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I. Bevezetés: Jogi háttér. 

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

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

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

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

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő testülete (320/2017. (IX.26.) számú Kt. határozata 

alapján módosította az intézmény Alapító Okiratát. 

Erre azért volt szükség, mert a korábbi Alapító Okirat nem tartalmazta a Nagy Sándor József 

Emlékházat, mint tagintézményt valamint az Államkincstár korábban használt 

formanyomtatványának szerkezete megszüntetésre került. 

Az idei évben ismét Alapító Okirat módosításra lesz szükség a 2018-ban bekövetkezett 

törvényi változások alapján. 

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

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

törvény (a továbbiakban: Kult. tv.). 

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

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

támogatása közcél. A feltételek biztosítását az állam és a helyi önkormányzatok feladatává 

teszi. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában kötelező önkormányzati feladatként szerepel a kulturális szolgáltatás, 

különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

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

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről.  

A közösségi művelődési szakpolitika főként feladatokban és célkitűzésekben gondolkodik, 

nem pedig eszközöket határoz meg. Ennek fényében kerülnek meghatározásra 

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

önkormányzatok adottságaik figyelembevételével kell, hogy megszervezzenek. 

Vannak olyan kötelező alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell 

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

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

számára helyszín biztosítása. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a 

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

adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő 

közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
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A további rendelkezésekben a Kult. tv. lakosságszám alapján differenciál. 1000 fő 

lakosságszám felett a mindenkit érintő kötelezőkön felül további egy alapszolgáltatást kell 

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

 

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

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

biztosítson. 

 

Intézményünk az alábbi kötelező és önként vállalt feladatokat javasolja Alapító 

Okiratának módosításába. 

 

Kötelező alapszolgáltatás 

-  művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása.  

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

A különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon 

történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett 

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

filmszínházi előadások, egyéb szórakozató rendezvények, időszaki kiállítások 

szervezése   

- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek.  
Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok megalakulásának és 

tevékenységének támogatása, valamint rendszeresen ismeretterjesztő alkalmak 

szervezése. 

 

Választott alapszolgáltatás: 

 
- a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

A helytörténettel, népművészettel és Budakeszi szellemi kulturális örökségével 

kapcsolatos szakkörök működtetése, a művelődő közösségek munkájának támogatása. 

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

nemzetiségi kulturális értékek megismertetésének érdekében programok szervezése. 

A helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával az állami, 

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

 

- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.  

A zeneművészet, a táncművészet és a színházművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoportok segítése. 

 

A 2019 évi munkaterv része a Közművelődési szolgáltatási terv. A 20/2018. (VII.9.) Emmi 

rendelet 3 §-a alapján tárgyév március 1-ig kell elkészíteni a szolgáltatási tervet.  
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II. Az értékközvetítést, közművelődést befolyásoló külső és belső 

körülmények: 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2019. évi munkatervének kidolgozásakor továbbra is 

figyelembe veszi Budakeszi természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális adottságait.  

Azonban 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 kikapcsolódásra. 

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

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

szervezése. A 2019. évi munkaterv programját-céljait mindezek felelősségével igyekeztük 

megfogalmazni.   

 

Budakeszi szerencsés helyzetben van! Több intézmény, egyesület, szervezet végez 

kulturális tevékenységet, biztosítva a lakosságnak a sokrétű kikapcsolódási és művelődési 

lehetőséget. 

A közművelődési tevékenység ilyen jellegű széttagoltsága eredményezheti pozitív és negatív 

folyamatok elindulását is. 

Negatív folyamatnak nevezzük, ha a közművelődési tevékenységet folytató intézmény, - a 

kialakult versenyhelyzet miatt -, piaci feltételekkel, szigorú gazdasági érdekek mentén 

kényszerül működni, ahelyett, hogy minden polgár számára térítésmentesen biztosítaná a 

szabad közművelődés lehetőségét.  

Pozitív folyamatnak lehet tekinteni, az azonos településen különböző kulturális színteret 

működtető egyesületek, szervezetek, intézmények kölcsönös és gazdasági érdek nélküli 

együttműködését annak érdekében, hogy közművelődési tevékenységükkel értéket 

teremtsenek a társadalom, a település polgárai számára.  

Intézményünkben mindig törekedtünk arra, hogy együttműködő, egymást segítő, partneri 

kapcsolatot tartsunk fenn a település civilszervezeteivel, egyesületeivel, intézményeivel, 

valamint a helyi vállalkozókkal. Tettük ezt többek között azért, mert a közművelődési 

szakemberek meggyőződésével valljuk, hogy a közművelődés adta lehetőségek, értékek 

egyformán megilletnek minden állampolgárt. 

 

A kultúra, a közművelődés gyakorlatilag értékek és érdekek generálója a helyi 

társadalomban. Az egyének számára különösen fontos a hely, ahol élnek, mivel az a 

mindennapi életük színtere. Az emberek kötődnek a környezetükhöz, településükhöz, mert 

úgy érzik, hogy ez az a tér, amelyben otthon vannak, amelyben ismerősen mozognak, 

amelyben jól tudják érezni magukat. Ezt az érzelmi viszonyt nevezhetjük lokális kötődésnek. 

Mennyiben érték ez? Többek között azért, mert ez az egyik olyan nagyon fontos momentum, 

melynek mentén a helyi társadalom működtethető. A kapcsolati háló mélysége és működése 

rendkívül fontos jellemzője egy helyi társadalom milyenségének. Jól működő helyi 

társadalom csak ott lehetséges, ahol gazdag, a helyi társadalom egészét átszövő a kapcsolati 

háló van. A jól kialakult kapcsolati háló éppen ezért érték! 
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Az Erkel Ferenc Művelődési Központ működési alapelvének gyökere a nyitottság és a 

befogadás, emellett a település életében mutatkozó szükségletek figyelembevételével az 

önálló kezdeményezések megvalósítására való törekvést tartjuk fontosnak.   

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.  

Korábbi években az új beruházás lehetősége mellett, együttműködéseket alakítottunk ki 

intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal abból a célból, hogy a programjainkat 

adott esetben külső helyszíneken rendezhessük meg. 

A 2019. évi szakmai munka tervezésénél a nagy tiszteletdíjas előadásainkra már a 

műsorváltoztatás joga mellett, a helyszínváltoztatás jogát fenntartva fogunk szerződéseket 

kötni. Színvonalas, nagy látogatói létszámot vonzó előadások rendezésével kapcsolatban 

együttműködünk a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal és a Széchenyi István 

Általános Iskolával.  

Komolyzenei hangversenyek megvalósításával kapcsolatban egyeztetünk a Budakeszi Római 

Katolikus Plébánia, a Budakeszi Református Templom és a Budakeszi Metodista Gyülekezet 

vezetőivel. 

2019-ben is megkötöttük szerződésünket az Interticket jegyirodával annak érdekében, hogy a 

Budakeszin és vonzáskörzetében élő lakosságon kívül, szélesebb körben, országosan és 

elérhetőek legyenek rendezvényeink, programjaink. Egyúttal programjainkra a jegyvásárlás 

online lehetősége is biztosítottá vált. 

 

III. Az intézmény működőképességének fenntartása funkcionális 

területek, személyi, tárgyi, dologi és gazdasági feltételek. 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ és tagintézménye, a Nagy Sándor József Emlékház 

Idegenforgalmi Információs Pont működőképességének fenntartását alapvetően négy tényező 

befolyásolja: funkcionális területek, személyi feltételek, tárgyi, dologi, és gazdasági 

feltételek.  

