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„Törekedjünk arra, hogy mindennap valamit csináljunk egy kicsit jobban, 

 mint ahogy tegnap csináltuk." 

japán mondás 

 

Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2020. évi munkájáról 

 

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. Az igen 

nagy múltra visszatekintő intézmény épülete 2021-ben lesz 40 éves. 

A 2020 év számunkra is nagy kihívás volt. A pandémiás időszak előtt 2020. március 11-ig 

tervszerűen zajlottak az intézmény programjai. A 2020. március 11-i kormányrendeletet 

követően be kellett zárnunk az intézményt. 

Programjaink többségét átszerveztük őszre, valamint új kihívásként online térbe költöztettük 

őket. 

Ebben az évben indultunk a Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázaton. Az 

intézmény minősítési folyamataiba igyekeztem minden kollégát bevonni, hogy mindenki a 

sajátjának érezze a kitűzött célok megvalósítását. A pályázatra való felkészülés érdekében 

három munkatársunk vett részt a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Kiválóság 

Modell I-II. 60 órás képzésen. Továbbá részt vettünk 2019-ben és 2020-ban a Nemzeti 

Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága Minőségirányítási Szakmai műhelyein. 

A pályázat megírása előtt felülvizsgáltuk az intézmény stratégiáját, önértékelést végeztünk 

az intézmény vezetésében, valamint tevékenységi köreinkben. A hét általunk végzett 

tevékenységi formára: rendezvényekre, kiállításokra, ismeretterjesztő előadásokra, művelődő 

közösségekre, származtatott szolgáltatásokra, a közösségi szolgáltatásokra és a vezetésre 

dolgoztuk ki a pályázati anyagot. A minőségbiztosítási rendszer elvárásainak megfelelően az 

intézmény három legfontosabb szakterületét, a rendezvényeket, a kiállításokat és az 

ismeretterjesztő előadásokat kívántuk minősíteni. 

Kidolgoztuk a tevékenységek intézményünkre szabott dokumentumrendszerét, a 

feladatokra folyamatszabályozásokat készítettünk, felülvizsgáltuk az intézmény 

partnerhálózatát. A 2019-es évben bevezettük, és azóta is rendszeresen alkalmazzuk a 
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rendezvénylapokat, valamint a rendezvényösszesítő dokumentumokat. Ennek kialakításához 

szükség volt minden szervező tapasztalatára. A rendezvénylapon a szervezési előkészületek, 

technikai feltételek is nyomon követhetők, amit a technikus is tud használni. A 

rendezvényösszesítőn a rendezvény pénzügyi mutatói, valamint a látogatók és előadók 

véleménye mellett a szervező munkatárs rendezvényértékelése is rögzítésre kerül. Ez segít a 

jövőbeli rendezvények megszervezésében. Kidolgoztuk a kiállítások szervezéséhez szükséges 

dokumentumokat, a kiállítólapokat és kiállítás összesítőket is. 

Bevezettük a látogatói elégedettségi- és igényfelmérő kérdőívet, valamint két online 

kérdőívet is alkalmaztunk. Munkánkat nagyban segítette az elmúlt években látogatóink, 

partnereink által kitöltött közel 3500 elégedettségi- és igényfelmérő kérdőív. 

Adatgyűjtést végeztünk, amely az intézmény működését befolyásoló gazdasági, 

szociokulturális és más külső tényezők felmérésére és értelmezésére irányult. 

Minden évben figyeljük az önkormányzati beruházásokat, valamint a település lélekszámát, 

ami befolyásolja az éves normatíva támogatásunkat. Nyomon követjük a település 

infrastrukturális fejlődését. Figyelmet fordítunk az új vállalkozók érkezésére is, hisz általuk a 

későbbiekben bővülhet rendezvényeink támogatói köre. 

Figyeljük az újonnan betelepülő lakosság társadalmi összetételét az önkormányzat által 

kiadott adatok segítségével. Budakeszire egyre több fiatal, gyermekes család költözik, mely 

hatással van szakmai programjainkra. 

Tágabb környezetünkről is folyamatosan gyűjtünk adatokat, hisz Budakeszi járási, valamint 

kistérségi központ. Rendszeres szakmai kapcsolatban állunk a Budakörnyéki Önkormányzati 

Társulás irodájával és részt veszünk a társulás ülésein. 

Online adatgyűjtést is végeztünk, amelyek a látogatói preferenciákat voltak hivatottak 

felmérni (pl.: Elégedettségi/ igényfelmérő kérdőív, Közművelődési intézmények 

látogatottsági, társasági és művelődési szokásai c. kérdőív). 

Az online felületeken figyelemmel kísérjük az országban működő kulturális intézmények 

szakmai munkáját és programjait összehasonlítás céljából. Rendszeresen találkozunk a 

társulásban működő kulturális intézmények vezetőivel, munkatársaival. 

 

Az intézmény stratégiai tervezése az Alapító Okiratban meghatározottakra, az 

önkormányzat helyi közművelődési rendeletére, az SZMSZ-re, az országos (gazdálkodással, 

működéssel) összefüggő jogszabályi változásokra, valamint az igazgatói vezetői pályázatra 

épült, és a változások mentén felülvizsgálatra került. 2020 évben a KJT-ből MT-be történő 

átszervezés ismét az alapdokumentumok felülvizsgálatát, módosítását vonta maga után. Új 

munkaszerződések és munkaköri leírások készültek. 
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Az 2020 évi belső ellenőrzés, valamint az új jogszabályi változások az SZMSZ és az 

Iratkezelési szabályzat felülvizsgálatát tették szükségessé. 

Az intézmény stratégiai tervét a vezetői pályázatban leírtak középtávon meghatározzák. 

Ennek figyelembevételével dolgozzuk ki a mindenkori éves munkaterveket. A 2020 évi 

koronavírus veszélyhelyzet szintén megkövetelte az intézményi stratégia felülvizsgálatát. 

Létrehoztunk egy pandémiás tervet és kidolgoztuk az otthoni munkavégzés szabályzatát, 

azaz a home office szabályzatunkat, ezzel alkalmazkodva a kialakult helyzethez. 

Az intézmény minőségfejlesztési rendszerének kidolgozása azért fontos, hogy 

szabályozott keretek között működjön a közművelődés, így átláthatóbbá válik a rendszer 

működése. A nagyobb szabályozottság nagyobb ellenőrizhetőséget is jelent, amely biztonságot 

nyújt mind a közművelődési intézmény, mind a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe 

vevők számára. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ helye és szakmai szerepe továbbra is meghatározó a 

város életében, a térségben, Pest megyében, de most már országosan is. 

Örömmel és büszkeséggel írhatjuk le, hogy a pályázatunk sikeres lett. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Minősített Közművelődési Intézmény Címet adományozott intézményünknek, 

melyet 2021. január 22-én vehettük át a magyar kultúra napja alkalmából szervezett online 

díjátadó ünnepségen Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úrtól. 

A cím a 2019-2020 évben végzett, komoly kihívást és elkötelezettséget igénylő szakmai 

munkánk elismerése. Büszkeséggel és felelősséggel tölt el bennünket a tudat, hogy az 

előttünk álló további időszak új feladatokkal, kihívásokkal bővelkedő lesz. Bízunk benne, 

hogy a jövőben is megélhetünk hasonló sikereket. 

Külön öröm számunkra, hogy a címet az Erkel Ferenc Művelődési Központ épületének 40. 

jubileumi évfordulóján vehettük át. 

A pályázat elkészítése az intézmény kis csapatát dicséri, a cím ugyanakkor közös siker 

partnereinkkel: a fenntartó önkormányzattal, civil szervezetekkel, közösségeinkkel, valamint 

látogatóinkkal. 

Bízunk abban, hogy a közeljövőben lehetőségünk nyílik színvonalas kulturális 

szolgáltatásainkat egy új, minőségi, korszerű épületben végezni! 
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Jogszabályi feltételek 

2020. április-május között megtörtént az Erkel Ferenc Művelődési Központ működésének 

szabályszerűségi ellenőrzése. Az ellenőrzést Dr. Batka Brigitta belső ellenőr végezte. 

A belső ellenőrzés az alábbiakat tartalmazza: 

 

„Az intézmény 2019. március 28. napjától hatályos alapító okirat szerint a költségvetési szerv 

jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, valamint a 76. § 

meghatározottak alapján látja el a közművelődési közszolgáltatást, valamint a 53. § (2), 

valamint a 64. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján látja el a közgyűjteményi 

közszolgáltatást.” 

 

Az intézmény alaptevékenységei a hatályos alapító okirat szerint: 

 

082091  Közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

 

Az alapító okiratról megállapítható, hogy az megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.  

 

Vizsgálva az intézmény 2020. szeptember 25. napjától hatályos SzMSz.-ét megállapítható, 

hogy az megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

 

Személyi és tárgyi feltételek teljesülése: 

 

A feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet tartalmazza 

az alábbiak szerint (az intézmény művelődési központként funkcionál, ezért a művelődési 

központra vonatkozó előírásokat mutatom be). 

„14. § (1) A művelődési központ a 4. §-ban foglaltakon túl rendelkezik 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséggel, 

b) legalább egy, legalább 200 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására, színpadi produkciók 

bemutatására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, 

c) legalább egy kiállítótérrel, 

d) legalább egy, kézműves vagy más alkotóművészeti tevékenységek oktatására, végzésére 

alkalmas alkotóműhellyel, 

e) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, 

mozgással, rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel. 

(2) A művelődési központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben 

szakembereket foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett legalább egy felsőfokú 

közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat. 
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(3) A művelődési központ nyitvatartási idejét a művelődési központban ki kell függeszteni. A 

művelődési központ – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét hat 

napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, továbbá legalább a hét négy napján magába 

kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

(4) A kifüggesztett nyitva tartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet 

úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a művelődési 

központban közzéteszi. 

 

4. § A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a 

közművelődési intézményben és közösségi színtérben biztosítani kell 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget, 

b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt 

és széket, 

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) 

elhelyezését, 

d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt, 

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 

f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet 

kapcsolatot.” 

 

Az önkormányzat által felvállalt feladatok körét, azok ellátását alapvetően meghatározzák a 

rendelkezésre álló feltételek. 

 

A közművelődési feladatellátással kapcsolatosan a kulturális törvény 78. § (5) bekezdés c) 

pontja úgy fogalmaz, hogy az önkormányzat biztosítja a feladat ellátáshoz, a közösségi 

színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti 

szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

 

„A szakmai munka ellátásának létesítményi feltételei Budakeszi Város Önkormányzat 

intézményei esetében általánosságban jók, de a közművelődési feladatellátásnak otthont 

adó intézmény felújításra vár, melyet minél előbb javaslok pályázati vagy saját forrásból 

megvalósítani, hiszen az intézmény magas színvonalú szakmai tevékenységéhez szükséges a 

korszerű, kulturált intézményi környezet biztosítása is. A felújításnál javaslom figyelembe 

venni a fentebb hivatkozott EMMI rendelet tárgyi feltételekre vonatkozó előírását is.” 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ új SZMSZ-ét Budakeszi Város Önkormányzatának 

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága az 50/2020. (IX.14.) számú határozatával, 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 279/2020. (IX.24.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ új Alapító Okiratának száma: H/2373-2/2020.10.29. 

Ebben már új feladatot is felvettünk: Közművelődés-Kulturális alapú gazdaságfejlesztést, 

melynek száma: 082094. Ezt a feladatot 2021-ben dolgozzuk ki. 

 
A 2020 évben az alábbi szabályzatainkat vizsgáltuk felül, valamint készítettünk újakat: 

- Iratkezelési szabályzat 

- Kommunikációs szabályzat 
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- Önköltségszámítási szabályzat 

- Ismeretterjesztő rendezvények folyamatszabályozása 

- Rendezvények folyamatszabályozása 

- Home Office szabályzat 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XXXII. törvény értelmében a Budakeszi Város Önkormányzat fenntartásába tartozó Erkel 

Ferenc Művelődési Központ személyi állományának közalkalmazotti jogviszonya 2020. 

november 1. napjától munkaviszonnyá alakult át.  

 

A tevékenység jellege 

 

Az intézmény működési köre Budakeszi város és a közigazgatási és szakmai kistérség 

területére szól. Ez a tény a városi feladatok ellátásán túl lehetővé teszi, hogy közreműködjön 

olyan szakmai programokban és egyéb kulturális vállalkozásokban, melyek Budakeszi 

területén kívül szerveződnek. Természetesen az intézmény kiemelt és elsődleges feladata a 

Budakeszin élők művelődési igényeinek, szokásainak kiszolgálása.  

