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Bevezető
A Képviselő-testület 2017. január 1-től - harmadik alkalommal – bízott meg Biatorbágy közművelődési
intézményének vezetésével. A Képviselő-testület döntése értelmében szintén ettől a naptól működik az intézmény
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ elnevezéssel, tisztán közművelődési feladatokat ellátva. 2018.
január 22-én pedig az Emberi Erőforrások Miniszterétől megkapta a Minősített Közművelődési Intézmény Címre
jogosító tanúsítványt. A cím, amely három évre szól, az intézmény 2016-17. évi működését minősíti és a
rendezvényszervezői tevékenységét ismeri el, ugyanakkor a jövőre tekintve felelősséget és kötelezettséget jelent a
szervezet egésze és a személyes vezetői munkám szempontjából egyaránt.
A belső szervezeti folyamatok mellett 2018-ban a külső jogi környezet is változott, ami jelentősen befolyásolja a
2019. évi tervezést. Változatlan azonban az intézmény munkatársi közösségének elkötelezettsége a közösségépítés
és a minőségi kultúraközvetítés mellett, valamint felelős vezetőként továbbra is törekszem a szervezet fejlesztésére,
hatékonyságának növelésére.

I. Alapvető feltételrendszer
A Juhász Ferenc Művelődési Központ működésének jogszabályi feltételrendszere
- 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
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A Juhász Ferenc Művelődési Központ működésének tárgyi-technikai feltételrendszere
- 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.
- 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
A Juhász Ferenc Művelődési Központ működésének személyi feltételrendszere
- 14 fő Kjt. szerinti munkavállaló (4 fő szakmai, 1 fő pénzügyi és 9 fő műszaki-technikai munkatárs)
- 1 fő Mt. szerinti szakmai munkatárs
- 4 fő Mt. szerint foglalkoztatott információs munkatárs (1 fő hatórás, 3 fő négyórás státuszban)
- alkalmi kisegítők megbízásos jogviszonyban
A Juhász Ferenc Művelődési Központ működésének 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.

II. Intézményi stratégia
Az intézmény hosszú távú stratégiája a 2018-as év alapján felülvizsgálva az alábbiakban határozható meg.
Jövőkép: A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város egyedi arculatú, emblematikus intézménye, a
helyi azonosságtudat meghatározó eleme és a közösségépítés bázisa.
Küldetésnyilatkozat: A Juhász Ferenc Művelődési Központ a város kulturális életének központi szervezője, háttere
és helyszíne a civil közösségek működésének, színtere a helyi lakosság mindennapi szabadidő-eltöltési
tevékenységének, állomás, találkozási pont és kapcsolatteremtési színtér az egyének, illetve a helyi társadalom
különböző szereplői számára. Működésének alapja az értékőrzés, az értékközvetítés és az értékteremtés, amely által
hozzájárul Biatorbágy népességmegtartó képességének erősödéséhez.
Az intézmény átfogó célja az „összefogás – megújuló képesség – fenntartható működés” kulcsszavakkal írhatók le.
Összefogás: a Juhász Ferenc Művelődési Központ közösségépítő, kultúraszervező, koordináló szerepével segíti a
lokálpatriotizmus erősödését a városban. Megújuló képesség: a hagyomány és a modernitás harmonikus
összekapcsolása mellett érzékenyen reagál a helyi társadalom változásaira, innovatív kezdeményezéseivel
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gazdagítja a helyi közösség művelődését.

Fenntartható működés: a folyamatos, arányos fejlesztés mellett a

működéshez szükséges források megfelelő módon és időben történő biztosítására törekszik.
Alapfeladatait a minőségirányítási elvek szerint, tevékenységi körökre bontva végzi: ismeretterjesztő alkalmak,
kiállítások, rendezvények szervezése, művelődő közösségek életre hívása, működésük animálása, közösségi
információs szolgáltatás végzése, lakosság számára helyiségek és eszközök bérbe adása, valamint irodai
szolgáltatások biztosítása.

III. Munkaterv 2019.
Az intézmény 2019. évi munkaterve a fenti alapelvekhez illeszkedve készült, és a 2018-as évre vonatkozó
összefoglaló helyzetelemzésre (Erősség-gyengeség elemzés 1.sz. melléklet) építve határozza meg az aktuális
feladatokat.
