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Bevezető 

Az intézmény vezetésével 2017.01.01-től harmadik alkalommal bízott meg Biatorbágy Város 

Képviselő-testülete. A 2017-es esztendő számos változást hozott a fenntartó önkormányzat és az 

intézményünk életébe, és mindezek meghatározzák a következő tervezési évet is. Változatlan azonban 

az intézmény elkötelezettsége a közösségépítés és a minőségi kultúra közvetítés mellett, valamint 

felelős vezetőként továbbra is törekszem az intézményi működés hatékonyságának növelésére és a 

szervezet fejlesztésére. A jelen módosított munkatervet a 2017 novemberi bizottsági ülésen 

elhangzottak figyelembe vételével dolgoztam át. 

 

I. Alapvető feltételrendszer 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ  működésének jogszabályi feltételrendszere: 

- 2017. évi LXVII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

végrehajtási rendeletei 

- 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról aktuális módosításokkal, és a 

vonatkozó végrehajtási rendeletei  

- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról aktuális vonatkozásai 

- Az intézmény tevékenységi köreire vonatkozó jogszabályok 

-  206/2016. (IX.29.) KT határozattal elfogadott Alapító Okirata, valamint módosításokkal 

egybefoglalt 2017.10.26-án kelt, Államkincstárhoz beadott dokumentuma 

-   92/2017. (IX.18.) sz. OKTB határozattal elfogadott SZMSZ-e 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ működésének tárgyi-technikai feltételrendszere: 

- 3 épület: Faluházban 2 iroda, 2 közösségi terem, 1 többfunkciós kiállító terem, 1 többfunkciós 

nagyterem, belső udvar, raktározó pince, Közösségi Házban 1 nagyobb közösségi terem, 1 kis iroda, 1 

belső udvar, Bábosházban 2 közösségi terem. 

- Beltéri hang- és fénytechnika a nagyterembe szerelve, kisebb kültéri eseményekhez alkalmas mobil 

hangtechnika 

- Kiállítási installációk: sínrendszer, lámpák, posztamensek, paravánok 

- Külső és belső helyszíneken használható asztalok, székek 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ  működésének személyi feltételrendszere: 

- 15 fő Kjt. szerinti munkavállaló 

- 1 fő Mt. szerinti szakmai munkatárs 

- 5 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott információs munkatárs 

- alkalmi kisegítők megbízásos jogviszonyban 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ  működésének pénzügyi-gazdálkodási  feltételrendszere: 
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- Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai fölött részjogkörrel rendelkezik. 

- Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkamegosztásra vonatkozó együttműködési megállapodás 

alapján Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal végzi. 

- A fenntartói támogatás mellett pályázati forrásokat kutat föl. 

- Az intézmény mellett működik a Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány, amely támogatja az 

intézmény működését  

- Figyelembe veszi a 2018-as évre vonatkozó jegyzői felkérést: feladat- és költségracionalizálás terve  

 

II. Intézményi stratégia  

Az intézmény hosszú távú stratégiája a 2017-es év alapján felülvizsgálva az alábbiakban határozható 

meg: Jövőkép: A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város egyedi arculatú, 

emblematikus intézménye, a helyi azonosságtudat meghatározó eleme és a közösségépítés 

bázisa. Ezt a pozícióját minőségi szakmai szolgáltatásaival, innovatív szakmai csapatával, 

folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos tereinek megőrzésével, 

megújításával és bővítésével, valamint stabil gazdálkodásával éri el, tartja fönn. 

Küldetésnyilatkozat: A Juhász Ferenc Művelődési Központ a város kulturális életének központi 

szervezője, háttere és helyszíne a civil közösségek működésének, színtere a helyi lakosság mindennapi 

szabadidő-eltöltési tevékenységének, állomás, találkozási pont és kapcsolatteremtési színtér az 

egyének, illetve a helyi társadalom különböző szereplői számára. Működésének alapja az értékőrzés, 

az értékközvetítés és az értékteremtés, amely által hozzájárul Biatorbágy népességmegtartó 

képességének erősödéséhez.  

Az intézmény hosszú távú, átfogó céljai az „összefogás – megújuló képesség – fenntartható működés” 

kulcsszavakkal írhatók le. Összefogás: A Juhász Ferenc Művelődési Központ közösségépítő, 

kultúraszervező, koordináló szerepével segíti a lokálpatriotizmus erősödését a városban. Kiemelt 

figyelmet fordít a kisgyermekes családokra, a fiatalokra. Partnerközpontúság- közös érték. Megújuló 

képesség: A hagyomány és a modernitás harmonikus összekapcsolása mellett érzékenyen reagál a 

helyi társadalom változásaira. Hagyományos rendezvényeit, ünnepeit megújítva megőrzi. A helyi 

értékek megmutatkozásának teret ad, a helyi tudásokat segíti a közösség érdekében fejlődni. Új név, 

megújuló arculat, innováció – minőségi kultúraközvetítés. Fenntartható működés: A folyamatos, 

arányos fejlesztés mellett a működéshez szükséges források megfelelő módon és időben történő 

biztosítására törekszik. Pályázatírás és egyéb támogatások felkutatása, erősödő marketing. 

Fő feladatait az alábbi tevékenységi körökre bontva végzi: ismeretterjesztő alkalmak, kiállítások, 

rendezvények szervezése, művelődő közösségek életre hívása, működésük animálása, 

közösségi információs szolgáltatás végzése, lakosság számára helyiségek és eszközök bérbe 

adása, valamint irodai szolgáltatások biztosítása. Mindezt a minőségfejlesztési elvek és 

módszerek figyelembe vételével valósítja meg. 
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III. Munkaterv 2018. 

Az intézmény 2018. évi munkaterve a fenti alapelvekhez illeszkedve készült, és a 2017-es 

évre vonatkozó összefoglaló helyzetelemzésre (SWOT-elemzés – 1.sz. melléklet) építve 

határozza meg az aktuális feladatokat. 

 

III.1. A vezetés 

Egyszemélyi felelős vezetőként az intézmény hatékony működése érdekében a demokratikus vezetésre 

törekszem. Munkámat közvetlenül segíti az igazgató helyettes, ketten alkotva az intézmény vezetését, 

amelyhez szorosan kapcsolódik a gazdasági ügyintéző feladatköre. Az intézmény belső működésének 

fontos elemei a heti értekezletek, amelyek jelentik a heti igazgató-igazgató helyettesi megbeszéléseket, 

a szakmai stábot érintő értekezleteket és a  teljes munkatársi közösséget érintő stábértekezleteket.  

Jogszabályi háttér: Az intézmény jogszabályi háttere adott (2017. évi LXVII. Törvény), várjuk a 

törvénymódosításhoz igazodó végrehajtási rendeletek megjelenését. Mindezek újabb feladatokat rónak 

a fenntartóra és az intézményre, de a konkrétumok csak a megjelenésük után tisztázhatók.  

A helyi kulturális koncepció és rendelet felülvizsgálata szükséges lenne, amelyben az intézmény 

vezetése partnerként venne részt. 

Tárgyi-technikai háttér fejlesztése: Az intézmény mindhárom épülete szigetelési, vízelvezetési 

gondokkal küzd évek óta, amelynek megoldása túlnő az intézményi kereteken. A művelődési központ 

belső udvarának rendbetétele, a Közösségi Ház belső udvarán a rámpa átalakítása ugyancsak 

szükséges lenne. A Bábosház felújítására önkormányzati pályázat került beadásra, felújítása annak 

függvényében történik. A művelődési központ központi épületében szükséges lenne befejezni a belső 

átalakítást: emeleti étkező, ruhatár és széktároló kialakítása. A régi épületrészbe 2 új átemelő-

szivattyú vásárlása és beszerelése, tetőzsindely cseréje, fűtéskorszerűsítés, padlásvilágítás 

kiépítése, tetőkibúvókhoz kiállás kiépítése lenne szükséges. Az új épületrészben kellene a 

megrepedt híd statikai vizsgálata és felújítása, pincei zsomp-szivattyú cseréje, pinceraktárban 

WC és zuhanyzó kialakítása. A tisztasági meszelése a felújítási keretből valósulhatna meg.  

