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BESZÁMOLÓ 
 

A Szepes Gyula Művelődési Központ tevékenysége 2012-ben ismét új feladattal bővült. A 

Közgyűlés a művelődési központot bízta meg a városi rendezvények és ünnepségek 

megszervezésével.  

A közművelődési feladatokra igénybe vehető épületek és telephelyek számában nem történt 

változás. Továbbra is a központi épület mellett, a Városi Galériában és a Lakótelepi 

Klubövezetben végezhettük feladatainkat.  

Az intézményi létszám tekintetében változás történt, három álláshellyel kevesebbet 

tölthettünk be 2012-ben. 

Alapvetően továbbra is feladatunknak tekintettük, hogy a helyi társadalom közösségi-, 

kulturális igényeire figyelve alakítsuk ki a művelődési- és a közösségi együttléteket. 

 

1. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS FELTÉTELRENDSZERE 

 

A művelődési központ központi épülete iránt továbbra is a nagyarányú igénybevétel a 

jellemző. Ebben az évben is több alkalommal kerültünk szinte megoldhatatlan helyzetbe, 

mind a terembeosztás, mind a technikai szükségletek biztosítása terén. Továbbra is igénylik 

technikai szolgáltatásainkat a civil szervezetek és a városi intézmények programjaikhoz. A 

technikai segítségnyújtás összeegyeztetése a saját programjaink technikai feladatainak az 

ellátásával, szintén nagyarányú alkalmazkodást és szervező, egyeztető munkát igényel. 

 

A feltételrendszer értékelése 

 

Az érdekeltségnövelő önkormányzati támogatásnak köszönhetően a színházterem 

színpadának területét megnövelhettük, mobil színpadi elemek beépítésével. Az előtér, az iroda 

és a kamaraterem hőszigetelését műanyag nyílászárók beépítésével oldottuk meg. 

Továbbra is problémaként jelentkezik a kistermek alacsony száma, valamint a színházterem 

fűtésének kérdése. Az egész épületre vonatkozóan gond a tető beázása. 

 

A Minaret látogathatóságát is a művelődési központ biztosítja Óvárosban. A műemlék 

lépcsője és a teret körülvevő vaskerítés állapota ebben az évben tovább romlott.  

 

Személyi feltételek 

 

 

Év A művelődési központ létszáma 

2010. 22 fő 

2011. 19,4 fő 

2012. 16,4 fő 

2013. 16,4 fő 

 

 

Az intézményben 4 fő felsőfokú végzettségű közművelődési szakember, 3 fő közművelődési 

munkát segítő munkatárs (ebből 1 fő középfokú végzettségű közművelődési szakember, 1 fő 

középfokú végzettségű és 1 fő egyéb felsőfokú végzettségű), valamint 4 fő gazdasági, 

ügyviteli alkalmazott (ebből egy fő gazdasági vezető), 3 fő műszaki munkatárs, 2 fő takarító 

és 1 fő négyórás takarító (Óvárosban) dolgozik.  
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Gazdálkodás 

 

 

E Ft 2010. tény 2011. tény 2012. tény 2013. terv 

Önkormányzati 

támogatás 

103 004 74 269 74 271 63 519 

Működési 

bevétel 

20 802 18 439 18 204 20 000 

Összköltségvetés 123 806 92 708 92 475 83 519 

 

 

A működési bevétel megoszlása az alábbiak szerint alakult:  

7 540 E Ft (2011-ben 7 300 E Ft) a jegy- és részvételi díj bevétele és 10 664 E Ft (2010-ben 

11 139 E Ft) az egyéb, terem- és eszköz hasznosításból származó bevétel. 

Amíg a jegy és részvételi díjakból származó bevétel kismértékben növekvő, addig az egyéb 

bevételek alakulása csökkenő tendenciát mutat. Mindez azt jelzi, hogy a közművelődési 

tevékenység tartós, kismértékben növekvő bevétele mellett, a terembér, illetve az eszközök 

bérbeadásából származó bevétel növekedésével nem, hanem annak csökkenésével kell 

számolnunk. 

 

 

Év Személyi juttatások E Ft (bér+ járulék) 

2010. tény 64 323 

2011. tény 52 603 

2012. tény 46 803 

2013. terv 43 293 

 

 

A kiadáson belül a személyi juttatások összege 46 803 E Ft-t (2011-ben 52 603 E Ft). A 

személyi juttatások az előző évekre is visszatekintve folyamatosan csökkennek, ahogy az 

intézményben foglalkoztatottak létszáma is csökkenő. Az intézményi összlétszámból az 

újonnan belépő telephely, a Városi Galéria működése, nyitva tartása három főt igényel (1 fő 8 

órás igazgatóhelyettes, 1 fő 7 órás és 1 fő 4 órás asszisztens), Óvárosban a Minaret nyitva 

tartására, valamint az iskolában a gondnoki, takarítói feladatok ellátása 1 fő 4 órás munkatárs 

alkalmazásával oldódik meg. 

 

 

Év Dologi kiadások E Ft  

2010. tény 62 895 

2011. tény 41 331 

2012. tény 42 804 

2013. terv 40 766 
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2. A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE  

 

2.1. Információs tevékenység 

 

A művelődési központban a hét minden napján információs ügyeletet működtettünk. 

Munkatársaink telefonon és személyesen nyújtanak felvilágosítást az aktuális programokról, 

eseményekről. A tábla szemlélteti az információs szolgáltatás statisztikai adatait. 

 

 

Év Igénybevevők száma 

2011. 8 850 fő 

2012. 8 950 fő 

 

 

Naponta átlagosan valamivel több, mint 25 érdeklődést tartunk számon, ez éves nyitva 

tartással számolva (350 nap X 25 fő), közel 9 ezer fő érdeklődik valamilyen helyi kulturális 

információ iránt az intézményben. 

2012-ben saját magunk készítettük fénymásoló segítségével a műsorfüzetet, takarékosságból 

elmaradt a korábban alkalmazott lakcímre való postázás.  

Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az Internet, ezért az 

intézmény fokozottabban figyelt az internetes megjelenésre. 

A lakosság számára internetes teret működtetünk, valamint épületünkben WIFI elérhetőséget 

biztosítunk. 

Folyamatosan frissítjük saját honlapunkat (www.szepesmk.hu), bővítettük e-mail 

szolgáltatásainkat is. Elektronikus formában juttatjuk el a műsorfüzetünket, s heti 

rendszerességgel hírlevelünket azokhoz, akik ezt igénylik.  

 

Honlapunk 2012. évi látogatottságát jelzik az alábbi adatok: 

A honlapra történt közvetlen megkeresés száma továbbra is növekvő, bár lassúbb mértékben. 

Feltételezhető, hogy a közösségi portálokon való megjelenésünk következtében konkrétan a 

honlapra történő visszatekintésre már nincs szükség, az információ más csatornán is elérte a 

látogatókat. A világhálón való megjelenést éppen a postaköltségeken való takarékosság miatt 

használjuk ki nagymértékben. 

Célunk, hogy rendezvényeink továbbra is minél szélesebb körben legyenek ismertek, s minél 

többen tudjanak tevékenységünkről, közösségeinkről, programjainkról. 