1. A vezetés
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként a hatékony működés érdekében a demokratikus vezetésre
törekszem, amelynek legfontosabb eleme a bizalmi légkör megvalósítása. Munkámat közvetlenül segíti az
igazgatóhelyettes, és szoros együttműködésben dolgozunk a gazdasági ügyintézővel, az épületek és eszközök
szabályszerű működésével kapcsolatban pedig a műszaki koordinátorral. A belső kommunikáció eszközeit
folyamatosan fejlesztjük: a Google-naptár mellett tervezzük a jelenléti ív elektronikus formáját, a belső levelezési
rendszerek stabilizálását. A működés fontos elemei változatlanul a heti rendszerességű igazgató-igazgatóhelyettesi
megbeszélések, a szakmai stábbal történő értekezletek és a teljes munkatársi közösséget érintő stábértekezletek.
Ezen alkalmak az operatív egyeztetések mellett a visszacsatolásra, az ellenőrzésre és a dolgozók véleményének
megismerésére is hivatottak. A belső elkötelezettség, a szakmaiság és a hatékony működés további erősítése
érdekében 2019-ben is augusztusban tervezzük – munkarendbe építve – a jövőtervező hetet, ami az összmunkatársi
helyzetelemzést követően a szakmai munkacsoport intenzív tervező munkáját jelenti.
2018 folyamán jelentős mértékben változott a szakma jogszabályi környezete, amely az intézményre és a
fenntartóra is ró feladatokat. Jelen esetben e munkaterv mellékleteként elkészül a JFMK 2019-re vonatkozó
szolgáltatási terve, amelyet köteles a látogatók számára elérhetővé tenni adott év március 31-ig. A helyi kulturális
koncepció és rendelet felülvizsgálatát ugyancsak felsőbb jogszabály is előírja, amelynek kidolgozásában aktív
szerepet vállal az intézmény, illetve annak vezetése.
a.)Tárgyi-technikai háttér fejlesztése
Az intézmény mindhárom épülete szigetelési, vízelvezetési gondokkal küzd évek óta, amelynek megoldása túlnő az
intézményi kereteken, amint a művelődési központ központi épülete régi épületszárnyának tetőszerkezet-felújítása
is egyre sürgetőbb, hiszen már kisebb esőzéseknél is mindennapos a beázás. Ugyanitt a régi fűtés korszerűsítése is
szükséges, mert a rendszer gyakran leáll, a fűtésszabályozás, légtelenítés nem működik.
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A belső udvar rendbetétele nagyban növelné a használhatóságát, és a kulturális tevékenységhez méltó, esztétikus
közösségi térré válhatna. Az új épületrészben elengedhetetlen a pince beázásának végérvényes megszűntetése,
hiszen ez több mint 10 éve (!!!) (az építése óta) probléma, s egyre több kárt okoz, és az intézmény saját jogkörében
csak részlegesen tudott előrelépni ebben. Mindezek után tervezni kell a pince tisztasági meszelését. Fontos továbbá
a pincei zsomp-szivattyú cseréje, mert az sem működik, s ideális lenne majd a pinceraktárban WC és zuhanyzó
kialakítása is. A nagyterem előterének 2018-ban elkezdett átalakítása áthúzódik 2019 elejére. 2019 folyamán
tervezzük ehhez igazodóan a bútorzatot – legalább részben – lecserélni, beszélgető-sarkokat, ill. mobil
számítógépes „munkaállomásokat” kialakítani, free wifi szolgáltatást biztosítani az itt várakozók részére.
A 2019-es évben kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni az intézményi marketingre, kidolgozzuk a marketingstratégiánkat, melynek részeként tervezzük, hogy megfogalmazunk egy rövid, tömör intézményi jelmondatot is.
A Kultúrváró (fogadótér) megújítását is tervezzük, hiszen ez az intézményi arculat elsődleges vivőeleme, az
információszolgáltatás fő helyszíne. Már ötéves lesz 2019-ben, és a nagy igénybevétel miatt megújításra szorul,
amint a régi épületrész fő- és oldalsó bejáratának ajtaja is.