Nyitott, befogadó, általános közművelődési intézményként működünk.  

Nehéz anyagi helyzetünk ellenére saját rendezvényeinknél továbbra is tartalmi célkitűzésünk 

a közösségi színtér megteremtése, kulturális értékek közvetítése, hagyományápolás, városi, 

nemzeti ünnepek megrendezése. 

Saját rendezvényeink mellett lakossági kezdeményezéseket, iskolák, óvodák, szakmai 

közösségek, bejegyzett pártok, egyházak és egyéb társadalmi szerveződések, egyesületek, 

alapítványok, valamint gazdasági szerveződések programjait is fogadtuk, aktívan részt 

vettünk a szervező-előkészítő munkában, biztosítottuk a technikai feltételeket. 
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TEVÉKENYSÉGÜNK 

Fő szempont: gazdaságosság, takarékosság, hatékonyság 

 

Az intézmény működésének gazdasági összetevői: 

 Állami normatíva támogatás 

 Budakeszi Város Önkormányzata által biztosított támogatás 

 Pályázatokon elnyert támogatások 

 Szakmai jegybevételek 

 Származtatott szolgáltatások: 

 Állandó- és egyedi bérlemények, szolgáltatások 

 Szolgáltatások/fénymásolás 

 Támogatók, szponzorok által biztosított egyedi támogatások, reklámbevételek 

 

Országos szakmai tevékenységeink 

 Nemzeti Művelődési Intézet országos felmérésében szakmai munka végzése 

 Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett konferenciákon és továbbképzéseken való 

részvétel 

 Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája által szervezett szakmai 

továbbképzésein részvétel, aktív közreműködés 

 Országos Népművelői Egyesület tagsága 

 Pest Megyei Népművelők Egyesületében szakmai feladatok ellátása 

 Kulturális Központok Országos Szövetségének (KKOSZ) a tagjaként országos 

rendezvényeken való részvétel, valamint szakmai anyagok készítése 

 Pályázatok figyelése, készítése, lebonyolítása 

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem 

közösségszervezés alapképzésen tanulónak intézményünk szakmai gyakorlatot 

biztosít. 



- 8 - 

 

Szakmai tevékenységünk fő vonalát 7 alapvető feladatkör határozta meg: 

1. Rendezvények: 

 Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

 Felnőtt zenés rendezvények, koncertek, táncházak 

 Gyermekrendezvények 

 Új online rendezvények 

2. Ismertterjesztő előadások 

3. Kiállítások 

4. Alkotó közösségek 

5. Tanfolyamok 

6. Közösségi szolgáltatás (Információs szolgálat, ügyelet, Nagy Sándor József Emlékház és 

Idegenforgalmi Információs Pont működtetése) 

7. Származtatott szolgáltatások: Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 

 

1. Rendezvények 

A hagyományos rendezvények, a hagyományok ápolása, valamint az új rendezvények 

kialakítása és fenntartása fontos Budakeszi város életében. Egyik célunk a helyben 

megnyilvánuló és jogos érdekeket kifejező, elsősorban civil önszerveződések munkájának 

segítése a közösségfejlesztő módszerek alkalmazásával. 

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

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, a Városi Nőnapot, a Városi Majálist, a Városi 

Gyermeknapot, a Hősök Napja megemlékezést, a Nemzeti Összetartozás Napját, az Erkel 

Ferenc Emléknapokat, a Mobilitást Hetét, az Idősek Világnapját, az Aradi Vértanúk 

megemlékezését, a Mezei Mária Emléknapot és a város nyugdíjasainak karácsonyi 

ünnepségét. A Polgármesteri Hivatallal közösen szervezzük a Családi Nap Fesztivált, az 

augusztus 20-i ünnepséget, a Budakörnyéki Sörfesztivált, az október 23-i ünnepséget, 

valamint az Adventi Városünnepet. 

Programkínálatunkban folyamatosan változatos programok és koncertek találhatók a felnőtt 

és a gyermek korosztály részére egyaránt. 

A rendezvények tervezési folyamatában minden munkatárs részt vállal, amit az intézmény 

munkatervében rögzítünk. Összegző táblázatot készítünk az városi rendezvényekről, mely 

tartalmazza a rendezvények adatait, a szervezőket és a felelősöket. A munkatársak a 

nagykönyv, a heti értekezletek, valamint a rendezvénylap alapján tájékozódnak egy-egy 

rendezvénnyel kapcsolatos konkrét feladatokról. A folyamatszabályozás alkotja a 

munkafolyamatok alapját. 
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Budakeszi Város Önkormányzatával és pénzügyi irodájával folyamatosan kapcsolatban 

állunk. A havi intézményvezetői értekezleteken tájékoztatjuk fenntartónkat, valamint a 

település intézményeit az aktuális rendezvényeinkről. 

Tartalmas, igényes, lényegre törő tájékoztatási anyagokat készítünk, melyeket e-mailben 

juttatunk el partnereinkhez. Figyelünk arra, hogy partnereink minden rendezvénnyel 

kapcsolatos információt időben megkapjanak. Közreműködőinket és alvállalkozóinkat már a 

rendezvények kezdeti, tervezési szakaszában megkeressük. A partnerekkel kötött szerződések 

alappillérei a közös munkának, amely tartalmazza mindkét fél vállalt kötelezettségeit. 

Látogatóinkat több csatornán keresztül is tájékoztatjuk (szórólap, plakátok, programfüzetek, 

megállító tábla, molinók stb.). A rendezvények látogatóinak létszámát statisztikáinkban, 

jegyelszámolás alapján valamint rendezvényösszesítő lapokon követjük nyomon. 

 

Dátum 

2020. év  

2020. évi Városi rendezvények létszám/fő 

01.22.  Magyar Kultúra Napja  98 fő 

02.01 Városi bál 290 fő 

02. 25.  Kommunizmus áldozatainak emléknapja 36 fő 

03.05.  Nőnap  126 fő 

05. 30.  Online Városi Gyermeknap  

online megtekintések: beharangozó:3994, plakátok:4778 

8772 fő 

06. 02. Hősök napja  48 fő 

06. 04.  2020 év a Nemzeti Összetartozás Éve. 52 fő 

06. 12. XXXII. Erkel Ferenc Emléknapok 96 fő 

08. 20.  Ünnepi testületi ülés a Millenniumi emlékműnél 180 fő 

10. 06.  Aradi Vértanúk Emléknapja 52 fő 

10. 16.  XXXII. Mezei Mária Emléknap 42 fő 

10. 23.  1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója 50 fő 
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Magyar Kultúra Napja 01.22. 

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet 

szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 

felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 

A Budakörnyéki Önkormányzatok Társulásának kulturális kapcsolatát elmélyítve ezen a 

napon kiállítás-sorozatot indítottunk az Erkel Galériában térségi művészeti szomszédolás 

címmel. A sorozat első kiállító településének Budajenőt kértük fel. Hegyaljai Tünde népi 

tárgyalkotó iparművész képviselte kiállításával a települést, aki több mint 20 éve él és alkot 

Budajenőn. 

 

Városi bál 02.01. 

Budakeszi 2020-ban ünnepelte várossá válásának 20. évfordulóját. Február 1-jén, szombaton 

este a Széchenyi István Általános Iskola új épületében került megrendezésre a Városi bál. Az 

este házigazdája dr. Győri Ottilia, a rendezvény fővédnökei Szemereki Zoltán, Farkas Gyula 

és Tagai István emeritus polgármesterek voltak. 

Az est fellépői: Kiss Gy. Zsófia és Szőllősi András argentin tangó táncosok, Molnár Gergely 

bűvész, Kovács András Péter Karinthy-gyűrűs humorista és Janicsák Veca Fonogram-díjas 

énekesnő. Dj Feree szolgáltatta a talpalávalót. 

 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 02.25. 

A kommunizmus áldozatainak emléknapján telt ház előtt vetítettük le „A Sátán fattya” című 

nagyjátékfilmet. Vendégünk volt Zsigmond Dezső, a film rendezője és Buglya Sándor 

producer, aki Budakeszin élt. 

A nézők kérdezhettek az alkotóktól a megélt és megírt történelemről, a kárpátaljai magyarok 

nehéz sorsáról és a múlt fájdalmas eseményeiről. A film a tizenhat esztendős Tóth Eszter 

sorsán keresztül mutatja be az eseményeket. Beregszilasról útnak indul néhány asszony, 

leány, hogy élelmet vigyen a „háromnapos munkára” behívott hozzátartozóknak. Azóta 

tudjuk: a „malenkij robot” sokkal tovább tartott három napnál… 

Nőnap 03.05. 

A budapesti Erzsébet Királyné Színház „Mit ember? Nő!” című előadása, melyet Buzogány 

Márta és Fazekas László keltett életre, igen nagy sikert aratott a közönség körében. 

Az előadásban korszakok elevenedtek fel. Buzogány Márta megformálta a NŐ-t. A sokoldalú, 

érzékeny, hisztériás, hazafias nőt, a gyermeket a szeretőt, az anyát, a királynőt, a feleséget, a 

társat, a házastársat. A közönség bepillantást nyert a nő felszínes és legmélyebb gondolataiba 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagyom%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
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is. Az előadás végén a hölgyeket virággal köszöntötte ’Sigmond Bertalan alpolgármester, 

Korondy Tamás, a BVV Kft ügyvezetője és Bencsik Zsolt, a Híd Szociális Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 

Online Városi Gyermeknap 05.30. 

A gyereknap semmiképp sem maradhatott el, így május 30-án 10.00 órától egy órás 

blokkokban 5 órányi színes online gyermekprogrammal vártuk kis közönségünket. Mindenki 

megtalálhatta a kedvencét, hisz láthattak-hallhattak koncertet, mesét, táncot, éneket. A 

rendkívüli helyzet minket, szervezőket is új kihívások elé állított. Hetekig készültünk erre a 

napra, hogy a gyerekek arcát mosolyra fakasszuk. A műsor összeállításában, felvételében, 

vágásában minden munkatárs kivette a részét. Három hét alatt mintegy 20 felvételt 

készítettünk számos helyszínen, többek között a mamutfenyőknél és a művészek otthonaiban 

is. Akik esetleg lemaradtak, az EFMK Facebook oldalán visszanézhetik a teljes anyagot. 

Köszönjük a több mint 50 részvevőnek a közreműködést! 

Városi gyermeknap programja: 

A program reklámozására Détár Enikő színművésznőt kértük fel. 

dr. Győri Ottilia köszöntő 

Zenei blokk 

Zugmann Zoltán felvezetés  

Bíró Eszter – Zenés-mesés móka és kacagás című gyerekkoncertje 

Bíró Eszter és Födő Sándor előadásában  

Weisz Viktor – Életképek c. dala a családról  

Gryllus Vilmos – dal és üzenet a gyerekeknek  

Kárász Eszter énekes műsora és üzenete 

Kreatív blokk 

Zugmann Zoltán felvezetés 

Kovács András Péter humorista - Budakeszi üzenete  

Budakeszi Zsonglőr klub bemutató foglalkozása  

Szalóczy Dóra- Ringató zenés foglalkozás gyerekeknek 1.  

Mechler Anna író – Bíborka és a varázsfőzet c. könyvből A barátságok 

erdőn-mezőn c. mesét hallhatják  

Fotófilm az elmúlt gyereknapokról 

Hangulatos pillanatképek a Babtársulat műsoraiból 
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Gábor Emese: 1. A kis Katóka, 2. Mentsük meg a fákat, 3. A tücsök meg a 

hangya - meseolvasás 

Mozgásos blokk 

Zugmann Zoltán felvezetés 

Tóth Csilla – salsation gyerekekkel  

Stábel Szofi – Fashion Dance gyerekekkel 

Népzenei blokk 

Zugmann Zoltán felvezetés 

Évelők Népdalkör népdalcsokra 

Budakeszi Népdalkör: Zalai és moldvai népdalcsokor 

Kis Csongor Áronné előadásában. Citerán kísért Kis Csongor Áron 

Keszi Táncház – Kerényi Róbert és zenekara 2 táncoktató és 4 gyermek 

részvételével 

EFMK stáb elköszönése  

 

Hősök napja 05.31. 

Az I. Világháborús Emlékműnél az Erkel Ferenc Művelődési Központ és Budakeszi Város 

Önkormányzatának közös szervezésében tartott rendezvényen közreműködött a 

Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj és Kristófi Ágnes népdalénekes. A 

megemlékezésen 'Sigmond Bertalan alpolgármester mondott ünnepi beszédet. 