 

 

Év Közvetlen kattintások 

2009. 23 232 fő 

2010. 24 448 fő 

2011. 26 875 fő 

2012. 26 985 fő 

 

 

Folyamatosan megjelentünk a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

által működtetett erikanet.hu-n is. 

Mindig jelen vagyunk a helyi médiában (Érd TV, Rádió 6, Érdi Újság, Érdi Lap,) amelyek 

tudósítanak rendezvényeinkről, illetve előzetesen közlik programajánlatainkat.  
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2.2. Ismeretterjesztési tevékenység 

 

Folyamatos népszerűségnek örvendenek továbbra is az immár hagyományosnak számító 

egészségmegőrzéssel, természetvédelemmel, kertgondozással foglalkozó közösségeink, s a 

hozzájuk kapcsolódó rendezvények, valamint a számítógépes ismeretterjesztő programunk. 

 

A Vitalitás Klub az egyik legaktívabb klubunk, programjain a résztvevők száma meghaladta 

a kétszáz főt. A klub vezetője Makai József. 

 

A Kertbarátkör a település kertvárosi jellegére, valamint a kertjüket ápolni szeretőkre épít.  

2012-ben vezetőváltás történt. Ács Kata a kör eddigi vezetője lemondott, helyét Németh 

Antal, eddigi kertbarát köri tag vette át. 

 

A Kern Péter Kaktuszkör 2007 novemberében alakult meg Érden, hogy összefogja az érdi 

gyűjtőket. Számos kiállítást rendeznek országszerte, minden nagyszabású kaktuszos 

rendezvényen számon tartják őket. 

Az Érdi Napok keretében rendezték meg a Terménybemutatót, és a kaktuszkiállítást. A 

szakkörök tagjai e bemutatókra különleges növényeiket, terméseiket és az azokból készíthető 

ételeket mutatták be és kóstoltatták a résztvevőkkel. A kiállítás egy közösségi találkozás is 

egyúttal, amikor a növények iránt érdeklődők szakmai tanácsokat is kaphatnak a kiállítóktól.  

A programokon 10-15 kiállító vett részt, a látogatók létszáma kiállításonként elérte a 150 

főt.  
 

Folyamatos az érdeklődés a számítástechnikai ismeretterjesztő programjaink iránt.  

2012-ben 8 programon 60 fő vett részt.  
 

Ismeretterjesztő tevékenységünk része a Minaret megtekinthetőségének a biztosítása. A 

műemlék nyitva tartásáról az Óvárosban alkalmazott gondnok gondoskodik.  

A török torony látogatottsága elsősorban a tavaszi és az őszi időszakban a legmagasabb, ekkor 

érkeznek a különböző iskolás csoportok, akik minden esetben az ingyenes látogatást igénylik. 

Az érdi diákok szintén ingyenesen látogatják a Minaretet. 

 

A Minaret fizető látogatóinak száma csökkenő, 2012-ben 120, 2011-ben 385 fő, 2010-ben 

310 fő, mert a városba érkező turista és egyéb látogató csoportok is sok esetben kérnek 

ingyenességet.  

Az ingyenes látogatók száma továbbra is magas, 2011-ben 890 fő, 2012-ben 960 fő.  

 

Gyermekek részére két alkalommal szerveztünk agykontroll tanfolyamot, melyen a 

résztvevők száma összesen 50 fő volt.  

Angol nyelvi tanfolyamnak is helyszínt adtunk, 2 turnusban 18 fő gyermek vett részt.  

A felnőtteket heti rendszerességgel masszázstanfolyam, intimtorna és intim jóga kurzusok 

is várták, melyeknek összesen 23 állandó látogatója volt.  

Két „jobbagyféltekés” rajztanfolyam is indult felnőtteknek 17 részvevővel. 

 

2.3. Kiállítások rendezése 

 

Kiállításokat a művelődési központ két helyszínen rendez, a Városi Galériában, valamint a 

központi épületben. A Városi Galériában elsősorban képzőművészeti kiállításokra, míg a 

központi épületben természettudományos, iparművészeti jellegű, illetve amatőr 

képzőművészeti bemutatókra kerül sor. 
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A Városi Galéria a Szepes Gyula Művelődési Központ telephelyeként, önálló szakmai 

vezetéssel működik. Az év legfontosabb feladatát az új Galéria működési feltételeinek 

biztosítása, valamint szakmai programjának kialakítása jelentette. 

 

A kiállítási évad legsikeresebb, közönség-érdeklődést keltő bemutatói a Vörösmarty 

Gimnázium képzőművészeti pályát választó, volt diákjainak kiállítása, az Érdi Művésztelep 

kiállítása, az Asztal-Társaság Művészcsoport kiállítása, Kósa János festőművész kiállítása, 

valamint Nagy Imre Gyula festőművész kiállítása voltak. Ezek mellett jó szakmai és 

közönségérdeklődés kísérte az Országos karikatúra pályázat, a Kapos-Art Egyesület kiállítása 

bemutatkozását is. Műfaji szempontból színesítette a kiállítási programot a „Házasság hete” 

alkalmából megrendezett pályázattal egybekötött fotókiállítás, valamint a „Csodálatos 

természet” című ugyancsak fotóból összeállított kiállítási anyag.  

 

Az egyéni kiállításokat színes leporelló – Kósa János kiállítását katalógus – dokumentálta.  

A Budapesti Műszaki Egyetemmel és az érdi Főépítészeti Irodával történő megállapodás 

alapján az emeleti kiállító teremben helyt adtunk az egyetem urbanisztikai tanszékének Érd-

ófalu fejlesztéséhez kapcsolódó anyagának. 

Külföldi kiállítókat is fogadtunk, mint Wolfgang Henze, bonni képzőművész professzor 

anyagát, valamint a nagysikerű bonsai kiállítás magyar részvevőin túl, szlovák, német, horvát, 

olasz kiállítókat. A galériában bemutatkoztak a Párizsi68 Galéria dél-koreai művészei.   

 

A kiállításokon túl törekedtünk arra, hogy mind szélesebb körű tájékoztatással szolgáljuk a 

szakmai és szélesebb közvéleményt a Galéria munkájáról. Kiállításainkról rendszeresen 

beszámolt a helyi média. Ezen túl az országos elektronikus és nyomtatott sajtó figyelmét is 

felkeltette az új érdi galéria. Interjúk, híradások, méltatások jelentek meg a Magyar 

Nemzetben, az Új Művészetben, a Kortárs című folyóiratokban. 

 

A Galéria rendezvénytermében rendszeres és alkalmi rendezvényeknek adtunk otthont. 

Rendszeres közösségek: Szirmok Pedagógus Női Kórus, Fidesz Zöld Tagozat, Környezetvédő 

Egyesület Érd, és itt ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. A rendezvényteremben kézműves 

foglalkozásra, kiscsoportos klubfoglalkozásra adtunk még helyet. 

 

Kéri Mihály 

Városi Galéria vezető 

 

A Városi Galéria kiállításai 2012. 