A Közösségi Ház nagytermében - a szigetelés hiánya miatt - jó minőségű, átszellőző anyaggal lenne szükséges a
felület kezelése, hogy tovább maradjon rajta, hiszen ez az egyetlen, a lakosság számára kiadható terme az
intézménynek. A Bábosház átfogó felújítást igényelne, ami szintén nem rendelhető az intézményi felújításikarbantartási teendők közé, fenntartói döntést igényel.
Az eszközparkunk fejlesztése is folyamatosan tervezett. A rendezvények kiszolgálásához sátrak, paravánok,
paravánsúlyok, mozgató eszközök, használható székek (kül- és beltéri, könnyen mozgatható), asztalok
(kecskelábúak helyett) vásárlására lenne szükség, amelyek egy részét a 2019-es intézményi költségvetésbe
tervezetten, másik felét pedig az érdekeltségnövelő pályázatból szeretnénk megvalósítani. A központi épületünk
kertjének kialakítása után mobil kerti bútorok megvásárlása vagy elkészíttetése lenne ideális, amely eszközök más
szabadtéri rendezvényeinken is használhatók. A hangtechnikai eszközparkunk ősi, kültéri keverője cserére szorul,
mert nagyobb, nem nagytermi rendezvényt nem tudunk vele kiszolgálni. A mikrofonállomány bővítése szükséges
ének, hangszer- és térmikrofonokkal.
Informatikai fejlesztési tervünkben a wifi hálózat kiépítése, egységesítése és a háttér villanyszerelés megoldása, a
honlapunk akadálymentesítése, az online jegyvásárlás kialakítása szerepel.
A szabadtéri rendezvények biztonságos áramellátásának megoldásához kiemelten fontos, költségvetésünkbe
tervezetten szükséges kábelek, kábeltaposók és mobil elosztószekrények beszerzése. (Fontos lenne a köztéri
áramelosztó mért csatlakozási pontját kiépíteni a Fő térnél és a Füzes patak partján az önkormányzat részéről!
Ezzel rendezvények esetén függetlenedni lehetne az áramszolgáltatótól.)
b.) Személyi háttér fejlesztése
A humánerőforrás fejlesztése fontos feladata a vezetésnek, hiszen a folyamatosan változó külső-belső környezethez
kell igazítani a szervezeti struktúrát.
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A jogszerűség betartása mellett a meglévő létszámkeretben a hatékonyság növelésére törekszünk a munkavállalók
arányos és kompetens feladatelosztásával és felkészültségük fejlesztésével, a technikai személyzet stabilizálásával,
az információs munkatársak szakmai felkészítésével, valamint a marketing feladatok egy kézben történő
összpontosításával. Így a szervezeti struktúra átalakításával 1 fő négyórás marketinges státusz jönne létre. (A
módosított szervezeti ábra a mellékletben!) A költségvetési kereteken belül munkaidő kedvezménnyel, képzési
hozzájárulással, szakmai konferenciákon való részvétellel, a környék művelődési intézményeinek (Százhalombatta,
Törökbálint, Érd) meglátogatásával, szakmai konferenciák (pl. minősített intézmények találkozója) befogadásával
kívánjuk segíteni a munkatársak fejlődését. Tervezünk részt venni megyei és országos konferenciákon, képzéseken.
2019-re is elkészítjük az intézmény továbbképzési és beiskolázási tervét. Ugyanakkor szükséges lenne a béremelés,
elsősorban a műszaki-technikai személyzet esetében magas a fluktuáció emiatt, de már problémát okoz a szakmai
területen is.
A minőségfejlesztés terén 2019-ben is tervezzük, hogy megkezdjük az egységes közalkalmazotti értékelési
rendszer kidolgozását és bevezetését. Tervezünk csapatépítő tréninget a tél folyamán és Fonyódligeten az ősz
elején, valamint tovább folytatjuk az Értéktár Bizottság vezette biatorbágyi sétát.
c.) Partnerkapcsolatok
A sikeres és hatékony működés fontos eleme a partnerkapcsolatok ápolása, bővítése, amely feladata a vezetésnek
és szakterületenként az egyes munkavállalóknak is.