 

XXXII. Erkel Ferenc Emléknapok 06.12. 

Június 12-én, pénteken 15 órakor az Erkel szobornál ünnepi megemlékezést tartottunk. 

Az Erkel Ferenc karnagyi pályájának 50 éves évfordulója alkalmából tartott nagyszabású 

ünnepségen Tóthné Fajtha Anita beszédében Jókai Mórtól idézett: 

"És miránk nézve legbecsesebbé teszi Erkel zeneköltészetét az, hogy az minden izében 

nemzeti és eredeti. A fenségestől kezdve a népiesig, a paloták komoly méltóságától, a 

tragikum gyászától elkezdve a puszták méla ábrándozásáig, mindent feltalálunk, eszményítve, 

megnemesítve Erkel dalművében, ami magyar, ami a miénk. Azért becses, mert magyar 

tárgyat dolgozott fel, vehetett volna bármily mesét s innen-onnan valamely idegen dalt, 

azokkal a két világrészt meghódíthatta volna, de ő nem akart másnak alkotni, mint a 

nemzetnek, nem akart más által megértetni, mint a magyar által.” 

Jókai így zárta beszédét: „Az ég tartsa meg hazánknak, nemzetünknek, művészetünknek 

sokáig ünnepelt zeneköltőnket, Erkel Ferenczet." 
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A Himnusz közös eléneklése után Bakács Bernadett tanácsnok asszony, az Erkel Társaság 

tagja mondott ünnepi beszédet. Részlet a beszédből: „Erkel szinte semmiből hozta létre a 

magyar operát, mert tudta, hogy ez a küldetése. Az Ünnepi nyitány Erkel élete alkonyán már 

nem a zenéről szól, hanem a magyarok történelméről, és milyen hihetetlen, de belengi a 

jövőbe vetett hit, és lelkesít minket, akik megértük, hogy szabad nemzet lettünk, és 

rendelkezünk sorsunkkal. Ez az ő igazi nagysága: nemcsak utat tört, de géniuszi megérzéssel 

tovább adta a hitet, mintha azt sugallná, menjetek csak előre, meg fogtok érkezni. Ennél 

többet nem adhat egy alkotó népének, egy szülő a gyermekének, egy nemzedék az utána 

jövőknek: „Menjetek csak előre, eléritek majd a célt, amelyért oly sokat áldoztatok, olyan 

sokat szenvedtetek, mert mindig lesznek, akik átveszik a fáklyát, és hajlandóak lesznek 

veletek, értetetek, áldozatkészen, mindent odaadva dolgozni.” 

A megemlékezésen közreműködött a Budakeszi Népdalkör Kis Csongor Áronné vezetésével, 

citerán kísért Kis Csongor Áron. 

A megemlékezés koszorúzással zárult. A koszorúzást követően Erkel Ferenc kedvenc 

fagylaltjával vártuk az ünnepség résztvevőit. 

 

Ünnepi testületi ülés a Millenniumi emlékműnél 08.20 

Államalapító Szent István királyunk előtt tisztelegtünk augusztus 20-án, minden magyarok 

ünnepén, Budakeszi várossá válásának 20. évében. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülésén beszédet mondott dr. 

Győri Ottilia polgármester. Közreműködtek: Kristófi Ágnes énekművész, a Nyirettyű Zenekar 

és a Budakeszi Népdalkör.  

A megemlékezésen átadásra kerültek az alábbi díjak:  

Budakeszi Emlékérmet kaptak: Schrotti János Budakeszi Város Német Önkormányzat Elnöke 

valamint a Borostyán Nyugdíjas Klub és a Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub.  

Díszpolgári Díjat kaptak: Farkas Gyula, Szemereki Zoltán, Tagai István. 

Budakeszi Oktatásügyért Díjat kaptak: Paul Eleonóra. Somogyiné Tassi Valéria, Svigruháné 

Jászkovics Anna, Téglás Istvánné. 

Budakeszi Egészségügyért Díjat kaptak: Dr Zolnai Katalin fogszakorvos, Dr Kovács Sándor 

fogszakorvos.  

Az EFMK felterjesztésével a Budakeszi Népdalkör megkapta a Budakeszi Közművelődéséért 

díjat. 

Budakeszi Építészeti Értékeiért díjat kaptak: Turi Attila építész-tervező; Budakeszi új 

szennyvíztisztító telepének tervezőcsapata: Rákos Péter, Boda János, Serény József Vince, 

Rasztovich Péter és Virágh Ferenc; a Budakeszi, Gyöngyvirág utca 20. szám alatti, 1534 hrsz-
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ú lakóépület tulajdonosa, Capelli Éva; a Budakeszi, Törökvész utca 56. szám alatti, 7422/3 

hrsz-ú lakóépület építész-tervezője, Bártfai-Szabó Gábor. 

Budakeszi Ifjúsági Díjat kapott a Budakeszi Cserkészcsapat. 

 

Aradi Vértanúk Emléknapja 10.06. 

Az Aradi Vértanúk megemlékezés 2020. október 6-án, kedden 17 órakor került 

megrendezésre Budakeszi Város Önkormányzata előtt. A megemlékezést a hivatal előtti téren 

elhelyezkedő zászlók félárbocra eresztésével indítottuk. 

Közreműködőink voltak: Az 1848/49-es szabadságharc Budai Honvédzászlóalj 

hagyományőrzői, Szántó Boglárka, a Nagy Sándor József Gimnázium 10/a osztályos tanulója, 

aki Ratkó József: Mégis csak Ők című versét adta elő. Ünnepi beszédet mondott ’Sigmond 

Bertalan alpolgármester. A megemlékező műsort követően a résztvevőkkel közösen 

elhelyeztük az emlékezés koszorúit a Nagy Sándor József Emlékháznál. 

 

XXXII. Mezei Mária Emléknap 10.16. 

A délelőtti órákban Mezei Mária életét, művészetét bemutató kisfilm került levetítésre a 

Budakeszi iskolákban. 

Mezei Mária színművész 111. születésnapján dr. Győri Ottilia polgármester és ‘Sigmond 

Bertalan alpolgármester koszorút helyezett el a művésznő sírjánál, majd délután a Városházán 

emlékeztünk városunk szeretett és tisztelt egykori lakójára. 

'Sigmond Bertalan alpolgármester ünnepi beszéde után a Mezei Mária Alapfokú Művészeti 

Iskola tanárai, Mayer Zita, Mayer Lili és Lukács László műsora, majd a Mezei Mária 

Művészeti ifjúsági díj átadása következett, melyet idén Süli Laura vett át. 

A megemlékezés végén a Mezei Mária hagyatékából rendezett nagykiállítást tekinthették meg 

a résztvevők a városháza galériában. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója 

Október 23-án a Kopjafánál elhelyeztük az emlékezés virágait az 56-os hősök és áldozatok 

emléke előtt. 

A műsorban közreműködött dr. Mechler Anna énekművész és a Prohászka Ottokár Katolikus 

Gimnázium diákja, Győrfy Gergely. 

Ünnepségünk zárásaként dr. Mechler Anna énekművésszel közösen énekeltük el a Szózatot. 

Budakeszi Város Önkormányzata a budakeszi lakosok, helyi vállalkozók 2020. év tavaszán 

elrendelt veszélyhelyzet során tanúsított áldozatkész munkájának elismerésére „Helytállás 
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Budakesziért” díjat alapított 2020 július 31-én. A díjakat átadta: dr. Győri Ottilia polgármester 

asszony. 

 

Zenés estek felnőtteknek 

Dátum Program címe   létszám 

02.01 Rock-farsang   

Nemcsak Berry, Kyruszaurusz 

67 fő 

01.24 Rock&Roll táncház 17 fő 

02.28 Rock&Roll táncház 47 fő 

07.03 Zenés nyári esték Veres Ferenc 48 fő 

07.17 Zenés nyári esték Zwickl Polka Partie 52 fő 

08.01 Zenés nyári esték László Attila 138 fő 

11.06 Ed Philips koncert 5 fő 

 Keszi-táncház 2 alkalom 68 fő 

 Zwickl Polka Partie 4 alkalom 154 fő 

 Összesen 596 fő 

 

 

Rock-farsang 

A rendezvény az Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében jött létre három zenekar, a 

Wasbeton, a Nemcsak Berry, valamint a Kyruszaurusz együttes közreműködésével. 

A zenekarok mindegyikének Budakeszi kötődése van, ezért nagy örömmel vállalták a 

fellépést. 

A közönség jó hangulatban, nagy ovációval fogadta a zenekarokat, bíztatva minket, hogy 

ilyen típusú rendezvényt a jövőben is szervezzünk. 

Rock&Roll táncház 

2020. január 24-én indítottuk a Rock&Roll táncházat a műfaj kedvelői számára. Terveink 

szerint havonta egy alkalommal került volna megrendezésre az esemény, de a vírus keresztül 

húzta számításainkat. 

A táncházban közreműködő Blackwater zenekar célja az eredeti igényes rock and roll 

muzsika és hangulat felidézésével szórakoztatni a közönségüket. Repertoárjuk az ötvenes 

évektől egészen napjainkig, a líraitól szinte a rockzenéig minden stílus megtalálható, 

amelynek alapja az általunk igazán kedvelt rock and roll. 

 

Zenés nyári esték Veres Ferenc zenésszel 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban a karantén után megrendezett első táncos 

rendezvény nagy népszerűségnek örvendett. A bezártság után kimondottan az idősebb 

korosztályt céloztuk meg, akiket leginkább érintett a karantén időszaka. 
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A korábban heti rendszerszerességgel találkozó látogatóink végre kimozdulhattak 

otthonaikból, egy kicsit találkozhattak és beszélgethettek egymással. Július 3-án, első 

alkalommal közkívánatra Veres Ferenc zenészt hallgathatták, aki nyugdíjas klubjaink állandó 

közreműködője. 

Zenés nyári esték – Zwickl Polka Partie 

Közönségünk örömmel vette a hosszú kihagyás után szervezett első ingyenes Zwickl Polka 

Partie-t. Jó hangulatban telt az este. Zajos, nevetős, jó kedvű társaság jött össze, hisz hónapok 

óta nem találkoztak. A zenészek nagyon örültek a szabadtéri színpadon való fellépési 

lehetőségnek. A zenekar külön megköszönte az intézmény munkatársainak közreműködő 

segítségét. 

 

Zenés nyári esték László Attila 

Egy felejthetetlen koncerttel örvendeztette meg közönségünket László Attila és zenekara. A 

járványügyi intézkedések betartásával teltházas rendezvényt zárhattunk. 

 

Ed Philips koncert 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban a hazai rock-a-billy és rock and roll nagyágyúi 

koncerteztek. Budakeszin első alkalommal mutatkozott be a zenekar, amely 2011. évi 

megalakulása óta két lemezt adott ki, illetve dolgozott együtt Ferenczi György (Rackajam) 

EMeRTon-díjas szájharmonika művész-énekessel, a többszörös nemzetközi díjnyertes 

szegedi székhelyű Fool Moon énekegyüttessel, Danics Dóra énekesnővel és Elvis Presley 

eredeti zenekarának, a TCB Band-nek jelenlegi énekesével, Dennis Jale-el. Az együttes dalai 

szerepelnek több Európai és egy Japánban kiadott világválogatás lemezen is. A csapat az 

elmúlt 9 évben több mint 10 országban adott koncertet és napjainkra már megkerülhetetlen 

vendégei a stílust képviselő hazai és nemzetközi kluboknak, fesztiváloknak, zenei 

találkozóknak. Egész estés időutazásban volt részünk az 50´- 60´ évek hangulatában Elvis 

Presley legnagyobb slágereivel. 

 

Keszi-táncház 

A Keszi-táncház kulturált, igényes szórakozási, kapcsolatteremtési lehetőség gyermekek, 

fiatalok, felnőttek és elsősorban családok részére. Fejleszti a zenei és táncos készségeket. 

Céljuk a Kárpát-medencében élő magyarok által megőrzött néphagyományok, népdalok, 

népzenék, néptáncok értékeinek megismertetése, élő hagyomány tanítása, gyakorlása. 

Számíthatunk rájuk városi rendezvényeinken, pl. a gyermeknapon, majálison is. 
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2020 évben intézményünk Budakeszi Emlékéremre terjesztette fel a Keszi táncház oszlopos 

tagját, Kerényi Róbertet, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozattal kitüntetett 

népzenészét.  

