kulturális rendezvényeinken: Farsang Farka, 

Gyermeknap, Családi Nap Fesztivál, Szent Mihály napi vigasságok. 

Az idei évben bemutatásra került „Árnyjáték” címmel önálló előadásuk az adventi időszakban 

és a Kreatív Háló pályázat kapcsán is.    

Kreatív Háló pályázat – hat alkalomból álló ifjúsági programsorozat, melynek négy 

alkalommal a Budakeszi Ifjúsági Klub adott helyszínt, és a klubvezető ill. klubtagok 

szervezésében és részvételével valósult meg.  

 

7.)  Nagy Sándor József  Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont 
 

A tavalyi évhez hasonlóan 2015-ben is folytatódtak a kiállításhoz és a hely szelleméhez méltó 

rendezvények.  

Az emlékház tavasztól őszig heti 3 alkalommal 4 órában állandó nyitva tartás mellett  

(kedden 10-16 óra között, csütörtökön 10-16 óra között, vasárnap 10-12 óra között, egyéb 

időszakban előzetes bejelentkezés szerint látogatható. Az emlékházban az EFMK kiadványai 

(Himnusz-szobor, képeslapok) mellett a Budakeszi Kultúra Alapítvány helyi vonatkozású 

kiadványai is megtekinthetők. A tavaszi-nyári-őszi időszakban a településünkre érkező 

látogatóknak, turistáknak információval szolgáltunk, turisztikai látnivalókra, szolgáltatásokra 

hívtuk fel a figyelmüket.  

 

Idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységek 2015 évben 

Új idegenforgalmi információs pont nyílt az Erkel Ferenc Művelődési Központ épületén 

belül, közvetlenül utcafronti bejárattal, mely a Budapestről autóbusszal ill. a Virágvölgyből 



 

  

gyalogosan érkező turisták számára létesült. Az emlékházhoz hasonlóan kiadványokkal, 

információkkal szolgálunk a művelődési központba érkező látogatók számára. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a Bejárható Magyarország Program keretében 

természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor pilot képzés követelményeit 

idegenforgalmi munkatársunk elvégezte, tanúsítványát az év elején átvette. A képzés 30 

tanórás előadássorozatból állt.  

- a 2014.évi „Zöld Pixel” Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotó kiállítási anyag  2015.-

ben Telki,Páty, Budajenő, Biatorbágy  településeken vándorkiállításként megjelent. 

- az IIP részéről munkatársunk a Pest Megyei Értéktár Konferencián részt vett a budakeszi 

polgármesteri hivatalban  

- Nagykovácsiban a Gyermeknapon való részvétel Budakeszi idegenforgalmi és kulturális 

kiadványainak népszerűsítése céljából. 

- Budakeszi településfejlesztési koncepciójának kidolgozásában való segítségnyújtás és 

fórumon való részvétel. 

- Magyar nyelvű idegenvezetés belföldi látogatói turistacsoportok részére a Himnusz-

szobornál, Minden Magyarok Zászlajánál, valamint Budakeszi mozdonyánál. 

Kínai delegáció részére idegenvezetés együttműködésben a Helytörténeti Gyűjtemény és 

Tájház munkatársával. Létszám: 8 fő 

Pécsdevecseri csoport Himnusz-szobornál : létszám 43 fő 

Osztálykiránduláson részt vevő diákcsoport Himnusz-szobor: létszám: 45 fő 

VOKE JAMK Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub. Létszám: 50 fő 

 

Tematikus túrák: 

Kecske-hegy rejtélyes kaptárkövei - április 25-én. 

A túra célpontja a tavalyi évben kiemelt természetvédelmi oltalom alá került rejtélyes 

kultúrtörténeti emlékek közül a Kecske-hegy lábánál lévő kaptárkövek felkeresése volt. 

Résztvevők száma:33 fő. A közel 7 km-es túra érintette a Sorrento-sziklákat, Végvári sziklát, 

majd a makkosi kegytemplomot. A túrán dokumentációkkal segítségünkre voltak a Kaptárkő 

Természetvédelmi és Kulturális Egyesület és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

 

„Katonasírok nyomában a Fekete-hegyek között”- szeptember 19. 

A Kulturális Örökség Napjai- „Földbe zárt kincseink” országos rendezvényhez kapcsolódva 

felkerestük a máig kevéssé ismert Budakeszi határában lévő Fekete-hegyeket, ahol a második 

világháború emlékeit őrző katonasírokat is találjuk. Miután leróttuk tiszteletünket a síroknál, 

felkerestük a Nagy-Szikla impozáns bércét, majd a Tarnai-pihenőt érintve érkeztünk vissza 

Budakeszire. Résztvevők száma: 31 fő   

  

- III. „Keszikerülő 2015”- augusztus 21.  családi kerékpártúrán részt vevők száma: 22 fő  

Útvonala minden évben a körülmények függvényében megújul. 

