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BEVEZETŐ/ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a 2020. évi munkatervét a 2019-ben elindult 

és a tervezés során is jelen lévő világméretű Covid járvány okozta soha eddig nem tapasztalt 

bizonytalan körülmények idején tervezte meg. A fennálló helyzetben a 2021-es év bizonyos 

időszakára párhuzamos terveket készítettünk: egyrészt a szokásos jelenléti, másrészt az online 

működésre vonatkozóan.  

2021-ben is az ágazati és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint Biatorbágy Város 

Képviselő-testületének 20/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közművelődési 

feladatellátásról c. jogszabály szabta keretek szerint kívánunk működni, amelyhez 

kapcsolódnak intézményünk stratégiai alapelvei, kiemelt céljai és feladatai (1. sz. melléklet).  

Intézményünk 2018-ban elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, amelynek 

megújítására törekszünk 2021-ben. Jelen munkaterv 2019. év SWOT-analízisére, az év 

különböző időszakait elemző saját összefoglalóinkra, sokéves hagyományainkat, valamint a 

2019. 2. félévében végzett kultúrakutatás, igényfelmérés eredményeit figyelembe véve készült, 

szerkezetében pedig követi a minőségirányítási rendszer tematikáját.  

 

I. ALAPVETŐ FELTÉTELRENDSZER 

 

1. A jogi környezet legfontosabb változásai: a munkavállalók jogviszonyát a Munka 

Törvénykönyve határozza meg, s új képesítési rendelet lép hatályba. 

2. A tárgyi, technikai feltételrendszer alapja változatlanul a 3 épület, azok részleges felújítása. 

3. A személyi feltételrendszer alapeleme a 18 fő munkavállaló, melyből vezetőség 3 fő. 

4. A gazdálkodási-pénzügyi feltételrendszer kiemelt eleme: bérfejlesztés hiánya, pályázati 

források szerepe. 

(Részletezve:1.sz. melléklet) 

 

II. ALAPFELADATOK 

 

Az intézmény 2021. évi feladatellátásának kiindulópontja a jogszabályban rögzített 

alapszolgáltatások biztosítása: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

Mindezen szolgáltatások megvalósulását a minőségirányítási rendszer tematikája szerinti 

csoportosításban határozzuk meg: vezetés, ismeretterjesztés, kiállítások, rendezvények, 

művelődő közösségek, közösségi szolgáltatás, származtatott szolgáltatás, képzés. 

 

 

 
III. A FELADATMEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZRENDSZERE 
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III./1. A vezetés 
A JFMK egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. A vezetőség 3 fős team: igazgató, 

igazgatóhelyettes és műszaki vezető. Az egyeztető megbeszélések fóruma a vezetői értekezlet, 

melyet az intézmény igazgatója hív össze és vezet. Az itt született döntések végrehajtása az 

igazgató helyettes és a műszaki vezető feladata. A vezetőség munkáját közvetlenül segíti 1 fő 

pénzügyi-munkaügyi adminisztrációt ellátó szakember, valamint 1 fő marketinges. A vezetés 

folyamatosan nyomon követi, ellenőrzi, és szükség esetén módosítja a foglalkoztatottak 

feladatelosztását. 

A vezetés az operatív működés során heti rendszerességgel tart a szakmai stábbal értekezletet 

és a teljes munkatársi közösséget segítő stábértekezletet, valamint heti marketing-

egyeztetéseket. Mindezek célja, feladata a szervezői munka szakmai támogatása, az operatív 

egyeztetés, a visszacsatolás, az ellenőrzés és a munkatársak véleményének megismerése. 

Rendszeresen elvégezzük működési módszereink felülvizsgálatát, partnereink azonosítását, s 

folyamatosan megtesszük a szükséges beavatkozásokat. Szakmai kollégák egyéni 

munkaterveket és beszámolókat készítenek, műszaki stáb összefoglalót. 2021-ben is 

augusztusban tervezzük – munkarendbe építve – a jövőtervező hetet, ami az összmunkatársi 

helyzetelemzést követően a szakmai munkacsoport intenzív tervező munkáját jelenti. 

Tervezzük, amennyiben a körülmények lehetővé teszik, hogy pályázunk a Minősített 

Közművelődési Intézmény Cím újbóli elnyerésére. A minőségirányítási elvek mentén 2021. 

március 31-ig elkészítjük és közzé tesszük a JFMK 2021-re vonatkozó teljes szolgáltatási 

tervét, amelynek intézményre vonatkozó elemei jelen munkaterv szerves részét képezik a 2. sz. 

mellékletben. 

 

1.1.Személyi háttér fejlesztése 

Az intézmény jelenleg 18 munkavállalót foglalkoztat a 2020 novemberében elfogadott 

intézményi SZMSZ szerinti szervezeti struktúrában. Az SZMSZ további kísérő dokumentumait 

2021-ben elkészítjük. 

A költségvetési kereteken belül támogatni kívánjuk a kollégák szakmai konferenciákon, 

tanfolyamokon való részvételét. Látó-utakat tervezünk, amelyek elmaradtak 2019-ben, Pest 

megyében Budakalászra, Törökbálintra, Budapesten Budafokra, valamint partneri találkozókat 

(évi 2 alkalom) a környék művelődési intézményeinek munkatársaival Biatorbágyon és a 

térségben.  Kiemelt feladatnak tekintjük az információsok képzését, a szervezeti marketing 

erősítését. Belső képzést kívánunk megvalósítani a munkatársak IT-kompetenciáinak 

fejlesztése érdekében (kép- és szövegszerkesztés, táblázatkezelés). 

 

A munkaerő megtartása érdekében a saját kereteinken belül nagy gonddal tervezünk. 

Eszközeink: a figyelmes munkabeosztás, a munkaidőkeret bevezetése, a homme office 

lehetőség biztosítása, a működési körülmények folyamatos javítása, a szakmai és csapatépítő 

tréningek, a vezetők támogató hozzáállása. A legfontosabb eszköz azonban a bérfejlesztés: a 

2020-ban megkapott biatorbágyi bérkiegészítés elengedhetetlen 2021-ben is, s mivel a 

szakterületünkön 2019-ben sem történt bérfejlesztés, s az Mt. szerinti foglalkoztatásban 

munkavállalóink semmilyen jogszabályi emelésre nem számíthatnak, alapvetően a fenntartóra 

tudnak támaszkodni. A szakágazat 2021-re ígért 6%-os bértömeg-emelésének konkretizálása 

megtörtént. 

 

1.2.)Tárgyi-technikai háttér fejlesztése 

A 2021-es Covid-járvánnyal terhelt időszakban intézményünk munkaterv szinten és elemi 

költségvetésében sem tervez kiemelt, nagy volumenű fejlesztéseket, hanem a szabályos, 

zökkenőmentes üzemeltetésre törekszünk, amely azonban az elmaradt kötelező 

felülvizsgálatokat, karbantartásokat tartalmazza. Az épületeink udvarainak rendezése a napi 
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működéshez, a programok színvonalasabb megvalósításához szükséges. A további fejlesztési 

tervek összefoglalása pedig a távlati gondolkodás része, hiszen bármely adódó lehetőség, 

pályázaton indulás (pl. érdekeltségnövelő) szükségessé teszi a meglétét. 

Az épületek: 

A rendszeres éves karbantartások mellett a nyári felújítási tervet külön állítottuk össze, amely 

nem része jelen dokumentumnak. A szükséges szabványossági felülvizsgálatok, felújítások a 

következők: 

 Elektromos szabványossági és érintésvédelmi  felülvizsgálat időszakos, hatálya 2019-

ben minden telephelyünknél lejárt. 

 Nem működik a tűzrendészeti generátor a Faluházban több éve, javítása szükséges. 

 Az évek során áttört tűzhatári falak szakszerű javítása szükséges a szabályos, 

biztonságos üzemeléshez a Faluházban. 

A programszervezéshez közvetlen kötődnek viszont az udvarok, kertek: 

 Faluházban: szabadtéri színpad építése, tereprendezés, füvesítés. 

 Közösségi Házban: az akadálymentesítés szakszerű megoldása, az udver 

„felszabadítása”. 

 Bábosházban: az udvaron a terep visszarendezése, az óvodától történő esztétikus, 

alkalmanként átjárható elhatárolása. 

 

Az eszközpark: 

A rendezvények színvonalasabb kiszolgálásához folyamatosan szükséges fejleszteni hang- és 

fénytechnikánkat, tér- és hangszermikrofonokat kell beszerezni. Az elhasználódott, átlyukadt 

és már nem lángmentesített oldalsó függönyök cseréje is szükségessé vált szabványosság, 

biztonság és esztétikai szempontok miatt. 

További fejlesztésként tervezzük, amennyiben pályázati forrás rendelkezésre áll:  

- új világítási híd szerelése a nagyterembe lámpákkal,  

- a székek újra kárpitozása. 

-2020. év fontos feladata lett volna az intézmény környezettudatos működésének 

megalapozása, felkészülés a „zöld” üzemmódra: a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 

eszközök beszerzése, a műanyag eszközök, poharak cseréje; ipari mosogatógép és vízlágyító 

beszerzése, ezek üzemeltetésére alkalmas hely és eszközpark kiépítése. A vírushelyzet miatt 

mindezek nem valósulhattak meg, amennyiben lehetségessé válik, külön fejlesztésként 

tervezzük 2021-ben. 

 

Informatikai fejlesztés: 

A rendszeres karbantartás mellett az információs pultban lévő számítógép elöregedett, nagyon 

lelassítja a munkavégzést, ezért cseréje elengedhetetlen.  