 

2011. 11.25. – 2012. január 9.   VMG kiállítása 

2011. 12. 9. – 2012. január 17.  Érdi Művésztelep kiállítása 

2012. 01. 20. – 2012. 02. 20.   „Asztal-Társaság” kiállítása 

2012.02.11. – 2012.02. 19.   Házasság hete fotókiállítás 

2012.02.24. – 2012. 04. 02.   Kozák Attila kiállítása 

2012.03.30-tól     Érd Bölcsője – A Duna partján 

      (a Budapesti Műszaki Egyetem kiállítása) 

2012.04.06. – 2012.05.21.   Wrobel Péter kiállítása  

2012.05.10. – 2012.08.     Csodálatos természet” fotókiállítás  

2012.05.25. – 2012.08.13.   „Ez van! 2012” Csoportos kiállítás 

2012.08.17. – 2012.09.04.   Wolfgang Henze kiállítása 

2012.09.07. – 2012.09.24.   Kósa János kiállítása 

2012.09.27. – 2012.10.22.   Kőrösi Papp Kálmán kiállítása 

2012.10.26. – 2012.10.28.   Bonsai kiállítás 
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2012. 11.9. – 2012. 11.28.   Nagy Imre Gyula kiállítása 

2012.11.16. – 2012.12.7.   Dél-koreai művészek és Párkányi Péter  

2012.11.30. – 2013.01.15.   Kapos Art kiállítása 

 

Kiállítások művelődési központban 

 

A művelődési központ előterében:  

Május  Kaktusz és Orchidea kiállítás- és vásár a Kern Péter Kaktuszkör szervezésében 

Szeptember Egy helyszín két kiállítás címmel a Kertbarátkör és Kaktuszkör közös kiállítása 

Kamarateremben:  

Február  Hüllőkiállítás- és vásár 

Május  Tánc – Szentgyörgyi Erika festménykiállítása 

Május   Játékos tudomány – A fizika csodái interaktív kiállítás 

Szeptember  Shanghai 360º fotókiállítás 

Október  Irka Galéria az Irodalomkedvelők Klubjának kiállítása 

November  A Poly-Art Alapítvány kiállítása 

December  Betlehemes kerámia kiállítás  

 

A Kerámiasarok ez évben is számtalan kiállító számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget. 

2012-ben az alábbi kiállítások valósultak meg:  

Január   Ólomkristály-ötlettár Cserháti Gabriella üvegcsiszoló kiállítása 

Február  Az érték bennünk van V. Nagy Ilona ruha és textil kiállítása 

Március – április Tavaszköszöntő Szűcs Lászlóné keramikus kiállítása 

Május  A sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola kerámia szakkörének 

kiállítása  

Június – augusztus Képek a vitrinben Votin József kiállítása 

Szeptember  Agyaggal teremtünk világot A budafoki Mészáros László Képzőművészeti 

Egyesület Kerámia Szakosztályának kiállítása  

Október  Az agyagvirág művészete Polgár Ági kézzel alkotott agyagorchideái 

November  Textilszobrászat Mach Márti textilszobrász kiállítása 

December  Betlehem, Betlehem, a te határidba 

Combarro Eszter és D. Bukovszky Éva kiállítása  

 

Ez évtől nemcsak az Érden és a térségben alkotó keramikusok, hanem gyűjtők és makett 

készítők is teret kaphattak a bemutatkozáshoz. 

A Kerámiasarok látogatóinak száma továbbra is átlagosan napi 60 fővel számolva 21 000 fő, 

mivel az előtérben helyezkedik el a bemutató tér. 

 

A Fotógalériában ez évben is folytattuk az előtér belső folyosóján, fotó kiállításainkat. Ez a 

galériának nevezett kiállítási lehetőség is népszerű mind a látogatók, mind a fotósok körében, 

annak ellenére, hogy az elhelyezése továbbra sem kedvező.  

 

2012-ben az alábbi kiállításokat rendeztük:  

 

Február  Liska Balázs fotói 

Március   Magyarország tájai a Duna-Art Fotóklub kiállítása  

Június – augusztus  Madarak és Fák napja, kiállítás a Duna Art Fotóklub tagjainak fotóiból 

Szeptember   Szegmensek a Duna-Art Fotóklub kiállítása  

Október – 2013. január Érd képeslapokon fotópályázat anyagának kiállítása  

 

A kiállításokat a Duna-Art Fotóklub tagjai szerkesztik és rendezik. 
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A Fotógaléria látogatóinak száma: napi átlagban kb. 50 fő.  

 

Nemcsak képzőművészeti kiállításokat rendeztünk, hanem természettudományos jellegű 

kiállításokat is hirdettünk.  

Hüllőkiállítást mutattunk be egy héten keresztül, amelyre nagy érdeklődéssel jöttek óvodai- 

és iskolai csoportok egyaránt. A gyerekek nagy élvezettel figyelték a különböző állatokat, a 

legnagyobb sikert a királypiton aratta, melyet gondozói felügyelettel meg is simogathattak, a 

bátrabbak a nyakukba is tehették. 

Egy héten át vártuk az iskolai csoportokat és a családokat a Játékos tudomány – A fizika 

csodái című interaktív kiállításra. A látogatók korhatár nélkül, játékos formában 

ismerkedhettek a fizika törvényeivel és érdekességeivel.  

A kiállításokat összesen 650 fő látta.  

 

2.4. Művelődő közösségek tevékenysége 

 

A művelődő közösségek 2012-ben igazi civil szervezetté váltak. A közösségek vezetőinek 

munkájáért korábban biztosított tiszteletdíjat a művelődési központ költségvetéséből már nem 

finanszírozhatta. Ugyanakkor az összejövetelekhez biztosítottuk a helyiséget, országos és 

helyi pályázataikat elkészítettük. Ez évben is megrendeztük mindazokat a rendezvényeket, 

amelyek a csoportok fejlődését segítik és a melyek bemutatkozási alkalmat teremtenek 

számukra. 

Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a Térségi Énekkari és Népdalköri 

Találkozót, melyen új településként Sóskút is megjelent, valamint több új együttes is fellépett 

(Vörösmarty Gimnázium, Törökbálinti Vegyes Kar). 

 

A lakótelepen telephelyként működő Szövőműhely Tamaskáné Jakab Margit vezetésével, heti 

rendszerességgel szövőszakkört tart gyerekeknek és felnőtteknek. Itt sajátíthatják el a tagok a 

szövés technikáját, a különböző eszközök használatát.  

A kör tagjainak száma: 26. 

 

Havi rendszerességgel Kézművesklub is működik gyerekek és szüleik számára, a különböző 

kézműves technikák elsajátítására, mint papírmerítés, szalma-, gyékényfonás, batikolás, 

nemezelés, hajtogatás.  

Készítettek ajándékokat az egyes ünnepkörökhöz kötődően (kokárda, húsvéti kosárka, 

karácsonyfadíszek, angyalkák, Betlehem) és használati tárgyakat, játékokat (pompon, bojt, 

fonalbaba), s megismerkedhettek a résztvevők a kötés technikájával, a makramé alapjaival és 

süthettek mézeskalácsot. 

A Kézművesklub résztvevőinek száma: átlagosan 18 fő/9alkalom, összesen162 fő. 

 

Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 2012-ben megalakulásának 40 éves évfordulóját 

ünnepelte. 

Az asszonyok műsoraikkal folyamatosan részt vesznek a városi ünnepségeken, iskolai 

megemlékezéseken, gálaműsorokban.  

 

A Harmónia Vegyes Kar 2007 óta Végh Katalin vezetésével minden szerdán 

intézményünkben tartja próbáit, összejöveteleit. Létszámuk folyamatosan gyarapszik, több 

városi rendezvény szereplői, s maguk is szerveznek hangversenyeket. Az énekkar tagjainak 

száma: 25-40 fő.  