A rendezvények kiszolgálásához új sörpad szettek, bankett-asztalok, paravánsúlyok vásárlására lenne 

szükség, de ezek közül 2018-ra csak a legfontosabbat, a bankett-asztalok vásárlását terveztük be a 

költségvetésünkbe.  A nagyteremben új, középső világítási híd felszerelése az előadások és 

tévéfelvételek fénytechnikai színvonalát komolyan javítaná, de ez érdekeltségnövelő pályázatból a 

tévével közösen lehetne megvalósítani 2018-ban, az elemi költségvetésünkbe nem terveztük. Az 

intézmény új neve még nem került kiírásra, az új épület homlokzatán történő elhelyezése lenne ideális.  

Személyi háttér fejlesztése:A személyi erőforrások fejlesztése terén a jogszerűség betartására és  a 

kompetenciák fejlesztésére törekszünk, a meglévő humán-erőforrás felkészültségének fejlesztésével, a 
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technikai személyzet stabilizálásával, az információs munkatársak MT szerinti munkavállalóval 

történő felváltásával.  

Tervezzük a költségvetési kereteken belül a szakmai tapasztalatszerzést, a térség művelődési házainak 

(Zsámbék, Törökbálint, Tatabánya) meglátogatását, megyei és országos konferenciákon, képzéseken 

való részvételt a kollégák számára. A belső hatékonyság, a feladatelosztás optimalizálása érdekében 

munkaidő térkép készítését is tervezzük. A minőségfejlesztés terén tervezzük, hogy megkezdjük a 

munkatársi értékelések rendszerének kialakítását. Elkészítjük az egyes tevékenységi területekhez 

kapcsolódó, még hiányzó folyamatleírásokat, sablonokat. A munkatársi közösség számára tervezünk 

csapatépítő tréninget, és tovább folytatjuk az Értéktár Bizottság vezette biatorbágyi sétát.  

Partnerkapcsolatok: Fontos feladat az intézmény szervezeti szakmai kapcsolatainak bővítése: a 

népművelők országos és megyei szervezete mellett tervezzük, hogy intézményünk belép a Kulturális 

Központok Országos Szövetségébe is. 

Az intézmény további külső partnerei között kiemelt figyelmet fordít a város területén működő 

intézményekre és civil szervezetekre. Az intézményvezetők számára 2018-ban is tervezünk vezetői 

tréninget február folyamán.  

Tevékenységeinkben kidolgozzuk és bevezetjük a partneri elégedettségmérés dokumentált formáját. 

Törekszünk szélesebb összefogással megvalósuló pályázatok felkutatására, elkészítésére, a vállalkozói 

terület megszólítására, fejlesztjük kapcsolatunkat a Völgyhíd televízióval. 

Továbbra is együttműködünk a Három Királyfi Három Királylány Alapítvánnyal, a Vissza a munka 

világába c. szakmai tanácsadó ügyeletnek helyszínt adunk a Közösségi Házban és meghirdetjük 

felületeinken. 

 

III.2. Kiemelt feladataink a tevékenységi körök szerint 2018-ban: 

- Ismeretterjesztés: A tevékenységi forma megerősítése - rendszeres alkalmak, Irodalmi 

teaház fejlesztése. 

- Kiállítás: Juhász Ferenc és Hantai Simon köré épített kiállítás létrehozása.  

- Rendezvények: A nagyrendezvényeken a helyi erők széleskörű bevonása, közösségépítés. A 

háttér-infrastruktúra intézményi fejlesztése. 

- Művelődő közösségek: A saját csoportok megerősítése, a PERON fejlesztése. 

- Közösségi szolgáltatás: Az információsok adatgyűjtésének megszervezése, dokumentált 

elégedettségmérések.  

- Származtatott szolgáltatás: Nagyterem bérbeadása: törekvés hangfelvételek, konferenciák 

piaci alapú befogadására, hangfelvételek készítésére. 
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III.3. Ismeretterjesztés 

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 

általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek 

nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. 

Intézményünk a 2017-es tapasztalatokra és előző évi felmérésünkre építve 2018-ban 

kiemelten kezeli a tevékenységi formát, több sorozatot kívánunk elindítani, illetve 

megerősíteni.  

Ismeretterjesztő előadássorozat pszichológiai témában: Időpontja: január (25.), március 

(27.), szeptember (11.), november (23.) Helyszíne: JFMK nagyterem vagy kiállító 

Célja: Ismeretterjesztés, a családok segítése pszichológiai ismeretek által. Olyan látogatók 

bevonzása, akiket eddig nem vagy csak alkalmanként tudtunk megszólítani. Címlista gyűjtése. 

Célcsoportja: pszichológiára nyitott, értelmiségi közönség, családosok, párkapcsolatban élők. 

A sorozat házigazdája az e tudománykörrel foglalkozó szakemberekből álló Lélekformálók 

csoportja, akik a nyitóelőadást tartják (bemutatkozással), továbbá házigazdái lesznek az egyes 

előadásoknak. január (25.): Lélekformálók bemutatkozása és Répási Szilvia tréningje 

Meséből valóság – meseterápia felnőtteknek címmel, március (27.): Bagdy Emőke: A család 

jövője, a jövő családja (házigazda: Konta Ildikó), szeptember 11.:Vekerdy Tamás 

gyermeknevelés-iskola témában, november (23.): Tari Annamária, témája az X-Y-Z 

generációk és a digitális világ hatásai, lehetőségek és veszélyek  

Tervezett bruttó összköltsége: 800.000 Ft  

Bevételi terve:  1500 Ft-os jegyárakkal: 675.000 Ft  

Elvárt eredménye (indikátorok): 150fő látogató átlagban 

Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta 

Irodalmi teaház Kiss Eszterrel: Időpontja: január 18.: Kosztolányi, február: Babits, március-

május: Költőnők-nőköltők, május: Kaffka Margit, Színes őszi költészeti csomag: szeptember: 

Arany, október: Vörösmarty, november: Weöres. Helyszíne: Kiállító terem. Célja: A 

biatorbágyi irodalomkedvelő közönség közösséggé alakítása, igényeik kiszolgálása, ízlésük 

formálása, ismereteik gyarapítása. Címlista készítés (JF körrel együtt kezelve). Célcsoportja: 

biatorbágyi irodalomkedvelők, irodalom tanárnők és tanítványaik, humán területen dolgozó 

kollégák. Szervezésben résztvevő partner: Kiss Eszter. Leírása:Kiss Eszter rendhagyó 

irodalomórái, versek, irodalmi művek közös feldolgozása. Terv, hogy jövő évtől „házi 

feladatként” adjuk meg a következő hónap témáját, hogy a közönség fel tudjon készülni, 

továbbá olyan kiegészítő anyagok küldése e-mailben, amely még érdekesebbé teszi az 
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anyagot (írások, linkek). Egyre bővülő e-mail (ill. telefon) lista segítségével hívogatunk. Ezen 

sorozaton belül tervezzük a Költészet napja megünneplését is 

Tervezett bruttó összköltsége: 360.000 Ft 

Bevételi terve: nincs, a rendezvény ingyenes, a látogatók süteménnyel járulnak hozzá az 

estekhez. 

Elvárt eredménye (indikátorok): Átlag 30 fős látogatottság, stabil látogatói kör, akik 

közösséggé alakulnak,  aktuálisan felső tagozatos diákok is megjelennek. Költészet napja 

esetén kb. 60 fő látogató. 

Feladatfelelős:Szolnoki Brigitta 

Egy este Juhász Ferenccel: időpontjai: április 5.: Új Írás-korszak, november 15.:  Juhász-

Parancs-est Kisteleki Zoltánnal. Helyszíne: JFMK kiállító terem, házasságkötő terem 

Célja: Az intézmény névadójának munkásságával megismertetni a helyi közösséget, 

kiemelten az irodalomkedvelőket. A munkásság értelmezésének, a hagyaték gondozásának 

előmozdítása. Célcsoportja: A Juhász Ferenchez valamilyen módon kötődők, 

irodalomkedvelők, diákok. Szervezésben résztvevő partner-házigazda: Dr. Tálas-Tamássy 

Tamás. Leírása: Áprilisban folytatnánk Juhász Ferenc munkásságának elemzését, ismertetését 

az Új írás korszakkal (kb. 1965-től a rendszerváltásig) Farkas László író és prof. Dr. Kabdebó 

Lóránt segítségével, versmondó közreműködővel. Hagyományt teremtve a két helyi költőnk 

születésnapjának hónapjában, augusztus 31-én közös esttel ünnepeljük meg őket. Erre az 

alkalomra várhatóan megjelenik, önkormányzati támogatással is számolva, Steinmacher 

Kornélia díjnyertes tanulmánya Juhász Ferenc versével egy kötetben.  

