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Beszámoló 

 

az Erkel Ferenc Művelődési Központ  2011. évi munkájáról 

  

 

Az intézmény 2011-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. 

 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ, Budakeszi egyik legnagyobb és leglátogatottabb 

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

konditerem, többfunkciós Erkel Mini galéria, 200 fős szabadtéri színpad, internét-kuckó, 

büfé, kulturált előtér áll a látogatók rendelkezésére.  

 

Az intézményhez tartozik a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház is. 

 

A közművelődési terek - napi 8.00-tól 21.00 óráig, szombaton 9-14 óráig illetve a 

rendezvényekhez igazodva heti 80 órás átlagos nyitva tartás mellett - kihasználtsága 90 % 

körül mozog. Az intézmény nyáron sem zárt be.  
 

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

 

A tevékenység jellege: 

 

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

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

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

egyéb kulturális vállalkozásokban, melyek Budakeszi területén kívül szerveződnek. 

Természetesen az intézmény kiemelt és elsődleges feladata Budakeszin élők művelődési 

igényeinek, szokásainak szolgálata valamint a megrendelő szervezetek számára szakmai, 

technikai szolgáltatások nyújtása.  

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011. július 1-től jogi személyként működő, helyi 

önkormányzati szerv, gazdasági feladatait Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

Irodája látja el. 

 

Nyitott, befogadó, általános, közművelődési intézményként működünk.  

 

Nehéz anyagi helyzetünk ellenére saját rendezvényeinknél továbbra is tartalmi célkitűzés a 

Közösségi szintér megteremtése, kulturális értékek közvetítése, hagyományápolás, 

városi, nemzeti ünnepek megrendezése.  

2011-ben, saját rendezvényeink mellett, lakossági kezdeményezéseket, iskolák, óvodák, 

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

egyesületek alapítványok, valamint gazdasági szerveződések programjait is fogadtuk, aktívan 

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

 

Fő szempont: gazdaságosság, takarékosság, hatékonyság. 

 

Az intézmény működésének gazdasági alapját adják: 

   

 Budakeszi Város Önkormányzata által biztosított támogatás 

 Pályázatokon elnyert támogatások 

 Saját bevételek 

 Állandó és egyedi bérlemények, szolgáltatások. 

 Támogatók, szponzorok által biztosított egyedi támogatások, reklámbevételek  

 Szolgáltatások /fénymásolás, fax, internet-kuckó/         

 

Tevékenységi jellemzők: 

Általános szakmai munkánk: 

 

o Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának felújítása szabályzatok naprakész 

elkészítése (részben önálló gazdálkodás, létszám leépítés következtében) 

o Budakeszi Város Közművelődési koncepció munkaanyagának folytatása, kidolgozása 

o Pest megyei Népművelők Egyesületében a szakmai kistérségi feladatok ellátása 

o Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus országos felmérésében 

szakmai munka végzése 

o Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Pest Megyei 

Közművelődési Intézet által szervezett szakmai továbbképzésein részvétel, 

aktív közreműködés. 

o KKOSZ tagjaiként országos rendezvényeken részvétel, szakmai anyagok 

készítése 

 

Tevékenységünk fő vonalát 9 tevékenységi forma határozta meg: 

 

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

 Országos és Pest Megyei rendezvények  

 Budaörsi Kistérség  

 Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

2.) Intézményi, közművelődési tevékenység 

 Műsorok   

 Kiállítások          

 Koncertek 

 Táncház, játszóház 

 Ismeretterjesztés 

 Tanfolyamok 

 Alkotó művészeti közösségek 

 Klubok, kisközösségek, 

 Civilszerveződések 

 Táborok 
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3.) Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 

4.) Városi, önkormányzati s egyéb kulturális rendezvények kiszolgálása 

5.) Szolgáltatások 

6.) Információs szolgálat, ügyelet 

7.)  Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 

8.) Budakeszi Hírmondó 2011. december 1-ig. 

9.) PR tevékenység (közönségkapcsolat, médiapartnerek)  

10.) Az intézmény működésének, állagának megőrzése, a folyamatos működés 

biztosítása 

11.) EFMK személyi feltételek 

 
Kiemelt korosztály a gyermek, és az ifjúság.  Megszólítandó közeg a család, egyesületek, 

alapítványok, mint a társadalom legfontosabb mikroközösségei. 

 

2.)  Országos, megyei, kistérségi és városi kiemelt rendezvények 

 
a.,  Liszt Ferenc Emlékév Budakeszin 

b., XXIII. Erkel Nap 

c., Erkel Ferenc Művelődési Központ 30 éves fennállásának ünnepség sorozata 

d., XVI. Családi Nap Fesztivál  

e., VI. Budaörsi Kistérségi Fesztivál Budakeszi 

f., Kulturális Örökségvédelmi Napok- Kultúrházak éjjel-nappal 

g., III. Mezei Mária Kulturális Emlékhét 

          h., Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 

         

a.,  „Liszt Ferenc Emlékév Budakeszin” rendezvénysorozat 2011.  

a./1.  „Liszt Ferenc és kortársa Erkel Ferenc“  

Pest Megyei Általános Iskolások vetélkedője 
 

Alapjátékok: szeptember 14-16-19-21-23, 26-28-30-án, 10-13 óráig 

Elődöntők: október 24-én és 28-án (hétfő és péntek)10-13 óráig 

Döntő és díjkiosztó ünnepség: december 2-án, (péntek) 10-17 óráig 

 

 Liszt Ferenc életmű dokumentum kiállítás  
Október 17-november 8-ig az Erkel Mini-galériában 

 

a.,/2 „Liszt Ferenc, magyar-európai kulturális értékünk” c. országos hatókörű 

képzőművészeti pályázat   

Pályázatra érkezett művek kiállítása az emeleten és (díjazottaké) a Mini-galériában  

November 21-27-ig 

Díjkiosztó ünnepség: november 26-án, (szombat) 15 órától 

 

a.,/3 „Liszt Ferenc öröksége a mai zenei oktatásban”  

Budapesti és pest megyei hatókörű szakmai konferencia  
November 23-án, (szerda) 10-19 óráig 
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a./1  „Liszt Ferenc és kortársa Erkel Ferenc“ Pest Megyei Általános Iskolások  

       vetélkedője 

 
FELHÍVÁS 

 

"Liszt Ferenc és kortársa Erkel"  

Pest megyei általános iskolások vetélkedője 

 

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap, Budakeszi város Önkormányzata  

támogatásával Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából többfordulós zenei vetélkedőt 

rendez Pest megye területén működő általános iskolák, ének-zenei általános iskolák és alapfokú 

művészetoktatási intézmények 5-8. osztályos tanulói részére. 

 

A vetélkedő célja: A diákok zenei érdeklődésének felkeltése, Liszt Ferenc szellemi, zenei és tárgyi 

hagyatékának megismertetése és elmélyítése pest megyei általános iskolák, ének-zenei általános iskolák és 

alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói körében. 

 

Résztvevők köre: 

- Pest megye területén működő általános iskolák, ének-zenei általános iskolák, alapfokú művészetoktatási 

intézmények 5-8. osztályos tanulói 

- 6 fős összevont tanulócsoportok 

 

Vetélkedő időtartalma: 2011. szeptember-október 

Alapjátékok várható időtartalma: 2011. szeptember 12-szeptember 30. 

Elődöntők várható időtartalma: 2010. október 10-14. 

Döntő időpontja: 2010. október 28. péntek 10 óra 

A játékok időpontja: 10 órától 13 óráig két szünettel 

Az alapjátékok és elődöntők pontos időpontjáról, csapatbeosztásról a jelentkezési idő lejárta után emailben 

értesítjük az érintetteket. 

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092, Budakeszi, Fő u. 108.) (A csapatok utazási költségét nem 

áll módunkban finanszírozni.) 

 

A vetélkedő legjobb négy csoportját értékes tárgynyereménnyel jutalmazzuk. 

Vetélkedőt vezeti: Varga Károly rádiós személyiség, nyugalmazott főiskolai tanár 

 

A vetélkedőben az első 40 jelentkezett iskola vesz részt. Ezért kérjük, időben adja le jelentkezési lapját. 

Zenei vetélkedő várható témakörei:  

 • Liszt Ferenc élete és munkássága 

 • Liszt Ferenc művei 

 • Liszt Ferenc műveinek hallás utáni felismerése 

 • Erkel Ferenc életének, munkásságának főbb pontjai 

 

Jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2010. március 1. péntek 16 óra 
 

  Jelentkezési határidő (2010. március 1.) utáni héten, a vetélkedőbe bekerült csapatok emailen kapják meg a 

szöveges, míg postán a zenei felkészítő anyagot. Minden a vetélkedőhöz szükséges fontos információt 

emailen küldünk, ezért kérjük, a jelentkezési lapot olvashatóan töltsék ki, a valóságnak megfelelő 

adatokat adjanak meg és sűrűn tekintsék meg postaládáikat.   
 

Jelentkezési lap: letölthető az Erkel Ferenc Művelődési Központ honlapjáról (www.efmk-budakeszi.hu), 

kérhető emailen: info@efmk-budakeszi.hu, telefonon: 0623/451-161, és postán: Erkel Ferenc Művelődési 

Központ, 2092. Budakeszi, Fő u. 108.) 

Jelentkezési lap beadható személyesen, postán (Erkel Ferenc Művelődési Központ, 2092. Budakeszi, Fő u. 

108.), emailen: info@efmk-budakeszi.hu, faxon: 0623/451-161. 

További információ: Erkel Ferenc Művelődési Központ, 2092. Budakeszi, Fő u. 108., Tel/fax.: 0623/451-161 

Web: www.efmk-budakeszi.hu, Email: info@efmk-budakeszi.hu 

 
 

http://www.efmk-budakeszi.hu/
mailto:info@efmk-budakeszi.hu
mailto:info@efmk-budakeszi.hu
http://www.efmk-budakeszi.hu/
mailto:info@efmk-budakeszi.hu
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2010-ben ünnepeltük Erkel Ferenc zeneszerző, a magyar nemzeti opera 

megteremtője, Himnusz zeneszerzője születésének 200. évfordulóját. Budakeszi 

városa és az Erkel Ferenc Művelődési Központ „Erkel Ferenc Emlékév 

Budakeszin” rendezvénysorozattal tisztelgett a világhírű zeneszerző előtt és a 

programsorozat részeként először került megrendezésre a háromfordulós „Erkel 

Ferenc élete és munkássága – Pest Megyei Általános Iskolások Vetélkedője”,  

Idén, 2011-ben Erkel Ferenc kortársa, "ikercsillaga" Liszt Ferenc zeneszerző 

születésének 200. évfordulóját ünnepeltük.  A tavalyi tapasztalatok, a sikeres, 

pozitív eredmények, visszajelzések és bíztatások birtokban ismét meghirdettük a 

zenei vetélkedőt, "Liszt Ferenc és kortársa Erkel Ferenc" címmel. A 

vetélkedő célja a diákok zenei érdeklődésének felkeltése, a magyar és 

európai kultúra részeként Liszt Ferenc szellemi, zenei és tárgyi 

hagyatékának megismertetése és elmélyítése pest megyei általános iskolák, 

ének-zenei általános iskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói 

körében. 

 

A jelentkezés határideje március 11-én lejárt, az összesítés után örömmel 

tapasztaltuk, hogy felhívásunkra a következő 23 pest megyei településről: 

Abony, Albertirsa, Aszód, Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Budapest, Csömör, 

Dabas, Dömsöd, Érd, Fót, Gödöllő, Gyál, Isaszeg, Mogyoród, Nagykovácsi, 

Pilisvörösvár, Szigetszentmiklós, Szob, Tatárszentgyörgy, Tápiószele, és  Üllő, 

17 "visszatérő" és 25 új csapat, összesen 48 csapat jelentkezett. 

A vetélkedő fővédnöke és a döntő zsűrielnöke Szőnyiné Szerző Katalin 

zenetörténész volt. A döntő zsűri további tagjai: Kassai István zongoraművész, 

Csányi Valéria karmester, Hollós Máté zeneszerző és Kaskötő Marietta 

muzikológus volt. 

 

       
                                Vetélkedő csapatok                                                               Varga Károly 

       
                                        Szőnyiné Szerző Katalin 
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a.,/2 „Liszt Ferenc, magyar-európai kulturális értékünk” c. országos hatókörű   

          képzőművészeti pályázat   

         Pályázatra érkezett művek kiállítása az emeleten és (díjazottaké) a Mini-galériában 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE 

 

"Liszt Ferenc, magyar-európai kulturális értékünk" 

Országos hatókörű 

 

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ (Budakeszi, Fő u. 108. 2092),  Budakeszi Város Önkormányzata 

a Nemzeti Kulturális Alap és a Balassi Intézet támogatásával pályázatot hirdet Liszt Ferenc születésének 200. 

évfordulója alkalmából. 

 

A pályázat célja: lehetőséget teremtsen a magyar és európai kultúra részeként Liszt Ferenc sokrétű 

személyiségének és tevékenységének megismertetésére, bemutatására. Törekszünk arra, hogy a pályázaton 

való részvétel elősegítse a gyerekek és fiatalok közösségi-személyiségfejlődését, együttműködő, öntevékeny, 

kommunikációs kompetenciáik erősödését.  

 

Pályázati téma: Liszt Ferenc életéhez, munkásságához, műveihez készített pályamű benyújtása az Erkel Ferenc 

Művelődési Központba. Liszt Ferenc személyének, életútjának, általában művészetének, zenei művének, vagy a 

mű által kiváltott élménynek az ábrázolása. Olyan zenekarok, zenészek, népcsoportok, épületek, műtárgyak, stb. 

ábrázolása is lehetséges, amelyek méltó hordozói Liszt szellemi örökségének. 

 

Pályázati kategóriák: (maximum 50x50 cm-es nagyság mindegyik kategória esetében) 

1.   Grafika 2.  Festmény                3.  Kerámia               4.  Kisplasztika 

Életkor szerinti besorolás: 

1. Általános iskolás tanulók 1-4. osztályig 

2. Általános iskolás tanulók 5-8. osztályig 

3. Gimnáziumi, középiskolás, szakközépiskolás tanulók 1-2 évfolyamig 

4. Gimnáziumi, középiskolás, szakközépiskolás tanulók 3-4 évfolyamig 

 

Pályázhatnak: Magyarországon működő alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói 

A legjobb pályaműveket tárgynyereményekkel jutalmazzuk a díjkiosztó ünnepség keretében. 