 

Zwickl Polka Partie 

A Zwickl Polka Partie zenekar 1983-as megalakulása óta az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban működik. A zenészek többsége hivatásos zenész, a Pénzügyőr Zenekarban, vagy 

egyéb más zenekarokban dolgoznak-dolgoztak, de akad köztük sok lelkes fiatal is. A zenekar 

minden hónap második vasárnapján, ún. sördélutánokon szolgáltat zenét a többségében sváb 

ajkú lakosság számára. Céljuk a német nemzetiségi népzene megőrzése, ápolása, 

népszerűsítése, hagyományaink megtartása. Műsorukban elsősorban polka, keringő, tangó 

szerepel. Rendszeres fellépői városi rendezvényeinknek. A zenekar vezetője Zwickl Mihály. 

 

Gyermek rendezvények 

Dátum Program címe   létszám 

03.07 Fabók Mancsi bábszínház: A háromágú tölgyfa 

tündére 

55 fő 

09.20 Mazsola és Tádé bábelőadás 98 fő 

10.10 Gryllus Vilmos koncertje Ősz szele zümmög 

címmel 

122 fő 

 Összesen:  275 fő 

 

Online zenés műsorok 

Dátum Program címe   létszám 

05.09. Rockszombat - Nemcsak Berry, Wasbeton, 

Huba, Écska és Kyru akusztik 

2413 fő 

06.20. Rockszomba - tAPPA+CS  Blackwater Bullfrog 1815 fő 

11.28-29. Rockweekend- Nemcsak Berry, Wasbeton,  

Jerry Lee Rock & Roll Service 

553 fő 

12.05. Rockweekend - Blackwater Bullfrog 407 fő 

12.13. Rockweekend -Karmazsin 308 fő 

12.19. Rockweekend - Blues Life Band 476 fő 

12.31. Rockweekend on air: Wasbeton, Nemcsak Berry, 

Blues Life Band, Karmazsin, Mercalero, Jerry 

Lee’s Rock&Roll Service, Blackwater Bullfrog 

5168 fő 

 Összesen 11.140 fő 

 

Online Gyermek rendezvények 

Dátum Program címe   létszám 

12.06 „A mikulás apó szarvacskája” című mese Gábor 

Emese előadásában 

2267 fő 
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12.19 Szabó Zsolt: Hull a hó című meséje Mechler Anna 

előadásában 

961 fő 

12.20. Pósa bácsi legszebb téli versei Gábor Emese 

előadásában 

1637 fő 

12.26 Mechler Anna mesél: „Köztéri koncert a 

városban” 

371 fő 

 Összesen: 5236 fő 

 

2. Ismeretterjesztő előadások 

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

látogatók igényes szórakoztatása, az ismeretterjesztés, valamint a különböző művészeti 

programok szervezése. Kéthavonta megrendezésre kerülő ismeretterjesztő előadásaink külső 

partnerei közé tartoznak az ismeretterjesztő előadók, előadásaink látogatói, valamint azon 

helyi vállalkozók is, akik a „több mint jegy” kampány keretében alkalmanként támogatják az 

előadásokat. A félévente felülvizsgált partneri adatbázisunkat az intézmény szerverén tartjuk 

nyilván, az adatokat pedig az adatvédelmi törvény előírásainak és az adatkezelési 

szabályzatnak megfelelően kezeljük. 

A látogatóink többségéről a regisztrációnak, az elővételi jegyek vásárlásának vagy az 

elégedettségi kérdőíveknek köszönhetően van információnk. Ezek segítségével be tudjuk 

azonosítani látogatóink igényeit és elvárásait, így könnyebbé válik a jövőbeli ismertterjesztő 

előadásaink megtervezése. 

Célunk biztosítani a látogatók számára egyfajta tervezhetőséget, a kellő információ birtokában 

megerősíteni a látogatókban a folytonosság érzését. Minden év októberében és novemberében 

előre egyeztetjük a következő év előadóit. A munkatársak az ismeretterjesztő előadásokkal 

kapcsolatos feladatok elvégzéséhez a folyamatszabályozás rendszerét veszik alapul. A 

dokumentum az előadókkal való kapcsolattartást is szabályozza. A munkát a nagykönyv, a 

heti értekezletek és a rendezvénylapok, valamint az elmúlt évek előadásainak dokumentumai 

alapján végzik. Törekszünk és figyelmet fordítunk arra, hogy a látogatói véleményeket, az 

előadásokhoz kapcsolódó elégedettséget és észrevételeket feltérképezzük, majd az intézmény 

lehetőségeit figyelembe véve beépítsük eseményeinkbe. Látogatóink az előadás mellett a 

munkatársak hozzáállását, segítőkészségét is értékelhetik. A rendezvényösszesítő lapon a 

látogatói és előadó értékelés mellett a szervező munkatárs is véleményt ír a rendezvényről. 

Honlapunkon elérhető az elégedettségi/igényfelmérő kérdőív, mely kitöltésével vendégeink 

szintén elmondhatják véleményüket. Az előadásokról készített fotókat feltesszük Facebook 

oldalunkra, az így kapott kedveléseket, véleményeket dokumentáljuk. A pénzügyi elszámolás 
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alapján nyomon tudjuk követni, mennyire volt nyereséges az előadás. Ismeretterjesztéssel 

kapcsolatos rendezvényeink lebonyolításánál törekszünk arra, hogy megfelelő létszámú és 

szaktudású munkatárs álljon rendelkezésre. Összehangolt munkával képesek vagyunk a 

megjelenő partneri igényekre azonnal reagálni. Minden ismeretterjesztő előadásunkon jelen 

van a program szervezője, aki követve a már megfogalmazott előadói igényeket, figyeli az 

előadás menetét. A munkatársak korábbi rendezvényeik tapasztalatai alapján igyekeznek 

elkerülni a problémák ismétlődését. A programfelelős az előadások alatt folyamatosan 

kapcsolatban van a technikussal. Sajnálatos módon az épületünk már korszerűtlen, ami miatt 

időnként negatív visszajelzéseket is kapunk látogatóinktól, ezekre az igényekre csak 

korlátozottan tudunk reagálni. A kérdőívek alapján, a látogatók ajánlásait is figyelembe véve 

alakítjuk ki az ismeretterjesztő előadások féléves programját. A kiemelkedő érdeklődést 

élvező előadóinkat rendszeresen visszahívjuk. 

A tevékenységgel kapcsolatos jó gyakorlatokat gyűjtjük, nyomon követjük a hozzánk hasonló 

intézmények előadásait a közösségi oldalakon és honlapokon. Figyeljük a különböző előadók 

újdonságait, az ismeretterjesztéssel kapcsolatos témaköröket. Mindig az adott területen 

kiemelkedő tudással rendelkező, hiteles előadót igyekszünk meghívni. A műsor 

kiválasztásánál a fő szempontok között vesszük figyelembe az előadók ismertségét és 

népszerűségét. Budapest közelségét figyelembe véve célunk az, hogy a helyi és környéki 

partnereink a művelődési központ ismeretterjesztő előadásait válasszák, „helyben” 

találják meg a számukra legjobbat. 

 

2020 év ismeretterjesztő előadásai: 

Időpontja Előadó neve Előadás témája/címe Látogatói 

száma 

02.05. 

szerda 

Müller Péter A bennünk élő bohóc 107 fő 

09.23. 

szerda 

Pál Feri atya Hogyan bánjunk jól 

magunkkal és másokkal? 

157 fő 

10.14. 

szerda 

Dr. Bagdy Emőke Akarsz-e, és tudsz-e boldog 

lenni? 

122 fő 

 

2020 év online ismeretterjesztő előadásai: 

Időpontja Előadó neve Előadás témája/címe Látogatói 

száma 

05.25. 

hétfő 

Bánó Attila Ami nem veszhet el: a 

szívünkben hordott haza 

 fő 

12.18. 

péntek 

Bánó Attila író beszélget 

Dr. Szabados György 

30 új meghökkentő eset a 

magyar történelemből c. 

1598 fő 
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történésszel könyvéről 

 

2020 év tervezett, de elmaradt ismeretterjesztő előadásai: 

Időpontja Előadó neve Előadás témája/címe 

03.25 szerda Hevesi Krisztina Jó párkapcsolat, vagy jópár kapcsolat? 

09.18. péntek Kárpátia Magyarnak születtem c. dokumentumfilm 

11.18. szerda Győrfi Pál A járvány, és ami utána következik 

12.02. szerda Böjte Csaba egyeztetés alatt 

12.09. szerda Kánya Kata Társtalálás mesterfokon! 

 

 

3. Kiállításaink 

Az Erkel Galéria elsősorban kortárs, amatőr képzőművészeti alkotásokat mutat be időszakos 

kiállításon önálló vagy csoportos módon, továbbá teret ad a különböző alkotóműhelyek 

közötti szakmai párbeszédnek. 

Évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a helyi és környékbeli egyesületekkel, pl. a 26 alkotóból 

álló Keszi Art Egyesülettel, a Generációk Házában működő közel 10 főt számláló Kreatív 

Körrel és a 30 képző- és iparművészből álló BUKET-tel (Budai Képzőművészek 

Egyesületével). Csoportos, tagjaiknak pedig egyéni kiállításokat rendezünk. 

Az Erkel Galéria kiállításait meghívók, plakátok, szórólapok hirdetik. A kiállításmegnyitókról 

rendszeresen felvételt, a kiállító művészekkel pedig riportot készít és beszámol a Buda 

Környéki Televízió. 

A kiállítások általában 3 hétig tartanak, így éves szinten 12-13 kiállítást tudunk fogadni. A 

kiállítókkal együttműködési megállapodást kötünk, melynek értelmében ingyenes 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, ám abban az esetben, ha a kiállított alkotások közül 

valamelyik eladásra kerül, annak vételárából 10% befizetésre kerül az intézmény számlájára. 

 

Erkel Galéria: 

Időpont kiállítás 

műfaja 

kiállító látogatok 

Január 22 - 

február 24. 

vegyes Hegyaljai Tünde iparművész kiállítása 

Budakörnyéki Művészeti Szomszédolás 

kiállítás-sorozat I. (Budajenő) 

(megnyitó Magyar Kultúra Napján) 

280 fő 

Február 24 - 

március 15-ig 

fotó Németh Krisztina "Nagyik" c. 

fotókiállítása 

270 fő 

Március 16 - 

április 5. 

fotó Janik Márton Zárás, koronavírus járvány 

miatt elmaradt! (pótlás június 25-júl. 31.) 

- 
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Április 6 -  

május 3. 

fotó Budakörnyéki Művészeti Szomszédolás 

kiállítás-sorozat II. (Páty) elmaradt, helyette 

online galéria Németh Krisztina Nagyik 

című fotó-sorozata  

Facebook 

statisztikája 

3.803 

Május 4 – 24. festmény  Kovács Anikó festőművész elmaradt, 

helyette Zöld Pixel 2020 fotópályázat 

online 

Facebook 

statisztikája 

Május 4-

október  

29-ig 

20.492 

Május 25 -  

június 14. 

Festmény-

grafika 

"Emlékezet a hősökre- Ecsettel a békéért" 

Krajczáros Alapítvány  

(Hősök napja-Trianon 100.) 

Online galéria – Törő Gergő tusrajzai 

Facebook 

statisztikája 

2.914 

Június 25- 

július 31.  

fotó Janik Márton (a tavaszi kiállítás pótlása) 120 fő 

Augusztus 20–  fotó 

dokument

um 

Budakörnyéki Művészeti Szomszédolás 

kiállítás-sorozat II. (Telki) elmaradt! 

Helyette  

20 éve város Budakeszi (2000-2020) 

240 fő 

Szeptember 14 - 

október 4. 

festmény Évszakok - tájképek- Krajcáros Alapítvány 

átszervezve jövőre! 

- 

Október 5 - 

november 1.  

szobrász Péter Ágnes átszervezve jövőre! - 

November 2 – 22. festmény Háború befejezése Európában 

Krajczáros Alapítvány átszervezve jövőre! 

- 

November 23 - 

december 20. 

vegyes Budakörnyéki Művészeti Szomszédolás 

kiállítás-sorozat III. (Nagykovácsi) 

átszervezve jövőre! 

- 

 

 

Online kiállítások 

A március 14-i első bezárás idején Németh Krisztina "Nagyik" című fotósorozata volt 

látható az Erkel Galériában, melynek online változatát elsőként jelentettük meg Facebook 

oldalunkon. 