Tervezett bruttó összköltsége: 150.000Ft. Elvárt eredménye (indikátorok): Juhász Ferenc és 

Parancs János költészete közelebb kerül az érdeklődőkhöz, 40-50 fő látogató. 

Feladatfelelős:Szolnoki Brigitta 

PERON plusz-interaktív ismeretterjesztő foglalkozások  

A 2016-os népességi adatok szerint a felső tagozatos korosztály a legnépesebb jelenleg 

Biatorbágyon, számukra indítunk új kezdeményezést. A program célja: a kamaszok számára 

olyan izgalmas, színvonalas, ismeretbővítő közösségi alkalmak szervezése, ahol a korosztályi 

sajátosságuknak megfelelő módon kerülhetnek közel a tudományos eredményekhez, 

ismerkedhetnek a természetes és mesterséges intelligencia, az emberi test és az univerzum 

működésével. Célcsoport: 10-16 éves fiatalok, törzsgárda a PERON csapata. Rövid 

leírás:Filmmaraton:filmvetítések , amelyek játékfilmeken, ismeretterjesztő filmeken keresztül 

vezetnek be a témába, utána beszélgetésekkel. Tervezett filmek pl: Én, a robot, A kincses 

sziget, A bal lábam, kutatóportrék (pl. Szent-Györgyi Albert).Utazó planetárium: a világűr 
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rejtelmei fő címmel bemutatók és rövid előadások, utána beszélgetések. ROBOTIKA-

bemutató: a fiatalok betekintést nyernek az mBot robotok építésébe, programozásába, 

kihasználva a robot összes képességét - infra érzékelő, LED-ek, ultrahangos távolságmérő. Az 

emberi test csodája – segítsd az élethez: a Vöröskereszt aktivistáinak bevonásával elsősegély 

bemutató és gyakorlat. Varázsvár: egy mesén keresztül kisvárdai középiskolai tanárok 

vezetnek interaktív, élménypedagógián, felfedeztető oktatáson alapuló kísérleti 

foglalkozásokat. Természettudományos látványszínház: A tudomány, a zene, a kísérletek és az 

interaktivitás színpadi összhangja az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont jóvoltából a 

szegedi agóra csapatával. Szervezésben partnerek: biatorbágyi általános iskolák és ifi klubok. 

Tervezett bruttó költség: 250.000Ft (A program NKA pályázatra is beadva) 

 Bevezető jegyárakkal bevételi terv: 100.000Ft 

Elvárt eredmény: alkalmanként  a programnak megfelelő látogatói létszám jelenléte, a 

PERON ifjúsági klubot rendszeresen látogatók számának emelkedése.  

Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta 

Intézményvezetői tréning: Évek óta jól működő, intézményi kezdeményezésre indult 

csapatépítő, érzékenyítő tréning 2018-as témája az ismerkedés mellett (több új vezető lett 

Biatorbágyon az intézményekben) a résztvevőket érdeklő aktuális téma lenne. 

Helyszín:JFMK, időpont :február, célcsoport: intézmények vezetői és helyetteseik, elvárt 

eredmény: gördülékenyebb kommunikáció az intézmények között, új együttműködési 

lehetőségek felszínre kerülése. Kiadás: br.50.000Ft. 

Felelős: Szádváriné Kiss Mária 

Legszebb konyhakertek verseny: Időpontja: 2018. februártól szeptemberig. Helyszíne: A 

versenyzők kertje, értékelés és díjátadó: Egészségnap (JFMK). Célja: Magyar konyhakerti 

kultúra hagyományainak őrzése, színvonalának emelése, motiválás a konyhakert 

létrehozására, közösségformálás, lokálpatriotizmus erősítése. Célcsoportja: kertbarátok, 

többnyire közép és idős korosztály. Szervezésben résztvevő partnerei: a verseny központi 

szervezői. Leírása: A versenyt februártól májusig folyamatosan kell hirdetni, ahogy 

megkapjuk a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat. Minden formalizált, a város 

szerződik a verseny szervezőivel, a feladatfelelős koordinátorként működik. A zsűri 2-3 fős, 

gyakorlatilag minden évben újra kell szervezni. A kategóriánkénti nyertesek utalványt, 

ajándékot kapnak, virágot, bort, oklevelet az Egészségnapon. A legjobbak indulnak az 

országos versenyen is, amelyet már két alkalommal is megnyertünk. 2018-ban a toborzásba 

bekapcsolódnak a Kertbarát kör tagjait is. 

Tervezett költségét az Önkormányzat fedezi.  
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Elvárt eredménye (indikátorok): minimum 10 fő kerttulajdonos indul a versenyen 

Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta 

 

III.4. Rendezvények  

A JFMK jelenlegi tevékenységszerkezetében jelentős helyet foglalnak el a rendezvények. 

Ezeket  a program szervezésének és finanszírozásának módja alapján az alábbi csoportokba 

oszthatjuk: saját és külső partner által jegyzett rendezvények. 

A külső partner által szervezett rendezvények számára együttműködési 

megállapodás/teremhasználati megállapodás/terembérleti szerződés keretében a JFMK 

helyszínt, berendezést és technikai szolgáltatást, valamint háttérszemélyzetet (információs, 

takarító, technikus, berendező, ügyeletes) biztosít. A fenntartó önkormányzat döntése és az 

eddigi gyakorlat alapján a helyi civil szervezetek és intézmények a lakosság számára ingyenes 

rendezvényeik esetén díjmentesen, belépőjegyes rendezvényeik esetén jelképes 

teremhasználati díjért veszik igénybe a JFMK tárgyi és humánerőforrását. Bérleti formában 

megvalósuló programok esetén az SZMSZ mellékletét képező Bérbeadási szabályzat szerint, 

meghatározott bérleti díj ellenében használják eszközeinket. A külső partnerek által szervezett 

rendezvények a munkatervben a Származtatott szolgáltatások, a közművelődési statisztikában 

a Külső szervek tevékenysége fejezetben szerepelnek. 

 

A saját szervezésű rendezvények teljes körű lebonyolítása az intézmény feladata, 

költségvetése az intézménynél szerepel. Az alábbiak a 2018-ra tervezett saját 

rendezvényeink. 

01. 20. Kolompos gyerekkoncert 

- helyszín: JFMK nagyterem 

- cél: magas zenei kultúrát képviselő gyermekkoncert szervezése által a célcsoport bővítés és 

kultúraközvetítés 

- célcsoport: kisgyermekes családok (elsődlegesen Biatorbágyon, másodlagosan a környező 

településeken élők) 

- kiadás: bruttó 317 500 Ft. 

- tervezett bevétel: 200 fő x 2 500 Ft = 500 000 Ft. 

- elvárt eredmény (indikátorok): min. 200 fő részvétele, az intézmény ismertségének növelése 

a kisgyermekes családok körében. 

- feladatfelelős: Fülöp Melinda 

 



 11 

01.22.Magyar kultúra napja 

- helyszín: JFMK nagyterem 

- cél: A ház magyar kultúrához való viszonyának, értékrendjének demonstrálása; a magyar és 

városi kultúra ünneplése, figyelem középpontjába emelése. 

- célcsoport: kultúrakedvelő polgárok, civil szervezetek tagjai. 

- szervezésben résztvevő partnerek: Karikó János Könyvtár. 

- leírás: Az ünnepség a szokásos lenne (új elem: Bunth Edina Juhász Ferenc verset mond), a 

meghívott előadó Sebestyén Márta és Andrejszki Judit (id. és ifj. Szerényi Bélával): 

"Magyarországnak fényes világa..." - A magyar népzene és régizene párhuzamai, európai 

kitekintéssel, közvetlen stílusban, kommentárokkal. 

- tervezett bruttó összköltsége: 700.000Ft 

- elvárt eredmény (indikátorok): Kétharmad ház, kb. 150-200 fő látogató. 

- feladatfelelős:Szolnoki Brigitta 

01.27. A falu disznótora  

- helyszín: JFMK és Coop közti parkoló és utca, JFMK  

- cél: feleleveníteni a disznóvágás sok évszázados hagyományát, bemutatni a főbb 

folyamatokat (pörzsölés, bontás), közelebb hozni a városi emberhez a falu mindennapjait. 

- célcsoport: Biatorbágy teljes lakossága, különös tekintettel a fiatalabb korosztályra. 