 

A Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus és a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar 

településünk német hagyományainak őrzői. A népdalkörök tagjainak száma: mintegy 60 fő. 
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Szirmok Pedagógus és Városi Női Kar többször szerepel városi rendezvényeken, adventi 

hangversenyeken a templomokban. 

Karnagy: Gáborné Harmath Aliz 

A kórus tagjainak száma: 40 fő. 

 

Az Irodalomkedvelők Klubja 2007 áprilisától működik, s azóta is töretlen érdeklődéssel 

vesznek részt tagjaik összejöveteleiken. Negyedévente Irka Újságot jelentetnek meg, irodalmi 

pályázatokat hirdettek klubszinten és tágabb körben is, s több alkalommal rendeztek 

könyvbemutatóval egybekötött irodalmi esteket alkalmanként több mint százfős közönség 

előtt. A klub tagjainak száma: 22-25 fő. 

 

 

A művelődési központban számos tánccsoport működik, a melyek különböző táncok 

megismertetését, megszerettetését vállalták fel: 

 Masters Sport Egyesület, Sárdi Anita vezetésével az akrobatikus rock and rollt 

ismerteti meg az óvodás és az alsó tagozatos gyerekekkel.  

 Érdi Torna Klub Szilágyi Erzsébet táncpedagógus irányításával működik, színpadi 

táncstúdiumok világába vezeti be az érdeklődő gyerekeket, fiatalokat. 

 Bonton Tánc Sport Egyesület Bóna János és felesége vezetésével, a társastánccal 

ismerteti meg az érdeklődőket. 

 Frutti TSE Somogyi Beatrix vezetésével évek óta sikeres a táncművészeti nevelés 

terén, a jazz balettel ismerteti meg a z érdeklődőket.  

 

A Varga Zoltán Rováskör előadásai 2012-ben is számos érdeklődőt vonzottak: 

 

 Dr. Varga Tibor: „…mert az vérrel virágozik…”Az ősi magyar vallás 

 Csepin Péter: Huszár és lovas csínyek és párbajok, végvári vitézi történetek 

 Dr. Bakanek György: Vedd a kezedbe… 

 Dr. Varga Tibor: A keresztény évkör húsvéti szokásai 

 Szörényi Levente: A Pilis titkai 2., a pilisi ásatások folyatása 

 Dr. Varga Tibor: „ kősziklából vizet fakasztani”- IV. Béla király 

 Friedrich Klára: Megalitok Tászok-tetőn,  

 Szakács Gábor megemlékezése Varga Zoltánról 

 Rostás László: Lehel kürtje és a Szent László legenda és faliképek azonossága" 

 

Több foglalkozást fordítottak a rovásírás gyakorlására. 

Résztvevők száma: 25-90 fő.  

 

A Bélyeggyűjtők Klubjának 2012-ben is fogadtuk a összejöveteleit, a találkozóit. A 

bélyeggyűjtők havonta egy alkalommal tartják összejöveteleiket. Ezek a találkozási alkalmak 

lehetőséget biztosítanak egymás gyűjteményeinek megtekintésére, a csere-berére és a hiányos 

sorozatok kiegészítésére.  

 

A kisgyerekeknek és szülőknek szóló klubfoglalkozások továbbra is népszerűek. Folytatta 

munkáját a Baba-mama Klub. Minden évben megrendezik intézményünkben az „Anyatejes 

Világnap” című rendezvényt, amely nagy sikert arat az érdi kismamák körében. 

A klub résztvevőinek száma 25-30 anyuka és gyermek. Az Anyatejes Világnapon 150 fő vett 

részt. 
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A Szepes Gyula Művelődési Központ 11 nyugdíjas klubbal tartja a kapcsolatot. 

Klubok létszáma változó, kb. 30-90 fő-ig. 

Összejöveteleik heti, kétheti, havi rendszerességgel történnek. A művelődési központ négy 

klubnak tud helyet adni, többiek iskolákban kaptak lehetőséget. Három klubnak továbbra is 

nagy problémát okoz a Parkvárosi és Érdligeti Közösségi Ház működésének megszűnte. 

Az Idősek Napja alkalmából műsoros együttlétet szerveztünk a klubok tagjainak. 

A klubokba járó nyugdíjasok száma: 800-1000 fő. 

 

2.5. Rendezvényszervezés 

 

Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. 2012 

márciusától a városi ünnepségek a Majális és az Utcabál megrendezését a művelődési 

központra bízta az önkormányzat. 

Folyamatosan nagy érdeklődés mellett hirdetjük a gyermekszínházi és a felnőtt-színházi 

bérletes sorozatokat, valamint a családi matiné gyermekszínházi előadásokat. A bérletes 

előadások mellett, az eseti színházi programokat és alkalmi irodalmi esteket is várják az 

érdiek és szívesen vesznek azokon részt. 

 

Vasárnapi, családoknak szóló rendezvénysorozatunk továbbra is osztatlan sikert arat a 

szülők körében, alkalmakat teremtetve a közös családi együttlétekre,  

Ebben az évben is igyekeztünk a kedvelt darabokat műsorra tűzni: 

- Mátyás király juhásza a Nevesincs Színház előadásában 

- „ Apa figyelj rám” – Halász Judit koncertje  

- Pöttyös Panni a SZÖSZ Társulat előadása 

- Mazsola és Tádé a Fabula Bábszínház már klasszikusnak számító előadása 

- Alma együttes gyermeknapi koncertje 

- Nagy akarok lenni - a Fabula Bábszínház előadásában 

- Nils Holgerson csodálatos utazása a Fogi Színháza előadásában 

- Halász Judit koncertje 

- Mikulásváró Huzella Péter énekessel 

A kilenc előadáson 1700 fő vett részt. 

 

A Micimackó Színház bérletes sorozat óvodásoknak és a kisiskolásoknak szól. 

Jellemzően egy bérletes programra, változatosan igyekeztünk összeállítani a sorozatot, 

figyelembe véve a gyerekek életkorát is. Mulathattak a gyerekek a Kolompos együttes 

farsangi műsorán, megnézhették, hogy készülődik Micimackó a húsvétra, láthattak táncmesét 

Jancsi és Juliskáról, és megnézhették a Kipkop és Kipikopik című bábmesét.  

A tavaszi és őszi bérletes előadásokon összesen 2000 fő vett részt. 

 

A „Színház az egész világ” címet viselő bérletes felnőtt színházi sorozatra minden bérlet 

elkelt. 2012-ben egy tavaszi és egy őszi sorozat indult.  

A sorozatban nyolc előadáson 3400 résztvevő vett részt. 

A tavaszi évadban az Osztrigás Mici, a Kései találkozás Huszti Péterrel és Piros Ildikóval, és 

a Mici néni két élete című előadások arattak osztatlan sikert. 

Az őszi évadban Az Isteni Sarah, a Gyógyír északi szélre, és A nagy négyes című darabok 

keltettek hangos visszhangot a színházat szeretők körében. 