Pályázati feltételek: 

- A PÁLYÁZÁS ELŐFELTÉTELE NEVEZÉSI LAP KITÖLTÉSE, ÉS BENYÚJTÁSA az Erkel Ferenc 

Művelődési Központba postai úton (Budakeszi, Fő u. 108. 2092.) vagy emailen: info@efmk-

budakeszi.hu 

- Nevezési lap kérhető az Erkel Ferenc Művelődési Központban, illetve emailen: info@efmk-

budakeszi.hu, továbbá letölthető a művelődési központ honlapjáról: www.efmk-budakeszi.hu  

- A NEVEZÉSI LAPOT HIÁNYTALANUL TÖLTSE KI! (Hiányos adatokkal beküldött pályamű 

nem szerepelhet a pályázaton.) 

- CSAK AZ ELSŐ 300 NEVEZŐ VESZ RÉSZT A PÁLYÁZATON! 

- Egy tanuló legfeljebb 2 pályaművet adhat be. 

- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (pályázó neve, címe, telefonszáma, email címe, 

oktatási intézmény neve, helye, felkészítő pedagógus neve, telefonszáma), pályázati kategóriát és 

életkor szerinti besorolást. A fenti adatokat kérjük borítékban a pályaműhöz csatolni! 

- A pályázó a pályamunkának kérjük adjon címet! Borítékra, dobozra kérjük, írják rá: „”Liszt 

Ferenc, magyar-európai kulturális értékünk! 

- Határidőn túl beérkezett pályaművek nem vesznek részt a pályázaton! 

- Pályázók kiértesítése a nevezési lapon megadott email címen történik, kérem, helyes adatokat adjanak 

meg! Kiértesítés ideje: 2011. november 4-10. 

- Az a pályázó, akinek nem áll módjában visszavenni pályaművét, felbélyegzett válaszborítékot küldjön a 

pályamű beadásával egy időben! A pályaművek visszavehetők az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban 2011. november 26-tól december 9-ig. A határidőig el nem vitt pályaműveket nem áll 

módunkban tovább megőrizni. 

A pályaműveket a zsűri korosztályonként és kategóriánként értékeli. A zsűri javaslata szerint a legjobb 

pályaműveket az Erkel Ferenc Művelődési Központ emeletén állítjuk ki. A győztes pályaművekről telefonon 

vagy emailen értesítjük az érintetteket, ezért kérünk minden pályázót, hogy pontos adatokat adjon meg a 

nevezési lapon! 

Nevezési lapok leadási határideje: 2011. szeptember 30. péntek 16 óra 

 Pályaművek leadási határideje: 2011. október 14. péntek 16 óra 

mailto:info@efmk-budakeszi.hu
mailto:info@efmk-budakeszi.hu
mailto:info@efmk-budakeszi.hu
mailto:info@efmk-budakeszi.hu
http://www.efmk-budakeszi.hu/
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Díjkiosztó ünnepség: 2011. november 26. szombat 15 óra 

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ (Budakeszi, Fő u. 108. 2092)  

Kiállítás megtekinthető: 2011. november 21-26-i 

További információ: 23/451-161-es telefonszámon és emailen: info@efmk-budakeszi.hu 

  

   

 

 

A képzőművészeti pályázati felhívásunkra, nagy örömünkre:  

 

Ács, Aszód, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Budajenő, Budakeszi, Budapest, 

Cegléd, Dabas-Sári, Debrecen, Dunaújváros, Gödöllő, Győr, Hajdúdorog, 

Halásztelek, Jászfényszaru, Kiskunfélegyháza, Nyírbéltelek, Pilisvörösvár, 

Sárospatak, Sopron, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Üllő és Záhony 

településekről közel 300 pályamű érkezett 25 általános iskolából és 15 

középiskolából.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zsűri tagjai: Nádas Anna iparművész, rajztanár, Somogyi Réka festőművész, 

és Makhult Gabriella grafikusművészek voltak. 

A díjkiosztó ünnepségen közreműködött: a Hylarion énekegyüttes és Gulyás 

Diana festőművész (homok-animáció). 

 

      
      Hylarion Énekegyüttes              pályázók                              Gulyás Diana homokrajza 

 

 

 

mailto:info@efmk-budakeszi.hu
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a.,/3  „Liszt Ferenc öröksége a mai zenei oktatásban”  

         Budapesti és pest megyei hatókörű szakmai konferencia 

 

 

FELHÍVÁS és MEGHÍVÓ 

„Liszt Ferenc öröksége a mai zenei oktatásban" 

oktatási-nevelési konferenciát 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/ÚrTisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke! 

Tisztelt Igazgató Asszony/ Úr! 

Tisztelt Ének- Zene Pedagógus! 

 

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ, Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 

budapesti és pest megyei hatókörű oktatási-nevelési konferenciát szervez 

„Liszt Ferenc öröksége a mai zenei oktatásban” címmel, melynek 

 

Időpontja: 2011. november 23. (szerda) 9 óra 

Helyszíne: Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092. Budakeszi, Fő u. 108.) 

 

A konferencia koncepciója: 

A konferencia súlypontja a következő témák köré csoportosul: Liszt Ferenc helye és öröksége a mai 

oktatásban, az oktatási helyzet jelenkori változásai, a közoktatás fejlesztési irányai, az új közoktatási 

törvény, az oktatás terén – lehetőségekhez mérten – élen járó, alkalmazkodó intézmények előadása, 

fórum, tapasztalatcsere. 

A konferencia a közös gondolkodás, jövőképalkotás és közös cselekvés lehetőségét adja meg, párbeszédet az 

intézmények között. Az intézmények segítséget kapnak ahhoz, hogy felkészülhessenek az új megoldások 

fogadására, beépítésére. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy értesítsék az intézmény zenetagozatos pedagógusait a konferencia programjáról, 

továbbítsák meghívásunkat a környező települések, kerületek iskoláinak, óvodáinak, művelődési intézményeinek 

és önkormányzatainak, hogy minél többen találkozhassunk. 

 

A konferenciára meghívottak köre: a budapesti és pest megyei óvodák vezetői, óvónők, zeneiskolák, 

általános-, középiskolák, gimnáziumok igazgatói, pedagógusai, ének/zenetagozatos tanárai, önkormányzatok 

polgármesterei, kulturális-oktatási referensei, kulturális bizottságok elnökei és tagjai, művelődési központok, - 

házak, könyvtárak igazgatói, munkatársai és népdalkörök, kórusok vezetői, az ország különböző pontján működő 

Erkel Ferenc és Liszt Ferenc nevét viselő iskolák igazgatói, képviselői. 

 

Az előadások után lehetőség nyílik kérdések feltevésére és azok megválaszolására. Szívesen vesszük, ha 

kérdéseiket előre, írásban elküldik az info@efmk-budakeszi.hu címre. 

 

Konferencia Fővédnöke: 

 Nógrádi Péter Erkel Ferenc díjas zeneszerző, Magyar Művészeti Akadémia tagja  

 

Konferencia menete: 

 

09.00-09.30  Regisztráció 

09.40-09.45 Megnyitó beszédet mond dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi Város 

polgármestere, Budaörs Kistérség Többcélú Társulás elnöke 

09.45-09.50                       Köszöntőt mond dr. Erdélyi-Kincses Andrea Budaörs Kistérség Többcélú Társulás 

Kistérségi irodavezetője 

09.50-10.20                       „A művészeti nevelés aktuális kérdései” 

                                               Dr. Kaposi József címzetes egyetemi docens, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

főigazgatója 

10.20-10.50                       „Romantika a zenében” 

Bemutató óra a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola 8. a osztálya 

és Hraschek Katalin (Az iskola a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános 

Iskola tagintézménye) 

10.50-11.00                        Kávészünet  

11.00- 11.30                     „Kodállyal Liszt felé - a magyar zenetörténet két géniusza”  

                                           Hraschek Katalin zenepedagógus, karnagy. 

mailto:info@efmk-budakeszi.hu
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11.30-11.45                        Budakeszi Szivárvány Óvoda bemutatója  

                                          Előadó: Bokor Ildikó Zenei Munkaközösség vezetője  

11.45-12.45                       „Liszt és a fausti témakör”  

                                           Nagy Márta zongoraművész előadása 

13.00-13.30 Ebédszünet (ebédet biztosítunk) 

13.30- 14.10                     „Liszt Párizsi koncertjei”  

                                            Szilasi Alex zongoraművész előadása 

                                               Jelentősebb díjai: Kawai- díj 1995’, Kölcsey-díj 2005’, Akadémiai Klub Egyesület 

Művészeti Díj 2006’, Gramofon díj 2008’, Chopen Passport 2010’, A Lengyel 

Kultúráért érdemrend 2011’ 

14.10- 14.20 Budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti Oktatási intézmény prezentációja 

Barcsik Hédi igazgató 

                                         

14.20-15.30  Fórumbeszélgetés- összefoglaló 

Az előadások összegzése, véleménycsere 

Moderátor: Kovácsné Szél Mária, a kiváló minősítésű budapesti Molnár Antal 

Zeneiskola igazgatóhelyettese 

 

A konferenciára a mellékelt jelentkezési lapot, legkésőbb november 18-ig (péntek) kérjük vissza küldeni 

postai vagy e-mail címünkre! 

 

Fax/telefon: 0623/451-161, e-mail: info@efmk-budakeszi.hu  

Levélcím: Erkel Ferenc Művelődési Központ, 2092. Budakeszi, Fő u. 108. 

Rendezvény koordinátora: Tóthné Fajtha Anita igazgatóhelyettes  

E-mail: anita@efmk-budakeszi.hu Tel: 0630/37445-48 

A konferencián való részvétel ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges. 

Az intézmény megközelítése: Budapest, Moszkva térről induló 22-es vagy 222-es busszal a Gyógyszertár 

megállóig. Az intézmény a buszmegállóval szemben található. A busz 3-8 percenként jár, napszaktól függően.  

 

Távolsági buszok: 781, 784, 785, 786, 787, 789-es volánbusz (Budapest - Budakeszi - Páty - Zsámbék - Szomor 

- Gyermely- Tarján - Vértestolna - Tardos - Bajna - Nagysáp - Telki - Perbál - Budajenő - Tök) Gyógyszertár 

megáll 

 

Támogatóink: 

    

       
         Dr. Kaposi József,                      Városmajori Ének-zene            Bokor Ildikó (Szivárvány Óvoda) 
     dr. Erdélyi-Kincses Andrea           Általános Isk. és Gimnázium tanulói                    és csoportja 

 

       
          Hraschek Katalin             Szilasi Alex és Kovácsné Szél Mária     Bokor Ildikó és óvodásai 

 

 

mailto:info@efmk-budakeszi.hu
mailto:anita@efmk-budakeszi.hu
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b., XXIII. Erkel Nap 

 

Június 10., péntek  

15.30-tól Koszorúzások 

20.00 Erkel Ferenc Emlékhangverseny a Római Katolikus Templomban 

Vendégművész: Tokody Ilona operaénekesnő Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló 

művész, Liszt-díjas, a Magyar Állami Operaház örökös tagja 

Közreműködött: Muskát András operaénekes, Nagy Bernadett fuvolaművész, 

Nagy Márta zongoraművész, Kassai István Liszt-díjas zongoraművész 

 

       
      Bakács Bernadett                         Koszorúzás, megemlékezés az Erkel szobornál 

 

   
                  Erkel Ferenc Emlékhangverseny a Római Katolikus Templomban 

 

c., 30 éves az Erkel Ferenc Művelődési Központ (1981-2011) 

2011. június 2-november 7-ig 

Harminc év emberi léptékben mérve a legszebb kor. Az, 

aki ezt eléri, még ereje teljében van, de már képes 

visszatekinteni említésre méltó eseményekre az életéből. 

Számtalan hullámhegy és hullámvölgy van mögötte, 

illetve még ennél is több terv és cél a szeme előtt. Egy 

művelődési központ élete és működése pedig ilyenkor 

válik megbecsültté és elismertté. Rendelkezik a 

megfelelő szakemberekkel, általuk felépített 

hagyományokkal, értékrendszerrel, hitvallással.  

Harminc év közös élményei ünneplésre méltóak, fontos felidézni a közös emlékeket 

olyanokkal, akik részét képezték a három évtizednek, és azokkal, akik a jövőt építik. 
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Rendezvény sorozat programjai: 

Június 2-án, (csütörtök) "Budakeszi kulturális élete" 

 Képekben, dokumentumokban, tárgyi emlékekben 

Dokumentum kiállítás az Erkel Mini-galériában 

15 órától kiállítás-megnyitó  

16.30 óra Nyugdíjas Klubok találkozója  

(A Budakeszi Fenyőgyöngye és a Borostyán Nyugdíjas Klub  

környéki társklubjainak baráti találkozója) 

 

Június 5., vasárnap 10.00–18.00  

XI. Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny és IX. Erkel Ferenc Gó Emlékverseny 

 

Június 8-án, (szerda) 

"Háromszor harminc egyenlő kilencven" 

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

az elmúlt 30 év kilencven kiállító művészével  

az Erkel Ferenc Művelődési Központ emeletén 

   

18 órától kiállítás megnyitó és találkozó 

A kiállítás megtekinthető volt: június 8-16-ig 

A kiállítást megnyitotta: Prof. Dr. Marosi Ernő művészettörténész, egyetemi tanár 

Közreműködött: a HYLARION Énekegyüttes 

Ballabás Aliz - szoprán, Mechler Anna - mezzoszoprán, Csonó Ildikó - alt, Marossy Gábriel - 

tenor, Ferenczi Zsolt - bariton, Csipes Zoltán - basszus Művészeti vezető: Mechler Anna 

 

A kiállításon az elmúlt 30 év több száz kiállító művésze közül kilencven - köztük akkori 

pályakezdők, ma már országosan, sőt, nemzetközileg is elismert - képzőművész alkotásai 

voltak láthatók. 

(kiállítóink közül néhányan: Orosz István, Keresztes Dóra, , Józsa Lajos, Kiss Iván, Kisteleki 

Margit, Gábor Emese, Somogyi Réka, Zalai Károly, Csorba-Simon László, Makhult 

Gabriella, ifj. Szlávics László, Jánosházi Ágnes, Dévényi János, Szemadám György, Bartalus 

Sándor,  Zajtai Szabolcs, Biai Simon István,  Mészőly Zsófia, Veress Tamás.....) 

 

 

Június 14-én, (kedd) 16 órától 

Modern tánc-bemutató 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban működő Rúzs Tánciskola jazz-balett,  

a Salsa tánciskola, és a Hastánc csoport bemutatóit láthattuk a szabadtéri színpadon  

 

Június 17., péntek 16.00–22.00 Nosztalgia Party 

 

Június 25., szombat 10.00 Regionális népzenei találkozó Budakeszin 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség által a Kárpát-medencében élő magyar, a határon belül 

élő nemzetiségi dalkörök, zenei csoportok, szólóénekesek, hangszeres szólisták számára 

meghirdetett IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó elődöntőjét nézhették, hallhatták az 

érdeklődők. 