Az intézmény szervezeti szakmai kapcsolataiban fontos

szereplő a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar Népművelők Egyesülete és annak Pest
megyei szervezete, valamint 2018 folyamán intézményünk jelentkezett a Kulturális Központok Országos
Szövetségébe, ahová a hivatalos felvétel 2019-ben fog megtörténni. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft-vel az amatőr bábjátszás terén tervezzük a formalizált együttműködés megkötését.
Továbbra is együttműködünk a Három Királyfi Három Királylány Alapítvánnyal, programjainak helyszínt adunk a
Közösségi Házban és meghirdetjük felületeinken. Tervezzük a közös munkát a MAFOSZ-szal 2018-ban megkötött
együttműködési megállapodásunk értelmében, valamint folytatjuk a Pécsi Bóbita Bábszínházzal, mint bábos
szakmai mentor szervezettel a partneri együttműködést. Szorosabb, formalizált együttműködésre törekszünk a
Gizella Alapítvánnyal az idősek és a hátrányos helyzetű csoportok megszólítása érdekében, valamint külön partneri
együttműködést kötünk az Egészségfejlesztési Irodával, és külön megállapodás keretében továbbra is működik a
Közösségi Házban a Családsegítő játszóháza.
Az intézmény további külső partnerei között kiemelt figyelmet fordítunk a város területén működő intézményekre
és civil szervezetekre. Az intézményvezetők számára 2019-ben is tervezünk vezetői tréninget február és október
folyamán. Folytatjuk a 2018-ban sikerrel elindított kötetlen beszélgetős civil bográcsozást szeptember elejére
tervezve. Újabb partnerek felkutatása és a biatorbágyi humán értékek feltérképezése céljából folyamatosan életben
tartjuk a helyi művészeknek szóló felhívásunkat.
Tevékenységeinkben véglegesítjük és rendszeresítjük a partneri elégedettségmérés dokumentált formáját.
Törekszünk szélesebb összefogással megvalósuló pályázatok felkutatására, elkészítésére, a helyi vállalkozók
megszólítására, fejlesztjük kapcsolatunkat a Völgyhíd televízióval.
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2. Kiemelt feladatok 2019-ben
Minden tevékenységi kör esetében kiemelt feladat az „eladást” fejleszteni, az információink célba juttatását minél
hatékonyabban megoldani, ezért önállóan megfogalmazott és folyamatosan figyelemmel kísért, igazodó
marketingmunka megszervezése szükséges, amelyet pénzügyi és humánerőforrás ráfordítás mellett kiemelten
kívánunk kezelni 2019-ben. A rendszerszerű működtetésben anyagi ráfordításban is kiemelt területként kezeljük az
online kommunikációt, és kidolgozzuk a mérhetőség, az utánkövetés, a korrigálás rendjét.
Az intézmény szakmai feladatait a 2017. évi LXVII. Törvény 76. § (3). bekezdése a közművelődési
alapszolgáltatások biztosításában szabja meg, intézménytípusonként minimalizálva. A JFMK a jogszabályban
fölsorolt minden területen végez aktivitást. A mellékletként csatolt intézményi szolgáltatási terv a 20/2018. (VII.9.)
EMMI rendelet 3.§ alapján készült.
A JFMK a jogszabályban nevesített összes alapszolgáltatást biztosítani kívánja:
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.
Az éves rendezvénynaptár elemeit, illetve minden programot ezen kategóriák valamelyikébe soroltunk be a
szolgáltatási tervben. Az alábbiakban pedig a minőségirányítási elvek és módszerek figyelembe vételével,
tevékenységi körönként készítettük el a 2019. évi munkatervet.
Az egyes tevékenységi körök kiemelt feladatai:
- Ismeretterjesztés: Az elindított sorozatok folytatása, új területek és célcsoportok megszólítása – PERON Plusz
programok, Családgarázs filmklub, Életakadémia és az Irodalmi teaház fejlesztése.
- Kiállítás: A helyi vagy helyi kötődésű alkotók felkutatása, számukra bemutatkozás biztosítása. Molnár C. Pál
kiállítás adventben.