Az online jegyárusítás bevezetésével, a megnövekedett adatforgalom, valamint a 

biztonságosság növelése miatt, a megosztott tárhely kiváltására, az elöregedő, sokéves 

szerverünk helyett egy nagyobb memóriájú és processzor teljesítményű központi szerver 

beszerzését tervezzük.  

A weboldalunk is folyamatos háttér fejlesztést igényel, tervezzük különféle információs tárak 

(pl. nyári táborok listája) megjelentetését. 

További fejlesztésként tervezzük, amennyiben pályázati forrás rendelkezésre áll: 

- a szakmai kollégák számára, az elöregedő PC-k cseréjét személyi laptopokra; 

- a Faluház épületében lévő elavult, kevéssé hatékony kamerarendszer teljes felújítását.  

 

(A fenti fejlesztési tervek jelentős része külön költségvetési kérelemként szerepel, amelyből a 

jelenleg hatályosan elfogadott költségvetésünk szerint történik a megvalósítás.) 
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1.3.) Partnerkapcsolatok fejlesztése 

A vezetésnek és a munkavállalóknak egyaránt fontos feladata a partnerkapcsolatok építése. Az 

intézmény szakmai kapcsolatrendszerében fontos szereplők: 

- a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. – szakmai napok, JFMK megyei 

gyermekbábos központ 

- a Magyar Népművelők Egyesülete – tagság, szakmai információk, konferenciák 

- a Pest Megyei Népművelők Egyesülete – tagság, szakmai információk, konferenciák 

- a Kulturális Központok Országos Szövetsége – tagság, szakmai információk, konferenciák 

- egyes tematikus országos szervezetek: Három Királyfi Három Királylány Alapítvány, 

MAFOSZ, pécsi Bóbita Bábszínház – filmklub, gyermekbábos projektjeink 

- helyi szervezetek: Boldog Gizella Alapítvány - Memória Café, Egészségfejlesztési Iroda - 

ismeretterjesztés, Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat - Pécsi Rita előadássorozat, Kipikopik 

játszóháza, Idősek világnapja; Biatorbágyi Értéktár Bizottság - pályázati projektek, helyi civil 

szervezetek – helyszín+ eszközök és technika+személyzet+ szervezési segítség +ők is partnerek 

rendezvényeink megvalósításában; EFKZ – próba és fellépési helyszín +humán és tárgyi eszköz 

biztosítása, rendezvények 

- helyi társintézmények – rendezvények, helyszín +humán és tárgyi eszközök, vezetői tréning 

évi 2 alkalommal 

- az intézmény működését támogató legfőbb partner a Biatorbágy Közművelődéséért 

Alapítvány - pályázatok. 

Tervezünk kötetlen beszélgetős civil bográcsozást szeptember elejére. 

Újabb partnerek felkutatása és a biatorbágyi humán értékek feltérképezése céljából a 

vírushelyzettől függően ismét meghirdetjük a helyi művészeknek szóló felhívásunkat. 

Partnereinket és a lakosságot szolgálva összegyűjtjük és elektronikus felületünkön közzé 

tesszük a nyári táborok információit.  

Törekszünk szélesebb összefogással megvalósuló pályázatok felkutatására, elkészítésére, a 

helyi vállalkozók megszólítására. 

Partnerkapcsolataink működtetésében is alkalmazkodunk a vírushelyzet adta aktuális 

körülményekhez. 

 

1.4.) Marketing  

A tevékenységünk eladása, üzeneteink célba juttatása lehetetlen tudatos kommunikáció és 

marketing nélkül.  

Az intézményünk főbb marketing céljai továbbra is:  

- a programok (jelenléti és online) látogatottságának növelése 

- az aktív törzsközönség és kisközösségek  számának növelése 

- a saját kommunikációs eszközök típusának és hatékonyságának növelése 

- az eredményesség mérése 

- visszajelzések gyűjtése. 

A marketing munka egy rugalmas, az adott körülményekhez gyorsan igazodó tevékenység, s 

elengedhetetlen része az intézményi működésnek, a kultúraközvetítésnek, a közösségépítésnek. 

A kulturális igényfelmérés kutatás is megmutatta, hogy az online aktivitásunkat erősítenünk 

kell. A tematikus hírlevelek, a honlap és Facebook oldalunk mellé Instagram oldalt és youtube 

csatornát kívánunk elindítani 2021-ben. 

A kutatás után érdemes és tervezzük is az intézményt újrapozícionálni.  

A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a marketingstratégiánkban a márkázásra hangsúlyt 

kell fektetni. Kampányt tervezünk tehát, amelyben összekapcsoljuk  a 2 nevet (Faluház, Juhász 

Ferenc Művelődési Központ, a 3 telephelyet (Fh, Közösségi Ház, Bábosház) és a 

tevékenységünket. 
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Az értékesítésben a programjaink mellett a teremhasznosításra is (esküvők, délelőtti tréningek) 

nagyobb figyelmet fordítunk. 

1.5.) Gazdálkodás 

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai fölött részjogkörrel 

rendelkezik. Fő gazdálkodási-pénzügyi feladatait együttműködési megállapodás alapján a 

Polgármesteri Hivatal végzi. Felelős gazdálkodás mentén törekszünk pályázati bevételeink 

növelésére, amelyhez felhasználjuk a támogató Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány 

közreműködését is. Nyomon követjük a költségvetés megvalósításának ütemezését. 

 

III. /2. Szakmai tevékenységek 2021-ben 

 

Az egyes tevékenységi körök kiemelt feladatai: 
- Ismeretterjesztés: Az elindított sorozatok folytatása; új kisközösségek életre hívása, 

támogatása személyes jelenlétben és online térben is; szenior korosztály még hatékonyabb 

megszólítása.  

- Kiállítás: Múzeumpedagógiai foglalkozás indítása, évfordulókhoz kapcsolódó kiállítások – 

bekapcsolódás országos eseményekbe. 

- Rendezvények: „Biatorbágyi nyár” munkacímmel egész nyarat kitöltő programsorozat: 

Chaplin koncert, koncert-színház-vidám, mozi, retro disco; 2020-ban elmaradt kiemelt 

események 2021-es megtartása. Amennyiben szabad lesz rendezvényt tartani -majálisi 

örömünnep. Angyalfia újragondolása a tervezett jégpálya mellé. 

- Művelődő közösségek: Saját csoportok megerősítése, újak életre hívása igény szerint. 

- Közösségi szolgáltatás: Az információs munkatársak bevonása az információgyűjtésbe és 

feldolgozásba; a meglévő adatbázisok frissítése. A „távművelődés” erősítése, az online 

megjelenés bővítése. 

- Származtatott szolgáltatás: Nagyterem esetében törekvés konferenciák piaci alapú 

befogadására. Új bérbeadási tarifarendszer kialakítása. 

- Képzés: Akkreditált képzési hely és tanfolyamok szervezésének előkészítése az új 

jogszabályok figyelembe vételével. 

 

A tevékenységek tervezésében a kutatás eredményeire is reagáltunk, amelyből a könnyedebb, 

igényes szórakoztatás fokozott igénye derült ki, s ezeket hétvégére és a nyári időszakra 

terveztük. A feladatmegvalósítás ütemezése (a rendezvénynaptár, a részletes munkaterv) a 

Szolgáltatási tervben (2. sz. melléklet). 

 

2.1. Ismeretterjesztés 
Célja a tudományok népszerűsítése, az általános műveltségi színvonal emelése, állampolgári 

ismeretek nyújtása, a művészi befogadás folyamatának segítése, életminőség javítása, 

hagyományaink őrzése. Közvetett célunk kisebb közösségek életre hívása, szélesebb látogatói 

kör bevonzása. Színes, sokféle igényt kielégítő programok, részben eddigi hagyományainkat 

folytatják, részben új programokkal új célcsoportot szólítanak meg. Erre jó példa a Szenior 

Klub és a hozzá kapcsolódó ismeretterjesztő csoportok. Törekedtünk ismert előadók, népszerű 

és fontos témák kiválasztására pl. Bagdy Emőke és Böjte Csaba atya, Laár András… 

Témaköreink: egészség, család, pszichológia, filmkultúra, életvezetés, történelem, idegen 

nyelv, informatika, népi kismesterségek. Programjaink gyermekektől a szenior korosztályig 

mindenkinek kínálnak lehetőségeket ismereteik bővítésére. A szélesebb elérés érdekében online 

ismeretterjesztő sorozatokat indítunk, amelyeknek vagy kiindulópontja vagy célja egy létező 

közösség létrehozása, megtartása, erősítése. Témájuk irodalom, kultúrtörténet, gerontológia, 

pszichológia, egészségmegőrzés. 4 féle ismeretterjesztő sorozatot tervezünk évi 17 alkalommal.  
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2021-ben is folytatjuk honlapunk ismeretterjesztő rovatát, amelyben havonta két-három 

összesítéssel (mintegy 30-40 címszóval) olyan érdekességekről számolunk be, amelyek 

kultúrtörténeti, művészet- és zenetörténeti érdekességgel bírnak, vagy Biatorbágy értékei, 

aktuális évfordulói. 

Részletesen a Szolgáltatási tervben, 2.sz. melléklet  

 

2.2. Kiállítások 

Célja az élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk, művészeti alkotások vonatkozó 

információkkal ellátott bemutatása. Célunk továbbá, hogy egy-egy kiállítást interaktív 

programmal egészítsünk ki, illetve bemutassuk helyi alkotóinkat, értékeinket, kapcsolódjunk 

országos programokhoz. Mindezt a tematikai változatosság jegyében. Új programként 

Budapest Biatorbágyon címmel vendégül látjuk fővárosi múzeumok vándortárlatait is, ebben 

az évben a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozó Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum 

három kiállítását. Évi legalább 6 alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozást is hirdetünk 

általános iskolai tanulók számára. Évi 9 tárlatot tervezünk a galériába, s még alkalmanként a 

nagyterem előterébe. 