 

Szeptember 17., péntek 17.00 „Ilyenek voltunk régen és ma” – IV. Rock Keszi 

Fellépő zenekarok: Deficit, Latrock, Ősszájú, Kispárna, Üzletemberek zenekarok koncertje 

Budakeszi Jövőjéért Zenei Egyesület szervezésében 

 

 



 

- 14 - 

 

A programsorozat névadónk Erkel Ferenc születésnapján, 

 november 7-én, hétfőn 17 órától ünnepi gálaműsorral zárult.  

 

      A gálaest telt házzal méltó zárása volt az elmúlt öt hónapnak. A meghívott vendégek 

között voltak: Koncz Gábor, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai 

Kollégiumának elnöke,  Makra Borbála, a Pest Megyei Közművelődési Intézet igazgatója, 

Kiss László, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorárus főmunkatársa és a 

Magyar Versmondó Egyesület elnöke, Kiss Marianna, a Kondor Béla Közösségi Ház volt 

igazgatója Salamon Suba László, a Budaörsi Játékszín igazgatója, Walter János, a 

Tápiószecsői Damjanich Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója, Schrotti János 

Budakeszi Város Német Önkormányzata elnöke. Vendégünk volt a Budaörsi Kistérségből 

Páty nagyközség alpolgármestere, Zsarnóczay István valamint a Kistérségi Iroda helyettes 

vezetője Somogyi Farkas József, s mindazok, akik 1981 és 2011 között részt vettek a 

Művelődési Központ épületének tervezésében és építésében. A felépült új intézmény 

munkájában vagy munkatársként, vagy fellépő művészként vagy támogatóként. Továbbá 

jelen voltak a volt polgármesterek az elmúlt és jelenlegi képviselők, az intézmény volt 

igazgatói, Budakeszi Polgármesteri Hivatal munkatársai, civil szervezetek, klubok, körök 

vezetői és tagjai, budakeszi város intézményvezetői és munkatársai, s az intézmény 

rendezvényeire látogatók 

 

       
 
     Dokumentumkiállítás                                   Vendégeink                              Erkel Táncegyüttes 

                                                              

 

       
 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília               Ofella Sándor Hagyományőrző              Budakeszi Népdalkör 

polgármester ,  Kocsis Liza igazgató              Néptánc együttes   
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d., Családi Nap Fesztivál 

2011. augusztus 20-21. 
 

Idén a Park felújítása miatt új helyszínen a Himnusz szobornál és a Budakeszi Sportpá-

lyán került sor a Családi Nap Fesztivál rendezvényeire. 

 

A Családi Nap Fesztivál 2011. augusztus 20-én országalapító Szent 

István királyunk napján 10 órakor Ünnepi Díszüléssel kezdődött. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester ünnepi beszédét és a 

koszorúzást követően került sor a Budakeszi Díszpolgára" díj 

átadására.  

Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. július 18-ai ülésén 

határozott arról, hogy példaértékű hivatástudatának és 

lelkiismeretességének, a hosszú évek óta a városért végzett áldozatkész 

munkájának elismeréseként, hogy a 2011-es évben „Budakeszi 

Díszpolgára” címet Hidas Mátyás Úrnak adományozza. 

Ünnepi műsorban közreműködtek: Budakeszi Népdalkör és Szél Mária énekművész. 

Végezetül dr. Csutoráné dr. Győri Ottília egy jelképes 

ajándékkal, Budakeszi várost ábrázoló emlékplakettel köszönte 

meg Lich, Sankt Margarethen an der Raab és Csíkszereda 

testvérvárosok képviselőinek, hogy elfogadták meghívásukat a 

XVII. Családi Nap fesztiválra.  

 

Augusztus 21. vasárnap reggel 8 órától Főzőcsapatok 

érkezésével kezdődtek a programok. A nagy meleg ellenére a Budakeszi Sportpálya, 

zsúfolásig megtelt a XVII. Családi Napon. 

 

Színpad melletti programok sátrai már délelőtt 10 órára elkészültek: 

 
- MÁV SE Vitorlázórepülős Egyesület: a vitorlázó repülőgép bemutatása mellett játszóházak-

kal várták a gyerekeket. Mint pl: horgászás, pólófestés, ügyességi játék. 

- Erkel Ferenc Művelődési Központ játszóházában: papírforgó, papírmadárka és teknősbéka ké-

szítés volt. 

- Körtvélyesi Eszter patchwork készítő textil virágokat készített a gyerekekkel. 

-  Fafaragó mesternél fajátékokat próbálhattak ki és saját fafaragásokat készíthettek. 

- Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület jurta sátrában érdekes bemutatókkal, gyermekfoglalko-

zásokkal várták a természetet szerető érdeklődőket. A jurta sátor a Dendrológiai Központ fotó 

és növénybemutatójának is otthont adott. 

- Budakeszi Vadaspark állatsimogatóval, játszóházzal és az alkalmazkodás mesterei címmel 

kiselőadást és állatbemutatót tartottak. 

- Budakeszi Gyermekköztársaság Családok Völgye koncepciót mutatta be játszóháza mellett. 

- Agyar Se Egyesület családi gó versenyt rendezett ahol Budakeszin kívül, Csongrád, Székesfe-

hérvár és Budapest is képviseltette magát. Az idei győztes a helybéli Csóti csapat lett. Az 

ezüstérmet az Albrecht család nyerte. A középső gyermek, Albrecht Domonkos, a legfiatalabb 

magyar gómester, ifjúsági magyar bajnok. A Koczkanadrág csapat, a Záhonyi család is dobo-

góra állhatott. 

- Családi foci-fesztivált rendezett a műfüves pályán a Budakeszi Labdarúgó Akadémia. 

- Kutya Sport Centrum kutyás bemutatója 

- A Budaörsi Rendőrkapitányság rendőrségi látványos (kutyás és rendőrautós) bemutatóval 

képviselte magát. 

http://budakornyeki-naturpark.hu/
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Továbbá budakeszi civil szervezetek, vállalkozók referencia sátrai, légvár, mini vidámparki 

játékok, póni lovaglás, állatsimogató, hideg-meleg ételes vendéglátók, üdítő-sörpultok, vattacukor, 

perec, kenyérlángos ..…stb. 

 

A főzőversenyre kb. 18 csapat nevezett be és 25 étel került megfőzésére. Vendégeink között volt Lich 

testvérváros delegációja. 

 A „különleges levesek” kategóriában I. helyezést ért el a Polgárőrség csapata csülkös bablevesével 

osztatlan sikert aratva. A „pörköltek” kategóriában a Budaörsi Kistérség csapata ért el I. helyezést. Az 

„egyéb, szabadtűzön készült ételek” kategóriában I. helyezést ért el a Fidesz és KDNP csapata a 

harcsás lecsójával. 

 
Színpadi részletes programok: 
11 óra ÜNNEPI MEGNYITÓ dr. Csutoráné dr Győri Ottília Polgármester asszony megnyitó beszéde  

11.15 GYERMEKMŰSOR Görömbő Kompánia mese táncháza a Budakörnyéki Natúrparkért 

Egyesület meghívott vendégei 

12.00 KENYÉRÁLDÁS római katolikus, református, evangélikus, metodista, baptista 

egyházközösségek lelkipásztorai Kenyéráldást 

Boros Károly plébános vezeti Csíkszeredából jött és Budakeszi díszpolgára is 

12.30 FOLKLOR MŰSOR Budakeszi Népdalkör műsora: Pest megyei csokor: Bácskai- Duna 

menti csokor, Zobor- vidéki csokor, Zalai csokor 

13.00 Fernándo Express Gondelsheim város zenekarának koncertje 

14.20 Művészeti csoportok bemutatkozója 
 15.30 Virágos Budakesziért díjak átadása 

Beszédmondott: Polgármester asszony dr. Csutoráné dr Győri Ottília 

Díjakat átadta: Hidas Mátyás a Szépítő Egyesület Elnöke és Somlóváry Józsefné Bizottsági Elnök 

Asszony 

16.00 Családi Gó verseny eredményhirdetése Albrecht István a Magyar Gó szövetség titkára 

17.00 Tombola 

17.30 The Old Show zenekar koncertje 

18.30 Nemcsak Berry zenekar koncert 
 

Az egész napos színvonalas műsorban felléptek: Görömbő Kompánia mese táncháza, Fernando 

Express zenekar, művészeti csoportok. A jó hangulatról gondoskodott az Old Show és Nemcsak Berry 

zenekar. A késő délutáni órákban kisorsolt tombola fődiját, egy mountain bike kerékpárt, - a Mountain 

Béka kerékpárüzlet felajánlását - Husánszky Béláné nyerte. 

A Családi Nap Fakanál Fesztivál sikerét bizonyítja a kiemelkedően magas látogatottság. Minden 

korosztály talált megfelelő szórakozási lehetőséget. 
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e., VI. Budaörsi Kistérségi Fesztivál 

 
2011. szeptember 16- 17., 23-24., október 1-2. 

ŐSZI KERENGŐ - hagyomány és haladás 

 BUDAKESZI PROGRAMJAI 

 

Budakeszin zajló rendezvények időpontja:  

szeptember 16, október 1. 

 

 

A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA 

Szeptember 16-án (péntek) 15.00 

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ  

 

10 település 10 produkció 100 percben 

 Kistérségi Fesztivált megnyitja: dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása elnöke, Budakeszi Város polgármestere 

A megnyitón a Budaörsi kistérség 10 települése mutatkozik be műsorral, prezentációval és 

kamara kiállítással 

 A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál, a kistérségi társulás alkotta 10 

település  -Biatorbágy, Budajenő, Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, 

Törökbálint és Budakeszi-  részvételével három hétvégén át tartott, egészen október 2-ig. 

 

Az évente megismétlődő jeles esemény újra és újra összehozza nemcsak az adott település 

lakosságát, hanem kapcsolatot teremt települések között is. A hagyományokhoz híven, idén is 

minden település bemutatta kultúráját, művészetét, hagyományát, értekeit, büszkeségeit. 

 A megnyitón az összes érintett település bemutatkozó előadását láthatta a közönség „10 

település, 10 produkció, 100 percben” címmel. 

 

A nagy sikert aratott, gondosan megszerkesztett, változatos, érdekes prezentációkat Budai 

István, Budajenő, Wittinghoff Tamás, Budaörs, Tarjáni István, Biatorbágy, Erdősi László, 

Herceghalom, Székely László, Páty, Pátrovics Benedek, Pusztazámor, König Ferenc, Sóskút, 

Deltai Károly, Telki és Turai István, Törökbálint polgármestere adta elő. 

Tizedikként, de nem utolsó sorban a Fesztivál megnyitójának házigazdája: Budakeszi 

bemutatkozása következett. A kisfilmben a régi Budakeszi bemutatója volt, Bilicsi Tivadar: 

,,A Babám Budakeszi,, című dalának aláfestésével, ami igen különleges, ,,budakeszis,, 

hangulatot teremtett és mindenkinek mosolyt csalt az arcára. 

 Színvonalas tánc produkciók következtek: A Herceg Tánccsoport bemutatásában, vezetőjük: 

Herczeg Eszter.  A megnyitó végén, dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester  ünnepélyes 

keretek között, emléklapokat adott át a tíz település polgármesterei részére. 
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 A megnyitóhoz kapcsolódott a 10 település prezentációs kiállítása is.  
A közös vendéglátáson nagy sikert aratott az óriástorta, amin a tíz település címerei voltak 

elhelyezve, ehető formában. A Polgármesterek összefogással, közös erővel és szeretettel, 

felszeletelték a tortát a vendégek részére. Az állófogadáson jóízű beszélgetések, 

ismerkedések, új kapcsolatok születtek. 

Október 1-jén (szombat) 15.00 óra 

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ (Budakeszi fő utca 108) 

VARGA LÓRÁNT: ” KŐVEL, KŐ NÉLKÜL” című darabjának ősbemutatója 

A darab egy felvonásban Makkosmária kegyhely 280 éves történetét mutatta be 

Fővédnök: Gróf Dr. Bethlen István  
Az almásfüzitői Talpalatnyi Színház színészei, valamint Budakeszi város lakóinak 

előadásában. 

Koreográfus: Szemes Péter, díszlet: Gulyás Diána, szakmai tanácsadó: Varga Katalin,  

Rendező: Szűcs József 

Megelevenedett a makkosi kegyhely története Varga Lóránt: „Kővel, kő nélkül” című színda-

rabjának ősbemutatóján, mely óriási sikert aratott. A makkosmáriai kegyhely történetét  fel-

dolgozó színdarab a 280 évvel ezelőtt, Traub Jánossal történt csodát keltette életre, amikor az 

Úr megjelent az azóta kegyhellyé vált zarándokhelyen. Budakeszi szimbolikus jelentőségű 

kulturális öröksége, a makkosmáriai kegyhely. 

                   
 

Október 1-jén (szombat) 20.00 óra 

Helyszín: Budakeszi Havasboldogasszony Plébániatemplom  (Budakeszi, Fő u. 192.) 

Enyedi Pál orgonaművész önálló koncertje a budakeszi templom 100 éves orgonáján 

 

f.,  Kulturális Örökségvédelmi Napok - Kultúrházak éjjel-nappal 
 

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik 

meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat. A 

Kulturális Örökség Napjai 2011. évi témája: 1000 magyar ház. Az 1000 

magyar ház központi témájával, a Szakrális Művészetek Hete 

rendezvényeivel, a szellemi kulturális örökség elemeinek bemutatásával, a 

Kultúrházak éjjel-nappal programjával várja minden kedves látogatót. 

http://www.oroksegnapok.hu/
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A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsa az épületek értékeire, azokéra 

is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által 

látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik 

hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja 

nyílik meg a látogatók előtt. 

Budakeszi a 2011. szeptember 17-18-i (szombat-vasárnap) a Kulturális Örökség Napjai 

rendezvénysorozathoz a következő programokkal csatlakozott: 

Városunkban ezen a hétvégén ingyen látogathatók: a Mezei Mária ház, a Kálvária kápolna, a 

Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint Makkosmárián az Angyalok 

Királynéja Templom és zarándokhely. Nyitva tartás: 10 -18 óráig 

További információ www.efmk-budakeszi.hu, www.oroksegnapok.hu 

Kirándulások a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület rendezésében: 

1. a Mária szurdok kegyhelyre és a piktortégla üregekhez, gyülekező 10.00-kor 

2. a Budakeszi Arborétumba, gyülekezés 12.00-kor 

3. a mamutfenyőkhöz, gyülekezés 14.00-kor 

 További információ: http://budakornyeki-naturpark.hu/ 

 

Szeptember 17-18. KULTÚRHÁZAK éjjel-nappal 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Kulturális 

Központok Országos Szövetsége és a Magyar Népművelők Egyesületének 

kezdeményezésére „A Kultúrházak éjjel-nappal országos közművelődési 

akció” 2007-ben csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai 

rendezvénysorozathoz. A programsorozat célja, hogy lehetőséget adjon 

látogatóiknak közművelődési szintereink megismerésére és az 

intézményekben zajló szellemi kulturális örökség bemutatására. 