Nekünk is és közönségünknek is újdonság volt ez a megoldás, de a visszajelzésekből és a 

statisztikai adatokból azt láttuk, hogy nagyon sikeres volt az első "kísérlet". 

 

Aztán a Krajczáros Alapítvány „Emlékezet a Hősökre 1914-1918 - Ecsettel a Békéért” című 

gyűjteményének része, Törő Gergő tusrajzai voltak láthatók május 19-től. 
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Az eredeti, 2014-es Zöld Pixel Budakörnyéki turisztikai és természetfotó pályázat mintájára 

most online formában hirdettük meg a Zöld Pixel 2020 pályázatot. 

A pályázatra 14 résztvevőtől 67 fotó érkezett. A beérkezett fotókat folyamatosan 

megjelentettük Facebook oldalunkon, az online Erkel Galériában és honlapunkon, melyekre 

folyamatosan vártuk a közönségszavazatokat is. Facebook oldalunk statisztikai adatai szerint 

május 4-től a szavazás lezárásáig összesen 15.526 főt értünk el. 

A pályázaton résztvevők: Bódiné Varga Eszter, Csipor Enikő, Edina Klein, Grischik Judit, 

Németh Krisztina, Csiszár András, dr. Somogyi Farkas József, Dr. Hillier Dorottya, Molnár-

Kis Anna, Subicz Réka, Surányi-Gräfl Laura, Szalai Luca, Szilágyi József és Ványi Zsolt. 

A szavazás eredményét online kihirdettük, a fotógaléria továbbra is megtalálható 

honlapunkon az alábbi linken: https://efmk-budakeszi.hu/teszt/zold-pixel-2020. 

Októberben egy kiállítást készítettünk a kinyomtatott fotókból, melyeket az intézmény 

lépcsőház galériájában állítottunk ki. 

 

Augusztus 20-án, a jubileumi évforduló alkalmából „Budakeszi 20 éve város” címmel saját 

fotódokumentációs kiállítást készítettünk az Erkel Galériában. 

A november 11-i zárást követően a fotóanyagból azonos címmel filmet készítettük, melyet 

Facebook oldalunkon, intézményünk YouTube csatornáján és honlapunk videótárában tettünk 

közzé. 

 

Időpont-helyszín Kiállítás látogatók 

Lépcsőház   

2020. januártól 

 

"Kultúrházak éjjel-nappal" országos 

fotópályázat kiállítása 

 

Október 29-től Zöld Pixel 2020 fotópályázat kiállítása  

Emelet   

Szeptember 11-13. Lego város és vasútmodell kiállítás 320 fő 

Udvar   

Június 18. 

Szeptember 19. 

Október 17. 

Bababörze-Zsibvásár 160 fő 

220 fő 

140 fő 

Polgármesteri Hivatal   

Október 16-tól Mezei Mária Emlékkiállítás  
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2020-ban az intézmény kiállítási tevékenységével is pályáztunk a Minősített Közművelődési 

Intézmény Címre. 

A minőségbiztosítási rendszer feltételeinek megfelelően minden kiállításnak van kiállítólapja, 

a képzőművésszel szerződése valamint kiállítás összesítője. Az igényfelmérés érdekében 

folyamatosan törekszünk arra, hogy a kiállításainkat látogatók körében kérdőívezünk. A 

kérdőívek segítségével látogatóink elégedettségét mértük, valamint igényfelméréseket 

végeztünk, hogy milyen kiállításokat szeretnének. 

 

4-5. Alkotó közösségek és tanfolyamok 

Alkotó közösségeink igényeire folyamatosan reagálunk, javító, fejlesztő intézkedéseket 

teszünk, valamint törekszünk látens igényeiknek a kielégítésére is. 

Kisközösségeinket pályázati lehetőségek felkutatásával és elkészítésével segítjük, ezzel 

hozzájárulva szakmai fejlődésükhöz (pl. Csoóri Sándor Pályázat- népdalkör, önkormányzati 

önszerveződő közösségek pályázata). Munkájuk elismerése érdekében évek óta terjesztjük fel 

közösségeinket szakmai díjak elnyerésére. Javaslatunknak köszönhetően 2020 évben a 

Budakeszi Népdalkör Közművelődési díjban részesült (pl. Budakeszi Népdalkör 

Közművelődésért díj). 

Az érdekeltségnövelő pályázat segítségével felújítottuk asztalainkat, ezzel kisközösségeink 

komfortérzetének növelését is elősegítettük. 

A beérkezett szóbeli igények alapján történnek meg azok a változások, amelyek a művelődő 

közösségeket érintik. Az Évelők Népdalkör, Tücsök-zene foglalkozások kismamáinak 

többsége babakocsival érkezik, ezért gondot fordítunk arra, hogy a lift minden alkalommal 

üzembe legyen helyezve, valamint az irodánk előtti előtérben is ott hagyhatják a 

babakocsikat. 

A nyugdíjas klub kérésére biztosítjuk számukra az emeleti termeinkben kialakított zárható 

polcrendszert, ahol tárolhatják eszközeiket. 

A közösségek igényeire reagálva a téli időszakban pluszfűtést (radiátorokat) biztosítunk 

csoportjaink számára. 

Bizonyos kiscsoportjainknál a foglalkozás termét, helyszínét kellett megváltoztatni egyedi 

kérések, igények alapján. 

A művelődő közösségek tagjainak találkozási alkalmait a nagykönyvben vezetjük, ahol 

minden más program is megtalálható, ezzel el tudjuk kerülni a rászervezéseket. Ennek 

segítségével egyszerűbben tudunk helyszínt biztosítani csoportjainknak a rendszeres 

találkozókon felüli alkalmi összejövetelek idejére (pl.fellépések előtti próbák időpontjai). 
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Kisközösségeinkre büszkék vagyunk, honlapunkon megtalálhatóak a művelődő közösségek 

eseményeiről készült fotók, valamint bemutatjuk a csoportokat, szakmai eredményeiket. 

Elérni kívánt célunk, hogy intézményünkben minél több kiscsoport alakuljon, minél jobban 

kiszolgáljuk a helyi igényeket, minden korosztályt figyelembe véve. Törekszünk arra, hogy 

közösségeink minél több rendezvényen mutatkozhassanak be Budakeszin és a környező 

településeken egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy a közösségek fejlődése érdekében tagjai 

képezzék magukat. Évelők Népdalkörünk vezetője elvégzett egy tanfolyamot, melyet 

intézményünk pályázati pénzből finanszírozott (pályázati elszámolás). 

A közösségek vezetői munkanaplót vezetnek, így dokumentálják a csoportra vonatkozó 

legfontosabb információkat (szakmai vezető neve, közösség típusa, foglalkozásainak 

időpontja, csoportlétszám alakulása, életkor szerinti eloszlásuk, foglalkozásuk témája, óráinak 

száma, részvevőinek száma, eszköz igényeik és lemorzsolódásuk). 

Az éves statisztika elkészítésekor a munkanaplók nagy segítséget nyújtanak, segítségükkel 

rálátunk a csoportok működésének menetére. Az elérni kívánt célok eredményeit kérdőívek 

segítségével és a munkanaplók alapján mérjük 

 

Alkotó művészeti közösségek 

Budakeszi Népdalkör 

Próbanap: minden héten csütörtökön 18-20 óráig 

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

ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Szakmai vezető: Kis Csongor Áronné Ilus 

 

Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus 

A Kórus 2011. december 13-án alakult, célja elsősorban a XVII-XX. századi klasszikus 

szerzők, közülük is jelentős hangsúllyal Erkel Ferenc kis terjedelmű egyházi és világi 

műveinek bemutatása. A kórus vezetője Farkas László karnagy. 

 

Évelők Népdalkör 

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

énekelni szerető kismamák csecsemőikkel, kisgyerekeikkel minden pénteken délelőtt 

9.3012.00 óráig próbálnak. Rendszeresen fellépnek a programjainkon, például a Majálison, 

Gyermeknapon, Családi Napon. 

2020-ban március 14-től, az első zárás óta gyakorlatilag szüneteltek. 
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Klubok, kisközösségek 

Intézményünkben az alábbi klubokat működtetjük rendszeresen: 

 

Budakeszi Zsonglőr Klub szerdánként 16-17 óráig Papp Gergely vezetésével. Legfontosabb 

küldetésünk a közösségi értékek fenntartása és a zsonglőrködés szellemének gondozása, a 

játék örömének terjesztése. Intézményünk különböző pályázati lehetőségeket kihasználva a 

zsonglőr klub eszközparkját folyamatosan bővíti, fejleszti. Jelenleg a zsonglőrjátékokat 

tartalmazó eszközpark 20 fő egyidejű szórakoztatását, közös játékát teszi lehetővé. Az 

eszközpark a tagok számára elérhető és kölcsönözhető eseti játszóházak működtetéséhez. 

Elsősorban általános iskolai korosztály vesz részt a foglalkozásokon, így a klub működése is 

függ az iskolai időszaktól.    

 

Borostyán Nyugdíjas Klub 

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

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

 

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 

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

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

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

segítségével minden évben.  

Mindkét nyugdíjas klub tagjai a Covid 19 járvány tekintetében leginkább veszélyeztetett 

korosztályba tartoznak, így 2020-ban március 14-től, az első zárás után gyakorlatilag a klubok 

működése szünetelt. Nyár elején még szabadtéren, az udvaron kisebb létszámban 

alkalmanként összejöttek, a szükséges vezetőségi üléseket megtartották, rendezvényeinken a 

járványügyi előírásokat betartva részt vettek. 

 

Hogyan éljünk egészségesen? 

A Korányi Diabetes Klub kéthavi rendszerességgel szervez nyílt napokat, ahol meghívott 

előadók beszélnek, vagy adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. 

2020-ban március 14-től, az első zárás óta szünetel. 

 

Kommunikációfejlesztő tréningek vagy meditációs foglalkozás csoportoknak 

Hetente 4-5 alkalom, alkalmanként 1-2 óra időtartamban. Vezeti: Biczók Zsófia és Keresztes 

Károly 
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2020-ban március 14-től, az első zárás óta szünetel. 

 

Csoportos vezetett meditáció: ifjúsági és felnőtt korosztály számára biztosít díjtalan 

meditációra lehetőséget. Heti 1 alkalommal szerdán 18-20 óra között van foglalkozás, Szigeti 

Balázs oktató vezeti. 

2020-ban március 14-től, az első zárás óta szünetel. 

 

Tücsök-zenefoglalkozás kedd délelőttönként 11 órától. 

Játékos ének és zenei foglalkozás kicsiknek, izgő-mozgó korosztálynak 6 hónapos kortól 4 

évesig. Az egyszerű dalok és mondókák tanulása nemcsak a zenei készséget, de a beszéd 

fejlődését is elősegítik, nagyszerű közös élményt nyújtanak a mamának a babával. A program 

a muzikalitás megalapozása mini hangszerek kipróbálásával. Zenés és ritmusos játékokkal 

fejlesztik a mozgáskészséget, ritmusérzéket, igazi játékos személyiségfejlesztő foglalkozás. 

A foglalkozást Kása Juli vezette. 2020-ban március 14-től, az első zárás óta szünetel. 

 

Jóga tanfolyam minden szerdán 18.1520.00-ig. A tanfolyam célja, hogy harmóniába hozza 

a testet és lelket a jobb közérzet érdekében. A Vándor Andrea által vezetett jóga tradicionális 

jellegű, amely tovább adja az ősi tanításokat. 

2020-ban március 14-től, az első zárás óta szünetel. Ősszel még volt két próbálkozás, de a 

járványhelyzet miatt a résztvevők még a nyitott időszakokban is féltek részt venni a 

tanfolyamon. 

 

Zumba tanfolyam kedd és csütörtök 18.00 és 19.00 között. A Zumba Kolumbiából 

származó, könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő tánc, mely fitneszprogram is egyben. 

A mozdulatok aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze. Olyan ismert táncok 

alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, reggaetón és a 

hastánc. A foglalkozást vezeti: Izabella Aznar-Martinez 

A tanfolyam résztvevői nagyon kitartottak, amíg az időjárás megengedte, kint tartották a 

foglalkozást szabadtéren, az udvaron. 