Részletesen a Szolgáltatási tervben, 2.sz. melléklet  

 

2.3. Rendezvények 
A rendezvények a közösségépítés és minőségi kultúraközvetítés átfogó céljához, valamint a 

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, és a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása feladathoz kapcsolódnak, erősítik a helyi identitást, a 

lokálpatriotizmust s több formában valósulnak meg. 

a.) A külső partner által szervezett rendezvények számára teremhasználati 

megállapodás/terembérleti szerződés keretében a JFMK helyszínt, berendezést és technikai 

szolgáltatást, valamint háttérszemélyzetet biztosít. Terembérleti formában megvalósuló 

programok esetén meghatározott bérleti díj ellenében használják infrastruktúránkat. 2021-ben 

tervezzük a 2020-ban aktualizált bérleti díjszabásaink előterjesztését a fenntartóval történő 

elfogadtatását.  

A külső partnerek által szervezett rendezvények a munkatervben a Származtatott 

szolgáltatások, a közművelődési statisztikában a Külső szervek tevékenysége fejezetben 

szerepelnek. 

b.) A saját szervezésű rendezvények teljes körű előkészítése és lebonyolítása az intézmény 

feladata, költségvetése az intézménynél szerepel. Típusát tekintve tervezünk színházi és 

bábszínházi előadásokat, irodalmi esteket, táncházakat, könnyű- és komolyzenei koncerteket, 

kézműves-foglalkozásokat, ünnepekhez/neves napokhoz kötődő eseményeket, szabadtéri 

családi rendezvényeket. 9 féle sorozatot tervezünk 54 alkalommal, s 42 egyedi rendezvényt. 

Részletesen a Szolgáltatási tervben, 2.sz. melléklet  

 

2.4. Művelődő közösségek 
A tevékenységi forma célja a hasonló érdeklődésű, korú vagy foglalkozású emberek közös 

művelődése, társas együttléte, szórakozása. A művelődő közösségek a nem-formális tanulás 

tipikus helyszínei.  

A JFMK-ban helyet kapó művelődő közösségek szervezése és finanszírozása is több fajta 

a.) Teremhasználati megállapodás/Terembérleti szerződés alapján az intézményben helyet 

kapó közösségek. 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. 40 körüli közöségre számítunk 2021-ben is. 
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A terembérleti szerződéssel működő csoportok kulturális és mozgásos/szabadidős 

tevékenységet végző csoportok, akikre 2021-ben is számítunk, minimum 15-re. 

b.) A JFMK saját csoportjai, melyekben a csoportvezetővel általában szerződéses viszony áll 

fenn, tevékenységüket nyomon követjük, munkatervüket közösen alakítjuk ki novemberben , 

velük kapcsolatot a művelődésszervezők tartanak. 2021-ben legalább 11 kisközösség 

működését tervezzük biztosítani. 

Őszidő nyugdíjas klub 

Vezető: Zelenka Andrásné 

Tűzzománc szakkör 

Vezető: Kelemen Ágnes mb. tűzzománc és ikon készítő 

Népi-ének műhely 

Vezető: Paár Júlia énekes, zeneterapeuta 

Szivárvány színjátszó kör 

Vezető: Szakadátiné Gueth Zsuzsanna drámapedagógus és Szalay Zsombor játszóházas 

Cip-cirip bábcsoport 

Vezető: Tóth Kriszta és Néder Norbert bábosok. 

Szővő szakkör (2 csoportban) 

Vezető: Landgráf Katalin egyetemi oktató, MMA tagja, textilművész 

Kertbarát kör  
Vezető: Újváry Gabriella kertészmérnök 

Társasjáték klub 

Vezető: Rigó Marcell játékmester 

Családgarázs filmklub 

Vezető: Dr.Konta Ildikó,  

Barackpálinka néptánc klub  
Vezető: Strack Orsolya néptáncoktató, népművészet mestere és néptáncos párja 

Horgoló kör  
Vezető: Gulyás Enikő 

Részletesen a Szolgáltatási tervben, 2.sz. melléklet  

 
A közösségszervezés új területe a Facebook-csoportok létrehozása és működtetése: Szenior 

Klub és Családgarázs Filmklub.  

Ez mindkét csoportunknál egy már meglévő vagy alakulóban lévő, de a valós világban létező 

közösségből nő ki, annak kapcsolattartását, belső életét segíti, támogatja. A művelődési központ 

számára ez a felület a közönségszervezés, a reklám kiváló csatornája is, ezen felül aktivitást 

igényel tartalomszolgáltatásban is, ami a kultúraközvetítés speciális terepe. A Szenior Klub 

ezen kívül plusz szolgáltatásként helyi és környékbeli információkat is szolgáltat, továbbá 

közös programokat is nyújt a művelődési központ szerzésében. A Szenior Klub 2020 

júliusában indult el. A Családgarázs Filmklub csoport helyi filmkedvelők, a Családgarázs 

közössége számára nyújt folyamatos kapcsolattartást, a csoport a közösség kifejezett kérésére 

jött létre 2020 novemberében.  

 
2.5. Közösségi szolgáltatások 

2.5.1.Az információs tevékenység a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan 

szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását jelenti, amelyben az információk gyűjtését és 

rendszerezését, feldolgozását a közművelődési szakemberek és az információsok végeznek. 

Ennek hatékonyabb megszervezése, jobb dokumentálása fontos fejlesztési terület 2021-ben, s 

az információsok jobb bevonása szintén. Szükséges a meglévő adatbázisok frissítése, GDPR 

elveknek való megfeleltetése. Tervezzük az információs kollégák képzését, valamint a jó 

gyakorlatokkal történő megismertetését. Az információ több csatornán működik: 
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- offline formában: műsorfüzet: 5000 pld-ban megjelenő tájékoztató kiadvány, mely a JFMK-

ban megvalósuló programok mellett a helyi civil szervezetek, intézmények és vállalkozások 

kulturális jellegű programjait is tartalmazza, példányszáma a külterülettel növelendő. 

Óriásplakátokat évi 10 alkalomra tervezünk. Havi plakátokat bázishelyekre helyezünk ki. Igény 

szerint nyomtatott kiállítási meghívókat is készítünk. Biatorbágyi Körkép havi lapba havonta 

programajánlót és beszámolókat készítünk. 

-online formában: Facebook oldalunkat, honlapunkat működtetjük, s indítunk Instagram 

felületet és tervezünk youtube-csatornát is. Rendszeres együttműködést tervezünk a Völgyhíd 

Tévével. 

2.5.2. Agora funkció: az épület szerkezete, belső kialakítása lehetővé teszi a földszinti 

közösségi terekben agora funkció biztosítását. A barátságos berendezés mellett évszakhoz, ill. 

kiemelt rendezvények esetén a rendezvények tematikájához illeszkedő dekorációval tesszük 

kellemessé a Kultúrvárót és a nagyterem előtti aulát. Internet-hozzáférés biztosítása továbbra is 

feladatunk. 

2.5.3. A Kultúrváróban lévő babasarok megújítását, ezen előtér további frissítését tervezzük.  

 

2.5.4. Irodai szolgáltatások biztosítása: A Kultúrváróban nyitvatartási idő alatt igénybe vehető 

szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés). Sokan igénylik a szolgáltatásokat, s 

rendszeres bevételi forrásunk. 

 

A nyitva tartás bővítését tervezzük 2021-ben, ugyanis valós lakossági igényt elégítenénk ki, ha 

hétköznapokon 8.00-22.00 között tartanánk nyitva. Ezt a feladatbővülést munkarend-

átszervezéssel külön kiadás igénye nélkül meg tudnánk valósítani.  

 

2.6. Származtatott szolgáltatások 

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

eszközbérbeadás, rendezvényszervezés), a részvétel, látogatás alkalmával a komfortérzetet 

növelő szolgáltatások biztosítása.  

Terembérlet: 

a.) A Faluház és a Közösségi Ház termei évek óta teljes kihasználtságúak a jelenleg meglévő 

terembérlőkkel, a működő csoportok valós lakossági igényeket elégítenek ki, keresettek. A 

fennmaradó, szabad kapacitás terhére egyedi bérbeadással hasznosítjuk helyiségeinket. Családi 

rendezvényekre népszerű a Közösségi Ház, melyet folyamatosan, minden hétvégére ki tudunk 

adni. Esetileg a Faluházban is adunk bérbe helyiséget, elsősorban kulturális célra. Egyre több 

rendezvény/rendszeres művelődési forma helyszíne a Bábosház. Az óvodaépítés befejezése 

után megvalósítható udvarrendezést követően ez az épület további lehetőségeket nyit meg 

számunkra.  

Az egyedi terembérletek: elsősorban kulturális, képzési és családi rendezvények számára 

biztosítunk helyiséget épületeinkben. 2021-ben, a járványveszély elmúlta után szükséges a 

terembérleti díj felülvizsgálata. S szükség lenne további közösségi terekre a városban. A 

szabadtéri rendezvényeink szolgáltatóinak a helypénzeit is tervezzük felül vizsgálni, s az adott 

körülményeknek megfelelően meghatározni. 

b.) Az önkormányzat rendelete értelmében intézményünk ingyenesen helyet, személyzetet, 

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

Ezek gondozása a szervezők feladata. A szervezeteket (mintegy 40 civil + az intézmények) – 

és így a szervezési feladatokat - elosztottuk a művelődésszervezők között, a felosztást évente 

felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítunk. 

c.)  Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás: A Café Chaplin a Faluháznak bérleti díjat fizető 

vendéglátó egység, amelynek a tevékenysége a péntek esti koncertek mellett alkalmankénti 
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klubprogramokkal egészül ki. Terveink szerint 2021-től a kávézó szolgáltatásai (kínálat 

kultúrafogyasztó célcsoportonként)  rendszeresen elérhetővé válnak, s lehetőség szerint 

bővülnek. 