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ idén ünnepelte 30 éves évfordulóját. 
A június 2-november 7-ig tartó jubileumi rendezvénysorozat következő programjával csatla-

koztunk a Szeptember 17-18-i KULTÚRHÁZAK éjjel-nappal programsorozathoz. 

Szeptember 17-én, szombaton 15 órakor kezdődött a IV. ROCK KESZI -“Ilyenek vol-

tunk régen és ma“ címmel, a Budakeszi Jövőéért Zenei Egyesülettel közös szervezésben. A 

koncert keretében a Művelődési Központ Szabadtéri Színpadán bemutatkoznak Budakeszi 

„régi” és „új” rock-zenekarai: a Deficit, Roxanne, Latrock, Ősszájú, Kispárna, és az Üzletem-

berek zenekarok. 

  

http://www.efmk-budakeszi.hu/
http://www.oroksegnapok.hu/
http://budakornyeki-naturpark.hu/
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g., III. Mezei Mária Kulturális Emlékhét 
 

III. M e z e i  M á r i a  E m l é k h é t 

A k t í v  M ű v é s z e t  F e s z t i v á l  

2 0 1 1.  O k t ó b e r  1 0 – 1 6 

Október 10 Hétfő:  Megnyitó  

19:00 „Zseniális korszak” nemzetközi fotó -, film-, és rajzpályázat 

és a Kompánia Színházi Társulat Vándorszínház című kiállításának 

megnyitója. 

Az emlékhét ünnepélyes megnyitója: beszédet mond Dr. Csutoráné 

dr. Győri Ottília Budakeszi polgármestere és Dr. Sirató Ildikó 

színháztörténész.  

Angara zenekar és barátai előadásában: Szarvassá vált fiak versek. 

Vendég művészek: Csepregi Gyula, Erdélyi György (Erkel Ferenc 

Művelődési Központ) 

Október 11. Kedd: Dialógus 

09:00-12:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás (Mezei Mária ház), filmvetítés gimnazisták 

számára (Erkel Ferenc Művelődési Központ) 

 

Október 12. Szerda: Lámpafény 

09:00-12:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás (Mezei Mária ház), filmvetítés gimnazisták 

számára (Erkel Ferenc Művelődési Központ) 

JAZZ est 
19:00 Harcsa Veronika – Lámpafény című koncertje (Erkel Ferenc Művelődési Központ) 

 

Október 13.  Csütörtök: Kortársunk a vers 

09:00-12:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás (Mezei Mária ház) 

09:00-12:00 Vers mindenkinek - művészeti akciók a város közterein 

15:00-18:00 Versmondó verseny (Betűtészta mesekönyvbolt) 

20:00 Ferenczi György és a Rackajam koncert (Erkel Ferenc Művelődési Központ) 

 

Október 14.  Péntek: Mikor Csíkból kiindultam 

09:00-12:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás (Mezei Mária ház), filmvetítés gimnazisták 

számára (Erkel Ferenc Művelődési Központ) 

09 : 00 – 12 : 00 Drahoš Daloš (SK) fujara művész és készítő hangszerbemutatója és 

koncertje az általános iskola diákjainak (Széchenyi István Általános Iskola) 

18 : 00 – 21 : 00 Mezei Mária Művészeti Iskola évnyitó gálája 

Bojtár Népzenei Egyesület, 7Lépés Tánccsoport, Tébláb Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Válaszút Táncegyüttes, Drahoš Daloš fujaraművész (SK), Zenél a Tekergő 

Együttes (Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium) 

21:00 Táncház (Széchenyi István Általános Iskola) 
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Október 15 Szombat: Metamorfózis 

Színházi találkozó 

10:00-21:30 Fellépők: KörTelikör, Impró Színház, Trainingsport,Verkli csoport, Zöldmacska 

Társulat (Nagy Sándor József Gimnázium, Széchenyi István Általános Iskola)  

Az előadások szakmai beszélgetéseit vezeti: Varjú Nándor és Szabó Attila 

21 : 30 Sonia És A Soulbreakers koncert (Dark Side Pub) 

Október 16 Vasárnap: Emléknap 

14:00 Koszorúzás a Mezei háznál  

17:00 Megemlékezés Mezei Mária sírjánál (temető) 

18:00 Szarvassá vált fiak, a Kompánia Színházi Társulat Fringe Fesztivál szakmai díjas 

előadása (Nagy Sándor József Gimnázium) 

 

              

    Mayer Zita és Hantos Násfa           Kristófi Ágnes             Ferenczi György és a Rackajam 

 

Megemlékezés                                                                                                                                                               Mezei Mária Emlékház 
Mezei Mária sírjánál                    

                              

 
                              Mezei Mária Emléktábla 

                                                              koszorúzása 
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h., Nagyrendezvények, kiemelt városi rendezvények 
 
     1.  Magyar Kultúra Napja  

,,Liszt Ferenc Emlékév Budakeszin” 1811-2011 nyitó napja. 

2011. január 21-én, péntek 

 

   2.   Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

Február 25-én, (péntek) 18 óra 

Varga Béláról tart előadást Haas György 

18.30 órától „Megkésett emlékezés“ című dokumentumfilm vetítése 

Vendégünk: Kapronczay Károly történész a film szerkesztő-riportere 

 

  3.  1848. Március 15-e 

 

Jeles Napok az intézményben: 

 
         Zúg Március! 

2011. március 11-én, pénteken 10 órakor1848. március tizenötödikét idézték meg énekkel, tánccal, kézművesedéssel Szertartásjátékban a 

Térszínház művészei. 

Közreműködnek: Jánosi András és zenekara Táncházvezető: Bakonyi Ernő  

Tánc és énektanulás mellett a jeles nap történetével egy dramatikus játszóház keretében ismerkedhettek   meg a gyerekek.  

 A programon, közel 180 fő – a Széchenyi Általános Iskola tanulói és a Szivárvány Óvoda 

gyermekei vettek részt.  

 

 

 

 

 

Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulójáról 

 

2011. március 15-én, (kedd) 10 órakor az Erkel Ferenc Művelődési Központban 

Ünnepi beszédet mondott: Simon Péter dr. történész 

Az ünnepi műsor közreműködői: Szivárvány óvoda-felkészítő Bokor Ildikó, 

Budakeszi népdalkör,Országos Versmondó Egyesület versmondói, 

Széchenyi István Általános Iskola bábcsoportja "Tamási Áron: Kossuth nyomában"  

vezető: Illiszné Kovács Ildikó 

 

Jánosi Attila néptáncos-toborzó 

Budakesziért emlékérem” és az „Ifjúsági díj” átadása 

A díjakat átadja: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Polgármester Asszony 

Tavaszköszöntő“ ünnepi kiállítás 17 képzőművész alkotásaiból 

 A kiállítást megnyitotta: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Polgármester Asszony 
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4. Kitelepítés napja 65. évforduló– Megemlékezés és koszorúzás  

Budakeszi Német Önkormányzat és a Hagyományőrző Kör szervezésében 

Március 19-20. 

 

5. Föld Napja 

Április 22-26-ig. naponta10 órától Ásvány- és kőzet kiállítás és Interaktív foglalkozások 

gyerekeknek Zsarnóczay István, a Zsámbéki Tájvédelmi Egyesület titkárának szakmai 

vezetésével. 

 

6. Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület előadásai és a rajzpályázat 

eredményhirdetése és kiállítása 

 Április 20-án, szerda 18 órától 

 

7. Marabu     

Szeptember 19.-én vasárnap. 

A rendezvényhez egésznapra technikai-műszaki lebonyolítást biztosítottuk. 

 

8. Idősek Világnapja   

Szeptember 30. csütörtök 14 óra.  

Ünnepi műsorral köszöntöttük a város időseit. 

Ünnepi Köszöntőt mondott dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester asszony. 

 
9. Aradi Vértanúk Napja 

Október 6. szerda 12 óra. 

Nagy Sándor József Gimnázium 10/A osztály diákjainak előadásában ünnepi műsor, majd 

Nagy Sándor József emléktábla Koszorúzása.  

    
10.  Bécs – Pozsony –Budapest Supermaraton futóverseny 

Október 22 -23 csütörtök- péntek. 

2010-ben a Bécsből érkező futókat 22-én fogadták majd 23-án Budakesziről a Nemzetközi 

Célmaraton versenyzőivel együtt indult a futóverseny Budapest Városligetbe. 

 

 

11. 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója 

 

16 óra Megemlékezés az Országzászlónál lévő '56-os Emlékkőnél 

Beszédet mond: Placid Atya 

Közreműködnek: Jobb Kor Polgári Egyesület tagjai 

Városi rendezvények: 

17 órakor Wass Albert szobor újraavatása (Fő téri parkban) 

 Díszőrség a nyolc szentegyházi huszár. 

. A huszárok a Székely Határőr ezred ruháját viselik, a legmagasabban fekvő magyar város, a 

Hargita lábainál található Szentegyháza küldöttei. A szobor 2008. januári avatása is az ő 

közreműködésükkel történt 

Beszédet mond:  

Mihály József huszárkapitány 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Polgármester Asszony 

Gábor Emese szobrászművész 

Dalotti Tibor Jobb Kor Polgári Egyesület Elnöke 

Áldást mond: Boros Péter református lelkész 

Közreműködik: Ferenczy Csongor színművész 

Zákányi Zsolt Református Vegyeskar tagjai 
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Vesztergám Miklós tárogató-művész, a huszárokkal az "Ellopták az apám sírját" katonadalt 

adják elő. 

Moderátor: Benedek Gyula színművész 

18 órakor Emlékezzünk az 1956-os forradalom áldozataira! 

Polgármesteri Hivatallal szembeni kopjafánál 

Ünnepi beszédet mond: 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Polgármester Asszony 

Közreműködik: Benedek Gyula és Zanotta Veronika színművészek 

Szél Mária énekművész 

Kérjük, hogy fáklyát vagy gyertyát hozzanak magukkal! 

18.30 órakor Verséneklő koncert 

 Credo Együttes Kárpátaljáról 

a Határon Túli Magyarok Református Emléktemplomában 

A Fő téri parkban álló Wass Albert szobor eltulajdonítása után kalandos úton került vissza 

Budakeszire, újraavatására és megszentelésére október 23-án, nemzeti ünnepünk napján került 

sort. A szobor körül 12 szentegyházi székely huszár állt díszőrséget. 

A szobrot – mely Gábor Emese budakeszi képzőművész alkotása -, Wass Albert születésének 

100. évfordulóján, 2008. január 12-én a Jobb Kor polgári egyesület kezdeményezésére, polgá-

ri összefogással állították fel Budakeszin. A bronzszobor alig két évig díszíthette parkunkat. 

Eltulajdonítása nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki. Hetekkel később a budapesti 

Duna parton, félig a földbe ágyazva találtak rá. A szobron található sérülések rendbehozatala 

után az alkotást régi helyére, az időközben felújított Fő téri parkban állították vissza régi he-

lyére. Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepélyes keretek közt került sor újraavatására és fel-

szentelésére. 

Az ünnepség az Erdélyből, Wass Albert szülőföldjéről érkezett 12 szentegyházi huszár bevo-

nulásával kezdődött, akik félkörívben díszőrséget álltak a szoboravatás alatt. 

A Himnusz eléneklése után Benedek Gyula színművész köszöntötte az ünneplőket, majd a 

huszárok Vesztergám Miklós kalocsai tárogató művész kíséretével elénekelték az "Ellopták az 

apám sírját" című katonadalt. 

           

 

12.  Mindenszentek Napja 

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. ...“ 

Juhász Gyula: Consolatio 

 

2011. november 1-jén, kedden 

15.30 óra Koszorúzás Emlékezés Keresztjénél 

Megemlékezik: Kőrösiné Dr. Merkl Hilda 
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a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója 

Közreműködik: a Hagyományőrző Kör Asszonykórusa 

16.00 óra Koszorúzás a II. Világháborús Emlékműnél 

a görög, lengyel, német, osztrák, orosz síroknál,  

és az Erdélyi Hősi Halottak Kopjafájánál 

Megemlékezik: Dr. Kaposi József 

címzetes egyetemi docens, az Oktatási és Fejlesztő Intézet főigazgatója 

Közreműködnek: a Hagyományőrző Kör Asszonykórusa és a Zwickl Fúvószenekar 

17.00 óra Megemlékezés Márity László és Barabás Ferenc ’56-os mártírok sírjánál 

Megemlékezik: Odri Ágnes 

Budakeszi Oktatási Közművelődési és Jogi Bizottságának Elnöke 

 

 
     

 13.  Halottak Napja 

 
2011. november 2-án, szerdán 

18.30 óra az I. Világháborús Emlékmű újraavatása 

Ünnepi beszéd: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 

Megemlékezik: Hidas Mátyás 

a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, a felújítás főszervezője 

Emlékmű újraszentelése: Bíró László tábori püspök úr 

Közreműködik: a Hagyományőrző Kör Kórusa, Katonazenekar (HMHTKI) 

Díszlövés ágyúval: Jásdi Balázs 

 

A november 2-án a Honvédelmi Minisztérium, a Budakeszi Szépítő Egyesület és a Budakeszi 

Kultúra Alapítvány által szervezett, a városi önkormányzat és intézményei által is támogatott 

ünnepségen megjelent Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége, a magyar 

hadisír-gondozás fővédnöke, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, dr. Szarka Gábor a HM 

kabinetfőnöke, Juhász István vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója, Bíró László 

katonai ordinárius, tábori püspök, Manfred Knopp vezérkari ezredes, a Német Szövetségi 

Köztársaság katonai attaséja, dr. Andrea Nasi, az osztrák nagykövetség követtanácsosa, Mi-

kusi Zsolt ezredes, Szentendre Helyőrség parancsnoka és dr. Boross Péter, a Nemzeti Emlék-

hely és Kegyeleti Bizottság elnöke. A díszvendégek mellett dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 

polgármestert, a képviselő-testület megjelent tagjait, Schrotti Jánost, a Budakeszi Német Ön-

kormányzat elnökét és tagjait Szabó Kinga köszöntötte. Babits Mihály Miatyánk 1914 című 

versét Bechtold Jakab szavalta el. Az emlékmű két oldalán a Magyar Tartalékos Szövetség 

hagyományőrző katonái első világháborús egyenruhában álltak díszőrséget, közreműködtek a 
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Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázisának katonái és zenekara. A rendezvény idejére 

Budakeszi főutcáját teljes szélességében lezárták. 