 

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

gazdasági  feltételeinek biztosítása 

 

8/a.) Állagmegőrzés, tárgyi dologi feltételek: 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2015 évi működése folyamatos volt.  

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

közül a legszükségesebbeket el is végeztettük pl főbejárati lépcső megjavíttatása,  



 

  

Állagmegóvás mellett, színvonalasabb szakmai munka érdekében fejlesztéseket is sikerült 

megvalósítanunk. Az intézmény minden évben az érdekeltségnövelő pályázatból tud tárgyi és 

technikai eszközöket vásárolni, bővíteni. 

 

Pályázaton nyert támogatások  

megnevezés összeg 

NKA zenei vetélkedő 500.000 

NKA táncház  200.000 

NKA komolyzenei hangverseny 200.000 

NKA zsonglőr klub 500.000 

Budakeszi Német Önkormányzat (Családi Nap, Zwickl Polka Partie) 250.000 

Budakeszi Város Önkormányzata (Budakeszi Népdalkör, Zwickl Polka Partie) 80.000 

Érdekeltségnövelő Pályázat önkormányzati önrész: 

1.500.000Ft+MÁK 420.000Ft 

1.920.000 

összesen 3.650.0000 

 

   

 8/b.) folyamatos működés gazdasági feltételeinek biztosítása 

 
2015 évi ei.  költségvetése az intézménynek 

Kiadások: 

Személyi juttatások összesen 18.617 

Munkaadókat terhelő járulékok 5.066 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17.029 

Kiadások mindösszesen:40.712 

Bevételek 

Intézményi szakmai bevétele (belépő jegyek) 5.500 

Bérleti díjak, lízing bevételek: 12.136 

Intézményi működési bevételek mindösszesen 17.636 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23.076 

Bevételek mindösszesen: 40.712 

 

Bevételek teljesítése  

Intézményi szakmai bevétele (belépő jegyek) 5.000 

Bérleti díjak, lízing bevételek: 12.300 

Intézményi működési bevételek mindösszesen 17.300 

 

2015 évben az EFMK költségvetése egyensúlyban volt, bevételi kötelezettségét 

arányosan teljesítette. 

 

 

Összegzés:   

 
Az elmúlt években feladataink a következőkkel bővültek: tagintézményünk lett a Nagy 

Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont. Intézményünkben működik a 

Budakeszi Ifjúsági Klub, melynek keretein belül elindítottuk a Budakeszi Zsonglőr klubot. 



 

  

Részt veszünk országos programsorozatokon: "Kultúrházak éjjel-nappal" - a Farsangi 

felvonulással, "Kulturális Örökség Napon - tematikus túrákkal, a "Magyar Dal Napján" - 

hagyományos Rock-Keszivel, a "Mobilitás hetén" - utcai forgataggal, valamint a nemzetközi 

"Kihívás Napján".  

Városi rendezvényeink is bővültek illetve megújultak vagy nagyobb helyszínekre kerültek, 

mert már kinőtték a régit. Új rendezvényünk lett a Majális az erdei focipályán, új 

megemlékezéseket szerveztünk a Hősök napját és az Összetartozás napját. A Városi 

Gyermeknap és a Családi Nap Fesztivál is kinőtte régi helyszínét.  

Szorosan együttműködünk Budakeszi Város Önkormányzatával, a sváb és székely 

közösségekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel,, intézményekkel, helyi előadóművészekkel, 

de ne felejtsük el a településen működő helyi vállalatokat és vállalkozásokat sem.   

A jó együttműködésnek köszönhetően szerény létszámú csapatunk mindig talál segítőkre. Így 

valósulnak meg városi rendezvényeink, egy-egy közös pályázattal, közös projektekkel, mint 

pl: Makkosmáriai „Kővel kő nélkül” színdarab, Budakörnyéki Kreatív Háló, Közbiztonsági 

Jótékonysági Bál, vagy az, hogy a Szent Korona hiteles másolatát Budakeszire hoztuk.  

A rendezvények mellett az elmúlt években kiemelten sok pályázatot készítettünk szakmai 

programjaink fedezetére az elmúlt években 12.200.000 Ft összeget nyertünk. Jelenleg is több 

pályázaton dolgozunk a civilszervezetekkel együttműködve.   

 

A 2015-ös esztendő rengeteg kulturális élményt tartogatott Budakeszi számára.  

 

Kérem a beszámoló szíves elfogadását. 

 

 

Budakeszi. 2016. február 8.       

 

                                                                                         

                                                                                                      

Tisztelettel:    

                                                                                                       

                                                                                                       

 

                                                                                                   Tóthné Fajtha Anita  

                                                                                                              igazgató 