 
2012-ben hagyományosan megrendeztük a Karácsony címet viselő irodalmi programot 

Szersén Gyula, Császár Angela részvételével. Az Érdi Napokon vendégünk volt Jankovics 

Marcell, aki munkásságáról, életéről beszélt. A vele való találkozást követően kezdtük meg 

„Az ember tragédiája” című filmje vetítését. 
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Az előadói programokon a résztvevői létszám: 450 fő. 

 

Az alkalmi, zenés szórakoztató rendezvények programsorozatunkban az előző évekhez 

hasonlóan idén is nagy sikert arattak vendégművészeink. 

Vendégeink voltak:  

- Zorán Körtánc- KOLO című lemezbemutató koncertjével 

 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán - „Életünk dalai”műsorával, 

 az Apostol együttes  

 Pitti Katalin 60 év 60 koncert műsorával. 

 

Két jótékonysági koncertnek is helyet adtunk: 

 Érdi Jótékonysági koncert- Grácia, Mona Lisa együttesek műsora 

 Jótékonyság koncert – Bolyki Brothers fellépése. 

 

2012-ben az alkalmi szórakoztató rendezvényeken összesen mintegy 1100 fő vett részt. 

 

Az év során több alkalommal zenés, táncos bálra hívtuk a szórakozni vágyókat, a társaságot 

kedvelőket. A Székely Bál, a Katalin Bál, és a Szilveszteri Bál mellett helyet adtunk más 

intézmények, civil szervezetek által szervezett zenés–táncos összejöveteleknek is. 

A művelődési központ kéthavi rendszerességgel fogadja a nyugdíjasklubok szórakoztató, 

táncos, báli összejöveteleit is.  

A táncos rendezvények száma: 13 alkalom, a résztvevők száma: 2450 fő. 

 

2.6. Táborok szervezése 

 

A táborok célja elsősorban, hogy a családok helyben, a szünidőben meg tudják oldani 

gyermekeik napközbeni felügyeletét, másrészről ezek a programok tartalmas időtöltést, 

színvonalas kikapcsolódást nyújtsanak. 

A tapasztalatok, visszajelzések mind azt mutatják, hogy a táborokra nagy szükség van.  

2012-ben két turnusban rendeztük meg a kiemelkedően nagy érdeklődésre számot tartó 

Kézműves tábort. Az egyik turnus félnapos volt és 12 óráig szervezte a foglalkozásait, a 

másik tábor viszont egész napos elfoglaltságot biztosított. E táborban gondoskodtunk a 

gyerekek egész napos ellátásáról és a különböző programokról, foglakozásokról. Az 

ebédeltetést a Központi Kávézóval közösen oldottuk meg. 

Lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy a szülők egy-egy napra is elhozhassák a gyermeküket.  

A táborokban 40 gyermek vett részt. 

 

2.7. Nem programszerű tevékenység 

 

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy szívesen térnek be hozzánk a látogatók csak a látogatás 

kedvéért vagy beszélnek meg az előterünkben találkozót civil polgárok, szervezetek 

képviselői. Információs szolgálatunkban a településen megjelenő újságokat, folyóiratokat, 

magánszemélyek és vállalkozások kiadványait, hirdetéseit helyezzük el a csak tájékozódni 

betérők számára vagy a programokra várakozók szabadidő-eltöltése érdekében. 

A lakossági, intézményi és más civil szervezetek hirdetései számára ingyenes falfelületet 

biztosítunk továbbra is.  

Részben az agora funkciót szolgálják az előtérben elhelyezett kiállításaink, Szepes Gyula 

festményeinek sora, Hincz Gyula szőnyegének bemutatása, a Fotógaléria és a kerámia sarok 

kiállításai. 
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Az előtérben a használt számítógépeket lecserélve, három új számítógépen ingyenes internet-

használatot biztosítunk az információkeresők, internetes kapcsolatot ápolók számára, valamint 

WiFi szolgáltatást működtetünk. 

 

Kaktuszkertünket a Kertbarátkör és a Kern Péter Kaktuszkör hozta létre és gondozza, 

melynek megtekintése minden látogató számára ingyenes. 

 

2008 januárjában hívtuk életre havi rendszerességgel a baba-mama börzéket, melynek 

sikere Érd határain túl is ismert. 
Célunk az volt, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek egy olyan tér kialakításával, ahol 

gyermekeik feleslegessé vált, megunt, kinőtt ruháit, cipőit, játékait, baba felszereléseket el 

tudják adni, cserélni egymás között.  

A börzéken alkalmanként 200-300 fő vesz részt vásárlóként. 

 

2.8. Kiegészítő szolgáltatások 

 

A művelődési központ adottságait és lehetőségeit más célra és más intézmények javára is 

hasznosítjuk.  

Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek, 

magánszemélyeknek, amennyiben szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe.  

Nagy érdeklődés mutatkozik azok iránt a közös anya és kisgyermekes programok iránt, 

amelyek zenés, ritmusos, játékos-sport jellegűek, mint pl. a Kerekítő, Ringató, Bukfenctorna 

foglalkozások.  

E rendszeres foglalkozásokra vállalkozók bérlik az intézménytől a termet.  

Alkalomszerűen van vásár és termékbemutató épületünkben, mely rendezvények pénzügyi 

bevételeinket növelik és lakossági igényt elégítenek ki. 

 

A művelődési központot a városi közoktatási intézmények is igénybe veszik rendezvényekre. 

A művelődési központ épületében szívesen rendezik a kisebbségi önkormányzatok és a civil 

szervezetek programjaikat.  

Rendszeres a kapcsolatunk az Ága-Boga Nagycsaládos Szervezettel, a 

Mozgáskorlátozottakkal, a Keresztény Értelmiségiek Érdi Szervezetével, a Környezetvédő 

Egyesülettel, a nemzetiségi önkormányzatokkal.  

 

3. A 2012. ÉV STATISZTIKAI ADATAI 

 

Az összlátogatói és résztvevői létszám alakulása 2012-ben. 

 

Rendszeres művelődési formák látogatói 22 387 fő 

Ismeretterjesztő programok résztvevői  1 329 fő 

Rendezvények, kiállítások, műsorok 

résztvevői 

57 003 fő 

Szolgáltatások igénybe vevői 12 136 fő 

Táborok résztvevői 29 fő 

Külső szervek tevékenységén résztvevők 47 985 fő 

Összlátogatói szám 140 869 fő 
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MUNKATERV 
 

4. TERVEZÉSI ALAPELVEK 

 

Munkatervünk összeállításának szempontjai: 

 figyelmet fordítunk eddig elért eredményeinkre,  

 meg kívánjuk őrizni rendezvényeinket, közösségeinket, amelyek értéket képviselnek, s 

amelyek elnyerték látogatóink elismerését,  

 figyelembe vesszük a tevékenységre fordítható költségvetési keretet. 

 

 

5. SZAKMAI MUNKA TERVEZÉSE 

 

5.1. Információs tevékenység 

 

Információs ügyelet a művelődési központ teljes nyitvatartási idejében, hétköznap és 

hétvégén. 

Felelősei: információsok 

Határidő: folyamatos 

 

Az információs gyűjti az intézmény, valamint a város kulturális eseményeinek leírását, 

adatait, a véleményeket, javaslatokat személyes és írásos formában. 

Véleménykérő kérdőívet készít és összegzi a kitöltött példányokat az év rendezvényeiről, 

programjairól, az intézmény egész tevékenységéről. 