 

2.7. Képzés 

Az élethosszig tartó tanulás során a képzések célja, hogy a résztvevő új ismereteket, 

készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott 

képzettséget szerezzen. 2021-ben megkeressük a lehetőségét a megváltozott jogi körülmények 

között az intézménynek, mint helyszínnek az akkreditálására. Addig terembérleti formában 

kínálunk nyelvtanfolyamot szenioroknak. 

 

 

 

 

III./3. Távművelődés 

2021. évi munkatervünket a járványhelyzetet figyelembe véve kiegészítettük egy 

Távművelődés tervvel, amely 2021. 03. 31-ig veszi számba ezen lehetőségeinket: a 

közösségeink online tartalmakkal jelentkeznek, az elmaradó rendezvényeink idejében online 

aktivitást tervezünk, létrehoztunk több facebook csoportot, hetente felülvizsgáljuk online 

tevékenységünket és az aktualitásokra igyekszünk reagálni. A két online-csoportunkat – szenior 

és filmes - továbbra is gondozzuk. 

 

A Covid19-es járvány miatt mellékletben közöljük az április hónapra vonatkozó módosított 

munkatervünket, amely elsősorban a Távművelődés  feladatainkat részletezi.  

Részletesen még 3.sz. melléklet 

 

 

 

ZÁRSZÓ 

A jelen munkaterv összeállításában továbbra is alapelvként érvényesül az innovatív 

gondolkodás, a magas szakmai minőség, a hatékonyságra és gazdaságosságra törekvés.  

Az intézmény működtetését, a helyi közösségünk szolgálatát elkötelezett, felelős vezetőként 

felkészült csapattal kívánom 2021-ben is irányítani, amihez kérem a fenntartó önkormányzat 

bizalmát, támogató hozzájárulását, és az intézmény 2021. évre vonatkozó munkatervének 

(mellékletekkel, nyitva tartás módosítással együtt történő) elfogadását. 

 

Biatorbágy, 2021.03.25 

 

Szádváriné Kiss Mária 

igazgató 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

A JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI 

 

I. Az intézményi stratégia alapjai 

 

Küldetésnyilatkozat 

Hivatásunk, hogy élményekkel gazdagítsunk. Örömmel teszünk azért, hogy nálunk egyénekből 

közösség, üres termekben művészet, két pohár italból baráti koccintás szülessen. Fontos, hogy 

egyre többen tanuljunk egymástól, mutassuk meg értékeinket, hogy még büszkébbek lehessünk 

otthonunkra, Biatorbágyra.  

 

Értékrend 

Intézményi kultúránkat alapvetően meghatározzák központi értékeink, amelyek segítenek 

küldetésünk megvalósításában, megmutatják milyen emberi és szakmai viselkedést várunk el 

munkatársainktól, s ezek tükröződnek tevékenységünkben. Értékrendünk a munkatársak 

számára fontos értékekre alapul. Értékrendünket értjük, azonosulni tudunk vele és 

hétköznapjainkba építjük.  

Értékrendünk alapja: 

- a tisztelet: tiszteletet tanúsítunk    környezetünk és a benne élők, egymás és a szolgáltatást 

igénybe vevők iránt; 

- az együttműködés: csapatban gondolkodva együttműködünk egymással  a  közös célok 

eléréséért, közös nyelvet beszélve,  szervezetten; 

- az igényesség: igényesen, magas szakmai minőségen, a fejlődésre, fejlesztésre  törekedve 

koncentrálunk  a gyors, pontos munkavégzésre, az esemény megvalósítására;  

- a nyitottság: nyitottak vagyunk a sokszínű vélemény, igény, ízlés  elfogadására, valamint a 

változásra, változtatásra. 

Jövőkép 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város kulturális életének központi 

szervezője, egyedi arculatú, emblematikus intézménye és a közösségépítés bázisa kíván lenni, 

amely révén erősíti az itt élők lokálpatriotizmusát és népszerűsíti Biatorbágy jó hírét. 



 

Átfogó célok 

A közösségépítés, a minőségi kultúraközvetítés, a kulturális információs bázis megvalósítása 

Biatorbágyon. 

Alapfeladatok 

A minőségirányítási elvek szerinti alábbi tevékenységi körök ellátása: 

ismeretterjesztés, kiállítások, rendezvények, művelődő közösségek, közösségi 

szolgáltatás,származtatott szolgáltatás (bérbeadás, irodai szolgáltatás) végzése. 

A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről jogszabály értelmében 

a nevesített összes alapszolgáltatás biztosítása:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, b) a 

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, f) a 

tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint g) a kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés. 

II. Alapvető feltételrendszer 

1.A jogszabályi feltételrendszer 

- Magyarország Alaptörvénye a  XI. cikkelyben kimondja, hogy „(1) Minden magyar állampolgárnak 

joga van a művelődéshez.” 

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

végrehajtási rendelete (150/1992. (XI.20.) Korm.r., 2/1993. (I.30.)MKM Rend. a képesítésről) 

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. Törvény  

- 10/2010. (III.11.) OKM r. a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési 

Minőség Díj” adományozásáról  

- 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kimondja, hogy a 

közművelődés támogatása, a helyi önkormányzatok feladata és hatásköre. 



- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 

államháztartási törvény végrehajtásáról 

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

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

- A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről a törvény végrehajtási rendelete 

- Az intézmény tevékenységi köreire vonatkozó jogszabályok 

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

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

- BiatorbágyVáros Képviselő-testületének 20/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete a 

közművelődési feladatellátásról 

- 39/2020-as EMMI rendelet A közalkalmazotti státuszukat elvesztőket érintő A kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló. 

-  475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról 

-A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről 

 

 

2.A tárgyi-technikai feltételrendszer 

- 3 épület: a JFMK épületében 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. Fűtés- és szigetelési problémák az épületekben. 

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

hangtechnika 

- Kiállítási installációk: sínrendszer, lámpák, posztamensek, paravánok 

- Vetítőrendszer a nagyterembe szerelve 

- Külső és belső helyszíneken használható asztalok, székek, nagytermi székek, függönyök felújításra 

szorulnak. 

 

3. A személyi feltételrendszer 

- 19 fő Mt. szerinti munkavállaló (4 fő szakmai, 1 fő pénzügyi, 1 fő marketinges és 9 fő műszaki-

technikai munkatárs, 4 fő információs) 

- 1 fő szolgáltató-beszállító szakmai munkatárs 

- alkalmi kisegítők megbízásos jogviszonyban 



 

4. A pénzügyi-gazdálkodási feltételrendszere 

- 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. 

- A 2014-ben életre hívott Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány támogatja az intézmény 

működését.  
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március 15. június 4. augusztus 20. október 23.
Helyszín JFMK, Petőfi-szobor Trianon-emlékmű JFMK udvar vagy nagyterem Szentháromság tér, JFMK
Időpont 18.00 19.00 19.00 16 koszorúzás, 17 ünnepség
Koszorúzás X X X
Felvonulás A Petőfi-szobortól a házig A Trianon-szobortól az 

Országzászlóig.
Tűzijáték X
Koncert X
Meghívott 
szónok

Gyergyóremete polgármestere Videóriport egy btb-i 56-ossal

Műsort ad Szobornál: Füzes Fúvósok, 
színpadon:
PMAMI néptáncosok, Ritsmann 
vírus-
helyzettől függően

Népdalkör és Gyergyóremete Bolyki Sára (felütés és Város dala),
tűzijáték, kísér felvételről az EFKZ,
utána Madarak udvarbál

Pászti Kórus valószínűleg EFKZ-vel
és a Biai Ált. vírushelyzettől függően

Verset mond Szobornál: Derzsi György vers és 
ének

Szentháromság téren: egy lány a 
Népiének-műhelyből

Konferál Keresztes Nagy Árpád Keresztes Nagy Árpád Keresztes Nagy Árpád Keresztes Nagy Árpád
Egyéb 
kötelező 
elem

Részlet Juhász Ferenc Petőfi 
szigora c. verséből
 Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Kenyérszentelés-áldás, borcsapolás 
és kenyérosztás,
díjátadók

Koszorúzás a biai országzászlónál

Dekoráció Cserkészek tartják a magyar és 
történelmi
zászlót. Műanyag gyertyás fáklyák.
Új színpaddekoráció, kivetítéssel.

Cserkészek tartják a magyar és
történelmi zászlót.

Zászlók Zászlók. Új színpaddekoráció, 
kivetítéssel.

Koszorúzó 
zene

Fúvósok komolyzene gépről Fúvósok

Himnusz/
Szózat
Összes 
költség (Ft) 105 000 169 300

2 110 000 Ft (udvarban)/
2 400 000 Ft (Faluház előtt) 55 000

NEMZETI ÜNNEPEK 2021
ALAPKONCEPCIÓ

Közös énekléssel (Keresztes Nagy Árpád előéneklésével)



er-november npvember-december
aula jfmk kiállító+díjátadó a nagyteremben
Országomat egy ló(erő)ért - Színészek és jármX. Biatorbágy fotószalon a biTORBÁGYI fOTKLUB SZERVEZÉSÉBEN.
megnyitó nincs
szállítás szükséges
Hasonló kiállítás lehet esetleg szeptember végén is a magyar dráma napja alkalmából. 