- Rendezvények: A nagyrendezvényeken a helyi erők széleskörű bevonása, közösségépítés, hagyományőrzés. A
Falu disznótora megújítása, a Majális és a gyermeknap minőségének megőrzése. A háttér-infrastruktúra intézményi
fejlesztése.
- Művelődő közösségek: A saját csoportok megerősítése, Népiének-műhely, Őszidő nyugdíjas klub megerősítése,
fejlesztése, PERON Társasjáték Klub elindítása. A kisközösségi programok megerősítése.
- Közösségi szolgáltatás: Az információsok adatgyűjtésének megszervezése, dokumentált elégedettségmérések.
- Származtatott szolgáltatás: Nagyterem bérbeadása: törekvés hangfelvételek készítésére, konferenciák piaci alapú
befogadására.
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3. Ismeretterjesztés
Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi
színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, a művészi befogadás
folyamatának segítése. Kisebb közösségek életre hívása, szélesebb látogatói kör bevonzása. Intézményünk a 2018as sikerre alapozva 2019-ben több sorozatot is indít, többféle formában és különböző tematikával, több esetben
pályázati támogatással.
Pszichológiai előadások: 4 alkalom, neves előadókkal, széles körnek, az életminőség javításáért.
Célcsoport: felnőttek, elsősorban családosok
Időpont: február 12.: Pál Feri atya, március 8.: Bagdy Emőke, szeptember 24.: Pécsi Rita, november 29.: Kádár
Annamária és egy Vekerdy-előadás, ami a betegsége miatt elmaradt 2018-ban.
Tervezett bruttó összköltsége: 1.000.000Ft. Bevételi terve: 1500 Ft-os jegyárakkal: 1.000.000 Ft
Elvárt eredménye (indikátorok): 2/3-ad ház átlagban
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
Irodalmi teaház: a sikeres hagyományt folytatva, színesítve és a kortárs irodalomra fókuszálva évi 8 alkalom Kiss
Eszter színművésszel és neves előadókkal.
Célcsoport: biatorbágyi irodalomkedvelők, irodalomtanárok és diákjaik.
Időpont: január 30.: Takaró Mihály Száműzött magyar irodalom című előadása, február: Kiss Eszter beszélget
Szabó T. Annával, március 13.: Holl Zsuzsa és Hrutka Róbert pódiumelőadása kortárs költők műveiből, április:
Irodalmi teaház kortárs nőköltőkről, május 16.: Döbrentei Kornél költői estje, közreműködik Petrás Mária, június:
Irodalmi teaház évadzáró a kortársak jegyében, Október és november: Irodalmi teaház Kiss Eszterrel
(hagyományos tematika). A szervezésben részt vevő partner-házigazda: Kiss Eszter.
Tervezett bruttó összköltsége: 920.000 Ft, NKA pályázati támogatástól függ a megvalósítás módja.
Bevételi terve: nincs, a rendezvény ingyenes, a látogatók süteménnyel járulnak hozzá az estekhez.
Elvárt eredménye (indikátorok): átlag 30 fős látogatottság, stabil látogatói kör, akik közösséggé alakulnak, és
aktuálisan felső tagozatos diákok is megjelennek.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
Költészet napi filmvetítés: Öröktűz I-II. - Portréfilm Reményik Sándorról, Jelenszki István rendezésében,
utána beszélgetés Deák Sárosi László költő, filmesztéta gitárművésszel.
Célcsoport: biatorbágyi irodalomkedvelők, felsős diákok, Jelenszki filmjeinek kedvelői.
Időpont: április 11.
Tervezett bruttó összköltsége: 100.000 Ft . Bevételi terve: nincs, mert költészet napi ajándék minden érdeklődőnek.
Elvárt eredménye (indikátorok): kb. 120 fő, köztük felső tagozatos diákok és pedagógusaik.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
Egy este Juhász Ferenccel: A 2018-ban elindított sorozat lezárása, amelyben az intézmény névadója
munkásságának utolsó korszaka kerül előtérbe.
Időpont: augusztus vége.
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Célcsoport: a Juhász Ferenchez valamilyen módon kötődők, irodalomkedvelők, diákok.