- rövid leírás: „látványdisznó”, Kádár Ferkó Fotószínháza megújulva, Biatorbágy 13 civil 

szervezete különféle toros ételeket készít és árusít, kézműves foglalkozás kisebb gyerekeknek 

a Gekko játszóházzal, Sándor Dezső zenekarának műsora, Böllér Band műsora, játéktér a 

JFMK kertjében az intézmény játékparkjából fiataloknak. 

- szervezésben partnerek: Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület, Ifjúsági Fúvószenekar és 

Füzes Néptáncegyüttes, Vöröskereszt, Gazdakör, Képviselő feleségek és Képviselők, 

Turwaller Stammtisch Egyesület, Székely Kulturális Egyesület, Viadukt Egyesület, Tűzoltó 

Egyesület, Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub, Őszidő Nyugdíjasklub 

- tervezett bruttó összköltsége: 2.300.000Ft 

- bevételi terv: 900.000Ft 

- elvárt eredmény: a készített ételek a program végére elfogynak, látogatószám a tavalyi 

szintjén, a civil szervezetek munkájába mind több fiatal vonódik be, amint a látogatók között 

is mind többen lesznek. 

-  feladatfelelős:Molnár Tibor 

03.17. Alma együttes koncertje 

- helyszín: JFMK nagyterme 
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- cél: a népszerű gyermekzenekar helyi koncertjének szervezése révén célcsoport bővítés, 

igényes gyerekprogram biztosítása 

- célcsoport: kisgyerekes családok 

- kiadás: 482 600 Ft. 

- tervezett bevétel: 250 fő x 2 800 Ft = 700 000 Ft. 

- elvárt eredmény: 250 fő részvétele, az intézmény ismertségének növelése a kisgyermekes 

családok körében. 

- feladatfelelős: Fülöp Melinda 

04.07. Városi Futónap 

- helyszín: Füzes-patak partja és Biatorbágy belterülete 

- főszervező: Garamszegi Zsolt 

- cél: testmozgás, sport népszerűsítése, az oktatási intézményekkel a kapcsolat szorosabbra 

vonása. 

- célcsoport: Biatorbágy teljes lakossága, különös tekintettel a fiatalokra  

- leírás:  09.00h–10.00h – családi futás, óvodás és alsó tagozatos futás, 10.00h–12.00h – felső 

tagozatos, középiskolás és felnőtt futás 

- kiadás: 300.000Ft 

- elvárt eredmény: az indulók számát 300-400 fő közé növeljük  

- feladatfelelős: Molnár Tibor 

05.01.Majális: A mi majálisunk 

- helyszín: Füzes-park 

- cél: közösségi és családi együttlét a zöldben, kisközösségek bemutatkozási lehetősége, 

közösségi játékok, közös sportolás, versenyek a közösség építésére 

- célcsoport: kisközösségek, családok, sportkedvelők 

- szervezésben résztvevő partnerek: kisközösségek, helyi sportegyesületek, sportvállalkozások 

- leírás: A rendezvény 11-től este 7-ig tart, és Band Of StreetS felvonulással és koncerttel 

zárul. Egész nap hagyományos körhinták, céllövöldék és hasonlók a füves rész játszótér felőli 

oldalán, középen kültéri színpadunk, fölé óriássátor, a színpadon egész nap fellépnek azok a 

gyermek és felnőtt sportcsoportok és minden egyéb közösség (táncosok kivételével), akik a 

városünnepen nem kaptak lehetőséget az utóbbi években, vagy már nem tudják megszervezni a 

fellépést júniusban.  A színpadon ezen kívül vicces játékok és versenyek lesznek 

(plédszépségverseny, elemózsiák versenye, időre sörivás és virsli-evés stb.). A rendezvény terét 

letelepedésre, piknikezésre hívó térelemekkel fogjuk berendezni: babzsák-fotelek, autógumi-

fotelek, raklapbútorok,  rongyszőnyegek, felfújható-összehajtható nyugágyak stb.. Egész nap 
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üzemel a saját játékparkunk, saját és partnereink által biztosított sporteszközök, továbbá 

gyerekeknek foglalkozások lesznek civilek szervezésében. Egész nap nívós, szórakoztató gépzene 

szól, nagyon jó ételeket lehet majd kapni nagy mennyiségben és a színpadon a jó képességű 

házigazda  jó humorérzékkel, erős kézzel irányítja a napot.   

- tervezett bruttó összköltsége: 1.200.000 

- bevételi terve: ingyenes rendezvény, de helypénzt kérünk a vidámparkot és a vendéglátást 

biztosító vállalkozóktól, kb.200.000Ft 

      - elvárt eredménye (indikátorok): kb. 2000 fő, a helyi identitás erősödése 

- feladatfelelős: Szolnoki Brigitta és Molnár Tibor 

05.06. X. Szivárvány Gyermekszínjátszó Fesztivál   

- helyszín:JFMK 

- cél: a gyermekszínjátszás népszerűsítése, hagyományának megőrzése, újabb színjátszó 

körök felkutatása/bevonása 

- célcsoport: iskolai színjátszó csoportok 

- leírás: megnyitó alpolgármester részvételével, színjátszó csoportok előadásai, zsűri 

értékelése, gyerekek étkeztetése. A felkészítők számára Kovács Éva tart szakmai 

megbeszélést.  

- szervezésben partner és házigazda: Szakadátiné Gueth Zsuzsanna, a Szivárvány színjátszó 

csoport vezetője  

- kiadás:150.000Ft 

- elvárt eredmény: a gyermekszínjátszás népszerűségének növekedése, a színjátszó csoportok 

létszámának növekedése (min.6csoport), országos találkozókon a saját csoport eddigi 

eredményeinek szinten tartása/fejlesztése. 

-feladatfelelős:Molnár Tibor 

05. 12. Kezemben a kobakom – XXI. biatorbágyi gyermekbábos találkozó 

- helyszín: JFMK nagyterme 

- cél: találkozási és megmérettetési lehetőség a bábos csoportoknak, szakmai konzultáció a 

csoportvezetők számára. A Gyermekbábosok Országos Fesztiváljára kijutó előadás 

kiválasztása.  

- célcsoport: bábozással foglalkozó gyermekek, bábjáték iránt érdeklődők, kisgyerekes 

családok. 

- szervezésben résztvevő partnerek: Néder Norbert és Tóth Kriszta, a Cip-cirip bábcsoport 

vezetői. 
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- rövid leírás: A programon az előző évek tapasztalata szerint 6-8 csoport vesz rész, 

elsősorban a régióból. A délelőtti programban a báb együttesek előadásai láthatók, melyet 

zsűrizés és a zsűri valamint a csoportvezetők konzultációja követ. Ezalatt a gyermekek 

számára játszóházat és kézműves-foglalkozásokat biztosítunk. A találkozóra meghívjuk a 

Felvidéki Feled község bábcsoportját is. 

- bruttó összköltség: a költségvetési támogatás kiegészítésére pályázatot nyújtottunk be az 

NKA-hoz, eredménye még nem ismert, költségkiadása ennek függvénye. Alapösszegként 

tervezett:350.000Ft 

- elvárt eredmény: minimum 6 csoport részvétele. 

- feladatfelelős: Fülöp Melinda 

05.26. Gyereknap 

- helyszín: Füzes-patak partja 

- cél: a kisgyermekes családok számára helyben színvonalas gyermekprogram, közösségi 

együttlét biztosítása, közös mozgás és táncélmény, gyermek-ifjúsági és családi programokhoz 

célcsoport bővítése 

- célcsoport: kisgyermekes családok 

- rövid leírás: A rendezvény témája 2018-ban a tánc, biatorbágyi és környékbeli 

tánccsoportok bemutatói, tánctanításai.  Korcsoportos szigetek kialakítása a területen 

(babajátszó, ugráló vár, trambulin, JFMK játékpark, kézműves foglalkozás, arcfestés, lufi-

hajtogatás, PERON bemutatkozása, Családsegítő játszóház… )Zárásként egy nagy színpadi 

táncos produkció. 

- együttműködő partnerek: JFMK saját csoportjai, a házban működő közösségek, a 

biatorbágyi intézmények és civil szervezetek, szomszéd települések tánccsoportjai 

- kiadás: br.3.000.000Ft (ebből 1.500.000Ft az infrastruktúra kiépítése) 

- elvárt eredmény: kb.3000 fő részvétele a nap folyamán, az intézmény iránti bizalom további 

erősödése, a gyerekprogramok látogatottságának emelkedése 

- feladatfelelős: Fülöp Melinda 

06. 22-23-24. Városünnep 

Komplex program, költsége az Önkormányzat költségvetésében, külön egyeztető bizottság 

készíti elő, a JFMK teljes stábja részvételével valósul meg, valamint további partnerek 

vonódnak be.  