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ alapterülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtárral együtt: 

731 m². Ebből a Nagy Gáspár Városi Könyvtár felnőtt részlege, gyerekkönyvtára és a közös 

épületrészek összesen: 243 m², tehát az épület alapnégyzetméterének 1/3-a. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ épületének hasznos alapterülete: 340 m² 

Funkcionális területei: I. terem: 62 m², II. terem 39 m², III. terem 47 m², színpad 31 m²  

(I-II. teremmel egybenyitható, külön használatban nincs) = 179 m². 
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Előtér: 71 m² (átjáró forgalom miatt külön nem adható ki). Földszinti kiállító: 30 m². Alagsori 

konditerem: 60 m². Szabadtéri színpad és kert: 80+540 m² (színpad külön nem adható ki). 

Hasznos terület udvarral együtt: 960 m² 

 

Személyi feltételek: Az intézményben rendelkezésre állnak a kulturális közalkalmazotti 

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

rendelet melléklete alapján az előírt végzettségű szakemberek.  

Az intézmény dolgozóinak száma:  

- 5 főállású teljes munkaidős és 1 részfoglalkozású munkatárs. 

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

 

Átlag napi 8 órás munkarendben dolgoznak. 

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

szponzor kapcsolattartó, pályázatíró.  

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

munkakört és információs feladatokat is ellát. 

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

feladatokat, kiállítás rendezői-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 

feladatokat és éjszakai ügyeleteket is vállal. 

- 1 fő technikus, önkormányzati testületi ülések video- és hangrögzítése, 

dokumentálása, városi rendezvények technikusi teendői, városi, elsősorban oktatási 

intézmények rendezvényeinek technikai feladatait segíti. 

 

Részfoglalkozású 

1 fő idegenforgalmi és közművelődési munkatárs 6 órás, turisztikai programok szervezése, 

idegenvezetés, közművelődési és információs feladatok ellátása. 

 

Állandó külsős munkatárs 

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

 

A munkarend meghatározása és a munkaidő beosztása alapvetően a munkáltató joga és 

kötelessége. A munka törvénykönyve ugyanakkor több alternatívát is biztosít, a munkavégzés 

történhet kötött, vagy rugalmas munkarendben, esetleg egyéni beosztás alapján kötetlen 

munkarendben is. Intézményünkben a rugalmas munkaidő beosztás a meghatározó, 

(rendezvényekhez, nyitva tartáshoz való igazodás), egy havi munkaidőkeretben van 

tervezve a munkatársak munkaidejének beosztása. 

 

Középiskolai diákok közösségi szolgálatával kapcsolatban szerződéses viszonyban állunk a 

Nagy Sándor József Gimnáziummal és a BGSZC Szent István Közgazdasági 

Szakközépiskolája és Kollégiumával. 

 

Az intézmény nyitva tartása hétköznapokon, egy napon 21 óráig, valamint hétvégeken és 

munkaszüneti napokon rendezvényekhez igazodva nyitva tartunk. Nyitvatartási időn 

kívül az intézmény külön ügyeleti díjat fog számlázni a külsős rendezvényekre!  
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EFMK nyitva tartása 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

8-20 

óráig 

8-20 óráig 8-20.30 

óráig 

8-21 óráig 8-18 óráig rendezvényekhez 

igazodva  

rendezvényekhez 

igazodva 

 

Budakeszi Ifjúsági Klub keretében működő klubok nyitva tartása (konditeremben)  

Szerda Péntek 

16.00-17.00 óra között Zsonglőr Klub  

Vezeti: Papp Gergely 

17.00 órától „Harcosok klubja” aikido foglalkozás 

Vezetik: Keresztes Károly és Biczók Zsófia 

 

Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont (2092 Budakeszi, Fő 

u. 187.) őszi-téli időszakban előre egyeztetett időpontokban tart nyitva (pl. rendhagyó 

történelmi órák és csoportok), valamint időszaki kiállítások idején látogatható. 

Az Idegenforgalmi Információs Pont szolgáltatásainak ismertetésére az EFMK-ban történik, 

ahol kiadványainkat és tematikus túráinkat ismertetjük. 

 

Tárgyi-dologi feltételek: 

Az infrastruktúra, a technikai és egyéb eszközfelszereltség közepes, az emeleti bútorzat 

elavult. Az intézmény állagmegóvását lehetőségeinkhez képest szinten tartjuk, a BVV Kft. 

segítségével.   

Az állagmegóvás szinten tartása lassan már csak a baleset-megelőzés kategóriát meríti 

ki.  

- EFMK vészkijárati lépcsője ismét balesetveszélyes a lépcsőfokok töredezettek és 

hiányosak. 

- Szabadtéri színpad feljárati lépcsője nem szabályos, balesetveszélyes. 

- Az épületen belül a fali konnektorok és kapcsolók javítása szükséges. 

- LIFT további engedélyeztetésének határideje 2018. évben lejárt, 2019. december 20-

ig kaptunk haladékot annak felújítására. 

- A két gázkazán helyett már csak egy működik, mely állandó karbantartást igényel.  

Az intézmény minden évben az érdekeltségnövelő pályázatból tud tárgyi- és technikai 

eszközöket vásárolni, bővíteni. 2018 évben megtörtént a szabadtér színpadunk 

ponyvájának cseréje. 

 

Gazdasági feltételek:  

A 2019. évi költségvetés tárgyalása folyamatban van, előreláthatólag ezek az intézmény 

költségvetésének fő számai.  

Bevétel 

Önkormányzati támogatás, normatívával együtt 27.470 

Saját bevétel: szakmai jegybevételek 6 000 

Saját bevétel: bérleti díjak 7.000 

Áfa  1.900 

Pályázati támogatásokból szakmai kiadások fedezetére  6.000 

összesen  48.370 
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Kiadás 

Személyi juttatások 21.229 

Munkaadókat terhelő járulékok 5.864 

Bérjellegű kiadások összesen: 27.093 

Dologi kiadás épületüzemeltetés 15.277 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások szakmai 6.000 

Dologi kiadás összesen: 21.277 

összesen:  48.370 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 2018. évben a normatíva támogatás: 1210Ft/fő  

Minden évben költségvetés tárgyalásakor felhívom a figyelmet arra, hogy az EFMK 

költségvetésében szerepel az épületüzemeltetési kiadása. Intézményünk minden pályázati 

lehetőséget megragadva igyekszik csökkenteni a dologi kiadásait.  

A 2019. évben várható egy kazáncsere és lift felújítás szükséges.  
 

Az intézmény saját működési bevételeinél minden esetben figyelembe kell venni, hogy az 

alaptevékenységet jelentő közösségi művelődési formák és szolgáltatások többségükben nem 

nyereségorientáltak. 

Az alaptevékenységi körből, illetve szolgáltatásokból származó bevételi lehetőségek, az 

intézményi és települési adottságoktól és a mindenkori lakossági érdekhez társuló fizetőképes 

kereslettől függenek. 

A javasolt irányvonal a szakmai pályázatok növelése, a szakmai munka racionalizálása, és a 

többletbevétel visszaforgatása a működési és szakmai feladatokra. 

 

2019-as pályázati tervek 

 

Az érdekeltségnövelő pályázaton kívül az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 

a Zeneművészet Kollégiuma, NEFMI, Csóri Sándor Alap, Bethlen Gábor Alap a Magyar 

Népművelők Egyesületének pályázati kiírásaira adtunk és adunk be pályázatot.  