Szervezésben résztvevő partner-házigazda: Dr. Tálas-Tamássy Tamás. Cél: Juhász Ferenc költészete közelebb
kerül az érdeklődőkhöz.
Tervezett bruttó összköltsége: 50.000 Ft.
Elvárt eredménye (indikátorok): 20-30 fő látogató, Juhász Ferenc ismertebb lesz helyben, az intézmény neve
beivódik a köztudatba.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
PERON plusz-interaktív ismeretterjesztő foglalkozások: tematikus program-sorozatokkal megújul a PERON.
A sikeres PERON plusz kezdeményezést 2019-ben folytatjuk, havi rendszerességgel.
Időpont: január 12.: Állatijó bemutató: Az alkalmazkodás mesterei, február 23.: Meteorológiai Intézet: Békától az
üveggömbig és Ismerd meg a felhőket (2 foglalkozás), március 30-április 2.: Játékos Tudomány: Testünk a csoda
interaktív kiállítás, április 13-14.: Arde: Ifjú mérnökök játszótere (Legókkal), május 17.: Állatijó Bemutató:
Madarak világa, szeptember 28.: BABtér: Animációkészítés gyerekeknek (egész napos foglalkozás), október 12.:
Arde: Robotika (4 foglalkozás), november 23.: Játékos Tudomány: Mókás fizika és fizika show
Célcsoport: 8-12 éves korosztály
Tervezett bruttó összköltsége: 1.370.000 Ft. Bevételi terve: 500 000 Ft.
Elvárt eredménye (indikátorok): 2/3 ház átlagban
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
PERON Társasjáték Klub: havi 1 alkalommal közösségépítésre is törekedve teremtünk lehetőséget a
társasozásra.
Időpont: január 18., február 8., március 22., április 19., szeptember 13., október 25., november 29.
Célcsoport: 8-12 évesek, társasjáték kedvelő fiatalok 12 év fölött
Szervezésben résztvevő partnere: Maár Gergely, ludens.blog.hu
Tervezett bruttó összköltsége: 260.000 Ft.
Elvárt eredménye (indikátorok): 15-20 fő/ alkalom átlagban, közösség jön létre.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
PERON Filmmaraton: nyári-téli alkalom
Időpont: június 1., november 30.
Célcsoport: 10-14 és akár tágabb életkori csoport.
Tervezett bruttó összköltsége: 170.000 Ft (technika, vezető és vendéglátás).
Elvárt eredménye (indikátorok): 40-50 gyerek.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
Város-Tér-Játék tanórán kívüli tehetséggondozó program általános iskolásoknak az Értéktár Bizottság és a GYÍK
Műhely szakmai megvalósításában. A 2018-ban nyert pályázat 2019 közepéig folytatódik,
2019-es kiadása:1.150.000Ft, bevétel:1.150.000Ft pályázat.
Feladatfelelős: Fülöp Melinda
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Intézményvezetői tréning: a társintézményekkel partnerséget erősítő, érzékenyítő tréninget évek óta sikerrel
szervezzük. Célcsoport: biatorbágyi intézmények vezetősége. Tervezett bruttó kiadás: 60.000 Ft (előadó díja).
Elvárt eredménye (indikátorok): minden intézmény képviselteti magát, újabb személyes kapcsolatok alakulnak,
célirányosabb kommunikáció.
Feladatfelelős: Szádváriné Kiss Mária.
Családgarázs filmklub: A tavaly pályázati támogatásból indult sorozatot folytatjuk, változatlanul komoly,
művészi értéket és mély tartalmakat képviselő filmek kapcsán lesz beszélgetés szakemberekkel, évi 6 alkalmat
tervezve.
Időpont: január 29., február 19., március 19., április 16., október 8., november 19.
Célcsoport: filmkedvelő, nyitott, biatorbágyi családos felnőttek, párok, érdeklődő fiatalok.
Tervezett bruttó összköltsége: 730.000 Ft (technika, kópiadíj, szakértő), további pályázati támogatástól függő a
szakértők meghívása.
Elvárt eredménye (indikátorok): 20-30 fő/ alkalom, kis, állandó törzsközönséggel.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta.