3.sz.melléklet

 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ online munkaterve 2021. április 

hónapra 

 

 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2021. januárjában elkészített  2021. évi munkatervéhez, 

a járványhelyzetre tekintettel,  az alábbi  módosítást mellékeljük.  

Az intézmény ugyanis továbbra sem fogadhat látogatókat, így újraterveztük az áprilisi 

programjainkat, valamint áttekintettük eddigi online tevékenységünket. 

Az eredeti tervek egy részét szeretnénk online megvalósítani, más részüket, azok kulturális-

közösségi értéke miatt, későbbi időpontban megtartani. Ezek mellett folytatni kívánjuk 

megkezdett online sorozatainkat és új akciókat is tervezünk. 

 

 

1 Későbbre (nyárra és őszre) tervezzük elhalasztani az alábbi, munkaterv szerinti 

programokat: 

 Stand up műsor 

 Bagdy Emőke előadása 

 áprilisra tervezett Meseállomás fellépője: Szárnyas Sárkányok gólyalábas bábjátéka 

beépítése a nyáresti szabadtéri programokba 

 Családgarázs filmklub (pályázati program) 

 Chaplin klubkoncertek (pályázati program) 

 Táncház (pályázati program) 

 

 

2. “Rendezvények” a Távművelődésben: 

 Memória café 

 Versfa: felhívás közösségi aktivitásra. Helyezd el a kedvenc versed a Költészet napja 

hetében a Faluház előtt álló fán! 

 Pászti napok (abban az esetben, ha a PMAMI visszatérhet, kapunk anyagot tőlük), 

egyébként korábbi Völgyhíd TV-s felvételekből  

 Kezemben a kobakom gyermekbábos találkozót pótló gyermekbábos rendezvény 

(megvalósítása függ a pályázatkezelő döntésétől) 

 Internetbiztonsági workshop Szabó Zoltánnal (IT and IT Securiti Conzultant) 

 Fotóklub online kiállítás 

 Számalk-Szalézi Technikum és Szakgimnázium Képző- és iparművészeti tagozatának 

online kiállítása 

 Kirándulj Biatorbágyon! - az Értéktár Bizottság leporelló-sorozata alapján kirándulási 

útvonalak ajánlása (leporelló megosztása online módon) 

 Éles Gábor koncert - az online Chaplin klub keretében (150.000 Ft) 

 Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó posztok, képzőművészeti vetítettképes összeállítás 

megjelentetése 



 

 

3. Rendszeres művelődési formák a Távművelődésben: 

 Szövőszakkör kétheti rendszerességű videómegosztás 

 Kertbarát Kör havi rendszerességű videómegosztás 

 Társasklub havi rendszerességű videómegosztás 

 Cip-cirip Gyermekbáb Csoport heti rendszerességű online foglalkozás a csoportvezető 

és a tagok között, heti rendszerességű videómegosztás 

 Népi-ének Műhely heti rendszerességű online foglalkozás a csoportvezető és a tagok 

között, havi rendszerességű videómegosztás 

 Szivárvány Színjátszó Kör heti rendszerességű online foglalkozás a csoportvezető és a 

tagok között 

 

 

4. Sorozatok a Távművelődésben: 

 Chaplin klub koncertek (korábbi felvételek, valamint egyéb youtube videók 

megosztása) heti rendszerességű videómegosztás 

 Irodalmi teházacska Kiss Eszterrel havi rendszerességű videómegosztás 

 Konta Ildikó havi rendszerességű videómegosztás 

 Jászberényi József havi rendszerességű videómegosztás a Szenior klub Facebook-

csoportban 

 Életakadémia Mónus Zoltánnal 

 Kultúrplacc - kulturális évfordulók heti rendszerességű tartalommegosztás a facebook-

oldalon és a weboldalunk Kultúrplacc rovatában 

 Műhelyles: bepillantás biatorbágyi művészek alkotó helyszíneibe 

 #hiányzunkegymásnak: rendezvényfotók a Faluház régi épületének ablakain (hetente 

cserélve), sztorik megosztva a közösségi oldalunkon 

 Bábos kiállítás: a Faluház új épületrészének bejáratában havonta cserélődő 

meseszereplők és díszletek, QR-kódról hallgatható mesével 

 

 

5. Facebook csoportjaink: 

 Családgarázs filmklub 

 Szenior klub Biatorbágy  

     rendszeres (heti több alkalom) információ és tartalommegosztás, aktivitási felhívások 

 

 

6. Egyéb tevékenységeink: 

 Véradásnak helyszínt és marketinget biztosítunk 

 Több biatorbágyi háziorvosnak szervezzük COVID-oltásra az embereket (dr. Koncz 

Erika, dr. Szeszler Györgyi, dr. Szélvári Ágnes, dr. Vajer Péter) és a Biatorbágyi 

Egészségház oltópontján vállalunk beengedő szolgálatot. 

 Futó pályázataink (két Hungarikum pályázat az ÉTB reporellósorozatának folytatására 

és utazó kiállítás létrehozására, valamint Szolgáltatási kalauz megjelentetése) 

gondozása 

 Honlapon: évfordulós írások, helyi/helyi szervezésű táborok gyűjtése, helyi 

üzletek/szolgáltatások a “karantén alatt” folyamatosan frissül. 

 

Biatorbágy, 2021.03.24. 

 



 

Szádváriné Kiss Mária igazgató 
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Pedagógusnap Semmelweis-nap Idősek napja Szociális munka napja
Időpont június 11., 18.00 június 30., 13.00 október 6., 15.00 november 11., 15.00
Helyszín Faluház nagyterem Faluház udvar vagy 

nagyterem
Faluház nagyterem Faluház nagyterem

Konferál Szádváriné Kiss Mária Köllő Attila Köllő Attila Köllő Attila
Köszönt Polgármester (alpolg.) Polgármester (alpolg.) Polgármester (alpolg.) Polgármester (alpolg.)
Beszédet mond 
általában

Oktatási és Kult. Biz. elnöke 
vagy tagja és/vagy a 
tankerület egy vezetője

Eü. és Szoc. Biz. elnöke 
vagy tagja, eü. koordinátor

Családsegítő vezetője vagy 
tagja

Eü. és szoc. biz. eln. vagy 
tagja, kapcsolódó szervezet 
vezetője

Díjátadó Török Henrik Pedagógus Díj Szász Gyula 
Egészségünkért Díj 
kétévente

- Ohmüllner Márton Szociális 
Díj kétévente

Jubilálók 
köszöntése

X X - X

Műsor Dalinda a biatorbágyi Paár 
Júliával

Varga Péter és barátai 
(könnyű)

Derzsi zenekar (Bia, 
sanzonok)

Donyec István kárpátaljai 
xilofonművész

Vendéglátás hidegtál, kávé, sütemény, 
bor, üdítő

Hidegtál, kávé, sütemény, 
bor, üdítő

Szendvicsek, sütemények, 
bor, üdítő.

Szendvicsek, sütemény, 
kávé, üdítő.

Dekoráció Asztaldekoráció Asztaldekoráció Asztaldekoráció Asztaldekoráció
Háttérzene Csík, Palya és hasonlók Instrumentális dallamos jazz Romantikus slágerek 80-90-es évek slágerei

Felelős Szolnoki Brigitta Szolnoki Brigitta Szolnoki Brigitta Szolnoki Brigitta

Összes költség 830000 550000 640000 420000

SZAKMAI ÜNNEPEK 2021                      
ALAPKONCEPCIÓ
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A JFMK SAJÁT MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEI 

 

A művelődő közösségeink egy része gyermekeknek szóló, személyiségfejlesztő, ismeretbővítő, 

közösségépítő alkalmak, amelyeket foglalkozásvezető szakemberek irányítanak havi 

tiszteletdíjért, másrészt önköltségi alapon működő szakkörök maximum anyagköltség 

támogatással. 

  

Cip-cirip Bábcsoport 
A bábozás iránt nyitott alsó- és felső tagozatos gyerekek a Nagy utcai Bábosházban heti 

rendszerességgel találkoznak. A bábcsoport két szakmai 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. A 

foglalkozásokon az évados munkaterv szerint egy foglalkozáson belül találkozhatnak a 

gyerekek: 

- hangképzéssel 

- koncentráció fejlesztéssel 

- mozgáskoordináció fejlesztéssel 

- bábos alapgyakorlatokkal 

- fantáziát, képzelőerőt előcsalogató feladatokkal 

Az év során néhány alkalommal kézműves foglalkozást is tartanak, ahol a báb- és 

díszletkészítés a téma, természetes anyagok felhasználásával. 

Szeptembertől decemberig általános tematikájú foglalkozások, januártól májusig, egy adott 

mese feldolgozása, bábszínpadra állítása a feladat. 

Májusban a megyei gyermekbábos találkozón mint házigazda és mint fellépő szerepel a 

csoport. Ebben a tanévben elképzelhető, hogy rendhagyó módon, online felületen, a kialakult 

vírushelyzetre való tekintettel. 

Júniusban egy hetes napközis jellegű tábort tartanak a foglalkozásvezetők, ahova a csoport 

tagjain kívül más érdeklődők is megjelennek. 

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

és a Nyitott kapuk bábos napnak is, az elkészült előadásukat bemutatják a gyermeknapon és 

általános iskolai osztályoknak.   

Tervezett kiadás: 200 000 Ft, tervezett bevétel: 60 000Ft (tagdíj). 

Elvárt eredmény: a csoportban 10-15 gyermek rendszeres részvétele, eredményes szereplések. 