A kulturális pályázatok célja általában az, hogy támogassák a települések kulturális 

értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását, együttműködési lehetőségeket 

teremtsenek a kulturális élet fejlesztésére, erősítsék a közösségi élményt és összetartozást, 

elősegítsék a helyi életminőség javítását. 

 

2018. évben elkészített 2019. évre beadott pályázataink: 

 

 

2018-ban benyújtott pályázatok, melyek 2019. évben kerülnek 

megvalósításra 

Elnyert támogatási 

összeg 

NEFMI Budakeszi Népdalkör  600.000 

NEFMI táncházak 1.000.000 

Ebből 2019 évben felhasználható 1.600.000 

 

 

2018-ban benyújtott pályázatok, melyek 2019 évben kerülnek 

megvalósításra 

Elnyert támogatási 

összeg 

NKA Zeneművészet Kollégiuma komolyzenei koncert 500.000 Ft 
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NKA Szépirodalom Kollégiuma  

Családi Nap az irodalom jegyében 
?Ft 

NKA Zeneművészet Kollégiuma 

Kortárs gyermek koncertsorozatra 
500.000Ft 

NKA Szépirodalom Kollégiuma 

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

Bethlen Gábor Alap 

Beregdéda-i Kultúrcsoport meghívása  
?Ft 

Eddig mindösszesen:  1.000.000Ft 

 

2019–ben megjelenő kiírások szerint, az alábbi pályázatokra készülünk: 

 

Pályázat kiírója Pályázati cél 

NKA Zenei Kollégiuma 

Magyarországi hagyományos komolyzenei 

hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy 

hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű 

rendezvények megvalósítása). 

NKA Zenei Kollégiuma Ismeretterjesztő komolyzenei vetélkedők megvalósítása. 

NKA Zenei Kollégiuma 
A magyarországi amatőr kórusmozgalom 

tevékenységének támogatása. 

NKA Zenei Kollégiuma 

A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység 

támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, 

társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak 

megerősítése. 

NKA Halmos Béla Program 

Ideiglenes Kollégium 

Táncházak 

NEFMI Táncházak 

NEFMI Népdalkörök 

 

V. Erkel Ferenc Művelődési Központ közművelődési tevékenységei 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai, felméréseink, az intézményről megjelent szakmai vélemények- 

illetve a legfontosabb véleményformáló közösség - látogatóink pozitív visszajelzései arról 

biztosítanak bennünket, hogy szükség van az Erkel Ferenc Művelődési Központ által nyújtott 

kulturális, közművelődési tevékenységekre. Az intézmény facebook oldalán közel 2600 fő 

kedvelőnk van. 

 

Valamennyi korosztály számára szervezünk, biztosítunk művelődési, oktatási, szabadidős és 

szórakozási alkalmat. Segítjük a társadalmi beilleszkedést, a munkához való jogot, az 

életminőség javítását: tanfolyamainkkal, ismeretterjesztő, közhasznú, alkotó, 

egészségmegőrző vagy a szabadidő hasznos eltöltésének témája köré szerveződő kis 

közösségekkel, klubjainkkal, színházi, zenei rendezvényeinkkel. 
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Közművelődési alaptevékenységek 

 

1. Állami és társadalmi ünnepek, évfordulók szervezése, azok színvonalas megrendezése, 

az ünnepek fontosságának tudatosítása: kiemelt városi rendezvények és programok. 

2. Közösségi tér rendezvényei! 

3. 2019. évi pályázati támogatásból megvalósuló rendezvényeink  

4. Ismeretterjesztő, művészeti egészségmegőrző szabadidős klubok, tanfolyamok 

5. Helyi közösségi kultúra: civilszervezeti együttműködés 

6. B.I.K. Budakeszi Ifjúsági Klub 

7. Nyári szünidei táborok 

8. Hagyományőrző rendezvények 

9. Színházak, előadói estek, szórakoztató rendezvények, családi programok gyerekeknek 

és felnőtteknek 

10. Kiállítások 

11. Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenységek 

12. Szolgáltatások 

13. Információs szolgáltatás, ügyelet 

 

V.1. Kiemelt városi rendezvények és programok 

 

A városi rendezvények kiadásai külön költségvetésben szerepelnek, melyek éves összege 6 

millió Ft.  

Intézményünk szervezi a Magyar Kultúra Napját, Kultúrházak éjjel-nappal programot, 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, Városi Majálist, Városi Gyermeknapot, Hősök 

Napja megemlékezést, Nemzeti Összetartozás Napját, Erkel Ferenc Emléknapokat, Idősek 

Világnapját, Aradi Vértanúk megemlékezését, Mezei Mária Emléknapot, Nyugdíjasok 

karácsonyi ünnepségét, valamint a Budakeszi karácsonyt az új közösségi téren. 

A Polgármesteri Hivatallal közösen szervezzük a Családi Nap Fesztivált, az augusztus 20-ai 

ünnepséget, a Budakörnyéki Sörfesztivált, október 23-ai ünnepséget.  

A Polgármesteri Hivatal önállóan szervezi a március 15-ei ünnepséget, Pedagógusnapot, 

Semmelweis Napot és az Adventi Városi ünnepet, a rendezvényekhez helyszínt vagy 

technikai segítséget adunk. 

Dátum 

2019. év  
2019. évi Városi rendezvények Szervező 

intézmények, 

szervezetek 

01. 22. kedd 

18.00 óra 

Magyar Kultúra Napja  

„Hangok és szavak” Pápai Erika Jászai-Mari-díjas 

színművész önálló estje 

EFMK 

02. 15. péntek 

16.0001.00  

Kultúrházak éjjel-nappal 

Tipegő táncház,  

Keszi táncház  Szigony zenekar és Rojtos 

együttes, "Visszatekintő" fotókiállítás 

EFMK 

02. 25. kedd  

18.00 óra 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

Szász Attila: Örök tél című film vetítése 

EFMK 

 

03. 14. 

csütörtök 

 17 óra 

1848-49. Forradalom és Szabadságharc 

Március 15-i Városi Ünnepsége 170. évforduló!  

Önkormányzat, SZIA, 

EFMK 

05. 01. szerda 

10.00 

MAJÁLIS a közösségi téren 

 

EFMK 
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05.24. péntek Beregdéda testvértelepülésről a csoport 

fogadása 

Önkormányzat, EFMK 

05. 25.  szombat 

 

Városi Gyermeknap a Mamutfenyőknél  Önkormányzat, EFMK 

05. 26. vasárnap  

18.00 óra  

Hősök napja I.világháborús emlékműnél temetőben Önkormányzat,EFMK,

Szépítő Egyesület 

06. 04. kedd 

10.00 óra 

 

Nemzeti Összetartozás Napja, nemzeti 

emléknap  A Trianoni békeszerződés emléknapja 

az I. Világháborús emlékműnél 

Önkormányzat, 

EFMK  

06. 07. péntek 

16.00 óra 

Pedagógusok Napja  

(Hivatalban vagy iskolában) 

 

Önkormányzat, EFMK 

06. 1415. 

péntek-szombat 

06. 14. péntek 

XXXI. Erkel Ferenc Emléknapok 

Erkel Ferenc halálának 126. évfordulója 

Erkel c. film vetítése a közösségi téren 

Önkormányzat, 

EFMK, 

Erkel Ferenc Társaság 

06. 15. szombat Erkel Kórusok Találkozója az EFMK-ban EFMK 

07. 01. hétfő 

 
Semmelweis Nap a Polgármesteri Hivatalban Önkormányzat 

08. 20. kedd 

10.00 óra 

Ünnepi testületi ülés és díjátadók a Millenniumi 

emlékműnél  

Önkormányzat, EFMK 

08. 24. szombat XXV. Családi Nap Fesztivál a Farkashegyi 

repülőtéren  

 

Önkormányzat,  

EFMK 

09. 1314. 

péntek-szombat 

II. Budakörnyéki Sörfesztivál 

Budakeszi Város testvérvárosaival és a 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulással 

közösen  

Önkormányzat, EFMK 

09. 26. 

csütörtök 15.00 

Idősek Világnapja  Önkormányzat, EFMK 

09. 28. szombat V. Szent Mihály Napi mulatság 

a Fő téri parkban ? 