09. 15. Nyitott kapuk - III. biatorbágyi bábosnap  

- helyszín: Bábosház és udvara  
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- cél: évadnyitó gyerekrendezvény szervezése, bábozás és a Cip-cirip bábcsoport 

népszerűsítése, házavató. 

- célcsoport: kisgyermekes családok 

- szervezésben résztvevő partnerek: Néder Norbert és Tóth Kriszta és a Cip-cirip bábcsoport. 

- rövid leírás: A program elemei: szabadtéri bábelőadások, játszóház és kézműves-

foglalkozások. Bábos kiállítás: „Az életre keltett anyag színháza – vándorbábosok műhely-

kiállítása, házigazda az ötéves Cip-cirip gyermek bábcsoport.  Ezen a napon a nagyközönség 

előtt megnyitja kapuit a sajátos hangulatot idéző Bábosház, valamint új évadot indít a JFMK. 

A Bábosház felújítása (pályázatból) esetén házavató is a program. 

- kiadás: 300.000Ft 

- elvárt eredmény: új családok megszólítása, a Cip-cirip bábcsoport ismertségének növelése, 

Biatorbágy bábos hírnevének öregbítése, min. 200 fő részvétele. 

- feladatfelelős: Fülöp Melinda 

10.26. Októberi operett-gála  

 - helyszín: JFMK 

 - cél: igényes szórakozás biztosítása a hungaricum szintre emelt operett népszerűsítése 

 - célcsoport: középkorú és idősebb lakosság Biatorbágyon és a környéken 

 - szervezésben partnerek: Páty és Herceghalom nyugdíjas klubjai 

 - leírás: Szeredy Krisztina, Bozsó József, Teremi Trixi operett énekesek, tánckar és zenekar 

részvételével nagyszabású operett-koncert.  

- tervezett bruttó összköltség: 1.000.000 Ft 

- tervezett bevétel: 700.000Ft 

- elvárt eredmény: teltház  

- feladatfelelős: Szolnoki Brigitta 

12.14. Adventi koncert (JFMK és BIKA) 

- helyszín:JFMK 

- cél: advent elején komolyzenei ünnepváró 

- célcsoport: Biatorbágy zenekedvelő felnőtt lakossága, BIKA és JFMK kiemelt támogatói 

- leírás: Kálló Eszter csellóművész és Lévai Mária hárfaművész, a PMAMI igazgatója, illetve 

tanára ad koncertet. 

- partner: BIKA, PMAMI 

- Az intézmény és az alapítvány közös finanszírozása. 

- elvárt eredmény: 100 fő látogató 
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12. 8-9. Angyalfia 

- helyszín:  Fő tér és JFMK 

- cél: advent megünneplése, közösségben, kisközösségek megismerése, kézműves vásár, 

adománygyűjtési lehetőség teremtése, ajándékvásárlási lehetőség biztosítása 

- célcsoport: minden biatorbágyi polgár, különösen kisközösségek tagjai és családosok 

- leírás: Szombaton vásár 10.00-20.00-ig, Faluházban 11.00-17.00-ig adventi kézműveskedés 

(mézeskalács, díszkészítés, gyertyamártás, lucaszékkészítés, Luca-búza ültetés), a színpadon 10-

17-ig iskolai és népzenei-néptánc csoportok ünnepi műsorai, 18 órától a Bahorka társulat táncos-

zenés meséje Téli Mese, karácsonykor éjféltájban. Vasárnap vásár 10-17-ig, 10.30-kor Örülünk, 

hogy megszülettél, a színpadon 10-17-ig óvodai csoportok, énekkarok és egyházi csoportok 

műsorai.  

- tervezett bruttó összköltség: 2.800.000 Ft (ebből az infrastruktúra 1.000.000Ft), tervezett 

bevétel:300.000Ft 

- elvárt eredmény (indikátorok): 2-2500 fő látogató, közösségek összetartó erejének 

növekedése 

- feladatfelelős: Szolnoki Brigitta (műsor), Molnár Tibor (vásár) 

12. 15. Halász Judit karácsonyi koncertje 

- helyszín: JFMK nagyterme 

- cél: igényes gyermekkoncert szervezése, ezzel elismertségünk növelése a helyi 

kisgyermekes családokban. 

- célcsoport: kisgyermekes családok. 

- kiadás: 749 300 Ft. 

- tervezett bevétel: 260 fő x 2900 Ft = 754 000 Ft. 

- elvárt eredmény: 260 fő részvétele, az intézmény ismertségének növelése a kisgyermekes 

családok körében. 

- feladatfelelős: Fülöp Melinda 

Családi színház-sorozat: A helyszín: JFMK színházterem, cél: a biatorbágyi iskolás 

gyermekeket nevelő családok számára igényes színházi előadások szervezése. Rövid leírás: A 

gyermekeket és szülőket is bevonó közös élményszerzésre épülő programsorozat. 05.18., 

10.26. Előadások: Huckleberry Finn , Tanár Úr kérem. Célcsoport: Biatorbágy  teljes 

lakossága ,  különös tekintettel  az iskolás korú gyermekekre. Partner a szervezésben:Apolló 

Színház 

Kiadás: 700.000Ft. Bevételi terv: 700.000Ft 
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Elvárt eredmény: 250 fő résztvevő, a gyerekek megszeretik a színházi előadásokat, igényük 

lesz rá. 

·Chaplin koncertek (13db):  

2018.01.06. Ripoff Raskolnikov Band 

2018. 01. 19. Garda-Benkő duó 

2018.02.02. Special Guest 

2018.03.09. Gáspár Károly Quartett 

2018.03.23. Anna & Barbies Acoustic Duo 

2018.04.14. David Evans Duo 

2018.04.27. Muddy Shoes 

2018.05.11. Éles Gábor Handmade Jazz Trio 

2018.05.25. Fritz & Gyafi All Stars 

2018.06.01. Soulbreakers 

2018.07.06. Ági és a Fiúk 

2018.08.10. Kampec Dolores 

2018.09.07. Redbreast Wilson Band 

A rendezvénysorozat fő célja: minőségi élő könnyűzenei produkciók felléptetése 

Biatorbágyon, a JFMK és a Chaplin Kávézó hírnevének növelése. Szervezésben partner: 

a Chaplin Klub vezetője, Mónus Zoltán. Célcsoport főleg a blues és jazz zenét kedvelők, de 

szerepet kapnak a ’80-as évek legendás alternatív előadói is. Helyszínek (időjárástól és 

látogatószámtól függően): JFMK nagyterem, JFMK klubterem, JFMK kert.  

Kiadás:1.800.000Ft, (+ az NKA 1.800.000 Ft-tal támogatása) 

Bevételi terv: 800.000Ft 

Feladatfelelős: Molnár Tibor 

Táncház-sorozat: Amennyiben a NKA Közművelődési Kollégiumához 2017. őszén 

benyújtott pályázatunk nyertes, 2018-ban 11-12, pályázati támogatás nélkül 5-6 alkalommal 

tervezünk gyerekeknek és felnőtteknek szóló tánctanítást és táncházat. Havonta max. egy 

alkalommal, pénteki vagy szombat napon 18-22 óra között a JFMK nagytermében. 

Szervezésben partnereink: PMAMI, illetve Vizeli Balázs és a Szeret zenekar, Góbé zenekar, 

táncoktatók: Strack Orsolya, Kovács Gábor, Szabó Szilárd, Linczenbold Maximilián. 

Célcsoportként elsősorban a néptáncot szerető/művelő 6-14 éves gyerekekre tekintünk, 

természetesen várjuk a felnőtteket is. A gyerekek játékos oktatása 18-20 óra, a felnőtt táncház 

20-22 óra között zajlik.  

Kiadás:300.000Ft, bevételi terv: 150.000Ft (+NKA pályázati támogatás várható) 
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Elvárt eredmény: alkalmanként kb. 80-100 fő résztvevő. 

Feladatfelelős: Molnár Tibor 

Meseállomás-sorozat: Évek óta sikeresen működik a program. Egy évben 5 alkalommal a 

JFMK-ban szombat délelőttönként minőségi bábelőadások és kézműves foglalkozások. 

Célcsoport: kisgyermekes (0-6 éves gyerekeket nevelő) családok. Leírás: a korosztály 

igényeihez igazodó minőségi bábelőadások és a témákhoz kapcsolódó kézműves 

foglalkozások, évi egyszer két baba-előadás.  