 

      

 

 

14. Város Nyugdíjasainak Karácsonyi ünnepsége 

December 12-én, hétfőn 14.00 óra 

Ünnepi műsorral köszöntöttük a város nyugdíjasait a közelgő karácsony alkalmából. Ünnepi 

köszöntőt mondott Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottilia polgármester asszony. A műsor előtt a 

nyugdíjasok ajándékutalványt vehettek át a Város Önkormányzatától. 

 

15. A Polgármesteri Hivatal és a Fő téri park átépítése, bővítése, felújítása, majd 

átadása – projekt-záró rendezvény és karácsonyi vásár 

December 15-16-17-18. 

/ Kiállítás szervezés és kivitelezés, játszóház vezetés, technikai háttér, eszközök biztosítása 

  

16. Budakeszi Hagyományőrző karácsonya 

December 19. hétfő 17 óra 

 

17. Keszi Táncház évzáró koncert és táncház. 

December 30. péntek 19 óra 

 

18. Újévköszöntő, éji harangszó Budakeszin a Himnusz-szobornál 

December 31-én szombat, 24 órakor 

Méltóságteljes tisztelet a Himnusz-szobornál, Újévi köszöntő a város, a környező települések, 

Budapest polgáraival, civil szervezeteivel az egyházak képviselőivel közösen. 

2011. szilveszter éjszakáján, az Újesztendő kezdetén, megszólaltak a Himnusz-szobor 

harangjai, és az ünneplő tömeg meghitt, szeretetteljes légkörben nemzeti imánk, a Himnusz 

eléneklésével köszöntötte az újévet. 
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Budakeszi Város Önkormányzata által kapott megbízásokat maradéktalanul 

teljesítettük. 

 

o Lakossági Fórum 

o Civil Fórum 2011 

o Közlekedési Műhelytalálkozó Budakeszin 

 Téma: Budapesti Agglomeráció nyugati térség közlekedésének 

fejlesztése. 

o Közmeghallgatás, 

o Lakossági konzultáció, 

o Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása. 

o Civil szervezetek kis létszámú megbeszéléseihez térítésmentesen terem 

biztosítása. 

o Közművelődési koncepció elkészítése 

o Testületi ülések, Budaörsi kistérségi polgármesterek tanácsa üléseinek 

helyet biztosítottunk, az üléseket videóra rögzítettük,  majd átmásolása a 

BVR TV, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal és egyéni kérésre a  képviselők részére.  

 

 

 

2.) Intézményi, közművelődési rendezvények 

 

                    Műsorok 
Gyermekeknek 

 

Mesevirág Gyermekszínház  

 

Élő szereplős és bábelőadások gyermekeknek, kisiskolásoknak. 

 

Február 6. vasárnap 10 óra 

Gryllus Vilmos "Maszkabál" koncertje 

 

Március 19. szombat 10 óra 

Alma együttes koncertje 

 

Április 16. szombat 10 óra  

Monó Manó Zenekar húsvéti koncertje 

 

Május 22. szombat 10 óra 

Vuk - Fabula Színház előadása 

 

Október 30-án, vasárnap 

10 órakor Mesevirág sorozat - ALMA együttes koncertje 

 

November 13-án, vasárnap 10 órakor 

Mesevirág gyermekkoncert sorozat - MIKOLA PÉTER előadása 
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December 3. szombat 10-14 óráig 

Jótékonysági Bábelőadások  
 

December 11-én, vasárnap 10 óra  

Kaláka együttes "Szabad-e ide bejönni betlehemmel" 

 

Bon-Bon Matiné 
 óvodásoknak és kisiskolásoknak 

  

Népszerű programsorozat óvodákkal, iskolákkal együttműködve tanítási időben mindenki 

számára elérhető színvonalas előadások. A gyerekek megtanulhatják, hogyan illik viselkedni 

a koncertteremben, milyen hangszerek és zeneszerzők léteznek. 

 

2011. Január 19. Pomázi Zoltán: Négyszögletű kerek erdő 

 

2011. Március 16. Ládafia Bábszínház: Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj 

 

Őszi Manócska Bérlet: 

2011. November 9. Ametist Bábszínház: Mazsola és Tádé 

 

2011. december 7. Sándor Ildikó és a Kőketánc: Népszokások Andrástól Karácsonyig 

 

Bon- Bon Matiné sorozat Óriás bérlet 

Kisiskolásoknak ajánlva: 

 

2011. február 2. Brassimum Fúvós együttes: Péter és a farkas 

 

2011. március 2. Air Corde Trió: Állati zenék 

 

2011. október 26. Corpus Harsona Quartet: Harsogó rezek 

 

2011. november 30. Járdányi Vonósötös: Népszerű klasszikusok 

 

 

Előadói estek 
 

Február 16. szerda 19 óra 

Dumaszínház Felméri Péter humorista Stand up comedy előadása. 

 

Április 5. szerda 19 óra 

Dumaszínház Kőhalmi Zoltán humorista Stand up comedy előadása. 

 

Április 26. szerda 19 óra Közkívánatra ismét!  

Dumaszínház Kőhalmi Zoltán humorista Stand up Comedy estje 

 

Május 30. szerda 19 óra 

Dumaszínház Dombóvári István humorista Stand up comedy estje. 

 

Október 11. kedd 19 óra 

Bödöcs Tibor humorista Stand up comedy előadása. 
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November 16-án, szerdán 19 órakor DUMASZÍNHÁZ  

Janklovics Péter és Tóth Edu Stand up Comedy estje 

 

Május 5-én, csütörtök 20 órakor 

Hoppál Bori női testtudat-oktató előadása 
 

  

Bálok, Koncertek, zenés rendezvények 
 

 

Február 5. szombat 19 óra Polgári farsangi Bál 

 

Február 12. péntek 20 óra Tarkabarka Óvoda farsangi Bálja 

 

Február 19. szombat 20-04 Pitypang Óvoda farsangi Bál 

 

Február 20. vasárnap 20-04 Nyugdíjas Klubok farsangi bálja 

 

Február 26. vasárnap 20-04 Székelykör farsangi bálja 

 

Március 5. szombat 20 óra Hagyományőrző Bál 

 

Március 12. szombat 19 órakor Benkó Dixieland Band koncertje 

 

Április 27. csütörtök 15 óra Nyugdíjas klubok locsoló bálja 

 

Augusztus 21. szombat 9-23 óráig XVI. Családi Napok Fesztivál a Sportpályán 

 

Szeptember 29. csütörtök 15 óra Idősek Világnapja  

 

Október 8. szombat 15-21 Nyugdíjas Klubok szüreti bálja 

 

Október 15. szombat 20-04 óráig Székely Kör szüreti bálja  

 

November 5-én, szombaton 19-04 óráig Jótékonysági bál - Budakeszi Közbiztonságáért 

 

November 12. szombat 20 óra Szivárvány Óvoda Bálja 

 

November 19. szombat 20 óra Pitypang Óvoda Bálja 

 

December 17. szombat 17 óra Székely Kör karácsonyi ünnepség 

 

December 19. hétfő 18 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya 
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2011-ben történt - Érdekesség, újdonság 

 

Tokyo Mandolino 

2011. november 6-án, nagyon érdekes zenei találkozó helyszíne volt intézményünk. egy távo-

li, gazdag kultúrájú országának a zenei követei: a Tokyo Mandolino együttes Japánból érke-

zett hozzánk. A Perbál-i Tücsök Citerazenekar viszont meghívására érkeztek hozzánk. Buda-

keszit és a sváb zenei hagyományokat pedig Nagy Mihályné Starcz Teri néni citera játékával 

képviselte. 

Tokyo Mandolino együttes 1992-ben alakult, azzal a céllal, hogy a zene és egy különleges 

hangszer révén építsenek nemzetközi kapcsolatokat. A zenekar különlegessége, hogy tagjai 

nyugdíjasként ismerkedtek meg a hangszerrel. Már megalakulásuk évében meghívást kaptak 

külföldre: Anglia, Finnország, Spanyolország, Kenya, Olaszország után hazánkban is tisztele-

tüket tették. A hangversenyeken a helyi zenészekkel léptek színpadra, megismerve az adott 

ország kultúráját, zenei nyelvét – megmutatva, hogy a muzsika a világ minden táján képes 

hidat építeni az egymástól legtávolabb élő népektől is. 

A Tücsök Citerazenekar (Perbál) 1989-ben alakult meg Sallai B: Sándor vezetésével. Sok 

népzenei versenyen, találkozón vettek már részt, ahol számos kitűntetést, arany- és ezüstmi-

nősítést kaptak. Vendégszerepeltek már Németországban, Szlovákiában és Ukrajnában is. 

Repertoárjuk között megtalálhatók a régi és a mai Magyarország tájegységének dalai is. Az 

est folyamán bácskai, csókai, nyírségi, magyarbődi dalcsokrot, Eger vidéki bordalokat és 

Galga menti katonadalokat adtak elő. 

Bakács Bernadett alpolgármester köszöntőbeszédében így fogalmazott: „találkozásunk most a 

lélek és érzelmek szintjén valódi, teljes találkozás, három nemzet találkozása: a japán dallam-

világ, magyar népzene és a sváb zenei hagyományok találkozása. 

         

Tokyo Mandolino együttes         Tücsök Zenekar                      Nagyné Starcz Terézia 

 
                                                                Csoportkép 
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Éjszakai ping-pong bajnokság 

Augusztus 25-26-27-28. 

 
Az éjszakai ping-pong bajnokság elsődleges célja az volt, hogy a városban élő fiatalok 

Budakeszin találjanak maguknak érdekes programot, a pesti éjszaka helyett. 

Az ötlet városunk vezetése, a családsegítő munkatársai, a művelődési központ szakemberei, 

pedagógusok, és a polgárőrség képviselőinek tanácskozásán született. 

A három napos éjszakai ping-pong versenyen örömmel láttuk, hogy a felhívásra minden 

korosztályból jöttek versenyzők, családtagok. Jókedvű, izgalmas csatákat láttunk. A 

barátságos versengés, a vidám, kihívást jelentő légkör a kölcsönös bizalomra épülő 

kapcsolatokat is szolgálja. Amellett, hogy a sport egészséges, közelebb hozza egymáshoz a 

korosztályokat, a szomszédokat, barátokat, jó ismerkedési lehetőséget kínál a fiatalok számára 

is. Nagyon sok támogató segítséget kaptak a szervezők, így a verseny díjazottjai vitorlázó 

repülést, csúszdapark és Vidámpark belépőt, háromdimenziós mozijegyeket nyertek. 

A jól sikerült verseny után mindenki azt kérdezte, mikor lesz folytatás.  

 

Konferencia a biodiverzitásról Budakeszin 
Április 14. 

2011. április 14-én az Erkel Ferenc Művelődési Központban kerül megrendezésre 

a "Magyarországi települések biodiverzitás díja, Biodiverzitás Fővárosa 2011" versenyre való 

felkészítést segítő képzés, amelyet a szervezők az önkormányzatok számára fontos fejlesztési 

eszköz, a natúrparkok bemutatásával is összekötnek. 

Kiscsillag vetélkedő 

Április 30. 

Április utolsó napján tartottuk meg - a Budaörsi Játékszín által szervezett  -a régi Ki mit tudok 

mintájára a  kistérségi Kiscsillag tehetségkutató versenyt. A jelentkezők irodalom, ének, zene, 

tánc és egyéb kategóriában villanthatták elénk tehetségüket. A 8-12. osztályosok 

kategóriájában Budakeszi siker született, a helyezések döntő többségét a Nagy Sándor József 

Gimnázium tanulói szerezték meg. 

BÖME Versmondó találkozó 

Október 29. 

A Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület (BÖME) Szádvári Mária vezetésével 11 

éve rendszeresen megrendezi a Térségi Versmondó Találkozót Csendes csodák címmel.  

Idén Budakeszi adott otthont a programnak. 

Bakács Bernadett alpolgármester Budakeszi város nevében köszöntötte a kistérségből érkező 

szavaló diákokat és szüleiket, felkészítő tanáraikat, a zsűrit, a BÖME tagjait és lelkes elnökét, 

Szádvári Máriát, aki a találkozó megálmodója és házigazdája volt. 

A Budapestről érkezett 87 éves versmondó, Jobák Márta Kozma Andor: A karthagói haran-

gok című versét tolmácsolta mély átéléssel, ezzel is bátorítást adva a fiatal fellépőknek. 

http://hirmondo.budakeszi.hu/termeszet/284-konferencia-a-biodiverzitasrol-budakeszin
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A verseny zsűritagjai voltak: Tóth Zsóka, a Magyar Művelődési Intézet főosztályvezetője, 

Baranyai Katalin magyartanár, irodalomtörténész, Szabó Andrásné ny. tanító, Farkas Tímea 

tanár, Czippot Géza előadóművész. 

Erkel Mini-Galéria 2011. évi kiállításai 
 

 
Időpont kiállítás műfaja kiállító 

Január 17 - 30-ig Akvarell, olaj Ars Hungarica 

Január 31 - febr. 13-ig üveg Gulyás Ferenc 

Február 14 - 27-ig       fotó Samu Ferenc 

Febr. 28- márc. 13-ig festmény  Farkas Gyöngyi  

Március 14 - 27-ig selyemfestmény Somogyi Réka 

Márc. 28-ápr. 10-ig festmény Zalai Károly 

Április 11- 25-ig grafika Tongori Szilvia 

Április 26-május 8-ig 

 

szőttes és kosár 

 

 

Vakok Szakiskolájának szőttes és 

kosárfonó tagozatos diákjainak 

kiállítása Móga Sebők Erzsébet 20-284-

0822 

Május 9 - 30-ig festmény Srankó Istvánné Róza 

Június 2-19-ig 

 

vegyes Jubileumi dokumentumkiállítás 

Az Erkel Ferenc Műv.Központ 

30 éves évfordulója 

Június 8-június 16-ig "Háromszor harminc egyenlő kilencven" 

30 éves jubileumi képzőművészeti kiállítás egész I. emelet 

Június 20-július 3-ig festmény Szeleczky Csillla 

Július 4 - 17-ig 

 

 

Bércesi Győző festőművész kiállítása 

Festő iskolával egybekötött tanítás gyerekek és fiatalok részére Július 17 - 31-ig 

 

Augusztus 1 - 14-ig 

 

Szendeff Kristóf halálának 30 éves évfordulója életmű kiállítás 

Hagyományőrző Kör rendezésében 

Augusztus 15 - 28-ig 

 

„Tábori élményeim” címmel Erkel Ferenc Művelődési Központ 

nyári táboraiban készült fotók kiállítása 

Aug. 29-szept. 11-ig Fenyőgyöngye és a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjainak  

kézimunka kiállítása 

Szeptember 12 - 25-ig grafika Makhult Gabriella 

Szept. 26-október 9-ig festmény Mészőly Zsófia 

Október 17-nov.14-ig 

 

Liszt Ferenc Emlékév kiállítás 

A kiállítás Liszt Ferenc életét, munkásságát és a régi 

Zeneakadémiai lakásának berendezéséit bemutatja 

dokumentumokon és fotókon. 