Önkormányzat, 

EFMK 

10. 04. péntek Aradi Vértanúk Emléknapja Önkormányzat, NSJG, 

EFMK, BHKE 

10. 16. szerda 

  

 

XXXI. Mezei Mária Emléknap Önkormányzat, 

EFMK, MMKE, 

Kompánia 

10. 23. szerda 1956-os forradalom és szabadságharc 63. 

évfordulója 

Önkormányzat, EFMK 

12. 06.  

csütörtök 

Város nyugdíjasainak karácsonya Önkormányzat, 

EFMK 

12.07. 

szombat 

Jég és Fény Fesztivál és Városi Mikulási 

ünnepség  

Önkormányzat, 

EFMK  

Összesen: Önkormányzati városi rendezvénytervben Önkormányzat 

 

A Városi rendezvények önkormányzati támogatásait a nagyrendezvények esetében: Majális, 

Gyermeknap, Erkel Napok, Családi Nap, Szüreti mulatság minden esetben támogatásokkal, 

bérleti díjakkal kell kiegészíteni. Forráshiány előteremetését az EFMK szakmai munkatársai 

végzik, kivétel a Családi Nap Fesztivál, ahol az önkormányzat munkatársaival közösen 

folytatják ezt a tevékenységet. 
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A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája 2019-ben indította el szakmai 

műhely sorozatát, melynek 2019. május 14-én egyik állomása leszünk!  
A szakmai műhely megszólítja a megyei intézményrendszerben dolgozó szakembereket, az 

önkormányzatok munkatársait, valamint mindazon civil szervezeteket, akik valamilyen 

formában közösségekkel, közművelődéssel foglalkoznak, így a közművelődési statisztikai 

adatszolgáltatás alanyait is. 

 

XXXI. Erkel Ferenc Emléknapok:  

Június 14-én, pénteken 16.30 órakor megemlékezés az Erkel szobornál. 

21.00 órakor a nyári kertmozi szezonnyitó eseményeként vetítjük az Erkel című filmet, 

amelyet Keleti Márton rendezett 1952-ben, Pécsi Sándor főszereplésével. 

 

2019. év  Ady Endre halálának 100. évfordulója 

Száz évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. Csinszkával (Boncza Bertával) 

1911-től leveleztek, 1915 márciusában házasodtak össze. A kapcsolatukat megidézve 2019 

tavaszán szeretnénk egy Ady-Csinszka estet megrendezni. 

2018 decemberében pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi 

Kollégiumába.  

 

XXV. Családi Nap Fesztivál:  

A 2019 évben a Családi Nap Fesztivál 25 éves Jubileumára kerül sor.  A Jubileumi évforduló 

kapcsán elmúlt 25 év nagyobb eseményéről szeretnénk egy összeállítást készíteni. melyet  a 

LED falon keresztül szeretnénk levetíteni.  A helyszín adta lehetőségeket kihasználva az 

utóbbi években légi bemutatóval, vidámparkkal, nagy koncertekkel, tűzijátékkal bővült a 

város nagyrendezvénye. 

 

II. Budakörnyéki Sörfesztivál 

2019. szeptember 1314-én a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás második alkalommal 

rendezi meg a II. Budakörnyéki Sörfesztivált a Buda környéki települések és az EFMK 

közreműködésével. 

 

2019. december 7. szombat Jég és Fény Fesztivál, jégpálya-avatás, művészeti csoportok 

előadásai, koncert, adventi kézműves vásár. 

 

V.2. Ismét Nyári KERTMOZI a Közösségi téren  

 

2019 nyarán az EFMK nyári kertmozi programjának keretében értékes filmművészeti 

alkotásokat és szórakoztató filmeket egyaránt vetítünk az elmúlt évek filmterméséből. 

Elsőként Keleti Márton Erkel című filmjét tűzzük műsorra a XXXI. Erkel Nap 

alkalmából. A kiválasztott közönségfilmekkel a könnyed nyáresti szórakozásra vágyóknak 

kedvezünk, a rangos díjakkal elismert művészfilmek fontos társadalmi, családi, lélektani 

kérdésekről szólnak. A tévécsatornák túlnyomórészt kommersz, szórakoztató játékfilmeket 

sugároznak, az art filmeket általában a kései műsorsávban érhetők el, emiatt is fontosnak 

tartjuk, hogy a művészileg értékes alkotások eljussanak Budakeszi közönségéhez.  

 

Megnevezés / Filmvetítés Dátum 

Keleti Márton: Erkel c. film vetítése (1952) június 14. péntek, 21.00 óra 

Kertmozi art 

Bacsó Péter: Balekok és banditák (1996) 

június 19. szerda, 21.00 óra 

Kertmozi június 21. péntek, 21.00 óra 
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közönségfilm 

Kertmozi art 

Szász János: Félvilág (2015) 

július 17. szerda, 21.00 óra 

Kertmozi 

közönségfilm  

július 19. péntek, 21.00 óra 

Kertmozi art 

Szilágyi Zsófia: Egy nap (2018) 

augusztus 21. szerda, 21.00 óra 

Kertmozi 

közönségfilm 

augusztus 23. péntek, 21.00 óra 

 

Rossz időjárás esetén az EFMK szabadtéri udvarában vagy az emeleten tartjuk a vetítéseket. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A közösségi tér adottságait figyelembe véve a kültéri sakktáblán kívül próbálunk további 

mobil sport- és játékeszközöket is kitelepíteni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak. 

 

Szezonálisan tervezünk gombaismereti tanfolyam indítását tervezzük, továbbá virág- és 

kertészeti kiállítás megrendezését  a rendezvény lehetőséget teremtene csemete-kertészek, 

dísznövénytermesztők és - értékesítők találkozójára. Alkalmat ad fűszer- és gyógynövények, 

ősszel pedig gyümölcsfák és örökzöldek árusítására. Karácsony előtt egyhetes karácsonyi 

kézműves kirakodóvásárt rendezünk.  