Február 17.: Álomzug társulat (Biatorbágy) 

Március 10: Vaskakas Bábszínház (2 baba-ea.) (Győr) 

Április 14: Keresztes Nagy Árpád 

Október 6: Ciróka Bábszínház (Kecskemét) 

November 24:Fabula Bábszínház (Budapest) 

Kiadás: 1.100.000Ft  

Bevételi terv: 480.000Ft 

Varázskoncert-sorozat: Évi öt alkalommal a JFMK-ban szombat délelőttönként 

megvalósuló program 4. évadába lépett, kisgyermekeknek és szüleiknek szól. A Kokas Klára, 

nemzetközi hírű zenepedagógus által elindított koncerttípus célja a legkisebbekkel már 

megszerettetni a zenét. A program szakmai vezetője Pál Ildikó művésztanár, szervezője Viola 

Noémi Kokas-módszer oktató. A klubfoglalkozások népszerűek, a gyereknapon, 

egészségnapon is színesítették a programkínálatot. Elvárt eredmény: összesen 100fő látogató 

egy évadban. 

Tervezett kiadás: br.150.000Ft, bevételi terv: 50.000Ft 

Helyismereti túra a Biatorbágyi Értéktárral: A település jobb megismerése a fő cél. 

Célcsoport a fiatalok és a szenior korosztály, évi 2 alkalommal. Együttműködő 

partner:Értéktár Bizottság 

Tervezett kiadás:br.60.000Ft. Bevételi terv 30.000Ft 

Felelős: Szolnoki Brigitta 

Őszidő filmklub (4alk./év) : Évszakonként egy-egy szenior korosztálynak ajánlott film 

levetítése, elsőként az Őszidő Nyugdíjasklub keretében, de széles közönségnek is 

meghirdetve. 

Tervezett kiadás: br.50.000Ft, bevétel 50.000Ft. Elvárt eredmény: fiatalodik a nyugdíjas klub, 

színesebb időseknek szóló kínálat.  

Felelős: Molnár Tibor 

 



 19 

Idősek számítógépes tanfolyama: Az idősebb korosztály informatikai ismeretének, 

kompetenciájának fejlesztése. A foglalkozások az általános iskola épületében és tanáraival 

megoldva. Együttműködő partner: Biatorbágyi Általános Iskola 

Tervezett kiadás: br.50.000Ft.,  

Felelős: Molnár Tibor 

Nemzeti és szakmai ünnepek: Az intézmény munkájában kiemelt helyet kapnak az 

önkormányzat, mint megrendelő, által megtartott ünnepek, amelyek a település egész 

közösségét szólítják meg.  Március 15., Nemzeti Összetartozás Napja, Augusztus 20., Október 

23., valamint az Idősek napja, a Pedagógusnap, a Semmelweis nap, a Szociális munka napja. 

Alapkoncepcióikat külön táblában mellékeljük. A teljes szervezést, kivitelezést és az anyagi 

fedezetet az intézmény biztosítja. Nemzeti ünnepek összes tervezett kiadása: 1.750.000Ft 

(ebből augusztus 20. 1.200.000Ft) Szakmai ünnepek összes költsége: 1.100.000Ft   

 

A civil szervezetek által fölvállalt városi rendezvények közül az Egészségnap technikai 

hátterét biztosítja intézményünk. A külső eszköz és technikus költsége:br.50.000Ft. 

 

III.5. Kiállítások 

Célja az élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, 

meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. A kiállítás jellemzően az 

informális tanulás terepe, intézményünkben különösen is, hiszen többfunkciós termekben 

kerül megrendezésre.  A JFMK minden évben helyet biztosít a helyi alkotók tárlatainak, a 

házban működő csoportok bemutatkozásainak, és teret ad egyéb, igényes művészeti alkotások 

kiállítására féléves terv szerint előre egyeztetve.  

2018. első félévi kiállítások: Úri hímzések - A Művelődés Háza – Sárospatak, BFE Best of - a 

Biatorbágyi Fotóklub Egyesület nemzetközi díjat nyert alkotóinak kiállítása, BUKET - a 

Budai Képzőművész Egyesület kiállítása - festmény, kisplasztika, Jankó világa - a Ládafia 

Műhely játékkiállítása, A világ körül - a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 

Szövetségének kiállítása.   

2018-ban az elmúlt években országos díjakat és kiváló minősítéseket elérő Biatorbágyi 

Fotóklub Egyesület közbenjárására lehetőség nyílna a MAFOSZ kiállításainak biatorbágyi 

megjelenítésére, amely még hangsúlyosabban helyezhetné el Biatorbágyot az ország 

kulturális térképén. Ehhez szükséges az év elején egy MAFOSZ-BFE-JFMK háromoldalú 

egyeztetés, melynek során tervszerűen felépíthető – akár több évre előre – egy egyéni és 
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csoportos kiállítás sorozat terve (ez előremutató a fotóklubbal, mint művelődő közösséggel 

való mélyebb kapcsolatépítés terén is).  

Éves kiadási terv:br.200.000Ft 

Tervezzük továbbá, hogy augusztusban, Juhász Ferenc 90. születésnapjához kapcsolódva a 

művészbarát, Hantai Simon festményeinek másolatából rendeznénk kiállítást, amelynek egy 

részét a Juhász Ferenc kötetekben szereplő Hantai-művek másolatai adnák. Ehhez tárgyalunk 

a Juhász-családdal, a Maklári Galériával és magángyűjtőkkel. Ennél külön kiadási összeggel 

számolunk, kiadási terve:br.350.000Ft. 

A fenti tervek megvalósulása tovább erősíthetné a lokálpatriotizmust és vihetné Biatorbágy 

hírnevét, valamint a kiállítás szervezés terén komolyan pozícionálhatná a várost, illetve 

intézményünket.  

Felelős: Molnár Tibor 

 

III.6. Művelődő közösségek  

A tevékenységi forma célja a hasonló érdeklődésű, korú, foglalkozású emberek közös 

művelődése, társas együttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló 

tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes munkájukkal 

támogatva a csoportot. A művelődő közösségek a nem-formális tanulás tipikus helyszíne. 

A rendezvényekhez hasonlóan a JFMK-ban helyet kapó művelődési közösségek szervezése és 

finanszírozása is több fajta lehet: 

1.Teremhasználati megállapodás/Terembérleti szerződés alapján az intézményben helyet kapó 

közösségek. A fenntartó önkormányzat döntése és a hagyományok szerint a civil szervezetek 

közgyűléseik és művészeti csoportjaik részére díjmentességet élveznek. A terembérleti 

szerződéssel működő csoportok jobbára nem kulturális, hanem mozgásos/szabadidős 

csoportok, melyek a szabad kapacitás terhére származtatott szolgáltatás formájában 

működnek az intézményben ( a munkatervnek is abban a fejezetében szerepelnek), így 

rendszeres havi bevételt biztosítanak a művelődési központnak.  

 

2. A JFMK saját csoportjai, melyekben a csoportvezetővel szoros együttműködés, több 

esetben szerződéses viszony áll fent. A közösségek tevékenységére szakmai rálátással és 

hatással vagyunk, finanszírozásuk az intézmény költségvetésén keresztül történik. 

PERON ifjúsági klub: a klub a helyi fiatalok, első sorban 10-15 évesek rendszeres találkozó 

helye. Péntek délutáni összejöveteleik tematikája a fiatalokkal közösen kerül kidolgozásra:  
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A klub működésének támogatására 2016-ban az EMMI-től pályázati forrást nyertünk el, 

melynek felhasználása áthúzódik 2017-re, valamint az NKA Közművelődési kollégiumának 

Ismeretterjesztés fejezetében is pályázatot nyújtottunk be (melynek eredménye még nem 

ismert). 

Tervezett tevékenységek: minden pénteken délután klubfoglalkozás a JFMK-ban, havi egy 

alkalommal szabad téren. A foglalkozások havonta más és más – a PERON Plusz 

programokhoz kapcsolódó - tematika köré szerveződnek, pl. űrkutatás, robotika, 

természettudományok, stb. Az iskolai szünetekben igény szerint „mini-táborok” szervezése. 

Várható eredmény: 20 fő körüli rendszeres klublátogató fiatal és egyes akciókra jóval 

nagyobb érdeklődés. 

Felelős: Fülöp Melinda 

Cip-cirip bábcsoport: a tevékenység célcsoportja a bábozás iránt nyitott alsó- és felső 

tagozatos gyerekek. A csoport a Nagy utcai Bábosházban heti rendszerességgel működik. 