Nov. 14-27-ig 

 

Liszt magyar-európai kulturális értékünk pályázat 

díjazottjainak kiállítása 

Nov. 28-dec. 11-ig kerámia Kőszegi Edith  

és Hadikfalvi Andrea 

December 12-30-ig 20 éves a Hagyományőrző Kör 
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Táncház, játszóház 
 

2011-ben a Rojtos táncház szervezését és rendezését Jánosi Attila és Fehér Noémi 

házaspár vette át, mely Keszi Táncház néven működik tovább. 

Minden hónap utolsó szombatja 18- órától. 

A táncház zenekarai voltak 2011-ben az Üsztürü Zenekar, a Szigony zenekar és a Rojtos 

együttes is. 

Táncok tanítása: Jánosi Attila és Fehér Noémi 

A táncház rendszerint gyermek táncházzal kezdődik (18 óra télen, nyáron 19 óra): az 5-6 

évesektől 12-15 éves gyermekekkel magyar népi játékokat, mondókákat játszanak a gyerekek 

ritmikus mozgásokkal, a magyar néptánc mozgáselemei bevezetésével, a foglalkozás második 

felében zenei kísérettel. Tapasztalat szerint a fiatal szülök többnyire a foglalkozáson 

résztvevő gyermekükkel, hozzák a kisebb, 3-4 éves gyermekeiket is, így a foglalkozás 

családias-baráti jellegű is. 

20 órakor kezdődik az ifjúsági táncház, amikor a táncot bemutatók, betanítók a táncokat 

zenével táncpedagógiai didaktikus tagolásban betanítják a jelenlévőknek. Az épület 

adottságát kihasználva, a balszárnyban zajlik a betanítás, míg a jobb szárnyban a már 

gyakorlott, rendszeresen járó táncház látogatók táncolnak.  

Az este folyamán korosztályi váltás zajlik le, a kisebb gyermekekkel szüleik elmennek, és 

folyamatosan átveszi 21 óra tájt helyüket az ifjúsági korosztály, a 15-17 évesek, valamint az ő 

helyüket 22-23 óra tájt a 17-24 évesek korosztálya. A táncház így óránkénti 10 perces 

zenekari pihenőkkel tart 24-02 óráig, amíg a 20-25 évesek kedvükre kitáncolják magukat.    

 

A táncházat támogatta a Nemzeti Kulturális Alap és Budakeszi város Önkormányzata.    

 

 

Játszóház 
 

Tökmag Játszóház és táncház 

Minden hó harmadik v. utolsó péntek 16-19 óráig. 

 

Szülők gyermekek közös szórakozása. A program Bokor Ildikó a Szivárvány Óvoda 

óvónénije, a Budakeszi Népdalkör és a Hagyományőrző Asszonykórus tagjának táncház-

tánctanítás A játszóház az ünnepekhez, évszakhoz köthető tárgyakat készítenek a kézműves 

műhelyben. A kézműves műhely után együtt énekeket, gyermekdalokat, gyermek 

körjátékokat tanulnak.  

 

 

 „ Zúgj Március” 

2011. március 11. péntek 

Dramatikus és kézműves játszóház. A programon, felnőttek és gyermekek közösen vesznek 

részt az 1848-as március 15-i esemény eljátszásában. A játék előtt a jelmezeket kézművesek 

segítségével csoportokban elkészítik, közösen megtanulják az ünnephez kapcsolódó dalokat, 

táncokat.  
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Tanfolyamok, körök, ismeretterjesztés 
 

Gyerekeknek 

 

Csiri-biri torna 1-3 éves gyerekeknek 

vezeti: Orszáczki Ildikó 

ideje: hetente - keddenként 9.30 óra 

 

Újdonság! Pitypalatty játszóház 

Szerdánként 10-12 

Vezeti: Bechrtné Gelencsér Anna 

 

Felnőtteknek 

 

Gombaismereti képzés  

vezetők: Auer Péter gomba-szakellenőr és Nehéz Zoltán felsőfokú gombaismerő  

Ideje: május  

8 elméleti és 5 terepgyakorlat 

 

Jóga tanfolyam reggel és este 

Reggel: Hétfőn és pénteken 9-10.30-ig,  

Vezeti: Kocsányi Gabriella 

Este: hétfő és csütörtök 18.30-20 óráig   

Vezeti: Vándor Andrea 

 

Salsa tánc tanfolyam 

Keddenként 18.30 órától 

Vezeti: Hajnal Csilla 

 

Újdonság! Zumba tanfolyam 

hétfőn és szerdán 17 órától 

Vezeti: Némedi Varga Tímea 

 

Kresz tanfolyam 

vezeti Szűcs Mária 

ideje: heti 4-5 alkalom  

 
Hogyan éljünk egészségesen 

A diabetes klub kéthavi rendszerességgel szervez nyitott napokat, ahol meghívott előadók 

beszélnek, vagy adnak tanácsot a helyes életmód kialakításához. 

2012-ben ünneplik majd fennállásuk 30 éves évfordulóját. 

 

 

Alkotó művészeti közösségek 
 

Hagyományőrző tánccsoport  

Alkalmanként. 

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

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

tapsolhattak nekik. 

Vezető: Ormai Sebestyén 
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Budakeszi Népdalkör 

Próbanap: minden héten szerda 18-20 óráig. 

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

ünnepli fennállásának 25.  évfordulóját. 

Szakmai vezető: Kiss Csongorné Kiss Csongorné 

 

 

Klubok, kisközösségek 
 

Intézményünkben rendszeresen az alábbi klubokat működtettük, illetve működtetjük: 

         

Borostyán és Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klubok  
Minden csütörtök délután 15 - 20 óráig 

 

Az EFMK egyik legkedveltebb klubjai közé tartozik a 24 éve működő két nyugdíjas Klub. A 

Klub átlag látogatói létszáma: 70 fős klubtagság és 150 állandó vendég, akik nyugdíjas 

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

tevékenysége a hagyományos és jól bevált módszereket követve folytatódik változatlan 

népszerűséggel. Vasárnap délutánonként az idősebb korosztálynak kellemes kulturálódási 

és szórakozási helyet biztosítunk. Így egyre szorosabb közösséggé formálódott e népes 

társaság. 

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

megünneplik. Ez nagyon fontos az idős egyedülálló emberek számára.  

 

Diabetes klub  

ideje: minden második hónap utolsó keddje 

vezeti: Gyurcsáné, Kondrát Ilona 

 
Go és Sakk Klub 

Törd a fejed. Az agyak tornája. 

ideje: minden csütörtökön 18-21 óráig 

vezető: Albert István 

 

 

Szórakoztató klubok 

 

Nosztalgia Party  

ideje: Havonta egy alkalom  

vezető: Mosonyi Lászlóné  

 

Zwickl Polka Party 

ideje: minden hó második vasárnapja 16 óra 

vezető: Zwickl Mihály 
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Civilszerveződések 

 

Az aktív civil szerveződések jó részének működési helye, többségének rendezvény helyszíne 

a művelődési központ. Minden esetben biztosítottuk kérésükre térítésmentesen vagy nagyon 

kedvezményesen az intézmény szolgáltatásait. 

 

Január 6. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok Pótszilveszter 

Február 5. szombat 20 óra Polgári Körök Bál  

Február 12. szombat 19 óra Tarkabarka Óvoda Bál 

Február 19. szombat 19 óra Pitypang Óvoda Bálja 

Február 20. vasárnap 15 óra Nyugdíjas Klubok Farsangi Bál  

Február 26. szombat 20 óra Székelykör Farsangi Bál 

Március 5. szombat 19 óra Jótékonysági Bál Tamás Mónika gyógyulásáért 

Március 10. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok Nőnap 

Május 23. hétfő 9 óra Világharmónia futás - Fővédnök: Schmitt Pál Köztársasági Elnök 

Széchenyi Ált. Isk., Nagy Sándor József. Gimnázium, Pitypang Óvoda részvételével 

Május 26. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok közös névnap 

Május 29. vasárnap Gyereknap - Gyerekköztársaság Egyesület, Fűzfa Egyesület 

Június 3-4-5. Erkel - Kompánia Napok - I. Beszélők Fesztivál 

Mezei Mária Művészeti Iskola évzáró ünnepség és Kompánia Színházi Napok 

Június 25. szombat 10 óra Regionális Népzenei Találkozó  

a Vass Lajos Zenei Szövetség szervezésében 

Október 8. szombat 15 óra Nyugdíjas Klubok: Szüreti Bál 

Október 15. szombat 20-óra Székely Kör Szüreti Bálja  

Október 26. szerda 17 óra Önkormányzati közmeghallgatás 

November 5-én, szombaton 19-04 óráig 

Jótékonysági bál - Budakeszi Közbiztonságáért 

November 12. szombat 20 óra Szivárvány Óvoda Bálja 

November 14. csütörtök 15 óra Nyugdíjas Klubok Közös névnap 

November 19. szombat 20 óra Pitypang Óvoda Bálja 

December 3. szombat 10 óra Jótékonysági Bábfesztivál - Széchenyi Ált. Iskola 

December 12. hétfő Város Nyugdíjasainak karácsonya 

December 14. szerda 15 óra Borostyán Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 15. csütörtök Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepsége 

December 17. szombat 17 óra Székely Kör karácsonyi ünnepség 

December 19. hétfő 18 óra Hagyományőrző Kör Karácsonya 

 

 
Intézményünkkel aktívan együttműködő civil szervezetek: 

 

2009 évben szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a MÁV Repülő és Ejtőernyős SE. 

Egyesülettel, számos rendezvényeinket gyermekeknek fiataloknak szóló programjaikkal 

színesítették (Gyermeknap, Családi Nap „Fakanál Fesztivál”, Kistérségi Fesztivál).  

Az éjszakai ping-pong bajnokságon nyerhető repülést a MÁV és Csepel Klub tagjainak 

köszönhettük. 
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Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Kör Egyesülete, városi és kistérségi 

rendezvényeinken állandó együttműködő partnerünk. Erkel Ferenc Emlékév Budakeszin 

rendezvénysorozat kiállítási anyagának gyűjtésében részt vettek, Erkel Ferencről szóló 

helytörténeti órákat szerveztek. 

Intézményünk az egyesületet pályázatainak elkészítésében is segíti. 

 

Budakeszi Hagyományőrző Kör asszonykórusa és az Edelmann Rezső vegyes kar, 

valamint a Budakeszi Népdal Kör szinte minden városi és pestmegyei rendezvényünk 

állandó fellépői.  

 

Herceg Tánccsoport és Bojtár Népzenei Egyesület a Budaörsi Kistréségi Fesztivál és a 

városi folklór műsoraink állandó szereplői.  

 
Budakeszi Gyerekköztársaság 

Budakeszi a Gyermekekért címmel minden évben a Gyermekköztársaság szervezi a 

gyermeknapot. A rendezvényhez szakmai segítséget (szervezést, ügyintézést, adminisztrációt) 

és technikai segítséget biztosítunk. Gyermekrendezvényeinket (Mesevirág gyermekszínház) 

népszerűsítésében az egyesület aktív tagjai segítik. 

 

Kompánia Színházi Társulat 

A társulattal együtt szervezzük a Mezei Mária Kulturális Emlékheteket. Évről évre közös 

pályázatokkal, szakmai munkával biztosítjuk a rendezvénysorozat működését.  

 

 

Budakeszi Lokálpatrióta Egyesület. 

Az Egyesület társadalmi munkában minden évben a Mezei Mária Emlékház rendbetételét 

(festés, épület udvarának karbantartása, terasz padlózatának felújítását) elvégzi. Nagyban 

hozzájárul a Mezei Mária Kulturális Emlékhetek megvalósításához.  

 
 

Nyári Táborok 
 

Az intézmény közművelődési feladatvállalásának egyik alappillére az ifjúsággal való 

foglalkozás. A városban egy általános iskola kettő gimnázium egy zeneiskola és egy 

Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény van - a településen közel 1560 diák tanul. 

Folyamatosan biztosítjuk számukra az alkotó közösségeinkben való részvételt, ezáltal a 

művészeti nevelést.  Különösen fontos, hogy a nyári időszakban egész napos programot, 

elfoglaltságot biztosítsunk legalább diákoknak.  

Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011 évben: 

 

Egyhetes honismereti és fotó nyári tábor Vértesbogláron  

Ideje: július 18-23-ig (6 nap) Célcsoport: 10-17 éves korig 

 

Hirdettünk meg a gyerekeknek és fiatalok részére. a táborok előkészítése márciusban 

kezdődött. A honismereti kör nyári bentlakásos táborát, az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ Fotó szakköre által már jól ismert Vértesbogláron valósítottuk meg. 

Vértesboglári apartman kertje: 10.000 m2 ahol a gyerekeket: élménycsúszda, medence, 

trambulin, lovaglási lehetőség, biciklizés, kirándulás, sportpályák, játszótér, falmászás és 

íjászoktatás várja. 
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Mint minden évben most is beadott az intézmény pályázatott a Nemzeti Kulturális Alap 

Közművelődési szakmai kollégiuma felé, a honismeret tábor 300.000 Ft támogatásban 

részesült. 

Pályázati támogatásból, vállalkozók hozzájárulásával és gyermekek tábori befizetéseivel 2 

bentlakásos tábort sikerült megvalósítanunk. 

 

A tábor átlag napi 6 órában, tanulmányi kirándulásokkal egybe kötve történelmi, honismereti, 

néprajzi témaköröket dolgoztunk fel. Célunk volt, hogy az öt nap alatt a fiatalok megismerjék 

a Vértes hegység lábánál fekvő települést és annak környezetét mely földrajzi és természeti 

adatságokban, kultúrtörténeti emlékekben gazdag. A gyerekek és fiatalok úti tarsolyukban 1-1 

népdalt, helyi történetet, táncot vigyenek haza emlékül az ott tanultakból. 

 

 

NAPKÖZIS FILM- és FOTÓTÁBOR   
2011. augusztus 8-13-ig (5 nap) 9-18 óráig 

 

Szakvezető: Gönye Csaba. Táborunk célcsoportja azok a fiatalok, akik érdeklődnek a fotó és a 

film létrehozása iránt. Gyakorolták a kamera használatát amatőr felvételeket készítettek, 

melyeket a délutáni foglalkozás során közösen kielemeztek. Fotózásra különböző 

helyszínekre kirándultak: Budakeszi Vadasparkba ahol az állatok viselkedését a természet 

különböző aspektusait tanulmányozták fotózták. A tábor végén mindenki készített egy saját 

albumot mely egy szép emlék maradt számukra. 