 

Időstorna: A Budakeszin élő nyugdíjas korosztály számára térítésmentes gyógytorna 

foglalkozást biztosítunk minden hétfőn 9-10 és 10-11 óra között. A foglalkozást Sztraka 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28t%C3%A1nc%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Merengue
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cumbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://hu.wikipedia.org/wiki/Calypso_%28zene%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reggaet%C3%B3n
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hast%C3%A1nc&action=edit&redlink=1
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Ágnes gyógytornász vezeti. A nagy érdeklődésre való tekintettel a két hétfői csoport után 

csütörtökön is kellett indítani először egy, majd ott is két csoportot. 

Gyógytorna: Szabóky Katalin vezeti novembertől, csütörtökön 9-10 és 10-11 óra között. 

2020-ban március 14-től, az első zárás óta szünetel. A tanfolyamokat elsősorban 60 év 

felettiek vettek részt, akik a járványhelyzet miatt féltek részt venni a tanfolyamon. 

 

Salsation tanfolyam 

Mozgásművészeti tanfolyam, minden héten hétfőn 18.00-19.30-ig tartó foglalkozás 

Tánctanár: Tóth Csilla 

2020-ban az első zárás feloldását követően novemberig működött. 

 

Kresz tanfolyam az ABC Autósiskola szervezésében. A tanfolyamok két-háromhetente 

indulnak. A tanfolyamokat Szűcs Mária vezeti. 

2020-ban a két járványügyi bezárástól eltekintve folyamatosan működött. 

 

Kriston női intim torna 

Alkalmanként 2-3 napos kurzusokat indítunk, a tanfolyamot dr. Skultéti Judit gyógytornász 

tartja. 2020. augusztus 29-30. 

 

A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata innovatív, a könnyűzene 

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

számára. Intézményünkben szolfézs-, dob- és klarinétóráik vannak. 

2020-ban március 14-től, az első zárás után szünetelt. Ősszel újraindult, a november 11-i 

második zárásig működtek. 

 

Állandó, heti rendszerességgel működő alkotó közösségek időbeosztása és létszáma: 

 

 Időpont Csoport neve Látogatói létszám 

 

Hétfő 

 

9.0010.00 

 

Időstorna 1. 

 

15 fő 

 

Hétfő 

 

10.0011.00 

 

Időstorna 2. 

 

18 fő 

 

Hétfő 

 

18.0019.00 

 

Salsation 

 

8 fő 

 

Kedd 

 

11.0012.00 

 

Tücsök-zene 

 

8 fő 
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Kedd 18.0019.00 Zumba 25 fő 

 

Szerda 

 

16.0017.00 

 

Zsonglőr Klub 

 

8 fő 

 

Szerda 

 

17.0018.00 

 

Meditációs klub 

 

4 fő 

 

Szerda 

 

18.1520.00 

 

Jóga 

 

10 fő 

 

Csütörtök 

 

9.0017.00 

 

ABC Autósiskola 

 

25 fő 

 

Csütörtök 

 

9.0010.00 

 

Gerinctorna 1. 

 

8 fő 

 

Csütörtök 

 

10.0011.00 

 

Gerinctorna 2. 

 

12 fő 

 

Csütörtök 

 

15.0018.00 

 

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub  

 

40 fő 

 

Csütörtök 

 

15.0018.00 

 

Borostyán Nyugdíjas Klub 

 

30 fő 

 

Csütörtök 

 

16.0017.00 

 

Jazz tánc 

 

5 fő 

 

Csütörtök 

 

17.0020.00 

 

Budakeszi Népdalkör 

 

12 fő 

 

Péntek 

 

9.3011.00 

 

Évelők Népdalkör 

 

11 fő 

 

Péntek 

 

17.0020.00 

 

Harcosok Klubja 

 

16 fő 

 

 

Időszakos rendszerességgel működő közösségek 

 

 Időpont Csoport neve Látogatói létszám 

Havonta 

szombat 

 

19.00-24.00 

Keszi Táncház: Rojtos együttes 

és Szigony zenekar 

8 fő 

(közreműködő) 

Havonta 

vasárnap 

 

19.00-24.00 

 

Zwickl Polka Partie zenekar 

8 fő 

(közreműködő) 

Két havonta 

kedd 

15.00-18.00 Korányi Diabetes Klub 60 fő 

Negyedévente 

szombat-vasárnap  

10.0016.00 Intim torna  

 

10 fő 

 

 

Szeptemberben kiderült, hogy az iskolákban működő – elsősorban mozgásművészeti – 

tanfolyamok a járványügyi helyzet miatt nem működhetnek az intézményeken belül, így a 

november 11-i második bezárásig befogadtuk a következő csoportokat, tanfolyamokat: a Rúzs 

Tánciskolát, a művészeti gimnasztikát, a balett előkészítőt, a Bojtár Néptánccsoportot, a 

Kung-fu tanfolyamot, és a Fashion Dance Tánciskolát. 
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Közösségeink, klubjaink az idei évben az intézményen belül részlegesen tudtak csak 

működni, de szívesen részt vettek az általunk készített élő közvetítésekben és a felvett online 

programjainkban. 

A felvételek megtalálhatók Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és honlapunk 

Videótárában.  

 

6. Közösségi szolgáltatások 

A közösségi szolgáltatás a közönség, a látogatók, az érdeklődők több csatornán történő 

tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel/látogatás alkalmával a 

komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. Ennek formái: információ nyújtása 

(információs tevékenység), telekommunikációs, informatikai szolgáltatás, közösségi játékok 

használatának biztosítása. 

Intézményünkben az aktuális rendezvényekről az előtérben elhelyezett TV-n keresztül 

képújság formájában tájékoztatjuk látogatóinkat, valamint szórólapok, molinók, plakátok, 

helyi újságok formájában is informálódhatnak az aktualitásokról az érdeklődők. Online 

felületeinken (honlap, Facebook) naprakész információk találhatók programjainkról. Az 

intézmény nyitvatartási idejében a munkatársak tájékoztatják az érdeklődőket. Ingyenes 

kiadványok, térképek segítik a látogatóink informálódását. Nyáron rendelkezésre állt a 

szabadtéri fedett udvar, ahol játékok, sakk stb. várta az érdeklődőket. 2020 januárjában a 

város jégpályáját működtettük a közösségi téren. 

Online információnyújtás 

Információnyújtás Feliratkozók/ követők/felhasználók (fő) 

 Honlap  3200 fő 

Hírlevél 1702 fő 

Facebook oldal 3412 fő (követők) 

Facebook egyéb csoportok szakmai csoportokban való megjelenés 

 

Nyomtatott információhordozók 

Molinó 4 nagyméretű molinó (épület homlokzatán) 

Megállító tábla 6 db (épület falán) 
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Vitrin 2 db (épület falán) 

Plakát/meghívó/szóróanyag eseményenként 

Buszmegálló hirdetőtábla 10 hely ( 8 db, A/4-es méretű plakát)  

Média megjelentések Budakeszi Hírmondó / Buda környéki Iránytű havilap  

 

Helyben történő információszolgáltatás 

Legfontosabb feladatunk a személyes kapcsolat kialakítása látogatóinkkal. Szakképzett 

népművelőink az intézmény nyitvatartási ideje alatt tartalmi és adminisztrációs munkájuk 

mellett tájékoztatást adnak rendezvényeinkről, tanácsokkal segítik a programok kiválasztását, 

valamint információs szolgálatot és ügyeletet látnak el. Koordinálják a termek igénybevételét, 

ellátják az intézmény szolgáltatási tevékenységeit. 

 

Kiadványok árusítása nyitvatartási idő szerint 5-7 fő havonta 

Általános lakossági 

információszolgáltatás 

nyitvatartási idő szerint 10-12 fő naponta 

Kulturális információszolgáltatás nyitvatartási idő szerint 6-8 fő naponta 

EFMK aulában kihelyezett TV 

képújság 

nyitvatartási idő szerint 35 fő átlagban 

 

Idegenforgalmi Információs Pont 

 A településünkre érkező látogatóknak, turistacsoportoknak igény szerint tárlatvezetéseket 

tartottunk, bemutattuk Budakeszi kulturális értékeit. Leggyakrabban a Himnusz-szobor, a 

város templomai, a Nagy Sándor József emlékház és a Kálvária iránt érdeklődtek. A 

tárlatvezetések alkalmával gyakran vásároltak képeslapokat és Budakeszi értékeit bemutató 

kiadványokat, melyek a művelődési központban kialakított új kiállító vitrinben kaptak méltó 

helyet. 
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Közösségi tér szabadidős szolgáltatásai 

  Jégpálya látogatói  

  Helyi gyerek Helyi felnőtt Külsős gyerek Külsős felnőtt 

Januárban:  1731 fő 501 fő 208 fő 132 fő 

 

A nyári időszakban a téren működik a szabadtéri sakktábla, melyet többségében a helyi 

fiatalok, valamint a táborozók használtak. 

 

 

 

7. Származtatott szolgáltatások  

 
Az intézmény által végzett olyan szolgáltatások, amelyek alapszolgáltatást jelenthetnek a 

közművelődési tevékenységet/szolgáltatást igénybe nem vevők számára is. Az intézmény a 

közművelődési tevékenysége mellett hasznosíthatja tereit, eszközeit, szakmai tudását, 

humánerőforrását. Befogadhat más szolgáltatók által működtetett tevékenységeket, amelyek a 

használók komfortérzetét növelhetik (pl.: étterem, kávézó, büfé üzemeltetése). 

Intézményünkben lehetőség van fénymásolásra, technikai eszközök bérlésére, egyéb 

technikai-szakmai megrendelésre pl. felvételek készítése, fotózás, hangosítás stb. 

Terembérleti formában megvalósuló programjaink különböző bálok, zenés rendezvények, 

zártkörű rendezvények, árusítások. Állandó bérlőink a Stelázsi vegyesbolt (zöldséges) és a 

büfé. A közösségi téren működő piacon kisvállalkozók számára faházakat adunk bérbe.  

 

Civil szervezetek, származtatott szolgáltatások  

 

A 2020-as évben a vírushelyzet miatt elmaradtak a város civil szervezeteinek, 

lakóközösségeinek közgyűlései, megbeszélései: Budakeszi Polgárőrség, Budakeszi Szépítő 

Egyesület, Budakörnyéki Székelykör stb., melyeknek korábbi években helyet biztosítottunk. 

 

  

Időpont 

 

Esemény neve 

 

Látogatói létszám 

 

Január 2. 

 

15.00-21.00 

 

Nyugdíjas klubok 

pótszilvesztere 

 

 120 fő 

 

Január 25. 

szombat  

 

20.0004.00 

 

Tarkabarka Óvoda farsangi 

bálja 

 

 160 fő 
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Február 2. 

szombat 

 

15.00-21.00 

 

Nyugdíjas klubok farsangi 

bálja 

 

120 fő 

 

Február 8. 

szombat 

 

20.0004.00 

 

Nagy Sándor József 

Gimnázium bálja 

 

 150 fő 

 

Február 22. 

szombat 

 

20.0004.00 

 

Budakörnyéki Székelykör 

farsangi bálja 

 

180 fő 

 

Március 5. 

csütörtök 

 

15.00-18.00 

 

Nyugdíjas klubok nőnap 

 

100 fő 

 

Június 25. 

csütörtök 

 

15.00-18.00 

 

Borostyán Nyugdíjas Klub  

 

35 fő 

 

Szeptember 3. 

csütörtök 

 

15.00-18.00 

 

Borostyán Klub Közös Főzés 

 

45 fő 

 

Szeptember 10. 

csütörtök 

 

10.00-15.00 

 

Borostyán Nyugdíjas Klub 

vezetőségi ülés  

 

10 fő 

 

December 11. 

péntek 

 

13.00-15.00 

 

Ajándék utalványosztás a 

nyugdíjasoknak 1. 

 

80 fő 

 

December 12. 

szombat 

 

10.00-12.00 

 

Ajándék utalványosztás a 

nyugdíjasoknak 2. 

 

85 fő 

 

 

 

Állandó működő származtatott szolgáltatások  

 

Szolgáltatás neve Szolgáltatás 

igénybevételének 

rendszeressége 

Szolgáltatást 

igénybevevők létszáma 

 

Fénymásolás 

 

nyitvatartási idő szerint 

 

átlagosan napi 3 fő 

 

EFMK épületének termeinek 

bérbeadása 

 

havonta több alkalommal 

 

alkalmanként 100-160 fő 

 

Technikai eszközös bérbeadása 

 

 

esetenként 

 

változó 

 

 

Közösségi téren faházak 

bérbeadása 

 

havonta (4 faház) 

 

változó 

 

 

EFMK udvarán árusítás 

 

 

havonta két-három 

alkalommal (43 alkalom) 

 

alkalmanként 150-180 fő 

 

EFMK udvarán zöldséges üzlet 

 

havonta 

 

változó 
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bérbeadása  

 

Italautomata 

 

 

nyitvatartási idő szerint 

 

2163 fő 

 

Piac 

A termek kiadásán túl 2020-ban a művelődési központ melletti közösségi térre költözött a 

városi piac, mely üzemeltetését is az intézmény végzi. A lakosság igényére, kérésére bérbe 

adtuk a közösségi téren lévő faházakat. Egyben lehetőséget biztosítottunk arra, hogy 

nyugdíjasok, kismamák és szociálisan rászorulók elérhető áron tudjanak vásárolni. 