2017 szeptemberében két csoporttal (kezdők: Széna és korábbi tagok: Szalma) kezdte meg a 

munkát. A bábcsoport két vezetővel (Tóth Krisztina színész, bábszínész és Néder Norbert 

vásári bábjátékos) dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy két, eltérő személyiségű és 

játéktechnikában otthonos személytől tanulhassanak a gyerekek. Az év során a két művész 

felváltva, mindkét csoporttal foglalkozik. 

A csoport évados munkaterv alapján végzi szakmai munkáját, melyben játékos hang- és 

testgyakorlatok, közösségépítő játékok, báb- és díszletkészítés kézműves-foglalkozások 

keretében, valamint különféle bábtechnikák elsajátítása kap helyet. 

A csoport és vezetői aktív résztvevői a Kezemben a kobakom – biatorbágyi bábos 

találkozónak és a Nyitott kapuk bábos napnak is, melynek szervezésében szakmai és 

módszertani tapasztalatukkal és kapcsolatrendszerükkel segítik a szervező munkáját. A 

csoport idén is tervezi részvételét a Duna menti tavasz című fesztiválon, valamint 

továbbjutásuk esetén az Országos gyermekbábos Fesztiválon, Egerben. 

A csoport vezetői rendszeresen szerveznek nyári táborokat, melyeken a csoport állandó 

résztvevői mellett sok olyan gyermek is részt vesz,  akik csak ezen a héten kóstolnak bele a 

bábjátszásba.  

Várható eredmény: a két kiscsoportban 10-15 gyermek rendszeres részvétele, eredményes 

szereplés a fesztiválokon. 

Felelős: Fülöp Melinda 
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Népiének műhely: Vezető: Magdó Ildikó. Időpontja és helyszíne: szerdán biai iskolában a 

Biára járó gyerekek, a többiek egyéni foglalkozásra Etyekre járnak a vezetőhöz. Célja: 

hagyományőrzés és művészeti nevelés, felkészítés versenyekre, fellépésekre, felvételikre. 

Célcsoportja: nemzeti érzelmű családok gyermekei. Tagok: 24 fő kb., korcsoportok szerint: 

11 fő: 7-11. osztályos (2 kis, 1 nagy énekegyüttest alkotnak), 13 fő: 2-6. osztályos (3 kis,1 

nagy énekegyüttest alkotnak). Összesen 15-20 szólistával működnek. Többségükben 

biatorbágyiak, de vannak közöttük budaörsi, budapesti, etyeki, érdi gyerekek. Minden 

iskolából van gyerek, de kevesen. JFMK segíti őket közvetlenül: buszrendelés, viselet pótlás, 

fellépési lehetőség. Magdó Ildikó a csoportot 2018 júniusáig vezeti. Elvárt eredmény: min. 15 

fős létszám. 

Felelős: Szolnoki Brigitta 

Kertbarát kör: Időpontja: minden hónap első csütörtöke, 18-20-ig. Helyszíne: JFMK 

kiállító, ill. terepen. Célja: kertkultúra hagyományainak ápolása, bio és tudományos irányban 

fejlesztése, ismeretterjesztés, közösségfejlesztés. Célcsoportja: közép- és időskorú 

kertművelők. Tagok: kb. 25 aktív tag, kb. 60 passzív tag (ezek évente 1-2 alkalommal jönnek 

el). JFMK segíti: teremmel és technikával (alkalmanként), költségvetéssel. Elvárt eredménye 

(indikátorok):  25-30 fő/alkalom 

Felelős: Szolnoki Brigitta 

Tűzzománc Szakkör: Vezetője Erdős Lászlóné. A szakkör létszáma 14 állandó tag és kb. 20 

fő, akik esetenként látogatják a foglalkozásokat. Célcsoport: alkotni vágyó biatorbágyiak, 

több aktív vagy nyugdíjazott pedagógus található köztük. A csoport havi két alkalommal 

találkozik, legtöbbször a Kemence Alapítvány műhelyében, hisz itt van lehetőség égetésre, de 

alkalmanként szerveznek kiállítás látogatásokat, művésztábor látogatásokat is. A JFMK-ban 

évente egyszer, általában november vagy december hónapban rendeznek kiállítást az év 

közben elkészült munkáikból, előfordult, hogy a karácsonyi vásáron is megjelentek kézműves 

árusként. Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása. 

Felelős:Molnár Tibor 

Szivárvány Színjátszó Szakkör: Vezetője Szakadátiné Gueth Zsuzsanna tanító-

drámapedagógus. Célcsoport: 6-14 éves, színjátszást és szereplést kedvelő biatorbágyi 

gyerekek. A 2017-18. évadban egy csoport indult 24 fővel. A szakkör szeptembertől hetente 

próbálja a szakmai vezető által választott darabot a JFMK-ban, amihez minden technikai 

segítséget megadunk. Az év közben elvégzett munka – a közösségi élmény és a színjátszás 

alapvető technikáinak elsajátítása mellett – két eseményben csúcsosodik ki: az évente 

áprilisban szervezett Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál, melyen a csoport 
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évről évre jó eredményt ér el (a 2017. évben arany minősítés), valamint a csoport vezetője és 

a JFMK közös szervezésében májusban tartandó Szivárvány Színjátszó Fesztivál, amely 

elsősorban a Pest megyei iskolai színjátszó csoportok fellépésének ad helyet. Az elkészült 

darabokat még biatorbágyi civil szervezetek rendezvényein és iskolai csoportoknak is 

előadják. Az évközi munka elmélyítésére és a következő évad alapozására szolgál a szakkör 

vezetője által szervezett egy hetes nyári tábor, mely a JFMK-ban vagy a Közösségi Házban 

kerül megszervezésre júniusban. Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása, 

sikeres szereplések, az országos találkozókon minél jobb eredmény elérése. 

Felelős:Molnár Tibor 

Őszidő Nyugdíjas Klub:Vezetője Kollár Istvánné. Célcsoport: a biatorbágyi nyugdíjas 

lakosság. Tagságuk 70 fő, ebből az aktív tagok 45-50 fő. Heti rendszerességgel találkoznak, 

többnyire a JFMK-ban, de rendszeresen szerveznek kirándulásokat, fürdő- és 

színházlátogatást is, ezeket az alkalmakat éves programtervezetükben dokumentálják. Évi egy 

alkalommal kölcsönösségi alapon meghívják a környék településeinek nyugdíjas csoportjait, 

ahol megtekintik egymás produkcióit. A csoport aktív tagjai felkérésre szívesen működnek 

közre városi szintű rendezvényeken kulturális műsorok bemutatásával, vendéglátásban való 

közreműködéssel, amit 2018-ban is igénybe veszünk. Elvárt eredmény: a csoport létszámának 

szinten tartása, fiatalabbak bevonzása. 

Felelős:Molnár Tibor 

 

III.7. Közösségi szolgáltatások 

Célja a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő 

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

komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. A közösségi szolgáltatások formái: 

információ nyújtása (információs tevékenység); agora funkció biztosítása; 

telekommunikációs, informatikai szolgáltatás. 

Jelen szervezeti struktúrában és munkamegosztásban az információk gyűjtését és 

rendszerezését, feldolgozását a közművelődési szakemberek, közreadását pedig szerződéses 

jogviszonyban foglalkoztatott információsok végzik. 

Gyűjtőkörünk elsősorban a kulturális és sport tematikájú információkra szorítkozik, amit 

szeretnénk a helyi kulturális és sport vállalkozások programjaival bővíteni, felmérni és 

összegyűjteni azokat a honlapokat, online és nyomtatott kiadványokat, melyekben a város és a 
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kistérség programjai megjelennek, hogy kulturális információszolgáltatásunkat ezekkel is 

bővítsük. 

Információs csatornáink:Információs szolgálat a Kultúrváróban: jelenleg 5 szerződéses 

információs látja el a lakosság közvetlen tájékoztatását hétköznapokon 10.00-22.00 óráig, 

valamint hétvégeken a programokhoz igazodva. Szeretnénk az ő munkaviszonyukat 

jogszabályoknak megfelelővé tenni, azaz a MT szerint foglalkoztatni. 2017 őszén már 

megkezdtük az információs szolgáltatás igénybevételénél is az elemi statisztikai adatgyűjtést. 

Tervezzük továbbá a munkatársak képzését, a információ-áramlás fejlesztését. Bevezetjük  a 

szolgáltatással kapcsolatos elégedettség-mérést. 