Felelős: Görög Éva 

 

Szivárvány Színjátszó Szakkör 

 Szakadátiné Gueth Zsuzsanna tanító-drámapedagógus és Szalay Zsombor játékmester 

vezetésével  6-14 éves, színjátszást és szereplést kedvelő biatorbágyi gyerekek vesznek részt a 

hétfőnkénti a foglalkozásokon a Faluházban. Az év közben elvégzett munka – a közösségi 

élmény és a színjátszás alapvető technikáinak elsajátítása mellett – a Faluházban májusban 

tartandó Szivárvány Színjátszó Fesztiválon csúcsosodik ki. Az elkészült darabot, 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 Közösségi Házban kerül megszervezésre júniusban.  

Tervezett kiadás: 100 000 Ft, tervezett bevétel: 100 000Ft (tagdíj). 

Elvárt eredmény: a csoport létszámának (10-15 fő) szinten tartása, sikeres szereplések. 

Felelős: Molnár Tibor 



 

Népiének-műhely 

Az amatőr előadó művészeti csoport vezetője Paár Júlia népdalénekes, zeneterapeuta. 

Célcsoportja: általános és középiskolás diákok (lányok). A műhely növendékeinek száma: 11 

fő, kamaracsoportok száma: 1(7 fős ), egyéni órára (is) járók száma: 4 fő. Foglalkozások 

időpontja: hétfő délután 14:00 - 19:00 között és egyéni tmegbeszélés szerint a Biatorbágyi 

Általános Iskola épületében. Aktív időszak: szeptembertől, június végéig.  A Műhely célja: az 

éneklés, a népzene-népének megszerettetése, tehetséggondozása növendékek társadalmi, 

közösségi jelenlétének erősítése, legfontosabb 2021-ben a növendékek továbbtanulásának 

megsegítése, a műhely bővítése a következő tanévben. 

Tervezik a Városünnepen, az angyalfia vásáron a fellépést, valamint kiemelt népzenei, 

világzenei platformokon - Fonó Budai Zeneház, Wekerle-napok, MomKult … - lesz 

lehetőségük megmutatkozni. 

Tervezett kiadás: 200 000 Ft, tervezett bevétel: 100 000Ft (tagdíj). 

Elvárt eredmény: max. 20 fős létszám, sikeres szereplések. 

Felelős: Molnár Tibor. 

 

Tűzzománc Szakkör 

Az alkotni vágyó biatorbágyiak kis öntevékeny csoportja, több aktív vagy nyugdíjazott 

pedagógus található köztük. Erdős Lászlóné halála után Kelemen Ágnes vette át a vezetést, 

tavaszig a kör stabilizálása a feladat. Évente havi két alkalommal találkoznak a Kemence 

Alapítvány műhelyében, ahol van lehetőség az alkotások kiégetésére.  Tervezzük a 

bemutatkozó kiállításukat és részt vesznek az Angyalfia vásáron is.  

Tervezett kiadás: 250 000 Ft. 

Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása (13állandó tag+10-15 fő alkalmi). 

Felelős: Molnár Tibor 

 

Barackpálinka néptánc klub  
A közösség 35-40 fő néptáncot kedvelő felnőttből áll, akik heti egyszer találkoznak a 

Faluházban. Különféle magyar néptáncokkal ismerkednek meg és kötetlenül is táncolnak. 

Öntevékeny közösség. Cél a tematikus érdeklődés mentén történő közösségépítés. Vezető: 

Schrack Orsolya néptáncoktató, népművészet mestere. 

Elvárt eredmény: a csoportlétszám megtartása (40 fő) 

Felelős: Görög Éva 

 

Szövő Szakkör 
Vezetője Landgráf Judit textilművész, egyetemi oktató, MMA tagja. Két csoportban működik, 

kéthetente hétfőn 16.30-19.30órakor a Bábosházban találkoznak az ügyes kezű középkorú 

hölgyek, 2×10-12 fő. Vezetőjük részletes szakmai munkatervet készített. A vírushelyzet miatt 

az online-tér adta lehetőséggel is élnek. S amennyiben megfelelő idő lesz a személyes 

találkozásokra, terveznek nyitott bemutatkozót is. 

Tervezett kiadás: 800 000 Ft, tervezett bevétel: 600 000Ft. 

Elvárt eredménye: max. 12 fő/csoport, kezdő és haladó. 

Felelős: Szolnoki Brigitta 

 

Horgoló Kör: a fiatal anyukák kezdeményezésére indult kézimunkakör több éve működik a 

Bábosházban. A csoport önszerveződő, a csoport „vezetője” önkéntesként végzi munkáját, az 

anyagköltséget minden tag maga vállalja.  



Célja: horgolás technikájának elsajátítása, fejlesztése, közös akciókban való részvétel, 

közösségépítés. 

Felelős: Görög Éva 

 

Kertbarát Kör 

 Időpontja: minden hónap első csütörtöke, 18-20-ig. Helyszíne: JFMK kiállító, ill. terepen. 

Célja: kertkultúra hagyományainak ápolása, bio és tudományos irányban való fejlesztése, 

ismeretterjesztés, közösségfejlesztés, elindulás a formalizálódás útján (pl. bejelentkezés az 

országos kertbarát köri szervezetekbe). 

Célcsoport: 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. Szakmai vezetője Újváry Gabriella kertészmérnök. A kör egyre népszerűbb, 

előadásokat a vezető és egyetemi oktatók, pl. Dr. Göblyös Judit tartanak. 

Tervezett kiadás: 410. 000 Ft (meghívott egyetemi előadók és a szakmai vezető díja) 

Tervezett bevétel: 60 000Ft (tagdíj). 

Elvárt eredménye: 25-30 fő/alkalom, állandó tagság megtartása. 

Felelős: Szolnoki Brigitta. 

 

Őszidő Nyugdíjas Klub 

A korosztályi csoport tagjai a biatorbágyi nyugdíjas lakosság köréből kerülnek ki, zömmel 70 

év körüliek. Aktív tagok 30 fő körül. Heti rendszerességgel találkoznak szerda koradélután a 

Faluházban, rendszeresen szerveznek kirándulásokat, fürdő- és színházlátogatást, ezeket az 

alkalmakat éves programtervezetükben dokumentálják.  

Tervezett kiadás: 1.200 000 Ft (utazások, nyaralás, ünnepségek) 

Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása, rendszeresen 25-30 fő látogató 

megtartása.  

Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta. 

 

Családgarázs Filmklub 

A filmeket szerető és azokról szívesen beszélgető közösség egy pályázati lehetőség révén indult 

el 2018-ban azzal az elsődleges céllal, hogy a családokat segítése pszichológusok vezette 

beszélgetések és családi tematika által, valamint új művészeti ággal gazdagodjon a 

programkínálat. Mostanra kialakult egy gyarapodó törzsközönség a filmkedvelő, nyitott, magas 

érzelmi intelligenciájú biatorbágyi családosok, párok, fiatalok részvételével (15-25 fő). 

Tervezett kiadás: 601.500Ft (szakmai vezetők, vetítő, kopia-kölcsönzés), amelyből 400.000Ft 

2021-ben elnyert pályázati támogatás.  A program térítésmentes. 

Szakmai vezető, moderátor: Dr. Konta Ildikó klinikai szakpszichológus és Bakati Zita 

pedagógiai pszichológus 

Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta. 

 

Társasjáték Klub 

Kellemes közös társasozási lehetőség biztosítása gyerekeknek és felnőtteknek, közösség 

alakítása, évi 9 alkalommal a Faluházban. A vírushelyzet miatt internetes játékbemutatók is. 

Vezető: Maár Gergely (ludens.blog.hu). Célcsoportja: általános iskolásoktól a nyugdíjasokig, 

ill. családok. 

Tagok: kb. 20-25 fő. 

Tervezett kiadás: 310 000 Ft  

Elvárt eredménye: 20-25 fő/alkalom. 

Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta. 

 



 

Biatorbágy, 2020. november 14. 

 

 

Szádváriné Kiss Mária 

igazgató 
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Pedagógusnap Semmelweis-nap Idősek napja Szociális munka napja
Időpont június 11., 18.00 június 30., 13.00 október 6., 15.00 november 11., 15.00
Helyszín Faluház nagyterem Faluház udvar vagy 

nagyterem
Faluház nagyterem Faluház nagyterem

Konferál Szádváriné Kiss Mária Köllő Attila Köllő Attila Köllő Attila
Köszönt Polgármester (alpolg.) Polgármester (alpolg.) Polgármester (alpolg.) Polgármester (alpolg.)
Beszédet mond 
általában

Oktatási és Kult. Biz. elnöke 
vagy tagja és/vagy a 
tankerület egy vezetője

Eü. és Szoc. Biz. elnöke 
vagy tagja, eü. koordinátor

Családsegítő vezetője vagy 
tagja

Eü. és szoc. biz. eln. vagy 
tagja, kapcsolódó szervezet 
vezetője

Díjátadó Török Henrik Pedagógus Díj Szász Gyula 
Egészségünkért Díj 
kétévente

- Ohmüllner Márton Szociális 
Díj kétévente

Jubilálók 
köszöntése

X X - X

Műsor Dalinda a biatorbágyi Paár 
Júliával

Varga Péter és barátai 
(könnyű)

Derzsi zenekar (Bia, 
sanzonok)

Donyec István kárpátaljai 
xilofonművész

Vendéglátás hidegtál, kávé, sütemény, 
bor, üdítő

Hidegtál, kávé, sütemény, 
bor, üdítő

Szendvicsek, sütemények, 
bor, üdítő.

Szendvicsek, sütemény, 
kávé, üdítő.