 

 

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

gazdasági feltételeinek biztosítása 

 

8/a.  Állagmegőrzés, tárgyi- és dologi feltételek 

Az intézmény állaga évről-évre romlik, folyamatos karbantartása már nem elegendő arra, 

hogy szabályosan, az előírásoknak megfelelően üzemeltessük. 

Az épület idén 40 éves, folyamatos nagy hibák ütik fel a fejüket, ami az épület üzemeltetését 

állandóan veszélyeztetik (fűtés leállása, homlokzat omlása, épület beázása).  

 

Az évben a járványügyi helyzet miatt történt március 11-i bezárást követően az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ épületében igyekeztünk minél több javítási és állagmegóvási feladatot 

elvégezni. Az épület földszintje és emelete, valamint galériája is kifestésre került. A BVV 

Kft. által biztosított alapanyagokból az alábbi felújítási és javítási munkálatokat végezte el az 

EFMK munkatársi csapata: 

2020 évben megtörtént karbantartások: 

- Az épület teljes belső festése – hibák glettelése 

- Az emeleti termekben az asztalok lábainak felújítása, festése 

- Stúdió kipakolása, linóleumozása 

- A földszinti iroda linóleumának javítása  

- Szabadtéri színpad felcsiszolása, majd festése 

- Udvari faház festése és ereszcsatornázása  

- Konditerem kispadjainak és fekete fogasainak átfestése  

- Beltéri színpad feletti beázás javítása (glettelése és festése) 

- Kültéri világítás körüli festés 
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- Nagy Sándor József Emlékház épület bejárata körüli festés javítása 

- Budakeszi Önkormányzatban – Mezei Mária kiállítás területén a falak festésjavítása  

 
2020 évben külső megbízással megtörtént karbantartások 

- Az emeleti termekben az asztallapok teljes cseréje (Érdekeltségnövő pályázat terhére) 

- 2019 évben elvégzett tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során felsorolt hiányosságok 

javítása (érintésvédelmi munkálatok) 2020. márciusban megtörtént. 

- A lift szellőző ventilátor cseréje, valamint felvonó vezérlés kicserélése 2020. 

februárban megtörtént. 

 

Nagyobb esőzéseket követően az épület homlokzatáról nagy darabokban leválik a 

vakolat. Erről folyamatosan írásban küldtünk tájékoztatást a fenntartónak és a 

Városüzemeltetési Kft-nek. A homlokzat jelenlegi állapota balesetveszélyes. Egy részét 

molinóval takarjuk, hogy esztétikailag elfogadhatóbb legyen, azonban ez nem hosszú távú 

megoldás. 

Az év során többször felmerült elektromos probléma az EFMK közösségi terén lévő (tér-

figyelő kamerákat is magába foglaló) lámpaoszlop áramellátásában. A műszaki meghibáso-

dás a közösségi téren 2019 évben végzett elektromos bővítések ellenére sem szűnt meg. Az 

áramellátási hiba a térfigyelő kamerarendszer folyamatos működését is akadályozza. Továbbá 

a téren elhelyezett díszkivilágítás sem működött kielégítően. A téren kihelyezett faházak vil-

lamos-energia betáplálása is akadozott. 

A működési zavart a villamos-energia ellátásban közreműködő 2 db villamos szekrény za-

varai okozzák, a művelődési központ belső hálózatáról van az említett 2 db szekrény megtáp-

lálásra. Korábban már jeleztük, hogy nálunk lecsökkent a felhasználható energia mennyisége 

a rossz állapotú belső hálózat és tartozékai miatt.  

Villanyszerelő szakember a felülvizsgálata alapján azt javasolta, hogy a közösségi téren már 

elkészült új hálózatra kell rákötni, a két szekrényt összekötve egy fix vezetékkel. Ameny-

nyiben ez olyan költséghányadot igényel, amely a BVV Kft. költségvetésén túlmutat, Képvi-

selő-testületi előterjesztést kell készíteni, amely alapján a BVV Kft. megkaphatja az elői-

rányzat emelését, amelyből ez a beruházás megvalósítható. 

Amikor a beruházás elkészül: 

 a Művelődési Központ belső villamos-energia hálózata tehermentesül a külső fo-

gyasztóknak átadott villamos-energia többlettől, 
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 a kamerarendszer egy független ágon lesz és vélhetően működni, üzemelni fog napi 

24 órában, 

 a díszvilágítás egy független ágon lesz, és nem terheli a Művelődési Ház belső háló-

zatát. 

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

zöket vásárolni, a 2019. évben az érdekeltségnövelő pályázaton 667.000 Ft-ot nyertünk, 

1.200.000 Ft önkormányzati önrészt biztosított Budakeszi Város Önkormányzata. A pályázat-

ból a 2020 évben az alábbiak valósultak meg: Emeleti asztalok felújítása, az emeleti szín-

padrész függönycseréje, technikai eszközpark frissítése, valamint egy új számítógép vá-

sárlása. 

2020 augusztusában ismét beadtuk az érdekeltségnövelő pályázatot 900.000 Ft önkormányzati 

önrésszel. A pályázaton 390.000 Ft-ot nyertünk. A 2021 évben az alábbiakat tervezzük 

megvalósítani: 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ jelenlegi 1990-2002 közti beszerzésű hangtechnikája 

elavult, felújításuk, javításuk, működésük korukból adódóan gazdaságtalan. Pillanatnyi 

állapotuk a megfelelő használat, valamint a szakszerű tárolás miatt még működőképes, de ez 

nem tartható fent sokáig. A mai követelményeknek megfelelő korszerű, kompakt, könnyen 

telepíthető, kis súlyú eszközökre van szükség. A mai digitális világban minden produkció 

alapfeltétele a kezelhetőség. Az eszközök beszerzése saját erőből nem megoldott, egyszeri 

nagyobb beruházásra lenne szükség. 

Ennek hiányában kisebb lépésekben szeretnénk fejleszteni, új hangtechnikai eszközöket 

beszerezni. 

A korszerűsítés elsődleges előnye: a kisebb produkciók (600 főig), fellépő zenekarok, 

művészek jelentős árengedménnyel vállalják a fellépést, ha megfelelő technikai háttér áll 

rendelkezésre. 

A felsorolt eszközök adják a hangtechnikai háttér gerincét, valamint a nagyobb produkciók 

kisegítő egységeit, színpadi kontroll formájában, ezzel is kézzelfogható megtakarítás 

valósítható meg. 

A 2020. márciusi koronavírus járvány idején a munkatársak fele nem rendelkezett saját 

laptoppal, a háztartásban található laptopokra a gyerekek online tanulásához volt szükség. 

Felismertük, hogy a munkatársak részére mielőbb biztosítani kell az otthoni munkavégzéshez 

szükséges eszközállományt, ezért szeretnénk 3 db laptopot vásárolni. 
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8/b. Személyi feltételek:  

Az intézményben rendelkezésre állnak a kulturális munkakörök betöltéséhez szükséges 

képzési és egyéb feltételről szóló 2/1993.(I.32.) MKM rendelet melléklete alapján az előírt 

végzettségű szakemberek. 

Az intézmény dolgozóinak száma:  

- 6 főállású teljes munkaidős munkatárs. 

- 1 fő 8 órás takarító munkatárs, a BVV Kft. dolgozója. 

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

 

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, közművelődési rendezvényszervező, ismeretterjesztő prog-

ramok koordinálása, marketing feladatok, idegenvezetés, információs feladatok ellátá-

sa. 

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

ladatokat, kiállításrendezői, -szervezői, játszóházi és információs feladatokat is ellát. 

- 1 fő népművelő, technikusi és gondnoki feladatokat lát el, az intézmény műszaki 

felülvizsgálatát, javítást, lift működésének biztosítását, tűz- és munkavédelmi felada-

tokat és éjszakai ügyeleteket is vállal. Online programszervezéseknél felvételek készí-

tése.  

- 1 fő technikus, városi rendezvények, EFMK rendezvények, előadások technikusi te-

endői, városi, mindezek mellett oktatási intézmények rendezvényeinek technikai fela-

datait is segíti. Online programoknál felvett felvételek stúdió munkálatai vágások, fil-

mek összeállítása.  

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XXXII. törvény értelmében a Budakeszi Város Önkormányzat fenntartásába tartozó Erkel 

Ferenc Művelődési Ház személyi állományának közalkalmazotti jogviszonya 2020. 

november 1. napjától munkaviszonnyá alakult át.  
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Az intézmény belső kommunikációja 

Az intézmény rendelkezik kommunikációs szabályzattal, mely magában foglalja a külső és 

belső kommunikációt is. Az intézményen belüli információáramlásra nagy hangsúlyt 

fektetünk. Nagyon fontos, hogy a kollégák naprakész információkkal rendelkezzenek. Az 

intézmény méretéből és a kollektívájából adódóan az interaktív, és közvetlen kommunikáció a 

jellemző. 

A heti munkatársi értekezletek alkalmasak arra, hogy a heti eseményekkel, az intézmény 

mindennapjaival kapcsolatos információt megosszuk egymással. Erről minden esetben 

feljegyzést készítek, amelyben megtalálhatóak a megbeszélt feladatok, ez a későbbiekben is 

elérhető mindenki számára és én is ellenőrizni tudom. 

Ugyancsak információhordozó az intézmény programjainak nagykönyve, amiben a termek 

felosztása, programok időpontja szerepel.  

A 2018-as évben bevezetésre került a heti 40 órás törzsidő. Ez alapján minden hónapban 

beosztást vezetünk, amelyben nyomon követhető a munkatársak munkaideje, az aktuális 

ügyeleti beosztás, valamint a szabadságok és pihenőnapok.  

Az EFMK működéséhez elengedhetetlen munkaanyagokhoz való hozzáférés minden 

munkatárs számára elérhető egy közös NAS rendszeren keresztül. A pandémiás időszakban és 

az otthoni munkavégzés esetére otthoni hozzáférést is tudunk biztosítani. Az intézménynek 

saját levelezőrendszere van, azon belül is folyamatos az intézmény dolgozói közötti 

kapcsolattartás. A gyorsabb és közvetlenebb kommunikáció érdekében létrehoztunk egy 

közös Messenger csoportot is. Az aktuális rendezvény adatait tartalmazó rendezvénylap, 

forgatókönyv és a korábbi évek rendezvényeit tartalmazó mappák is segítik a belső 

információáramlást. 

 

Középiskolai diákok közösségi szolgálatával kapcsolatban szerződéses viszonyban állunk a 

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

lája és Kollégiumával. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásunknak 

köszönhetően a 2019 évben megismert egyetemista gyakornokokkal, Balogh Júliával és 

Rieth Borókával 2020 évben megbízási szerződést kötöttünk. 

A megbízás tárgya: az év folyamán a művelődésszervező kollégák szakmai munkájának 

segítése, a rendezvények/előadások előkészületeitől az értékeléséig, valamint a kérdőívek 

kiértékelése, adminisztrációs feladatok ellátása, a közösségi felületen való megjelentés 

segítése. A 2020-ban beadott minőségbiztosítási pályázat adminisztrációjában való 
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közreműködés. A művelődő közösségek munkanaplóinak, valamint az elégedettségi- és 

igényfelmérő kérdőívek vezetése.  

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói (Rieth Boróka és 

hallgatótársainak csoportja) a digitális és online vizuális kommunikáció kurzus 

projektmunkája keretében vállalták az EFMK arculatának megújítását. Elkezdődött az 

új logó- és színvilág tervezése a művelődési központ számára, hogy a már rég használt és 

elavult arculati elemeket megújítsák. A project folyamata 2021 tavaszán fog befejeződni, 

amikor az új arculati elemeket használhatjuk az online felületeinken.  

Az egyetemisták nagyban segítik intézményünk, valamint kisközösségeink szakmai munkáját. 