Felelőse és koordinátora: Száraz Istvánné 

Határidő: folyamatos 

 

Ingyenes Internet-használati tér a lakosság részére a művelődési központ előterében. 

Felelőse: az információ munkatársai 

Határidő: folyamatos 

 

Programjainkról szórólapokat, műsorfüzetet jelentetünk meg a központi épületben és a 

Lakótelepi Klubövezetben működő közösségek aktuális programjairól. A városi 

rendezvényekre meghívó és szórólap készül. 

Felelőse: művelődésszervezők 

Határidő: folyamatos 

 

Részt veszünk a Műemléki Világnap és a Kulturális Örökség Napjai programjában, 

szerepeltetjük az országos eseménysorozatról megjelenő információs kiadványban a minaret 

leírását, fotóját.  

Felelős: Szedlacsek Emília 

Határidő: az eseményekre való jelentkezés határideje 

 

Honlapok működtetetése és oldalainak folyamatos frissítése, reagálás a külső jelzésekre 

(www. szepesmk.hu), aktualizáljuk programjainkat. A honlapon regisztrálóknak havi és heti 

ütemezésben küldünk hírlevelet e-mail címűkre az aktuális programokról. 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

 



Szepes Gyula Művelődési Központ 
 

 

 

15 

 

 

Reklámtevékenység, kapcsolattartás az elektronikus és írott sajtó képviselőivel. 

Felelőse: Szedlacsek Emília 

Határidő: folyamatos 

 

5.2. Ismeretterjesztési tevékenység 

 

Folyamatosan hirdetjük számítástechnikai ismeretterjesztő programjainkat melyek iránt 

folyamatos az érdeklődés. Keressük a pályázati lehetőségeket hogy, folytathassuk a 

nyugdíjasoknak meghirdetett ingyenes és kedvezményes programot.  

Vezetője: Nagy Éva 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

Az előző évek sikerein felbuzdulva újra hirdetjük a Gyermek agykontroll – tanfolyamot. 

Vezetője: Kovács Erika, agykontroll-oktató 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: folyamatos, a meghirdetésre 2013. január 

 

Vitalitás Klub 

A klub a természetes életmód népszerűsítője, a klubtagokkal ezen életmód előnyeit, szokásait 

ismerteti meg heti foglalkozások és meghívott előadók által tartott előadások keretében. 

Évente egyszer Egészségnapot szerveznek, ahol különböző kezeléseken, állapotfelmérésen, 

tanácsadásokon vehetnek részt az érdeklődők.  

Ez évben is szervezünk előadást, s Egészség napot. 

Vezetője: Makai József természetgyógyász 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

Kern Péter Kaktuszkör 

Foglalkozásaikat kéthetente tartják, részt vesznek kaktuszgyűjtő találkozókon. Ez évben 

májusban kiállítást és szakmai találkozót tartanak. Gyűjtemények és kiállítások 

megtekintésére közös kirándulásokat és látogatásokat szerveznek.  

Továbbra is gondozzák a művelődési központ melletti Kaktusz-és pozsgásnövény kertet. 

Vezetője: Jokhel Csaba 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

Kertbarátkör 

Heti foglalkozások keretében végzik tevékenységüket, az Érdi Napokon Terménybemutatót 

tartanak, ők gondozzák a Czabai-kertben a Madárbarát kertet és a művelődési központ 

kaktuszkertjét, a Kaktuszkör tagjaival közösen. 

Vezetője: Németh Antal 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: folyamatos 

 

Baba – mama klub 

Elsődleges célja, hogy összefogja a kisgyermekes anyukákat, családokat. Az együttlétek 

mellett meghívott előadóktól kaphatnak a résztvevők (gyógyszerész, óvónő, pedagógus, 

gyermekorvos) hasznos tanácsot.  

Vezetője: Stibrányi Mártonné védőnő  
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Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

5.3. Kiállítások rendezése 

A 2011-ben augusztus 20-án átadott Városi Galéria most már, az elmúlt időszak tapasztalatai 

birtokában tervezheti 2013. évi munkáját.  

A feladatokat döntően a mellékelt kiállítási terv határozza meg. Ennek fő szempontja, hogy a 

tárlatok bemutassák a kortárs képzőművészet korszerű hangvételű megnyilvánulásait, helyi és 

országos értékeit. 

A Galéria szakmai kapcsolatainak bővítése (művészeti szervezetekkel, kiállítóhelyekkel, 

alkotóművészekkel) a továbbiakban is fontos feladatunk.  

Az elmúlt évhez hasonlóan a tájékoztatás helyi és országos fórumai segítségével 

népszerűsítjük a Galéria munkáját, a kiállításokat és a kapcsolódó programokat. 

Az emeleti rendezvényterem használata az üzemeltetővel közösen történik, így a 

rendelkezésünkre álló időben a kiállításokhoz kapcsolódó eseményeket (előadások, művész 

közönségtalálkozók) tervezünk.  

Az előtérben – amennyiben annak feltételei adottak – internet-hozzáférést biztosítunk, 

valamint művészeti témájú dvd-k bemutatását is lehetővé tesszük. 

Az épületben megnyílt kávézó-étteremben, a galériában eddig kiállító művészek alkotásaiból 

értékesítéssel egybekötött kiállításokat tervezünk.  

A Városi Galéria (az EU-s pályázatban foglaltak szerint) nonprofit működésű, és egyelőre 

bevételi lehetőségei nem tisztázottak. Ezért a munkaterv mellé csatolt költségvetés csupán a 

kiállítások-szakmai feladatok költségeit tartalmazza. 

Kéri Mihály Városi Galéria vezető 

 

Kiállítási terv 2013. 

 

2012. november 30. – 2013. január 

15. 

KAPOS-ART csoportos kiállítása 

2013. január 25. – február 25. TÉLI TÁRLAT 

Érd és vidéke képzőművészeinek kiállítása 

2013. március 1. – április 22. Karsch Manfred festőművész  

2013. április 5. – április 22. Budapesti Műszaki egyetem 

tanulmányterveinek kiállítása (Emeleten) 

2013. április 26. – június 24. Aknay János festőművész 

Kalmár János szobrászművész 

2013. július 13. – július 28. Érdi Művésztelep 

2013. augusztus 15. – szeptember 10. Zalavári József szobrászművész 

2013. szeptember 13. –szeptember 30. 

2013. szeptember 13. –szeptember 20. 

Érdi Művésztelep kiállítása 

Bélyeges téglák kiállítása (Emeleten) 

2013. október 4. – október 28. CAFFART Csoport 

2013. október 18. – november 4. Arató Zsolt fotókiállítása 

2013. november 8. – december 2. Magyar fotóművészeti kiállítás 

2013. december 13. – 2014. január 20. Hudák Mariann festőművész kiállítása 
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Felelős: Kéri Mihály 

Határidő: értelemszerűen a kiállítások megnyitásához kapcsolódóan 

A művelődési központ kamaratermében megrendezendő kiállítások: 

 

Február Tálosné Violányi Mariann kiállítása 

Március Március 15-iki gyerekrajz pályázat anyagának kiállítása 

Április   Kaposi Eszter kiállítása 

Május   Tánc Világnapja 

Szeptember  A művelődési központ tevékenysége fotókon 

Október  Irka Galéria, az Irodalomkedvelők Klubjának szervezésében 

November 15 éves a Szövőműhely  

December  A Poly- Art alapítvány alkotóinak kiállítása 

Határidő: értelemszerűen a kiállításokhoz igazodva egy hónappal 

Felelőse: Lukács Orsolya 

 

Kerámia kiállítások 

Havonta megújuló kamara jellegű, iparművészeti – elsősorban kerámia – kiállítást szervezünk 

a művelődési központ előterében.  