 

V.3. Ismeretterjesztő, művészeti, egészségmegőrző, szabadidős klubjaink, 

tanfolyamaink  
Program megnevezése Időpont (nap/óra) Tanfolyam-, klub-, 

foglalkozásvezető 

Időstorna 

 

hétfő és csütörtök 09.0010.00, 

10.0011.00 

Herczeg Ágnes 

 

Tücsök-zene kedd 11.0012.00 Kása Júlia 

Zumba kedd és csütörtök18.0019.00  Aznar Martinez Izabella 

Jóga  szerda 18.1520.15 Vándor Andrea 

KRESZ konzultáció csütörtök 15.0017.00 Szűcs Lajosné ABC 

Autósiskola 

Lakberendezési tanfolyam Február 6. szerda 18.0021.00 

Február 13. szerda 18.0021.00 

Február 18. hétfő 18.0021.00 

Február 27. szerda 18.0021.00 

Március 6. szerda 18.0021.00 

Március 13. szerda 18.0021.00 

Tasnádi György 

belsőépítész, 

lakberendezési szakértő 

   

Zsonglőr Klub szerda 16.0017.00 Papp Gergely 

Harcosok Klubja péntek 17.0019.00 Biczók Zsófi és Keresztes 

Károly 

 

Budakeszi Népdalkör csütörtök 18.0019.00  Kis Csongor Áronné Ilus 

Évelők Népdalkör péntek 9.3011.00 Nyitrai Lilla 

Keszi táncház minden hónap második szombat Nyitrai Tamás 

Zwickl Polka Partie minden hónap 2. vasárnap Zwickl Mihály 

Vass Lajos Népzenei 

Szövetség 

negyedévente Kis Csongor Áron 

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub csütörtök 15.00 óra Arányi Imréné Jolika 
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Borostyán Nyugdíjas Klub csütörtök 15.00 óra Dorkáné Bomba Jolika 

Korányi Diabetes klub páratlan hónap utolsó kedd 

14.00 óra 

Gyurcsáné Kondrát Ilona 

   

Budakeszi Vöröskereszt  előre egyeztetett időpontokban  Szabó Ákos Péter 

Budakeszi Hagyományőrző 

Katonai Egyesület 

évente 2 alkalommal Berlinger Gábor 

Budakörnyéki Íjász Egyesület évente 2 alkalommal Oláh István 

Budakeszi Szépítő Egyesület  évente 2 alkalommal Hidas Mátyás 

Budakörnyéki Székely Kör évente Bege Attila 

Gyermek, Ifjúsági képzések-oktatások 

citera, népzene hétfő 17.3018.30 

Kis Zenede Alapfokú 

Művészeti Iskola 

jazz dob kedd 13.0019.00 

dob szerda 16.0019.00 

klarinét  csütörtök 15.3020.00 

modern tánc (jazz tánc)  csütörtök 16.0017.30 

szolfézs és egyéni zeneoktatás péntek 17.3018.00 

 

V.4. Helyi közösségek: civilszervezeti együttműködések. 

Civil szerveződések segítése 

A művelődési központ továbbra is vállalja, hogy a civil szervezetek figyelmét felhívja az 

aktuális pályázati lehetőségekre, szükség esetén együttműködő partnerként azok 

lebonyolításában is segít. Budakeszin öntevékeny civil szerveződések harmadának működési 

helye, többségének rendezvényi helyszíne a művelődési központ. Ezért az intézmény egyik 

felvállalt feladatköre a rendezvények feltételeinek biztosítása. Farsangi bálok, karácsonyi 

ünnepségek, közgyűlések, fórumok, egyedi civil rendezvények. 

Közművelődési és turisztikai feladatainkat segítő civil szervezetek: A Budakeszi Katonai 

Hagyományőrző Egyesület, Budakörnyéki Székelykör, MÁV Repülő és Ejtőernyős Sport 

Egyesület, Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Kör Egyesülete, Budakeszi 

Hagyományőrző Kör asszonykórusa és az Edelmann Rezső Vegyeskar, valamint a Budakeszi 

Népdalkör, Herceg Tánccsoport és Bojtár Népzenei Egyesület, Kompánia Színházi Társulat, 

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület, Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi 

Parkerdő Zrt. (Budakeszi Vadaspark, Budakeszi Arborétum, Budakeszi Erdészet, Keszi-Art 

Egyesület, Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus.) 

 

Gyulai Erkel Ferenc Társaság  

Gyula városában megalakult Erkel Ferenc Társaság célja a város híres szülötte, Erkel Ferenc 

emlékének ápolása, életművének népszerűsítése. Elnöke: Somogyváry Ákos karnagy, Erkel 

Ferenc leszármazottja, a Budakeszi Erkel Napok szakmai segítője. 

 

Kölcsey Társaság 

A Társaság célja Kölcsey Ferenc és műve, különösen a Himnusz kultuszának fenntartása, 

illetve elmélyítése. Ennek érdekében a társaság könyveket ad ki, programokat rendez és 

emlékhelyeket tart fenn Magyarországon és Romániában. A társaság kezdeményezésére vált 

január 22-e a Magyar Kultúra Napjává. Intézményünk folyamatos szakmai együttműködésben 

áll az egyesülettel. Rendszeres vendégeink a Magyar Kultúra Napján és az Erkel Ferenc 

Napokon. 
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Mezei Mária Kulturális Egyesület legfontosabb célja Mezei Mária Kiváló és Érdemes 

művész szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása. Budakeszihez kötődő, a magyarság 

szellemi örökségének létrehozásában közreműködő alkotó művészek emlékének, szakmai 

tevékenységének közvetítése, támogatása, őrzése. Az egyesületnek tagja egy munkatársunk.  

A Mezei Mária Emlékház jelenleg nem látogatható, a felújítást követően tárlatvezetéseket 

tartunk az érdeklődőknek, kulturális programokat szervezünk, a Mezei Mária Kulturális 

Egyesülettel és a Kompánia Színházi Társulattal együttműködve. 

2019. A külhoni magyar gyerekek éve!  

Beregdédai Kultúrház és az EFMK kulturális együttműködése 

Az együttműködés célja, hogy a két szervezet között folyamatos, közművelődési tartalmú 

szakmai partneri kapcsolat működjön. 

A megállapodás hátterét a két szervezet közművelődési alapfeladatai adják, szemelőt 

tartva a magyar nemzet határok feletti összetartozását Kárpát-medencei anyanyelv és 

kulturális értékeinek átörökítését, ápolását. 

Az együttműködés tárgya, területei: 

Az együttműködő felek kijelentik, hogy a közművelődés céljaival megegyezően közös 

törekvésük a Kárpát-medencei magyar nemzeti kulturális értékeinek a megőrzése, 

közvetítése, a kulturális alkotófolyamatok támogatása, a közműveltség és közösségei 

tartalmi tevékenységének gazdagítása, a szakma innovációs és minőségorientált 

fejlesztése. E célok sikeres megvalósulása érdekében egymást kölcsönösen 

együttműködő partnernek tekintik. 

Az együttműködést szemellőtt tartva pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor Alaphoz, 

hogy a Beregdédai Kultúrcsoportot május 24-re Budakeszire hívjuk, és itt vendégül 

látjuk valamint „Táncház határok nélkül” címmel néptánc találkozót szervezünk.  

 

Civil szervezetek rendezvényei 2019-ben:  

 

Január 3. csütörtök 

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok pótszilvesztere 

Január 26. szombat 

19.00 óra 

Tarkabarka Óvoda farsangi bálja 

Február 9. szombat 

19.00 óra 

Nagy Sándor József Gimnázium bálja 

Február 16. szombat  

19.00 óra 

Székelykör farsangi bálja 

Február 17. vasárnap  

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok farsangi bálja 

Február 28. csütörtök 

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Március 7. csütörtök  

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok közös nőnap 

Május 23. csütörtök 

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Május 28. kedd 

15.00 óra 

Diabetes Klub 

Augusztus 15. csütörtök 

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Szeptember 22. vasárnap 

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok szüreti bál 
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Szeptember 24. kedd 

15.00 óra 

Diabetes Klub 

Október 19. szombat 

19.00 óra 

Székelykör bál 

November 14. csütörtök 

15.00 óra 

Nyugdíjas Klubok közös névnap 

November 16. szombat  Szivárvány Óvoda bálja 

November 23. szombat Pitypang Óvoda bálja 

November 28. kedd 15.00 

óra 

Diabetes Klub 

December 5. csütörtök 

15.00 óra 

Város Nyugdíjasainak karácsonya 

December 11. szerda 

15.00 óra 

Borostyán Klub karácsonya 

December 12. csütörtök 

15.00 óra 

Fenyőgyöngye Klub karácsonya 

December 14. szombat Székelykör karácsonya 

December 16. hétfő Hagyományőrző Kör Egyesület 

December 27. péntek Előszilveszteri jégdiszkó Dj Stadyval 

December 28. szombat Előszilveszteri Keszi táncház 

 