 

 

 

3.) Terembérlet jellegű közművelődési és egyéb tevékenység 
 

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

művészeti bemutatók, konferenciák.)  

 

 

Kiemelt:  

A város civil szervezeteinek, lakóközösségeinek közgyűlése, megbeszélése: Budakeszi 

Polgárőrség, Galambászok Budakeszi Egyesülete, Magyarok Szövetsége stb. térítésmentesen 

helyet biztosítottunk. 

Szabad hely esetén a termeket, a lakosság igényére, kérésére árusításra, termékbemutatóra 

bérbe adtuk. Egyben lehetőséget biztosítunk arra, hogy nyugdíjasok, kismamák és szociálisan 

rászorulók elérhető áron tudjanak vásárolni. 
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Bababörze: 

Babaruhabörze 2011 évben tavasztól őszig a havonta került megrendezésre, az eladók és a 

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

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

alkalommal 200-250 fő látogatója van. 

 

Állandó bérlők: 

                                           -Könyvzug Antikvárium 

-Erkel Gastro Büfé 

-Zöldségkereskedés /udvar/ 

 

 

4.) Városi, önkormányzati kulturális rendezvények kiszolgálása 
 

 Reméljük, megőriztük intézményünk jó helyét a város közművelődési színtereinek 

rangsorában. 

 A fenntartó közösen kialakított közművelődési célok megtartása és folyamatos 

építése a helyi civilszervezetekkel.  

 A városban, mind tartalmában, mind létszámában az elmúlt pár évben a civil 

szerveződések, intézmények által kezdeményezett rendezvények száma növekedett. 

 

A városunkban a 2011-ben lezajlott külső, kulturális események helyszínei melyen 

az intézményünk biztosított technikai eszközöket, hangosítást és videó felvétel 

készítését, mint például: Budakeszi Német Önkormányzat,  Czövek Erna Alapfokú 

Művészeti Oktatási Intézmény, Szent László Közösségi Ház, Nagy Sándor József 

Gimnázium, Széchényi István Általános Iskola, Prohászka Ottokár Katolikus 

Gimnázium, Tarkabarka Óvoda, Szivárvány Óvoda, Pitypang Óvoda.  

Segítettünk olyan Budakeszi civil szervezeteknek is, akik nem csak az 

intézményünkben rendezik meg kulturális programjaikat, hanem más külsős 

helyszíneken. 

Mint például: Budakeszi Város Német Önkormányzata, Budakeszi Gyerekköztársaság 

Egyesület, Budakeszi Kultúra Alapítvány, Budakeszi Szépítő Egyesület, MÁV Sport 

és Vitorlázó Repülő Egyesület stb. 

 

 

5.) Szolgáltatások 
          

o Budakeszin működő civil szervezetek és intézmények intézményünkben és 

intézményünk falain kívüli munkájában folyamatos segítségnyújtással dolgoztunk.  

Példaként alkotó műkedvelő közösségek: hagyományőrző tánccsoportok, népdalkör, 

hagyományőrző kórus, Civil szervezetek intézmények : Budakeszi Gyermekköztársaság, 

Budakeszi Székely Kör, Kárpát-medencében Élő Magyarok Kiemelten Közhasznú 

Alapítványa, Protestáns Értelmiségi Kör,  Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Czövek Erna 

Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Mezei Mária Művészeti Iskola,  Óvodák, Széchenyi 

Iskola, Gimnáziumok, Kálvin terem stb. A budakeszi egyesületek, szervezetek számára 
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adatbázis hozzáférési, rendezvényeik szervezéséhez és lebonyolításához módszertani és 

gyakorlati segítségséget adtunk. 

 A nyári időszakban az intézmény nyitvatartási idejében a fiatalok részére 

biztosítottunk lengőteke, pingpong, társasjátékokat, sakk és go játékokat.   

 Az Internet-kuckó látogatói számára, igényeik szerint, számítógépes, internet 

használati és egyéb információs segítséget biztosítottunk. 

 Fénymásolás és fax áll a lakosság részére. 

 Információs szolgáltatásunk – ezek mellett- tájékoztatja az érdeklődőket az 

intézmény programjairól, a városi rendezvényekről, fővárosi és a környék 

rendezvényeiről. 

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

különböző rendezvényeiről. Ezek egy példányát a könyvtárnak átadtuk. 

 Szemétszállító cég Shaubermacher Kft részére, 2011. március 1-ig minden héten 

hétfőn 15-18 óráig térítésmentesen helyet biztosítottunk. 

 

 

6.) Információs szolgálat, ügyelet 
 

A munkatársak az intézmény nyitvatartási ideje alatt reggel 8 órától zárásig 

folyamatosan, munkájuk mellett, információs szolgálatot és ügyeletet látnak és láttak el. 

Egész évben: 340 nap, minimum napi 13 órában – ebédszünet nélkül - állunk a vendégek 

rendelkezésére. Legfontosabb feladatunk a személyes kapcsolat kialakítása látogatóinkkal.

   

Szakképzett népművelők tartalmi és adminisztrációs munkájuk mellett adnak tájékoztatást 

rendezvényeinkről, tanácsot a programok kiválasztásához. Koordinálják a termek 

igénybevételét. 

Emellett ellátják az intézmény szolgáltatási tevékenységeit is. Valamint  a gazdasági 

feladatokat is. 

 

 

7.) Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház. 
 

I. Bevezetés 

A Művelődési Központ tagintézménye, mely 2000. augusztus 18-án, a Családi Napok 

Fesztivál, Millenniumi ünnepségének keretében került átadásra. A Helytörténeti Gyűjtemény 

2008 decemberében kapta meg a TÁJHÁZ minősítést. A Budakeszi Helytörténeti 

Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület tagjai aktív közreműködésükkel, folyamatosan segítik a 

Helytörténet Gyűjtemény és Tájház munkáját. 

 

2011-ben heti három alkalommal biztosítottuk folyamatos nyitva tartást, állandó kiállítás 

működtetését.  

 

Nyitva tartás: szerda 16-20-ig, péntek 10-14-ig és vasárnap 14-18 óráig 
 

II. Személyi helyzet: 1 fő 4 órás gondnok 
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III. Gyűjteményi munka 

 

III.1. Gyűjteménygyarapítás: folyamatos gyűjteményezés eredményeként, ajándékozás útján  

65 db tárgy 

 

III.2. Nyilvántartás: beleltározott leltári tételek száma: 54  

 

III.6. Műtárgyvédelem: textíliák tisztítása 

 

IV. Egyéni továbbképzés:  

       Nádas Anna posztgraduális kulturális menedzser ELTE 

 

V. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

 

V. 1. Állandó kiállítások 

V. 2.  Időszaki kiállítások 

 

          Szendeff Kristóf Emlékkiállítás 

  

 I. Világháborús Emlékmű avatása 

 

 Polgármesteri Hivatal átadásának alkalmából rendezett kiállításon való részvétel  

 

 Betlehemes kiállítás (A Múzeumbaráti Kör pályázatára beérkezett alkotások kiállítása) 

a Polgármesteri Hivatalban 

 

 Jótékonysági Karácsonyi Kiállítás (Budakeszin élő képzőművészek alkotásaiból 

Kálvin-teremben (december) 

 

V.3.Regiszrált  látogatók száma 

 

 felnőtt              137 fő 

 gyermek  294 fő 

 összesen:  421 fő 

 

V.4. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások 

  Tárlatvezetés: összesen: 41 

Összesítés: 

I. 12. Budakeszi 

I. 14. Teleki Blanka Ált. Iskola 3.a. o. Budapest 

I. 21. Gondhelscheim Németország 

I. 30. Budakeszi 

II. 09. Budakeszi 

II. 23. Budakeszi 

II. 28. Budakeszi 

III. 09. Németország 

III. 18. Budakeszi 

III. 30. Europrojekt Gräz - Budakeszi 

IV. 08. Budakeszi 

IV. 29. Németország 

V. 06. Budakeszi 

V. 19. Prohászka 7/b., 7/a, 5/b. 
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VI. 09. Pitypang Óvoda 

VI. 10. Budakeszi 

VI. 14. Nagy Sándor József Gimnázium )/a. 

VI. 24. Budakeszi 

VI. 29. Budakeszi 

VII. 01. Budakeszi 

VII. 07. Budakeszi 

VII. 15. Németország 

IX. 07. Budapest 

IX. 10. Budakeszi 

IX. 15. Budakeszi 

IX. 17. Kulturális Örökség Napja 

IX. 17. Budapest 

IX. 18. Budapest 

IX. 18. Győr 

IX. 22. Panda csoport és a Cica csoport Kunterbunt Óvoda 

IX. 28. Székesfehérvár 

IX. 12. Budakeszi 

XI. 04. Budakeszi 

XI. 18. Budakeszi 

XII. 02. Nagykovácsi Művészetoktatási Intézmény 

            Árpád Gimnázium Budapest 

 

 

V.5 Közművelődési célú kiadványok 

 

Saját kiadvány nem volt. 

 

Egyéb kiadvány megjelentetésében közreműködtünk: 

 Helytörténeti Naptár. Együttműködve a Budakeszi Kultúra Alapítvánnyal 

 

 

VI. Szakmai és társadalmi kapcsolatok 

 

VI.1. a. Nemzetközi kapcsolatok: 

Budakeszer Gemeinschaft, Neckarsulm 

 

VI.1.b. Belföldi kapcsolatok 

 Budaörsi Német Nemzetiségi Múzeum (Heimatmuseum) 

 Solymári Jablonkay István Gyűjtemény 

 Tájház Szövetség 

 Budakeszi Kultúra Alapítvány 

 Budakeszi Szépítő Egyesület 

 Budakeszi Hagyományőrző Kör 

 Budakeszi Önkormányzat 

 Erkel Ferenc Művelődési Központ 

 Budakeszi Város Német Önkormányzat 

 

VI.2. Munkatársak közreműködése egyéb szakmai szervezetekben 

          Nagyné Starcz Teréz - Budakeszi Múzeumbaráti Kör elnöke, Budakeszi  

          Hagyományőrző Kör elnöke 
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8.) Budakeszi Hírmondó 
 

2010. június 1.-től 2011. december1-ig a Budakeszi Hírmondó felelős kiadója az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ volt. Az összes adminisztrációs ás gazdasági feladatot az intézmény látta 

el. A kiadó munkájáért Kocsis Liza igazgató volt a megbízott.  

 

9.) Pr. tevékenység  

Közönségkapcsolat (TV, Rádió, sajtó, műsorfüzet) 

 

Ebben az évben hatékonyabbá vált a reklám-propaganda tevékenységünk. Ez elsősorban –

hagyományosan jó és bővülő helyi sajtókapcsolatok mellett – az Interneten való 

megjelenésünk és média levelezésünk eredményének is köszönhető.  

Intézményünk utcai frontját díszítő óriás táblák rendszeresen tájékoztatják városunk lakóit, 

illetve a tömegközlekedés résztvevőit műsoraikról, klubfoglalkozásainkról, tanfolyamainkról. 

Még mindig az egyik leghatékonyabb forma az aktuális programok megjelenítésére. 

Helyi sajtóval Budakeszi Hírmondóval, Buda környéki Iránytűvel, Keszi-Láss! Budántúllal 

heti, napi kapcsolatban vagyunk. Amelyik újságnak van honlapja ott programjaink az 

interneten is megjelennek.   

Éves programjaink az alábbi internetes oldalakon jelennek meg: Budakeszi Önkormányzat 

online hírlevele, Kistérségi Fókusz (újság +online), Minálunk.hu, Pátyi online falugyűlés, 

Családi információs és közösségi portál, Észak budai anyukák és kismamák weboldala, 

Budakeszi lovarda, Zsámbéki Idegenforgalmi Iroda honlapján, Budavidék Regionális TV 

weblapján, Elevengyerekek –programajánló kisgyermekes családoknak. Az alábbi honlapok 

többségével kölcsönös link kapcsolatunk van.  

A fent említett médiákon kívül 2010-ben az Erkel Ferenc Emlékév során jelentősen bővült az 

intézmény média kapcsolat rendszere, melyet idén a Liszt Ferenc Emlékév pályázatainak és 

programjainak meghirdetésénél is igénybe vettünk. 
 

- Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis honlapja 

- Pest Megyei Közművelődési Intézet honlapja 

- Gödöllői Rádió Aktív – riport Kocsis Liza igazgatóasszonnyal 

- Magyar Katolikus Rádió – riport (január 30.) – riport Kocsis Liza igazgatóasszonnyal 

- Budakeszi Város Önkormányzatának honlapja 

- Békés Városi Kulturális Központ honlapja 

- Port.hu/gyerek Kulturális Programajánló Portál honlapja 

- Liszt Ferenc év 2011 honlapja 

- Liszt 2011 honlapja 

- Pályázatok.org honlapja 

- Pályázatfigyelő honlapja 

- Pályázatmenedzser honlapja 

- Kultúra.hu Kulturális Portál honlapja 

- Rébusz Iskolaszövetkezet honlapja 
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- Mitortent.hu Hírportál honlapja 

- Netriport.hu Riportok, interjúk, hírek - Online Lapszemle honlapja 

- Nagy Gáspár Városi Könyvtár honlapja 

- Miabonyunk.hu Információs Portál honlapja 

- Sárgacsik.hu Tematikus Tehetségkutató Közösségi Portál honlapja 

- Lisztferenc.lap.hu - Startlap Tematikus Portálja 

- Irodalom.lap.hu – Startlap Tematikus Portálja 

- Gyerekprogram.lap.hu – Startlap Tematikus Portálja 

- Szinhaz.lap.hu  

- Startlap Tematikus Portálja187 Magazin,  

- Civil Rádió, 

-  Fókusz Magazin, 

-  Gödöllői Rádió Aktív,  

-  Hír TV, Magyar Katolikus Rádió, 

- MTV1, Pesti Est, RTL Klub, Új Katedra folyóirat. 

 

Saját honlapunk (www.efmk-budakeszi.hu) napi tájékozódást biztosít látogatóinknak. A 

„városi programok” menüpont, pedig naprakészen tájékoztatja a lakosságot a Budakeszi város 

kulturális eseményeiről. 

Interneten elérhetők vagyunk Országos, Pest-megyei szakmai módszertani intézmények 

honlapjain, nem utolsó sorban felhívásinkat, nyári táborainkat megjelentetik. 

Műsorfüzetünk 2011-ben a második negyedévtől takarékossági okokból megszűnt. 

Programjainkat egyedi szóróanyagokkal és meghívókkal népszerűsítjük. Plakátjainkat helyi 

intézményeknél és üzletekben alkalomszerűen kitehetjük.  