Témában is gazdagítjuk és új kiállítókat is hívunk az előtérben kialakított kiállítósarokba. A 

többféle technikával (népi, archaikus, szakrális üveg, raku) készített kerámiák mellett 2012-

ben patchwork munkából és kisméretű festményekből összeállított kiállításainkat is 

megtekinthetik az ide látogatók.  

Határidő: értelemszerűen a kiállításokhoz igazodva egy hónappal 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Fotógaléria 

Folytatjuk a Fotógalériában a kiállítások szervezését, négy kiállítást hirdetünk, a Fotókörrel 

közösen. 

Határidő: meghirdetés értelemszerűen a kiállítások előtt 

Felelőse: Lukács Orsolya 

 

5.4. Művelődő közösségek 

 

Bukovinai Székely Népdalkör 

Az együttes a próbáit folyamatosan megtartja. Megrendezzük idén is hagyományos kosaras 

báljukat. 

Rendezvények: próbák heti rendszerességgel 

Felelőse: Szedlacsek Emília 

 

Harmónia Vegyes Kar 

Szeretnék tovább bővíteni repertoárjukat és ismertségüket növelni. Több meghívásuk van 

kórustalálkozókra. 

Vezetője: Végh Katalin 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Határidő: értelemszerűen 

 

Szirmok Pedagógus és Városi Női Kar 

Továbbra is ápolni kívánják a kapcsolatot más pedagógus szerveződésű énekkarokkal. 

Készülnek a helyi és a térségi fellépésekre és a Kistérségi énekkari találkozóra. 

Vezetője: Gáborné Harmath Aliz 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Határidő: folyamatos 
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„Rosenbrücke” Német Nemzetiségi Énekkar 

2013-ban is több szereplésre készülnek Érden a Sváb Bálon, Törökbálinton a Nemzetiségi 

Találkozón és a Német Nemzetiségi Országos Találkozón. 

Karnagy: Pataky István 

Információ: Eszes Mária 

Határidő: folyamatos 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta  

 

Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus 

Ez évben is szívesen lépnek fel találkozókon, a rendszeres próbák mellett. 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Határidő: folyamatos 

 

Frutti Jazzbalett Együttes 

A rendszeres versenyek mellett, továbbra is nagy gondot fordítanak a csoportba érkezők 

mozgáskultúrájának a fejlesztésére, s szeretnének minél több rendezvényen fellépni. 

Vezetője: Somogyi Bea 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Határidő: értelemszerűen 

Határidő: folyamatos 

 

Táncszínház 

Az ez évi cél, a gyermekek tánctudását még magasabb szintre emelni, a színpadi 

gyakorlatukat fellépésekkel és versenyekkel továbbfejleszteni. Vezetőjük arra törekszik, hogy 

a technikai tudás mellett a gyermekek megtanulják önkifejezésre is használni a tánc nyelvét. 

Szeretné, ha minél több gyermek átélhetné a mozgás és a színpad örömeit, remélve, hogy egy 

napon táncot, mozgást szerető felnőtt válik belőlük. 

Vezetője: Szilágyi Erzsébet 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Határidő: értelemszerűen 

 

Bonton Tánc- Sport Egyesület 

Az együttes minél több gyermeket szeretne a tánc nyelvével megismertetni és 

kezdeményezőként részt vesz a Tánc Világnapja programon. 

Vezetője: Bóna János és Bóna Jánosné 

Felelőse: Száraz Istvánné 

Határidő: értelemszerűen 

 

Duna-Art Fotóklub 

A rendszeres találkozások mellett kiadványok szerkesztése és hat kiállítás összeállítása 

szerepel ez évi programjukban.  

Vezetője: Körmendy Zizi 

Felelőse: Lukács Orsolya 

Határidő: értelemszerűen 

 

Irodalomkedvelők Klubja 

A klub továbbra is támogatja a saját versek és kedvenc versek egymás közötti megosztását. 

Hagyományosan karácsonykor meghívott előadóval irodalmi estet tartanak, továbbra is 

kiadják újságjukat. 
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Vezetője: Daróci Lajosné 

Felelőse: Lukács Orsolya 

Határidő: folyamatos 

 

Szövőműhely  

Ez évben az eddigi tevékenységüket bemutató kiállításra készülnek. Foglalkozásaikat heti 

rendszerességgel tartják, megyei kiállításokon vesznek részt, általános iskolásoknak 

pályázatokat hirdetnek és kiállítást szerveznek a művelődési központban. 

Vezetője: Tamaskáné Jakab Margit népi iparművész 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: értelemszerűen 

 

Kézműves Klub 

A klub foglalkozásait ez évben is a Szövőműhelyben tartja havonta egy alkalommal. A 

foglalkozásokon kézműves technikákkal és természetes anyagokkal ismerkedhetnek meg a 

gyerekeket és szüleiket. Hasznos tárgyakat, játékokat, díszeket készítenek, felelevenítve 

azokat a népi hagyományokat is, amelyek egy-egy ünnepkörhöz, jeles időponthoz kötődnek 

(kiszebáb, madáretető, madárijesztő, Betlehem, karácsonyfadíszek). 

Vezetője: Tamaskáné Jakab Margit népi iparművész 

Felelőse. Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: értelemszerűen 

 

Nyugdíjas Klubok 

A település minden nyugdíjas klubjával kapcsolatot tart és pályázati munkájukat koordinálja 

intézményünk.  

Nyugdíjas Klubok: 

 Életet az Éveknek Magányosok és Nyugdíjasok Klubja 

 Életmód Klub 

 Vakok-és Gyengénlátók Klubja 

 Siketek és Hallássérültek Klubja 

 Béke Nyugdíjas Klub és Parkvárosi Fenyves Klub 

 Pedagógus Nyugdíjas Klub 

 Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub 

 Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub 

 Barátkozzunk Nyugdíjas Klub 

Felelőse: Szedlacsek Emília 

Határidő: értelemszerűen 

 

5.5. Rendezvényszervezés 

 

Mivel érezhető a látogatóink igénye és érdeklődése a színházi programok, valamint az olyan 

előadóestek iránt, ahol színészekkel, zenészekkel találkozhatnak, ezért e területre a 2013-as 

évben is figyelmet fordítunk, annak ellenére, hogy ezen programoknak pénzügyileg 

rentábilissá kell válniuk.  

 

„Színház az egész világ”színházi bérletsorozat 

A három előadásból álló bérletes színházi sorozatot felnőttek részére, tavasszal és ősszel 

indítjuk. 

Határidő: tavaszi sorozat meghirdetése januárban, az őszi sorozat meghirdetése augusztusban. 

Felelőse: Szedlacsek Emília 
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Könnyűzenei és szórakoztató rendezvények 

2008-ban új kezdeményezésként indítottuk be könnyűzenei és szórakoztató jellegű önálló 

estjeinket és műsorainkat, melyek legnagyobb örömünkre nagy sikert aratnak. 