V.5. BIK - Budakeszi Ifjúsági Klub 

 

2019. évben tervezett programok:    

Időpont Program 

Február  Diavetítés óvodásoknak 

Március 23. Családi túra a Béka-tóhoz 

Március 27. 17.00 óra Diavetítés óvodásoknak 

Április 24. 18.00 óra 
Interaktív előadás az Ökokeszi közösséggel a Föld Napja 

alkalmából 

Május 
Tematikus túra - Budakeszi-Makkosmária-Szépjuhászné 

Téma: Gombaismertetéssel egybekötött kirándulás - Gábor Emese 

Június Családi túra a Budakeszi-Normafa  

Augusztus Keszikerülő kerékpártúra - Családi Nap Fesztivál  

Szeptember Kiss Zenede művészeti iskola évnyitó koncertje 

Október Budakeszi Arborétum munkatársainak előadása a 

Madármegfigyelési világnap, Állatok világnapja alkalmából 

Október Rajzfilmünnep 2019  filmvetítés gyerekeknek és kamaszoknak 

November Kártyázás és társasjátékozás 

December Előszilveszter, jégdiszkó 

 
A Budakeszi Ifjúsági Klub keretében néhány alkalommal családi túrákat szervezünk, továbbá 

interaktív ismeretterjesztő előadásokat szakértők bevonásával. Idén szeretnénk csatlakozni az 

Országos Rajzfilmünnep rendezvényhez és több korosztálynak vetítenénk animációs filmeket. 

A Budakeszin élő középiskolás diákokat 2019-ben szeretnénk hatékonyabban megszólítani, és 

nekik szóló, vonzó programokkal a művelődési központba hívni. A tavalyi tapasztalataink 

alapján a fiatalok az általuk jól ismert és a velük közel egykorú zenészek, zenekarok 

koncertjeire kíváncsiak (pl. az Aurevoir. ovációval fogadott koncertje az őszi sörfesztiválon és 

a Rock-Keszin fellépő helyi és környékbeli formációk koncertjei: Soulbreakers, Kispárna, 

Next Generation). A rendkívül költségigényes programok megrendezésére igyekszünk 

pályázati forrást találni.  
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V.6. Nyári szünidei táborok  

 

Budakeszi Város Önkormányzata és a Hegyvidéki Önkormányzat közös nyári napközis 

tábora. Indulási - érkezési helyszíne intézményünk. 

Tervezett nyári napközis táborok: Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola könnyűzenei 

tábora, BIK Zsonglőr tábora. 

Bagolyvár kalandtábora:  

Mesél az erdő ovisoknak 

A népmesék állatszereplői kelnek életre a játékok során. A kalandtúrákon játékos 

nyomozások során ismernek meg a gyerekek néhány őshonos állatot. A színpadi előadáshoz 

szükséges egyszerű jelmezek, kellékek és díszletek elkészítése is a résztvevők feladata lesz. A 

beszédfejlesztés, a színpadi mozgás, a kommunikáció játékos fejlesztése minden foglalkozás 

alapfeladata. A közösen színpadra állított mesékből pénteken kisebb előadást rendezünk. 

Természetismeret a természetben iskolásoknak 

Izgalmas kalandokkal várjuk az első-negyedik osztályos gyerekeket, akik szeretnek 

nyomozni, kedvelik az állatokat, növényeket, a természeti környezetet. Az élményprogramok 

keretében reggel felfedező kalandtúrára indulunk, melynek során a gyerekek játékosan 

ismerkednek meg az erdő nevezetes fáival, állataival. Délutánonként az alkotóműhely 

foglalkozásokon a délelőtt gyűjtött termésekből, faágakból készítünk esztétikus és praktikus. 

alkotásokat. A közeli Vadaskertbe minden nap ellátogatunk, növények, állatok utáni 

„nyomozásokkal” fejezzük be a napot. 

 

Nyári szünetben 

A kültéri játékok a fiatalok rendelkezésére állnak, bejelentkezés alapján: pingpongasztal, teke, 

társasjátékok, sakk, go. 

 

 

V.7. Hagyományőrző rendezvények 

 
KESZI TÁNCHÁZ házigazdája a Rojtos Együttes, Nyitrai Tamás vezetésével. 

Vendégzenekarok többek között a Szigony zenekar Kerényi Róbert vezetésével és a "Szamek 

Lili és barátai" elnevezésű népzenekari formáció is.  

A táncház kulturált, igényes szórakozási, kapcsolatteremtő, integrációs lehetőséget biztosít, 

közös családi program, fontos kikapcsolódási lehetőség minden korosztály számára. 

Minden évben pályázatot készít intézményünk, melyet a Nemzeti Kulturális Alap 

Népművészeti Kollégiumához nyújtunk be, több-kevesebb sikerrel támogatásban részesül 

rendezvénysorozatunk. 2018. évtől a táncház működését a Csoóri Sándor Program 

támogatja. A hagyománnyá lett Évzáró Táncházat ebben az évben is megrendezzük 

vendég együttesek meghívásával. 

 

A minden hónap 2. vasárnapján rendezett ZWICKL POLKA PARTIE, a 12 tagú sváb 

fúvószenekar Zwickl Mihály vezetésével a sváb hagyományok őrzését szolgálja. Az 

elsősorban közép és nyugdíjas korosztályt érintő programra nemcsak Budakesziről, hanem 

más sváb településekről is érkeznek vendégek pl. Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, 

Vecsés. 

Működésük segítése érdekében rendszeresen pályázunk/pályáznak Budakeszi Város 

Önkormányzata és a Budakeszi Német Önkormányzat által kiírt pályázatokon is. 
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A Budakeszi Népdalkör a Vass Lajos Népzenei Szövetséggel együtt minden évben, 

júniusban rendezi meg hagyományos NÉPZENEI TALÁLKOZÓ-ját, amely a 

népdalkörök, népzenei, néphagyományokat éltető csoportok hagyományőrzését szolgálja. 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja, segítse a 

Kárpát-medencében élő és működő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, 

nyugdíjas éneklő csoportokat, a népzenét, néphagyományainkat éltető közösségeket, 

embereket. Segíti a csoportok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok 

átadását. 

 
A Budakeszi Népdalkör, az Erkel Ferenc Művelődési Központ saját művészeti alkotó 

közössége Kis Csongor Áronné vezetésével 1987-ben alakult meg. Budakeszin működő 

óvodák óvónőiből, azzal a nem titkolt céllal, hogy a 3-7 éves gyermekek magyar népzene, 

népdal iránti érdeklődését felkeltse, s életüknek e döntő szakaszában megalapozza.  

"Énekes műhely" címmel minden évben ősszel rendezik meg Budai Ilona vezetésével a 

népzenei továbbképzést. 

A népdalkör több alkalommal is szerepelt - Budakeszin kívül - Pesterzsébeten a Csili 

Művelődési Központban, illetve a Pest megyei Népdalkörök találkozóin - Tápiószecső, 

Vácszentlászló, Fót, Vecsés, Mogyoród, Zsámbék, valamint másutt megrendezett 

találkozókon, így: Csákváron, Mezőkövesden, Vácott stb., ahol rendszerint aranyoklevelet 

vagy különdíjat kaptak. A Budakeszi Népdalkör rendszeresen indul pályázatokon, pl. a 

Budakeszi Város Önkormányzata által kiírt önszerveződő közösségek pályázatán is. 