A nyomtatott kiadványainkat az 5000 pld-ban megjelenő tájékoztató kiadványt, a plakátokat, 

amelyeket havi két alkalommal terjesztünk továbbra is megtartjuk. Molinókat 2018-ban nem 

tervezünk, mert több évszám nélküli elkészült. Szórólapokat kivételes esetekben készítünk. 

Meghívók elsősorban tematikus címlistákra, elektronikus formában jutnak el. 

2017-ben bevezetésre került a JFMK új, esztétikus  honlapja, feltöltése folyamatos, 

mindennapos munkát és webgrafikai ismereteket igénylő tevékenység. E területen a 

munkatársak ismeretének bővítése vagy külső szakember bevonása szükséges (képek 

kezelése…). Facebook: egyre kedveltebb és egyre hatékonyabb információs eszközünk. 

Instagram: 2017-ben bevezetett információs eszköz, amellyel elsősorban a fiatalok érhetők el.  

Agora funkció: a barátságos berendezés mellett évszakhoz, ill. kiemelt rendezvények esetén a 

rendezvények tematikájához illeszkedő dekorációval tesszük kellemessé a Kultúrvárót és a 

nagyterem előtti aulát. 2018-ban szükséges lenne a megkopott függönyök és némely 

elhasználódott bútor cseréje, az olvasópolc funkciójának újragondolása, pl. „könyvcsere” 

lehetőséget biztosítani. Az aula átalakításának befejezése után érdemes volna az itt található 

bútorzatot – legalább részben – lecserélni, beszélgető-sarkokat, ill. mobil számítógépes 

„munkaállomásokat” kialakítani, free wifi szolgáltatást biztosítani az itt várakozók részére. Ez 

utóbbira külső források bevonását is tervezzük. 

Továbbra is biztosítjuk az irodai szolgáltatásainkat, az Internet-hozzáférést a lakossági 

gépeken, amelyek megújításra szorulnak, 1 db vásárlását terveztük. A Babasarok közkedvelt, 

tervezzük a dekorációja felfrissítését. 

Feladatfelelős - vezető: Fülöp Melinda 
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III.8. Származtatott szolgáltatások 

Célja az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére (pl.: terem 

bérbeadása, rendezvényszervezés), a részvétel/látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő 

szolgáltatások biztosítása. A szolgáltatások köre elkülönül az alapján, hogy azt az intézmény 

nyújtja-e vagy egy vállalkozó/vállalkozás. 

Terembérlet: A JFMK és a Közösségi Ház termei 2017 őszére elérték a teljes kihasználtságot 

a jelenleg meglévő terembérlőkkel. A működő csoportok valós lakossági igényeket elégítenek 

ki, keresettek. 

Az önkormányzat rendelete értelmében intézményünk ingyenesen helyet, személyzetet, 

eszközt és technikát biztosít a helyi civil szervezetek és intézmények rendezvényei számára. 

Ezek gondozása (egyeztetés, teremhasználati szerződés előkészítése és megkötése, tárgyi és 

technikai feltételek biztosítása) a szervezők feladata. A szervezeteket – és így a szervezési 

feladatokat - elosztottuk a művelődésszervezők között, a felosztást évente felülvizsgáljuk, 

szükség esetén módosítunk. A fenti szervezetek jelenleg ismert, 2018-ra tervezett 

rendezvényeit a Rendezvénynaptár tartalmazza. 

A fennmaradó, szabad kapacitás terhére egyedi bérbeadással hasznosítjuk helyiségeinket. 

Családi rendezvényekre népszerű a Közösségi Ház, melyet folyamatosan, minden hétvégére 

ki tudunk adni. Esetileg a JFMK-ban is adunk bérbe helyiséget, elsősorban kulturális célra. 

Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás: Café Chaplin: a JFMK-nak bérleti díjat fizető 

vendéglátó egység, amelynek a tevékenységét a péntek esti koncertek mellett Ulti-kulturális 

klub, valamint Tök elit bakelit klub egészíti ki. A sikeres pályázati együttműködésünket 

folytatni kívánjuk 2018-ban is. 

 

Zárszó 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ fentebb ismertetett munkaterve a 

gazdaságosság és hatékonyság elvét szem előtt tartva, a szakmai minőségre kiemelten 

figyelve kíván a szervezet és a helyi közösség megerősítésére hangsúlyt helyezni 2018-ban is. 

Kultúra és közösségépítő terveit akkor tudja megvalósítani, ha a fenntartó önkormányzat 

bizalmat szavaz ehhez. Megköszönve a 2017-22. közötti ciklusra számomra megszavazott 

vezetői bizalmat, kérem a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évre vonatkozó 

átdolgozott munkatervének elfogadását.  

Biatorbágy, 2018. február 6. 

 

Szádváriné Kiss Mária igazgató 
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időpont rendezvény bruttó bevételi terv
01-12 Táncház 0 Ft 0 Ft
01-20 Kolompos koncert 317 500 Ft 300 000 Ft
01-22 Magyar Kultúra Napja 1 000 000 Ft 0 Ft
01-27 Falu Disznótora 2 300 000 Ft 950 000 Ft
02-10 Chaplin koncert 0 Ft 0 Ft
02-24 Chaplin koncert 0 Ft
02-17 Meseállomás 0 Ft 0 Ft
03-03 Táncház 0 Ft 0 Ft
03-10 Chaplin koncert 0 Ft
03-15 Március 15- nemzeti ünnep 170 000 Ft
03-17 Chaplin koncert 0 Ft
03-18 Meseállomás 0 Ft
03-24 Alma koncert 483 000 Ft
03-31 Táncház 0 Ft 0 Ft
04-05 Egy este Juhász Ferenccel
04-01 Varázskoncert 0 Ft 0 Ft
04-08 Meseállomás 0 Ft
04-09 Városi Futónap 330 000 Ft
04-13 Irodalmi teaház/Költészet Napja 400 000 Ft
04-14 Chaplin koncert 0 Ft
04-21 Chaplin koncert 0 Ft
04-28 Táncház 0 Ft 0 Ft
05-01 Majális 1 200 000 Ft
05-05 Chaplin koncert 0 Ft
05-06 Színjátszó találkozó 130 000 Ft
05-12 Gyermekbábos Találkozó 350 000 Ft
05-19 Táncház 0 Ft 0 Ft
05-26 Gyereknap 3 300 000 Ft
06-02 Chaplin koncert 0 Ft
06-02 Nemzeti Összetartozás Napja 120 000 Ft
06-09 Pedagógusnap 350 000 Ft
06-10 Táncház 0 Ft 0 Ft
07-04 Semmelweis nap 200 000 Ft
08- Juhász Ferenc 90 éves 500 000 Ft
08-20 Augusztus 20. 1 200 000 Ft
09-15 Nyitott kapu- Bábosnap 100 000 Ft
09- Közösségépítő főzőverseny 120 000 Ft
09-23 Egészségnap 100 000 Ft
09-29 Idősek Világnapja - területi nyugdíjas találkozó 350 000 Ft
10-23 Okóber 23. 100 000 Ft
11-10 Szociális Munka Napja 200 000 Ft
11-15 Egy este Juhász Ferenccel
12-02 Varázskoncert 0 Ft
12-08-09 Angyalfia Vásár 2 500 000 Ft 250 000 Ft
12-15 Halász Judit koncert 800 000 Ft 750 000 Ft
12-31 Szilveszter 1 900 000 Ft 1 200 000 Ft

2018.
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ



18 520 500 Ft 3 450 000 Ft

Meseállomás családi de /6 alk 1 000 000 Ft 350 000 Ft
Családi színház 2 alk. 800 000 Ft 500 000 Ft
Ismeretterjesztő előadás 800 000 Ft 600 000 Ft
Táncház 6 alk. 600 000 Ft 180 000 Ft
Chaplin Klub 1 000 000 Ft 400 000 Ft
Kiállítások /év 200 000 Ft
Színjátszó szakkör éves 250 000 Ft 250 000 Ft
Bábos szakkör 300 000 Ft 100 000 Ft
Népi ének szakkör 130 000 Ft 200 000 Ft
Peron 250 000 Ft
Peron szombat 500 000 Ft
Varázskoncert 150 000 Ft 50 000 Ft
Kertbarát 40 000 Ft

6 020 000 Ft 2 630 000 Ft

24 540 500 Ft 6 080 000 Ft

Összesen
Mindösszesen

Összesen
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