Ez évben vendégeink lesznek Koncz Zsuzsa, Tolcsvay László és együttese 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta  

Határidő: a meghirdetésre január és szeptember 

 

Micimackó Színház – gyermekszínházi bérletsorozat 

A gyermekekkel való foglalkozás keretében az elmúlt években számos óvodával és iskolával 

már szinte személyre szóló napi kapcsolatot alakítottunk ki. Havi rendszerességgel rendezünk 

számukra előadásokat, ahol neves bábművészek, bábszínházak és előadók tartanak műsorokat 

nagy sikerrel.  

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta  

Határidő: a meghirdetésre január és szeptember 

 

Családi vasárnapok színházi előadásai:  

A művelődési központ életében továbbra is hangsúlyos szerep jut a gyermekes családokkal 

való foglalkozásnak. Havi rendszerességgel szervezünk rendezvényeket családok számára, 

ahová neves bábszínházakat, együtteseket, művészeket hívunk meg, nem elfelejtve azt az 

alapelvet, hogy kizárólag színvonalas műsorokat szervezzünk. A „Családi vasárnap” 

rendezvénysorozat előadásain fellépő színházak és előadók között már hagyománynak számít 

az elmaradhatatlan az évi két Halász Judit koncert. 

Határidő: értelemszerű 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Városi, regionális és országos versenyek 

 

Az érdi diákoknak rendezzük – immár hagyományosan – a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 

a „Mai magyar költők” versmondó versenyt. Májusban Bíró András 90. születésnapja 

alkalmából vers- és prózamondó versenyt is hirdetünk. Úgy érezzük egyre nagyobb az igény 

ezekre az alkalmakra, hiszen a versenyek kiváló lehetőséget teremtenek a gyerekek számára a 

szereplésre, a bemutatkozásra és a megmérettetésre.   

Határidő: 2013. január és április 

Felelőse: Lukács Orsolya 

 

Kistérségi Népdalköri és Kistérségi Énekkari Találkozó  

Hagyományteremtő céllal hirdettük meg ezt a versenyt, melynek fődíja a vándorserleg. 

Határidő: 2013. ősz 

Felelőse: Száraz Istvánné 

 

Ügyeskedj! Kézműves foglalkozások 

Neves ünnepekhez kötődően hirdetjük általános iskola alsó tagozatába járó gyerekek részére, 

hogy ezzel is segítsük a pedagógusok munkáját, fejlesszük a gyermekek kézügyességét, 

kreativitását. Évente két alkalommal Anyák Napjához és Karácsonyhoz kötődően tartunk 6-6 

osztálynak foglalkozást. 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

Határidő: értelemszerűen a rendezvények előtt egy hónappal, a műsorfüzetben 

 

Városi rendezvények 

A művelődési központ a városi ünnepségek rendezője. 

Az alábbi ünnepségeket rendezzük meg: 
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 Elhurcoltak Napja 

 Március 15 

 Majális 

 Hősök Napja 

 Trianon Emléknap 

 Augusztus 20. 

 Érdi Napok 

 Október 6. 

 Október 23. 

Időpontja: az ünnepségek időpontja 

Határidő az előkészítésre: értelemszerűen az ünnepek időpontja előtt 

Felelős: Szedlacsek Emília, Czinderné Tassi Beáta, Lukács Orsolya, Kiss Erzsébet. 

 

5.6. Táborok szervezése 

 

Nyári Kézműves Tábor 

Több éve szervezzük sikeresen ezt a tábort, elsősorban a 7-14 éves korosztálynak. Júliusban 

és augusztusban egy-egy héten keresztül a gyerekeknek lehetősége van arra, hogy különleges 

kreatív kézműves technikákat megismerjenek és kipróbálhassanak (decoupage technika, 

quilling papírtechnika). Igény esetén, ebédelési lehetőséget is biztosítunk.  

Vezetője: Soós Regina és Lakatos Gyöngyi 

Határidő: 2013. május 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

 

5.7. Nem programszerű tevékenység 

 

Baba-mama börzék 

A kisgyermekes családok segítésére hívtuk életre a börzéket havi rendszerességgel, melynek 

célja, hogy a kismamák egymás között eladhassák, elcserélhessék gyermekeik kinőtt ruháit, 

így nyújtva segítséget a „családi kassza könnyítésére”. 

2013 őszétől új kezdeményezésként egy Tinibörzét is meghirdetünk.  

Határidő: értelemszerűen havonta 

Felelőse: Czinderné Tassi Beáta 

 

5.8. Kiegészítő jellegű szolgáltatás 

 

A művelődési központ e tevékenységéből bevételének átlagosan egyharmad részét teremti elő, 

ezért hárul nagyarányú figyelem a terület irányítási és szervezési feladataira. Termeinket, 

eszközeinket ebben az évben is bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek, 

magánszemélyeknek, amennyiben szakmai tevékenységünket ez nem szorítja háttérbe.  

Fogadjuk mindazokat a kisgyermekes programokat, amelyek zenés, ritmusos, játékos-sport 

jellegűek, mint pl. a Kerekítő, Ringató, Bukfenctorna és a Csörgő Szülőhangoló. 

Kiadjuk termeinket, elsősorban előterünket vásárra és termékbemutatóra. Fogadjuk a városi 

intézmények rendezvényeit, a művészeti együttesek, kisebbségi önkormányzatok és a civil 

szervezetek programjait. Hangtechnikánkat, színpadunkat, berendezéseinket szintén 

bérbeadással hasznosítjuk. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Száraz Istvánné, Kiss Erzsébet 
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6. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT, GAZDÁLKODÁSÁT IRÁNYÍTÓ 

MUNKAFELADATOK 

 

Ez évben az intézmény működésében és gazdálkodásában ismételten a költséghatékonyságon 

van a hangsúlyt, a szakmai munkában pedig a közösségi, kulturális feladatok jó színvonalú 

ellátása a cél.  

Új feladatként jelentkezik, hogy az intézmény a Minősített Közművelődési Intézmény Cím 

elérésére pályázik. 

 

A vezetői ellenőrzések kiterjednek az intézmény egész tevékenységére.  

 

A szakmai munka területén: 

 munkatervi feladatok megvalósítására, 

 rendezvények tervező dokumentumainak meglétére, 

 szakmai dokumentumok vezetése (közösségek naplói, teremnyilvántartás, műszaki 

igények bejelentése). 

Felelősei: az igazgatóhelyettesek 

Határidő: folyamatos 

 

A gazdálkodás területén: 

 az egyes rendezvények bevételének és kiadásának alakulása, 

 az intézményi bevételek és kiadások alakulása, 

 a gazdálkodás szabályozottsága. 

Felelőse: a gazdasági vezető, igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

Az intézmény egészének működése területén: 

 a munkarend szabályosságára, a szabadságok rendjére, 

 az ügyeleti rend kialakítására, 

 a telephelyek működésének átalakítására, 

 a szabályzatok átvezetésére. 

Felelőse: az igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

Az intézményi kockázatelemzés felülvizsgálata alapján a határidőknek megfelelően 

gondoskodunk a feladatok végrehajtásáról. 

Felelőse: műszaki vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

Érd, 2013. február 25. 

 

 

 

 

 

 

       Szedlacsek Emília 

        igazgató 