Dekoráció Asztaldekoráció Asztaldekoráció Asztaldekoráció Asztaldekoráció
Háttérzene Csík, Palya és hasonlók Instrumentális dallamos jazz Romantikus slágerek 80-90-es évek slágerei

Felelős Szolnoki Brigitta Szolnoki Brigitta Szolnoki Brigitta Szolnoki Brigitta   

Összes költség 830000 550000 640000 420000

SZAKMAI ÜNNEPEK 2021                      
ALAPKONCEPCIÓ
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március 15. június 4. augusztus 20. október 23.
Helyszín JFMK, Petőfi-szobor Trianon-emlékmű JFMK udvar vagy nagyterem Szentháromság tér, JFMK
Időpont 18.00 19.00 19.00 16 koszorúzás, 17 ünnepség
Koszorúzás X X X
Felvonulás A Petőfi-szobortól a házig A Trianon-szobortól az 

Országzászlóig.
Tűzijáték X
Koncert X
Meghívott 
szónok

Gyergyóremete polgármestere Videóriport egy btb-i 56-ossal

Műsort ad Szobornál: Füzes Fúvósok, 
színpadon:
PMAMI néptáncosok, Ritsmann 
vírus-
helyzettől függően

Népdalkör és Gyergyóremete Bolyki Sára (felütés és Város dala),
tűzijáték, kísér felvételről az EFKZ,
utána Madarak udvarbál

Pászti Kórus valószínűleg EFKZ-vel
és a Biai Ált. vírushelyzettől függően

Verset mond Szobornál: Derzsi György vers és 
ének

Szentháromság téren: egy lány a 
Népiének-műhelyből

Konferál Keresztes Nagy Árpád Keresztes Nagy Árpád Keresztes Nagy Árpád Keresztes Nagy Árpád
Egyéb 
kötelező elem

Részlet Juhász Ferenc Petőfi 
szigora c. verséből
 Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Kenyérszentelés-áldás, borcsapolás 
és kenyérosztás,
díjátadók

Koszorúzás a biai országzászlónál

Dekoráció Cserkészek tartják a magyar és 
történelmi
zászlót. Műanyag gyertyás fáklyák.
Új színpaddekoráció, kivetítéssel.

Cserkészek tartják a magyar és
történelmi zászlót.

Zászlók Zászlók. Új színpaddekoráció, 
kivetítéssel.

Koszorúzó 
zene

Fúvósok komolyzene gépről Fúvósok

Himnusz/
Szózat
Összes 
költség (Ft) 105 000 169 300

2 110 000 Ft (udvarban)/
2 400 000 Ft (Faluház előtt) 55 000

NEMZETI ÜNNEPEK 2021
ALAPKONCEPCIÓ

Közös énekléssel (Keresztes Nagy Árpád előéneklésével)



er-november npvember-december
aula jfmk kiállító+díjátadó a nagyteremben
Országomat egy ló(erő)ért - Színésze          X. Biatorbágy fotószalon a biTORBÁGYI fOTKLUB SZERVEZÉSÉBEN.
megnyitó nincs
szállítás szükséges
Hasonló kiállítás lehet esetleg szeptember végén is a magyar dráma napja alkalmából. 
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Időpont Rendezvény neve Tartalma Bevétel
Kiadás 
összesen Feladatfelelős

SOROZATOK
minden hónap 3. 
kedd (kivéve 
június-július-
augusztus és 
december) Családgarázs filmklub

Filmvetítés és beszélgetés Konta Ildikóv és Karakai Zita 
vezetésével. A tervezett bevétel elnyert páláyzati támogatás. 400 000 517 610 Szolnoki Brigitta

Élő vagy online
február
április
szerptember
december Életakadémia

Beszélgetések:
Bunth Erzsébet; 
Dr.Juhász Zsuzsa;
Köllő Attila;
id.Bálinger János 0 16 000

Szádváriné Kiss 
Mária

minden hónap 2. 
csütörtök (kivéve 
június-július-
augusztus) Kiállítások

Évi 9 kiállítás, amelyhez évi 6-7 alkalommal múzeumpedagógiai 
foglalkozás is tartozik  biatorbágyi általános iskolások részére 0 350 000 Vadócz Zsuzsa

10.15., 
11.19.12.18 Családi színház

Évi 3 alkalom, biatorbágyi iskolák tanulóinak bevonása a színház 
világába. Belépődíj: 1500 Ft. 1 000 000 903 900 Görög Éva

Családi szombat délelőtt

2 alkalom online formában, 2 alkalom jelenléti formában valósul 
meg. Közös alkotómunka kicsiknek és nagyoknak. Belépődíj: 1500 
Ft/fő/alkalom. 120 000 270 000 Görög Éva

Meseállomás
Évi 4 alkalom, kisgyermekes családokat megszólító előadások és 
kézműves-foglalkozás. Belépődíj: 1500 Ft/fő/alkalom. 360 000 960 700 Görög Éva

01. 15., 02. 20., 
03. 13., 04. 9., 05. 
07., 06. 12., 09. 
24., 10. 22., 11. 
13., 12. 03. 
(pandémia miatt 
elmaradó alkalmak 
később kerülnek 
megtartásra) Táncház

10 alkalom, élő zenével, két táncoktatóval. Belépődíj:  500 Ft/felnőtt, 
100 Ft/gyerek.
A tervezett bevételből 700000 Ft elnyert pályázati támogatás. 900 000 1 450 000 Molnár Tibor

02. 23.?, 04. 6.?, 
09. 14., 11.. 9. Stand-up 4 alkalom, terembérleti szerződéssel. 600 000 0 Molnár Tibor

01. 8., 01. 29., 02. 
26., 03. 19., 04. 
30., 05. 21., 06. 4., 
07. 2., 08. 27. 
(pandémia miatt 
elmaradó alkalmak 
később kerülnek 
megtartásra)

Chaplin klub koncertek 
(Hangfoglaló)

Belépődíj: 2000 Ft/fő/alkalom. A bevételből elnyert pályázati 
támogatás: 2600000 Ft. 3 200 000 2 600 000 Molnár Tibor

Chaplin koncertek (nem 
pályázatos) 6-7 koncert (Belépődíj: 2000 Ft/fő/alkalom) 600 000 1 000 000 Molnár Tibor

havi 1-szer, 10 
alkalom (július, 
augusztus nem) Városismereti séták 5 alkalom, szombat délelőtt (Belépődíj: 5 alkalom x 15 fő x 1000 Ft.) 75 000 500 000 Fülöp Melinda
minden hét 
csütörtök 06. 24-
08. 26. Kertmozi 4 alkalom 50 000 600 000 Görög Éva

SZOLGÁLTATÁSI TERV A JFMK 2021. ÉVI SAJÁT RENDEZVÉNYEIRŐL



EGYEDI 
RENDEZVÉNYEK

01.22. Magyar kultúra napja Online esemény Kiss Eszter színésznő közreműködésével. 0 160 000 Szolnoki Brigitta

02.09.

Házasság hete 
biatorbágyi arcaival 
beszélgetés Beszélgetés Bolyki Andrással és Kálló Eszterrel 0 0

Szádváriné Kiss 
Mária

02. 06 A falu disznótora Online esemény: Bede Róbert - Szőke András főzőshow. 0 420 000 Molnár Tibor

04.10. Film-maraton Éjszakai filmvetítés. 0 100 000 Szolnoki Brigitta

04.11. Költészet napja
EFKZ+ifj.Vidnyánszky Attila vagy Vecsey H. Miklós (EFKZ 
kölktségvetéséből)

Szádváriné Kiss 
Mária

04. József Attila est Irodalmi est kiállítással 0 50 000 Vadócz Zsuzsa

4.23. Bagdy Emőke előadása Belépődíj: 1900 Ft. 532 000 317 500 Szolnoki Brigitta

05. 01. Majális

Veszélyhelyzet utáni első szabadtéri "népünnepély". Program: civil 
szervezetek, sport-vállalkozások fellépése, Los Orangutanes és 
Fourtissimo zenekar koncertje. 150 000 2 600 000 Fülöp Melinda

05. 15.
Mészáros János Elek 
koncert Belépődíj: 1900 Ft. 380 000 350 000 Szolnoki Brigitta

05. 11., 25
Jelenczki Trianon film és 
beszélgetés

Két vetítés, a 2. után film után beszélgetés az alkotókkal és a 
szereplőkkel. 0 165 100 Szolnoki Brigitta

05.29. Gyereknap
Gólyalábas, verklis, régi idők hangulatát idéző családi program sok 
játékkal, színpadi produkciókkal. 100 000 3 900 000 Fülöp Melinda

06. 05. Operett-gála Sensum Arts: Hippolyt, a lakáj. Belépődíj: 4500 Ft. 900 000 1 100 000 Görög Éva

06.18-19-20. Városünnep 250 000 27 940 000
Szágváriné Kiss 
Mária

05 vagy 06 Böjte Csaba előadása Belépődíj: 1900 Ft. 532 000 250 000 Szolnoki Brigitta

6. 27. Múzeumok éjszakája 

Fotókiállítás a Biatorbágyhoz köthető művészek életéből. Fotók 
kikérése akár más intézményektől, a kiállított anyagot szöveges 
ismertető is kíséri, valamint felolvasóest az alkotók levelezéseiből ... 
ezekből később is használható, bemutatható videoanyag is 
készülhet. + a Chaplin kávézóban, vagy akár a kertben koncert. 
(Bevétel karszalagok eláadásából származik, a rendezvény bevétele 
annál az intézménynél marad, ahol a múzeumok éjszakája 
karszalagot megveszik) 100 000 300 000 Vadócz Zsuzsa

Biatorbágyi nyár

szórakoztató színpadi produkciók: Grecsó - Kollár-Klemez (250000), 
Szőke retro disco András (190500), Wunderlich (220000). Belépődíj: 
2000 Ft. 600 000 660 500 Molnár Tibor