 

V.8. Színházak, előadói estek, szórakoztató rendezvények gyermekeknek és 

felnőtteknek 

A művelődési központba rendszeresen járó közönségünk körében felmérést végeztünk, 

ami alapján új előadássorozatot indítottunk el, melynek előadói közismert, nagysikerű 

írók, televíziós és színházi szakemberek. 

 

Gyermek korosztálynak szóló programok 

Program megnevezése Tervezett időpont Előadó, foglalkozásvezető 

Pók- és rovarkiállítás Január 11. péntek 16.00-19.00 Krai Gina 

BonBon Matiné 

programsorozat: 

Jancsi és Juliska zenejáték 

 

Szerencsés János zenejáték 

 

 

Március 9. szombat 11.00 óra 

 

Október 19. szombat 11.00 óra 

 

 

Meskó Ilona és Lukácsházi 

Győző 

Lukácsházi Győző, Dobozy 

Ágoston, Szerda Árpád 

Lego kiállítás Április 11-14. csütörtök-

vasárnap 

Az 1-es Villamosklub 

rendezésében 

Városi Majális Május 1. a közösségi téren Művészeti csoportok  

Városi Gyermeknap 

A fán lakó gyermekek  

Május 25. szombat  

mamutfenyőknél 

Danny Bain interaktív meséje 

különleges ghánai hangszer 

Fabók Mancsi bábszínháza szervezés alatt Fabók Mariann 

Kifli együttes November 9. szombat  

Ifjúsági- és felnőtt korosztálynak szóló programok 

Program megnevezése Tervezett időpont Tervezett előadó 
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Előadóestek, 

közönségtalálkozók:  

 

Január 22. kedd 18.00  Hangok és szavak  Pápai Erika 

önálló estje 

Január 30. szerda 19.00  Kicsivel zöldebben  Ökoanyu  

Nagy Réka előadása  

Február 20. szerda 19.00  Mérő László előadása: Mindenki 

másképp egyforma  

2019. március  

nyertes pályázat esetén 

Ady-est Ady Endre halálának 100. 

évfordulója alkalmából 

Április 1. hétfő 18.00 Jól értem a gyerekemet?  Vekerdy 

Tamás előadása 

Április 17. szerda 19.00 Istenek és emberek  Kepes András 

előadása 

Szeptember 23. hétfő 

19.00 
Elégedetten az élettel   

Pál Feri atya előadása 

November 20. szerda 

19.00 
Félbevágott pipafüst   

Berecz András estje  

Időpont egyeztetés 

folyamatban  

Bagdy Emőke előadása  

Időpont-egyeztetés 

folyamatban 
Bánó Attila 

Időpont-egyeztetés 

folyamatban 
Müller Péter 

   

Zenés esték, koncertek Tervezett időpont Tervezett előadó 

Január 19. szombat 

18.00-21.00 

Előfarsangi maskarás jégdiszkó Dj. 

Stadyval 

Február 
Maszkabál a The Old Show 

zenekarral 

Március 8. péntek 19.00 Kárász Eszter Padam c. sanzonest 

Szeptember Rock-Keszi keretében koncertek 

Október 11. péntek 19.00 Sárik Péter és Falusi Mariann estje 

Stand up Comedy előadás 
Időpont-egyeztetés 

folyamatban Bödőcs Tibor 

 

V.9. Kiállítások 
 

2019-ben tervezett kiállítások az Erkel- Mini Galériában és az emeleten.                                
                                   
                                  

 

Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Január 7 - 25-ig festmény Kovácshegyi Olga 

Január 28 - február 15-ig festmény Krupa József 

Február 18 - márc. 10-ig Festmény, grafika, 

ólomüveg, ásvány-

ékszer 

Herb Veronika 

március 11 - 31-ig festmény Kreatív Kör I. 

Április 1- április 22-ig festmény Kreatív Kör II. 

április 23 - május 12-ig festmény V. Szakácsi Éva  

Május 13 - június 2-ig festmény Velich Sándor 

Június 3 - június 23. festmény Katona Eszter 

Nyári szünet   

augusztus 12 - szept. 2-ig festmény Mészőly Zsófia 
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szeptember 3 - 22-ig   

Szept. 23 - október 14-ig   

október 15 - nov. 3-ig    

November 4 - nov. 24-ig   

november 25 - dec. 22-ig   

 

Április 11-14. Lego város és Vasútmodell kiállítás az I. Villamosklub rendezésében. 

 
A kiállítások az Erkel Galériában általában 3 hét időtartamúak. 

Az emeleten rendezvényekhez igazodó időintervallumban. 

 

V.10. Terembérleti és egyéb tevékenység 
 

Bérleti díjból származó bevételi kötelezettségünk 7.000e Ft, melyből 600e Ft tanfolyami 

bevétel. Termékbemutatókra az intézmény termeit nem adjuk bérbe! 

 

Bababörze - bolhapiac: 

Babaruhabörze minden évben tavasztól őszig 6 alkalommal kerül 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, melynek minden 

alkalommal 200-250 fő látogatója van. 

 

Zsibvásár: 

A Bababörze mintájára elindítottunk egy Zsibvásárt is, melyet szintén évente 6 

alkalommal tervezünk megrendezni. A Zsibvásár keretében elsősorban használati 

tárgyakat, játékokat, felnőtt ruhákat, könyveket, "kincseket" várunk csereberére, eladásra. 

 

Állandó bérlők: 

Stelázsi - Zöldségkereskedés 

 

V.11. Szolgáltatások 

 

 Fénymásolás: fekete-fehér, színes, A/3 és A/4 méretben,   

 Információs szolgáltatásunk tájékoztatja az érdeklődőket az intézmény programjairól, 

a városi rendezvényekről, a főváros és a környék rendezvényeiről. 

 Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök: vásárok, sportversenyek, 

vetélkedők szervezése. 

 Plakát- és meghívókészítés 

 Reklámtábla-készítés 

 Előtéri tévében reklámújság  hirdetés készítése és folyamatos megjelenítése 

 Ingyenes internet-kapcsolat (wifin keresztül) biztosítása a látogatók számára 

 

V.12. Információs szolgálat, ügyelet 
 

 A munkatársak az intézmény nyitvatartási ideje alatt folyamatosan, munkájuk mellett     

információs szolgálatot és ügyeletet látnak és láttak el. 

 Szakképzett népművelők tartalmi és adminisztrációs munkájuk mellett adnak  

tájékoztatást rendezvényeinkről, tanácsot a programok kiválasztásához. 

 Koordinálják a termek igénybevételét. 
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 Tájékoztatás és információnyújtás alapvető szolgáltatásokról, látnivalókról,  

szabadidő-eltöltési lehetőségekről. 

 Szállásközvetítés, közlekedési információ, közérdekű információk (szerelő,  

vállalkozó, kábeltévé stb.) 

 Rendezvényeken szakmai közreműködés. 

 Turisztikai tájékoztatás, idegenforgalmi szolgáltatás. 

. 

 

VI. PR-tevékenység 

Közönségkapcsolat (tv, rádió, online oldalak, műsorfüzet)  

 

2019-ben is törekszünk reklám-propaganda tevékenységünkkel a hatékonyság növelésére.  Ez 

elsősorban – hagyományosan jó és bővülő helyi sajtókapcsolatok mellett – az interneten való 

megjelenésünk és médialevelezésünk eredményének is köszönhető. Szerződést kötöttünk az 

InterTicket irodával, programjainkra a jegyek online is megvásárolhatók.   