 

A közművelődési intézményeknek a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján készíteniük kell minden év március 31-ig éves 

beiskolázási tervet, és május 31-ig pedig 5 éves képzési tervet (elsőként 2018. május 31-ig).  

A képzési tervet 2020 márciusában felülvizsgáltuk. A képzési kötelezettség minden szakmai 

munkakörben dolgozóra kötelező. 

 

2020-ban számos szakmai konferencián és intézménylátogatáson vettek részt az EFMK 

munkatársai: 

Dátum 

2020. év  

2020. évi Szakmai továbbképzések létszám 

02.25. kedd  

 

Budaörs szakmai látogatás 

 

4 fő 

02.27. csütörtök KEKSZ konferencia 5 fő 

03.08. vasárnap NIOK találkozó 

 

1 fő 

05.26. kedd A pályázó intézmény az auditor szemével – online    5 fő 

05.27. szerda Minősített Közművelődési Intézmény pályázati online 

képzés 1. 

5 fő 

07.10. péntek Minősített Közművelődési Intézmény pályázati online 

képzés 2. 

5 fő 

08.07-08. péntek-

szombat 

Ipolybalog-i szakmai kirándulás 1 fő 

09.17. csütörtök Marketing Summit Hungary 2020 1 fő 

09.23. szerda KMO Munkajogi - online 3 fő 

11.11. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 

munkaértekezlete - online 

3 fő 

11.18. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 

munkaértekezlete - online 

3 fő 

11.25. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 3 fő 
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munkaértekezlete - online 

12.02. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 

munkaértekezlete - online 

3 fő 

12.09. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 

munkaértekezlete - online 

3 fő 

12.16. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 

munkaértekezlete - online 

3 fő 

12.23. szerda Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár heti 

munkaértekezlete - online 

1 fő 

 

A 2020-ban leadott Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázaton való részvételhez 

hasznos alap volt az 2019-ben Tóthné Fajtha Anita, Nagy Mónika és Kun Csilla által 

elvégzett Közművelődés kiválóság modell I-II. szakmai továbbképzés. A továbbképzés 

célja volt, hogy a résztvevő ismerje meg és legyen képes alkalmazni a közművelődési 

szakágazat minőségfejlesztési modelljét, hogy képessé váljon a közművelődési szervezet által 

készített önértékelés formai és tartalmi értékelésére. Az intézményünk 2020-ban megírta 

pályázatát, melyhez még további ismeretet gyűjtöttünk az év májusában és júliusában 

megvalósuló online képzéseken. 

 

8/c. Gazdasági feltételek 

A 2020. évi tervezett költségvetés:  

Bevétel 

Önkormányzati támogatás, normatívával, garantált bérminimumra 

történő kiegészítéssel együtt 
29.646 

Saját bevétel: szakmai jegybevételek 6.000 

Saját bevétel: bérleti díjak 7.000 

Áfa  1.900 

Pályázati támogatásokból szakmai kiadások fedezetére  4.000 

Összesen:  48.546 

 

Kiadás 

Személyi juttatások 23.344 

Munkaadókat terhelő járulékok 6.230 

Bérjellegű kiadások összesen: 29.574 

Dologi kiadás, épületüzemeltetés 14.090 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási és szakmai kiadások  4.882 
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Dologi kiadás összesen: 18.972 

Összesen:  48.546 

 

A 2020. évi megvalósult költségvetés: 

Jelenleg még könyvelés alatt található Budakeszi Város Pénzügyi Irodáján.  

A költségvetésünk bér-és bérjellegű juttatásai a 2020 évben az alábbiak miatt változott: 

2020. január elsejétől a garantált bérminimum 210.600 forintra emelkedett. A kulturális 

közalkalmazotti bértábla olyan alacsony, hogy mindenkinek meg kellett adni a kötelező 

minimálbért, így minden munkatárs alapilletménye 210.600 Ft. 

A garantált bérminimum megemelése éves szinten 3.026.784 Ft + járulékok 817.231 Ft, azaz 

bruttó 3.844.015 Ft-tal emelte meg a költségvetés a bérköltséget és a bérjellegű juttatásokat. 

Ez az összeg állami finanszírozás alá esett. 

Törvényi változások miatt a munkatársak 2020. november 1-vel az eddigi közalkalmazotti 

jogviszonyból a munka törvénykönyve alá kerültek. Kormányzati döntésnek köszönhetően 

állami támogatással így 6%-os fizetésemelés kifizetése történt meg 2020. január 1-től 

visszamenőleg 2020. novemberben. 

Pályázati forrásaink: 

 

A járványügyi helyzet miatt a 2019 évi nyertes pályázatainkat 2020-ban teljes 

mértékben nem tudtuk megvalósítani. A pályázati határidőket központilag 2021 évre 

meghosszabbították, támogatási szerződéseinket módosították. 

  

2019 évi nyertes pályázatok 

 

megnevezés 2019 évben  

felhasználva 

2020 -ban  

felhasználható 

2021-ben 

 

NKA Zeneművészet Kollégiuma kortárs 

gyermek koncert (iskolai és felnőttkórusok 

találkozója) 

350.000 Ft 

 

 

0 Ft 

  

 

350.000 Ft 

 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 

Táncház  
1.000.000 Ft  

 

748.000Ft 

 

252.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP 

Népdalkör   

 

1.200.000 Ft 

  

 

400.000 Ft 

  

 

800.000 Ft 

2021 évbe átvinni:   
 1.402.000Ft 
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 2020 évben beadott érdekeltségnövelő pályázat felhasználása 2021 évben. 

 

megnevezés 2020-ban 

beadott 
felhasználható 

2021-ben 

MÁK Érdekeltségnövelő Pályázat önkormányzati önrész  

 

900.000 Ft 900.000 Ft 

MÁK Érdekeltségnövelő Pályázat  390.000 Ft 390.000 Ft 

összesen  1.290.000 Ft 

 

 

 

 

 

2020-ban nyertes pályázataink, utalásuk folyamatban 

 

megnevezés kért összeg felhasználható 

2021-ben 

NKA Közművelődés Kollégiuma  

Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű 

közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, 

valamint szakmai konferenciák megrendezése  

1. pályázat: Járási Szakmai Konferencia  

2. pályázat: Jubileumi gálaműsor 

2.000.000 Ft 500.000 Ft 

NKA Halmos Béla Program 6 alkalomból álló népzenei 

koncertsorozat megrendezése Budakeszin  

1.000.000 Ft 600.000 Ft 

NKA Zeneművészet Kollégiuma  

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 40 éves jubileumi 

évfordulójának jegyében megvalósuló komolyzenei kon-

certek és hangszerbemutató Budakeszin  

2.000.000 Ft 

 

600.000 Ft 

NKA Zeneművészet Kollégiuma  

Kórusok találkozója  

800.000 Ft 300.000 Ft 

Emberi Erőforrás Minisztériuma CSSP Táncház   2.000.000 Ft  1.000.000 Ft 

összesen  3.000.000 Ft 

 

 

9. Intézmény belső és külső partneri kapcsolata 

Belső partnereink: az intézmény munkatársai, Budakeszi város önkormányzatának 

humánerőforrás irodája, pénzügyi osztálya, valamint képviselő-testülete. 

Külső partnereink: a települési intézmények, civil szervezetek, helyi vállalkozók, környező 

települések közművelődési intézményei. A rendezvényeken fellépő művészek és képviselőik, 

szabadtéri rendezvényekhez szükséges infrastruktúrát biztosító alvállalkozók, támogatóink, 

szponzoraink, látogatóink és közönségünk. Kiemelt partnerünk Budakeszi város 

önkormányzata, amely a városi rendezvényeinkre külön pénzkeretet biztosít. 
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Partnereink szerepelnek az intézmény adatbázisában. A partnerlistát folyamatosan bővíti az 

aktuális feladatért felelős munkatárs, és félévente felülvizsgáljuk az adatkezelési 

szabályzatnak megfelelően. 

A rendezvények látogatóinak létszámát statisztikáinkban, elégedettségi kérdőív összesítővel, - 

rendezvényösszesítő lapokkal, jegy.hu kimutatással valamint jegyelszámolásaink alapján 

tudjuk nyomon követni. 

Budakeszi civil szervezeteinek nagy része szoros együttműködésben áll az Erkel Ferenc 

Művelődési Központtal. Az intézmény a civil szervezetek közgyűlései és rendezvényei 

számára a teremhasználat és technikai segítség mellett szakmai munkájukban, pályázataik 

elkészítésében is folyamatos segítséget biztosít. 

Az aktív civil szerveződések jó részének működési helye és többségének rendezvényhelyszíne 

a művelődési központ. Kérésükre térítésmentesen vagy önköltséggel biztosítjuk számukra az 

intézmény termeit, szolgáltatásait. A 2019/20-as évben közművelődési célú 

együttműködéseket, külön partneri megállapodásokat kötöttünk minden olyan civil 

szervezettel, intézménnyel, alkotóközösséggel, akiknek intézményünk segíti szakmai 

munkáját, valamint akikkel közös projekteket, pályázatokat és rendezvényeket szervezünk. 

Jelenleg az intézménynek 32 szervezettel van aláírt együttműködési megállapodása. 

Partneri együttműködési prioritások: Kiemelendő érték Budakeszi német és székely 

nemzetiségi kultúrája és hagyománya, melynek ápolásában a művelődési központ is részt 

vesz. Minden hónapban otthont adunk a Zwickl Polka Partie zenekar fellépésének, akik a 

sváb hagyományokat ápolva polkával és keringővel várják az érdeklődőket. A művelődési 

központ folyamatosan hozzájárul, segíti a Budakeszi Székely Kör működését is. Erkel 

Ferenchez való kötödésünknek köszönhetően eredményes szakmai kapcsolatot ápolunk az 

Erkel Ferenc Társasággal és Gyula Város önkormányzatával. A 2018. évben kulturális 

együttműködést kötöttünk a kárpátaljai Beregdédai Kultúrházzal. 
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Összegzés 

 

A 2020-as évben rendkívüli nehézségeket és kihívásokat hozott a COVID-19 járvány.  

Ennek ellenére a vállalt és kapott feladatainkat a 2020. évben is mindig körültekintéssel, 

átgondoltan, szakmailag felkészülten igyekeztünk ellátni. 

A koronavírus járvány miatt márciusban bezárásra kényszerült EFMK csapata egy hét alatt 

sikeresen áthelyezte tevékenységét az online térbe, melyet később a nyári újranyitáskor és a 

novemberi ismételt bezáráskor sem függesztettünk fel. Az internetes tevékenység célja 

elsősorban, hogy az eddigi szolgáltatások és információk, ha más formában is, de eljussanak a 

látogatóinkhoz, illetve, hogy az online tér segítségével szélesebb körben is ismertté váljon az 

intézmény. A korábbiakhoz képest nagyobb szerepet kapott és fejlődésnek indult a már 

működő Facebook oldalunk, az intézmény weboldala, újításként pedig létrehoztuk YouTube 

csatornánkat is.  

 

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázatra való felkészülés, az intézményi 

stratégia felülvizsgálata és a tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok és dokumentumok 

áttekintése, újraszabályozása a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt különös jelentőséggel 

bírt. Lehetőséget teremtett a munkatársaknak tevékenységeik átstrukturálására, a partnerekkel, 

a látogatókkal való kapcsolattartás átalakítására, ezzel együtt segített az újranyitás szakmai 

tervezésében. 

 

Nagyon büszkék vagyunk az elnyert Minősített Közművelődési Intézmény Címre.  

Szeretnénk Fekete Péter államtitkár úr gratuláló leveléből idézni: „Ezekben a nehéz időkben 

bebizonyosodott, hogy kultúrának nem csupán szórakoztató, de léleknemesítő, gyógyító, a 

nehézségeken átsegítő szerepe is van az ember életében. Önök helyt álltak a nehéz időkben - a 

kimagasló szakmai munka mellett képesek voltak olyan hozzáadott értékeket is felmutatni 

szakterületükön, amelyek meghatározók és jövő-formáló erővel bírnak nemzeti kulturális 

életünk számára.” 

 

Célunk továbbra is az, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő 

években is a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk 

munkatársaimmal és az önkormányzattal közösen. 
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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a beszámoló szíves elfogadását! 

 

Budakeszi, 2021. február 02. 

 

 

                                                              

Tisztelettel: 

 

                                                                               Igazgató 

 

 

A beszámoló összeállításában részt vett: 

Vanó Zsuzsa, Kun Csilla, Nagy Mónika kulturális szakemberek  