09.04. SzeptemBeer Ganxsta + Gesarol, fényfestés, műsorvezető, étel/ital 0 1 410 000 Molnár Tibor

09.11.
Nyitott kapuk évadnyitó 
bábosnap Évadnyitó rendezvény családoknak. 0 1 250 000 Görög Éva

09. Autómentes világnap

ismeretterjesztő program biatorbágyi gyerekeknek, helyi civil 
szervezetek bevonásával (természetjárás, kézműves foglalkozás, 
bemutató). 0 350 000 Molnár Tibi

10.29. Zacher Gábor előadása Előadás a függőségről és aktuális témákról. Belépődíj: 1900 Ft. 532 000 250 000 Szolnoki Brigitta

11. 12. vagy 26. Pál Feri előadása Belépődíj: 1900 Ft. 532 000 250 000 Szolnoki Brigitta
12.11-12. Angyalfia teljes technikai háttér színpad nélkül 300 000 4 380 000 Fülöp Melinda
12.11 Halász Judit koncert Belépődíj: 3000 Ft. 840 000 700 000 Fülöp Melinda

ONLINE 
PROGRAMOK

Irodalmi teaházacska 
Kiss Eszterrel 10 alkalom 0 400 000 Szolnoki Brigitta

Szeniopr klub előadások 10 alkalom Jászberényi Józseffel. 0 220 000 Szolnoki Brigitta
Konta Ildikó pszichológiai 
sorozata 10 alkalom 0 400 000 Szolnoki Brigitta

Darnói Tibor előadása 1 alkalom 0 90 000 Szolnoki Brigitta
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JFMK TÁVMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE  

2021. MÁRCIUS 31-IG 
 

Fel kell készülnünk arra, hogy 2021. év elején a COVID 19 járvány miatt bevezetett 
korlátozások nem teszik lehetővé személyes jelenléttel működtetni kulturális programjainkat 
és szolgáltatásainkat. 
 
Ezért tevékenységünket 2020. novemberében ismét áthelyeztük az online térbe, ahol napi 1-2 
poszt megjelentetését tervezzük, önálló tartalmak és közhasznú információk megosztásával. 
Fontos tudni, hogy az online tér különösen megköveteli a naprakészséget, az aktualitásra való 
gyors reakciót, ezért az itt megjelenő tartalmak ilyen időtávban még nem tervezhetők, „menet 
közben” alakulnak ki. Ezen tevékenységünk során a Völgyhíd tévével tervezünk 
együttműködni (pl. EFKZ újévi koncertjének közvetítése, Életakadémia, Víz világnapja, 
Chaplin koncert) 
 
Facebook 

1. Művelődő közösségek: 
- Saját csoportjaink rendszeresen jelentkeznek facebook oldalunkon online tartalmakkal 

(Szövő szakkör, Szivárvány színjátszó kör, Cip-cirip bábcsoport, Társasjáték klub, 
Kertbarát kör, Népiének-műhely). 

- Terembérleti/teremhasználati szerződéssel nálunk működő közösségek online 
tartalmait rendszeresen megosztjuk (Memória café, Kerekítő, Ringató, Dajkamesék, 
Jóga). 

- 2020-ban indított facebook csoportjainkat továbbra is működtetjük (Szenior klub, 
Családgarázs filmklub), rendszeresen osztunk meg tartalmakat, illetve ösztönözzük 
aktivitásra a csoport tagjait. 

 
2. Ismeretterjesztés: 
- Darnói Tibor előadása egészségvédelem-lelki egészség témában  
- Magyar Kultúra Napja Kiss Eszter színművésszel 
- Irodalmi teaházacska (3 alkalom) 
- dr. Konta Ildikó 3 részes videó-sorozata mindennapi pszichológiai témakörben 
- Ujvári Gabriella kertészmérnök 3 részes ismeretterjesztő sorozata 
- Életakadémia: Bunth Erzsébettel beszélget Szádváriné Kiss Mária (február) 
- Beszélgetés a Házasság hete biatorbágyi arcaival – Bolyki András+Kálló Eszter 

(február) 
- Víz világnapja (március 22.) - online bemutatók (kézműves-foglalkozás, EFI 

kvízjátéka, virtuális kirándulás Biatorbágy “vizes” helyein a Tájvédő Kör 
vezetésével), fotópályázat/rajzpályázat meghirdetése iskolák között 

 
 

3. Zenei/táncos programok: 
- Erkel Ferenc Kamarazenekar újévi koncertje 



- Chaplin klubkoncertek (amennyiben a Hangfoglaló programban támogatást nyerünk 
és program online térbe költöztetéshez hozzájárul a pályázatkezelő.) 

- Népzenei-néptáncos sorozat Strack Orsi, Kovács Gábor, Molnár Bálint, Csernók Klári 
és zenekara, Vizeli Balázs és barátai részvételével 

- Valentin napi lemezajánló online (virágénekek Kővári Eszter Sára) 
 
 

4. Egyéb rendezvények: 
- Falu disznótora (február 8.) – Bede Robi+Szőke Bandi gasztroshow- disznótoros 

szokásokat, történeteket, recepteket mesél. (Völgyhíd tévé felveszi) 
- Családi kézműves-foglalkozások havi egy alkalommal. 
- Faluház Galéria: zenei aláfestéssel, szöveges ismertetéssel ellátott vetítettképes 

összeállítások; bábos kiállítások a Faluház új épület bejáratánál belülről, QR-kódos 
mesével 

Honlap: 

Honlapunkon heti rendszerességgel jelentetünk meg kulturális ismeretterjesztő tartalmakat, 
helyi aktualitásokat (havonta mintegy 30-35 címszó). 

 

 



2/3. sz. melléklet 
JFMK TÁVMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE  

2021. MÁRCIUS 31-IG 
 

Fel kell készülnünk arra, hogy 2021. év elején a COVID 19 járvány miatt bevezetett 
korlátozások nem teszik lehetővé személyes jelenléttel működtetni kulturális programjainkat 
és szolgáltatásainkat. 
 
Ezért tevékenységünket 2020. novemberében ismét áthelyeztük az online térbe, ahol napi 1-2 
poszt megjelentetését tervezzük, önálló tartalmak és közhasznú információk megosztásával. 
Fontos tudni, hogy az online tér különösen megköveteli a naprakészséget, az aktualitásra való 
gyors reakciót, ezért az itt megjelenő tartalmak ilyen időtávban még nem tervezhetők, „menet 
közben” alakulnak ki. Ezen tevékenységünk során a Völgyhíd tévével tervezünk 
együttműködni (pl. EFKZ újévi koncertjének közvetítése, Életakadémia, Víz világnapja, 
Chaplin koncert) 
 
Facebook 

1. Művelődő közösségek: 
- Saját csoportjaink rendszeresen jelentkeznek facebook oldalunkon online tartalmakkal 

(Szövő szakkör, Szivárvány színjátszó kör, Cip-cirip bábcsoport, Társasjáték klub, 
Kertbarát kör, Népiének-műhely). 

- Terembérleti/teremhasználati szerződéssel nálunk működő közösségek online 
tartalmait rendszeresen megosztjuk (Memória café, Kerekítő, Ringató, Dajkamesék, 
Jóga). 

- 2020-ban indított facebook csoportjainkat továbbra is működtetjük (Szenior klub, 
Családgarázs filmklub), rendszeresen osztunk meg tartalmakat, illetve ösztönözzük 
aktivitásra a csoport tagjait. 

 
2. Ismeretterjesztés: 
- Darnói Tibor előadása egészségvédelem-lelki egészség témában  
- Magyar Kultúra Napja Kiss Eszter színművésszel 
- Irodalmi teaházacska (3 alkalom) 
- dr. Konta Ildikó 3 részes videó-sorozata mindennapi pszichológiai témakörben 
- Ujvári Gabriella kertészmérnök 3 részes ismeretterjesztő sorozata 
- Életakadémia: Bunth Erzsébettel beszélget Szádváriné Kiss Mária (február) 
- Beszélgetés a Házasság hete biatorbágyi arcaival – Bolyki András+Kálló Eszter 

(február) 
- Víz világnapja (március 22.) - online bemutatók (kézműves-foglalkozás, EFI 

kvízjátéka, virtuális kirándulás Biatorbágy “vizes” helyein a Tájvédő Kör 
vezetésével), fotópályázat/rajzpályázat meghirdetése iskolák között 

 
 

3. Zenei/táncos programok: 
- Erkel Ferenc Kamarazenekar újévi koncertje 



- Chaplin klubkoncertek (amennyiben a Hangfoglaló programban támogatást nyerünk 
és program online térbe költöztetéshez hozzájárul a pályázatkezelő.) 

- Népzenei-néptáncos sorozat Strack Orsi, Kovács Gábor, Molnár Bálint, Csernók Klári 
és zenekara, Vizeli Balázs és barátai részvételével 

- Valentin napi lemezajánló online (virágénekek Kővári Eszter Sára) 
 
 

4. Egyéb rendezvények: 
- Falu disznótora (február 8.) – Bede Robi+Szőke Bandi gasztroshow- disznótoros 

szokásokat, történeteket, recepteket mesél. (Völgyhíd tévé felveszi) 
- Családi kézműves-foglalkozások havi egy alkalommal. 
- Faluház Galéria: zenei aláfestéssel, szöveges ismertetéssel ellátott vetítettképes 

összeállítások; bábos kiállítások a Faluház új épület bejáratánál belülről, QR-kódos 
mesével 

Honlap: 

Honlapunkon heti rendszerességgel jelentetünk meg kulturális ismeretterjesztő tartalmakat, 
helyi aktualitásokat (havonta mintegy 30-35 címszó). 
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