Intézményünk utcai frontját díszítő óriástáblák rendszeresen tájékoztatják városunk lakóit, 

illetve a közlekedés résztvevőit műsorainkról, klubfoglalkozásainkról, tanfolyamainkról. Még 

mindig az egyik leghatékonyabb forma az aktuális programok megjelenítésére. 

A helyi sajtóval  Budakeszi Hírmondó, A Mi kisvárosunk, a Buda környéki Iránytű, Buda 

Környéki Televízió  állandó kapcsolatban állunk. Amelyik újságnak van honlapja, ott a 

programjaink az interneten is megjelennek. 

Éves programjaink az alábbi internetes oldalakon jelennek meg: Budakeszi Önkormányzat 

online hírlevele, Minálunk.hu, Pátyi online falugyűlés, Családi információs és közösségi 

portál, Észak-budai anyukák és kismamák weboldala, Budakeszi lovarda, Zsámbéki 

Idegenforgalmi Iroda honlapján, Buda Környéki Televízió weboldalán, Elevengyerekek –

programajánló kisgyermekes családoknak. Az honlapok többségével kölcsönös link 

kapcsolatunk van. 

A saját honlapunk: http://efmk-budakeszi.hu napi tájékozódást biztosít látogatóinknak. 

Facebook-oldalunk is naprakész. Az idegenforgalmi weboldal http://turizmus.budakeszi.hu/ 

fejlesztése folyamatban van, a helyi értékek népszerűsítéséhez elengedhetetlen. 

Interneten elérhetők vagyunk az országos és Pest-megyei szakmai módszertani intézmények 

honlapjain, nem utolsó sorban felhívásainkat is megjelentetik. 

Programjainkat egyedi szóróanyagokkal és meghívókkal népszerűsítjük, valamint félévenként  

kiadunk egy programfüzetet. Plakátjainkat helyi intézményeknél és üzletekben 

alkalomszerűen kitehetjük. 

Közönségszervezésünk eredményessége javult azzal, hogy korosztályok szerinti 

programjainkat (gyermek meseszínházak, felnőtt szórakoztató programok) látogatói 

célcsoportok felé, személyre szóló tájékoztatást adva, e-mail formájában közvetítjük. 

Folyamatosan dolgozunk egy heti rendszerességgel jelentkező online hírlevél adatbázisának 

gyűjtésén és elindításán. 

Jelentős segítséget jelent a civil szervezetek, a város intézményeinek támogatása is. Saját 

információs csatornáikon juttatják el programajánlatainkat. 

 

 

VII. Nagy Sándor József Emlékház és Idegenforgalmi Információs Pont  

http://efmk-budakeszi.hu/
http://turizmus.budakeszi.hu/
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Az Erkel Ferenc Művelődési Központ tagintézményeként Nagy Sándor József Emlékház 

épületében Idegenforgalmi Információs Pont működik. 

A Budakeszi Idegenforgalmi Információs Pont feladata, hogy tájékoztasson Budakeszi 

természeti és építészeti látványosságairól, képzőművészeti értékeiről, kulturális életéről.  A 

idegenforgalmi tevékenység önálló honlapja, a www.turizmus.budakeszi.hu oldal jelenleg 

nem elérhető, a fejlesztése folyamatban van. Buda ostromának (1849. május) 170. évfordulója 

alkalmából tárlatvezetéseket tartunk a korhű bútorzattal és ruhákkal kiegészített kiállításon. 

 

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület összejöveteleihez a Nagy Sándor József 

Emlékház „főhadiszállást” biztosít.  

 

 

Turisztikai kulturális programok/csomagajánlatok 

Helyszín idegenvezetés, 

tárlatvezetés 

várható időtartama 

Himnusz-szobor látogatása magyar és idegen (angol-német)  30 perc 

Himnusz-szobor, Országzászló és Budakeszi gőzmozdonyának 

megtekintése 
50 perc 

Budakeszi körséta (keresztek és kőszobrok nyomában) 1,5-2 óra 

Himnusz-szobor és a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és 

Tájház látogatása 
1,5 óra 

Himnusz-szobor és V. Majzik Mária életmű kiállításának 

megtekintése 
1-1,5 óra 

Nagy Sándor József Emlékház állandó kiállítása és a Romkert 

megtekintése 
50 perc 

Mezei Mária Emlékház - 2019. évi felújítást követően tárlatvezetés 1-1,5 óra 

Egynapos „Múltidéző túra” igény szerint 

Osztálykirándulás program igény szerint 

 
Tematikus túrák - 

programok megnevezése  

 

Ideje 

Családi túra a Béka-tóhoz  március 

Tematikus túra  Budakeszi-Makkosmária-Szépjuhászné 

Téma: Gombaismertetéssel egybekötött kirándulás - Gábor Emese 
május 

Tematikus túra  Gyógynövénytúra június 

„VI. Keszikerülő” kerékpártúra augusztus 

Tematikus túra  séta a Budakeszi arborétumban szakvezetéssel szeptember  

Tematikus túra  Budakeszi templomai, szakrális emlékei  október 

Erdők hete  Budakeszi Vadaspark Erdészeti Erdei Iskolában 

szakképzett erdőpedagógus élményszerű előadás  
október 

 

 

VIII. Összegzés 

 

http://www.turizmus.budakeszi.hu/


23 

 

A munkatervben szereplő rendezvények nem teljes körűek, mert az évközben 

intézményünkhöz érkező lakossági igények, szervezeti megkeresések, pályázati lehetőségek, 

új alkalmakat nyújtanak a programok bővítéséhez.  

Az elmúlt évben igen erős direkt marketingnek köszönhetően látogatói igényekhez igazítottuk 

műsoros rendezvényeinket, melynek eredményét a 2018 évi érdeklődők számán, valamint 

jegybevételünkön is láthattuk.  A 2019 évben is szeretnénk műsoros rendezvényeink, 

előadásaink szervezését ezzel a tendenciával folytatni.  

 

A 2019 évben a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Iroda intézményünket 

választotta tavaszi szakmai műhely állomásának. A megyei közművelődési szakemberek 

találkozója 2019. május 14 kedden lesz. 

A szakmai műhely megszólítja a megyei intézményrendszerben dolgozó szakembereket, az 

önkormányzatok munkatársait, valamint mindazon civil szervezeteket, akik valamilyen 

formában közösségekkel, közművelődéssel foglalkoznak, így a közművelődési statisztikai 

adatszolgáltatás alanyait is. 

 

A módosított kulturális törvény a települési önkormányzatok részére kötelező feladattá tette a 

helyi közművelődési tevékenység támogatását. Soha nem volt ilyen nagy szükség a 

közművelődési intézményekre, mint most, hisz nagyon sok ember manapság csak a 

művelődési házak, közösségi házak kínálta lehetőségekkel tud élni. Rendkívül fontos, hogy a 

település önkormányzata komoly gondjai mellett „művelődéspárti” legyen, hiszen az 

esélyegyenlőség egyik legfontosabb kritériuma a kultúrához való hozzáférés biztosítása 

Célom 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. 

 

Kérem a Tisztelt Budakeszi Város Képviselő testületét, hogy az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ munkatervét fogadja el.  

 

Budakeszi, 2019-02-01 

                                                             Tisztelettel: 

 
 

Tóthné Fajtha Anita 

Igazgató 

 

Munkaterv összeállításában részt vettek: 

Kun Csilla, Nagy Mónika, Bencsik-Gyapay Éva  