Közönségszervezésünk hatásfoka javult azzal, hogy korosztályok szerinti programjainkat 

(gyermek meseszínházak, felnőtt szórakoztató programok) látogatói célcsoportok felé, 

személyre szóló tájékoztatást adunk, e-mail levél formájában. 

Csatlakoztunk és létrehoztuk a facebook közösségi oldalon az intézmény oldalát, ahol 

programajánlatainkat folyamatosan közzétesszük. 

Dolgozunk egy heti rendszerességgel jelentkező online hírlevél adatbázisának gyűjtésén és 

elindításán. 

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

információs csatornáikon juttatták el programajánlatainkat. 

 

 

10.) Az intézmény működése:  

       állagának megőrzése, a folyamatos működés  személyi-,  gazdasági  

       feltételeinek biztosítása 
 

10.a) Állagmegőrzés 
Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011 évi működése folyamatos volt. Annak ellenére, 

hogy az intézmény műszaki állapota több esetben sürgős karbantartást igényelt. 

http://www.efmk.hu/


 

- 45 - 

 

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

melyek közül a legszükségesebbeket el is végeztünk: 

- Liftaknába vízelvezetés céljára szivattyú beépítése 

- Férfi toalett felújítása /fsz/ 

- Törött ablakok cseréje (a pincében az emeleti II és III teremben) 

- Szabadtéri Színpad felújítása 

- Dobogó rendszer megerősítése, újra kárpitozása és bővítése 

- Számítógép park folyamatos karbantartása, bővítése 

Az érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően, bővült az intézmény technikai 

eszközparkja, 2 számítógépet, 1 nyomtatót, 1 kamerát (Önkormányzati feladatok 

testületi ülések felvételére). 

- A szakmai munka körülményeinek javítása érdekében lehetőségeinkhez képest 

fejlesztéseket végeztünk. 

- Az intézmény egész területén csak energiatakarékos égők vannak. 

Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház: 

- Gázkészülékek felülvizsgálata és javítása 

 

10/b.)  Személyi feltételek  
 

Az intézmény dolgozóinak létszáma az intézmény önálló gazdálkodásának megszüntetése 

következtében 2011-ben csökkent. 

2011. második félévétől:. 

 Átlag napi 8 órás munkarendben dolgozik. 

 1 fő igazgató 

    1 fő általános igazgatóhelyettes, kulturális menedzser 

3 fő népművelő / ebből 1 fő pénztárosi feladatokat is ellát, 1 fő pedig az intézmény 

műszaki felülvizsgálatát, javítást, lift működésének biztosítását, tűz és munkavédelmi 

feladatokat, technikusi feladatokat, ügyelet, gondnoki feladatokat lát el./ 

1 fő dekoratőr / információs feladatokat is ellát/ 

1 fő technikus, berendező  

1 fő takarító / információs feladatokat is ellát/ 2011. december 1-től BVV KFT 

munkatársa/ 

         Átlag napi 4 órás munkarendben dolgozik: 

 1fő berendező-karbantartó,  

 1fő Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vezetője 

 

Állandó  megbízási szerződéses  külsős munkatárs 

1 fő holnapkezelő 

 

Budakeszi Város Önkormányzata segítségével 

      Az intézmény működéséhez szükséges technikai átállásokat, berendezéseket jelenleg 1x4 órás 

munkatárs végzi.  

      Nagy segítségünkre volt, hogy Budakeszi Önkormányzat Közmunka Egyesületétől 

Strasser Gábor közmunkás az intézményünkben, mint berendező, karbantartó dolgozott 

2011. március 1. - december 31-ig.  
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Létszám alakulása 2011-ben: 

Név Munkakör végzettség és szakmai képesítések 

Kocsis Liza igazgató ELTE Egyetem 

/népművelés, könyvtár/ 

- Szakértő 

Tóthné Fajtha Anita általános igazgató helyettes, kulturális menedzser 

nagyrendezvények, pályázatírás, táborok 

- Főiskola művelődésszervező 

- ELTE Kulturálismenedzser 

-KKDSZ Közművelődési szakértő 

- Középfokú könyvtárkezelői 

Kun Csilla művelődésszervező 

/napi 4 órában pénztáros/ 

gyerekrendezvények, táborok 

Főiskola- művelődésszervező, 

rendezvényszervező és térségfejlesztő 

Térségfejlesztő tanfolyam 

Gönye Csaba Népművelői ügyeletek ellátása, 

technikai munkatárs, karbantartói feladatok 

/gondnok/ 

Főiskola-művelődésszervező 

Subiczné  

Nagy Mónika 

kulturális menedzser, kiállítás szervező-rendező, 

PR tevékenység, nyomdai előkészítés, játszóház-

foglalkozás vezető, táborok 

Főiskola-művelődésszervező 

KKDSZ: kulturális menedzserképzés, 

kiállítás szervezői-rendezői szaktanfolyam 

Népi játszóház-foglalkozás vezető 

szaktanfolyam 

Gál Magdolna dekoratőr és információ munkatárs - Kirakatrendező és Dekoratőr Szakiskola 

-  Reklámpropaganda Szaktanfolyam                               

- Népi Játszóház-foglalkozás vezető 

szaktanfolyam 

Subicz Attila Technikus, berendező 4 oszt. Szakközép isk. 

Paál Géza berendező 4 órás technikus 

Nagy Mihályné Starcz 

Terézia 

Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház gondnoka 4 

órás 

 

Időszakos feladatra megbízott külsős munkatársak. 

Albrecht István Intézmény honlapjának szerkesztője  

 
Személyi változások 2011-ben 

Csepregi Gábor gazdasági vezető 

2011. július 1-ig 

Varga Julia takarítónő és információs munkatárs 

2011. november 30-ig 

Villám Marika takarítónő  4 órás 

2011. június 30-ig 

Péter Szabó Kinga Kiemelt rendezvények gondozása: Erkel Emlékév, Liszt 

Ferenc emlékév projekt felelőse pályázatok írása, 

dokumentáció, 

 általános feladatok 

2011. február 15-ig 

Strasser Gábor Közmunkás 

2011 március 1- december 31-ig 

 

Az intézmény szakmai munkájában a feladatok személyre szabottak, átláthatók, ezáltal 

koordináltan és eredményesen tudtuk megvalósítani feladatainkat. 

    

      10/c.) folyamatos működés gazdasági feltételeinek biztosítása 

 
1. Budakeszi város Önkormányzatának támogatása 

2. Állandó és eseti bérlemények 

3. Támogatók egyedi rendezvényekhez 

4. Pályázatok 
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Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011 évi beadott pályázatok 

 
 Pályázat 

beérkezési 

határidő 

Pályázat 

megv. 

határidő 

Pályázat 

kiírója 

Pályázati cél Pályázott  

összeg 

Elnyert 

összeg 

Önrész 

1. 2011. 01.25 2011. 

12.02. 

NKA 

Közművelődési 

Szakmai 

Kollégium 

Liszt Ferenc 

Emlékév 2010 

Budakeszi” 

Zenei vetélkedő 

750.000 Ft 500.000 Ft 

  

150.000 Ft 

2. 2011.02.01. 2011.12.

10 

NKA 

Népművészeti 

Szakmai 

Kollégium 

„ Budakeszi 

Táncház a Rojtos 

együttessel és 

vendég 

zenekaraival” 

1.000.000 Ft 150.000 Ft 45.000 Ft 

3.  2011. 

03.31/ 

2011.12.31 

 Magyar 

Államkincstár 

A helyi önkor-

mányzatok 2011. 

évi közművelődési 

érdekeltségnövelő 

pályázata 

1.295.000 Ft 400.000 Ft 800.000 Ft 

Önk. 

4. 2011. 02.20 2011. 

12.02. 

Balassi Intézet "Liszt Ferenc  

Emlékév"  

- Zenei vetélkedő 

- Képzőművészeti 

pályázat 

- Konferencia 

2.192.000 Ft 800.000 Ft 240.000 Ft 

5. 2011. 01.18 2011. 

06.20.-

07.09. 

NKA 

Közművelődési 

Szakmai 

Kollégium 

 Fotó tábor, 

Integrált tábor, 

Sakk tábor 

megvalósítására 

746.000  Ft 

 

300.000 Ft 90.000 Ft 

6.  2011.08.

21 

Budakeszi 

Város 

Önkormányzata 

Családi Nap 

Fesztivál 

2.000.000 Ft 1.200.000 Ft 

 

800.000 Ft 

7.  2011.09.

18 

Budaörsi 

Játékszín 

Budaörsi Kistérségi 

Fesztivál Budakeszi 

rendezvény 

sorozata 

1.200.000  1.200.000       0 

8.    városi 

rendezvényekre  

II. félév támogatás 

 660.000  

 

Mindösszesen elnyert összeg önrésszel együtt:  7.335.000 Ft 

 

 

Összegzés   

 

Az Erkel Ferenc művelődési Központ a 2011-évben is a nehéz körülmények ellenére / 

támogatás csökkenése, létszámcsökkentés, gazdasági működés átalakítása/ is megtartotta 

vezető szerepét. 

Célunk: gazdaságosság, takarékosság, hatékonyság az értékek, hagyományok megőrzése 

és az új kezdeményezések felkarolása. 

 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011. évi tartalmi célkitűzéseit megvalósította. Új 

közművelődési formákat vezettünk be az intézmény életébe.  
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Szakmai munkánkkal elértük, hogy Pest megye rangos intézményei között tartják 

továbbra is számon az Erkel Ferenc Művelődési Központot.  

Munkánk elismeréseként megkaptuk 2011. november 7-én a Pest Megyei 

Közművelődési Intézet dicsérő oklevelét és Emlékplakettjét. 

 

Az év során nagyon sok köszönő és dicsérő levelet kaptunk, melyre büszkék vagyunk. 

 

Néhány levél: 

Tisztelt Szervezők!  (Liszt zenei vetélkedő) 

Köszönet még egyszer ezért a nagyszerű verseny-kezdeményezésért, a szervezésért, lebonyo-

lításért. Külön kiemelném azt a szép gesztust, hogy a döntő eredményhirdetésekor az egyes 

iskolák intézményvezetőit is megemlítettétek. Köszönet a szíves vendéglátásért, külön prog-

ramért, a fantasztikus zsűriért és játékvezetőért, valamint az értékes díjazásokért. 

Kívánom, hogy Budakeszi őrizze e szép hagyományt a zenei kultúránk őrzésében, hirdetésé-

ben. 

Adjon az adventi várakozás sok örömet, s szeretettel kívánok Neked, s kollégáidnak áldott, 

békés ünnepeket, és tervekkel teli, sikeres újesztendőt. 

Szeretettel Koppán Szilvia   

------------------------------------------- 

Tisztelt Kocsis Liza! (30 éves évforduló záró ünnepségére) 

 

Köszönöm szíves meghívását az Erkel Ferenc Művelődési Központ ünnepi gálájára. Be kell 

vallanom  szívmelengető sorokat kaptam Öntől- nagyon örültem és hihetetlenül nagyra 

értékelem gesztusát. 

Sok kellemes és "munkás" időt töltöttem el Önöknél, hisz, mint az Ifjúsági és Sportbizottság 

elnöke többször kértem rendezvényeink megtartásához  a "Müvház" segítségét, így több 

munkatárásával éveken keresztül jó emberi és munkakapcsolatot ápolhattam és talán 

szerénytelenség nélkül mondhatom egy kicsit otthon voltam az Önök Intézményében. 

 

Sajnos nem örülhetek Önökkel születésnapi ünnepi találkozójukon - régebben megbeszélt 

kötelezettségemnek kell eleget tennem- így csak ebben a kis levélkében kívánok Önnek és 

Munkatársainak sok szép évet, sok szép programot, lelkes, örömre és szépre nyitott 

közönséget. 

Isten éltesse Önöket. 

 

Tisztelettel és szeretettel Vargáné Vincze Ilona    

----------------------------------------- 

Tisztelt Igazgatónő!  

 

Köszönöm a meghívást, sajnos nem tudok részt venni a szép ünnepségen. 

Gratulálunk a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ fennállásának 30. 

évfordulójához! 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete csak 22 éves, de ez a két 

évtized is annyi tapasztalattal, nehézséggel és haszonnal járt, hogy ennek áttekintésével értjük 

csak igazán, milyen rendkívüli értékteremtő jelentőségű egy településen belül a három évtized 
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alatt végzett munka, az ezzel elért számos eredményt, melyet magam is láthattam, amikor egy 

kultúra napi ünnepségen vettem részt Nálatok. 

További sikeres munkát kívánok Budakeszi közösségeinek és művelődésének szolgálatában! 

 

Földiák András, a KKDSZ elnöke 

 

 

Végezetül Jász Virág, gyakornok dolgozatából idézet: 

„Úgy gondolom, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központban töltött idő jelentősen 

hozzájárult ahhoz, hogy közelebb kerüljek a szakmához, amit tanulok. Láthattam a 

lehetőségeket és az akadályokat, a munka mellett számtalan szakmai beszélgetés segített 

abban, hogy több perspektívából is szemlélhessem a közművelődés magyarországi helyzetét. 

Lehetőséget kaptam továbbá arra, hogy azzal foglalkozzak a művelődésszervezői 

tevékenységeken belül, amivel igazán szeretek, az írással. A hivatalos meghatározása a 

teljesített feladatomnak „szakmai gyakorlat a közművelődésben végzős művelődésszervező 

hallgatóként” volt, viszont, ha nekem kéne meghatároznom, hogy milyen feladatot 

teljesítettem, azt mondanám, kicsit az arculatáért is feleltem az Erkel Ferenc Művelődési  

Központnak. Közvetlenül, mint olyan személy, aki napi kapcsolatban áll az ügyfelekkel és a 

vendégekkel, közvetetten pedig, mint sajtós „kolléga”, a fotózásokkal és az írói feladatokkal. 

(Ez utóbbival egyébként rendkívül szívesen foglalkoznék a jövőben. Azt pedig, hogy erre 

rájöttem, az itt töltött időnek köszönhetem). 

Nagyon hálás vagyok azért, hogy Budakeszin foglalkoztak velem, számtalan olyan 

embernek mutattak be, akik később talán az én szakmai életem résztvevői lesznek. Úgy 

döntöttem, hogy ezt a kapcsolatot a továbbiakban sem szeretném megszakítani, mert szeretek 

ott lenni, segíteni, így, amikor szükség lesz még a munkámra, én remélhetőleg Budakeszin 

leszek majd.” 

 

 

Kérem a beszámoló szíves elfogadását. 

 

 

Budakeszi, 2011. december 27. 

                                                                               Tisztelettel:    

                                                                                                          Kocsis Liza 

                                                                                                             Igazgató 