Életakadémia: A személyes beszélgetések során a helyi közösség kiemelkedő személyiségeit jobban megismerheti
a város közössége, a helyi humán érték megbecsülést kap és összetartozást erősít. Évi 4 alkalom, ahol házigazda a
JFMK igazgatója, a beszélgetőpartnerek szervezés alatt.
Időpont: március, szeptember, november, december.
Célcsoport: közép- és időskorú, nyitott értelmiségiek, lokálpatrióták.
Tervezett bruttó összköltsége: 20.000 Ft (süti, frissítő).
Elvárt eredménye (indikátorok): kb. 30 ember/alkalom.
Feladatfelelős: Szádváriné Kiss Mária (riporter), Szolnoki Brigitta (koordinálás).
Legszebb konyhakertek verseny: Évek óta az önkormányzat részt vesz az országos mozgalomban, amelynek a
városi fordulóját szervezi intézményünk februártól májusig és a szeptemberi díjátadót.
Időpont: 2019. februártól szeptemberig, eredményhirdetés a Városi Egészségnapon.
Célcsoportja: kertbarátok, többnyire közép és idős korosztály.
Tervezett bruttó összköltsége (eddigi 8-10 fő esetén): 230.000 Ft (zsűri, bejárások, jutalmak).
Elvárt eredménye (indikátorok): minimum 10 fő kerttulajdonos indul a versenyen, országos jó szereplés.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta.
4. Rendezvények
A JFMK jelenlegi tevékenységszerkezetében jelentős helyet foglalnak el a rendezvények. Ezeket a program
szervezésének és finanszírozásának módja alapján két fő csoportba oszthatjuk: saját és külső partner által jegyzett
rendezvények.
a.) A külső partner által szervezett rendezvények számára teremhasználati megállapodás/terembérleti szerződés
keretében a JFMK helyszínt, berendezést és technikai szolgáltatást, valamint háttérszemélyzetet (információs,
takarító, technikus, berendező, ügyeletes) biztosít. A fenntartó önkormányzat döntése és az eddigi gyakorlat alapján
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a helyi civil szervezetek és intézmények a lakosság számára ingyenes rendezvényeik esetén díjmentesen,
belépőjegyes rendezvényeik esetén jelképes teremhasználati díjért veszik igénybe a JFMK tárgyi és
humánerőforrását. Bérleti formában megvalósuló programok esetén az SZMSZ mellékletét képező Bérbeadási
szabályzat szerint, meghatározott bérleti díj ellenében használják eszközeinket. A külső partnerek által szervezett
rendezvények a munkatervben a Származtatott szolgáltatások, a közművelődési statisztikában a Külső szervek
tevékenysége fejezetben szerepelnek. A 2018-as testületi határozat értelmében az Önkormányzat által külön
támogatott rendezvények költsége is a JFMK költségvetésébe került, ezen programoknak is intézményünk
biztosítja a háttér infrastruktúrája egészét vagy egy részét.
b.) A saját szervezésű rendezvények teljes körű lebonyolítása az intézmény feladata, költségvetése az
intézménynél szerepel. 2019-re számos komplex rendezvényt tervezünk, amely között önálló programként 1
népzenei, 1 komolyzenei, és 3 gyermekkoncert, 5 komolyzenei gyerekfoglalkozás (Varázstánc) szerepel, 12
magyar táncház, valamint a Chaplin klub rendszeres könnyűzenei koncertjei (évi 12-16 db) és önállóan működik
(nagy létszámú saját célközönséggel) a városünnep 2 esti könnyűzenei nagykoncertje. Színházi előadások
tekintetében önállóan évi 3 családi színházat, 1 operett színházi, 6 bábszínházi előadást (Meseállomás) tervezünk
saját költségvetésből. Befogadott produkcióként, még 2 stund-up és 2 nagyszínházi produkciót tervezünk.
Mindezen előadások hagyományos közösségi kulturális értékeket közvetítenek, igényes szórakozást biztosítanak,
segítik az egész életre kiterjedő tanulást.
01.24.: Pál István „Szalonna” és Bandája, közreműködik idősebb Pál István
A színvonalas népzenei koncert a Magyar kultúra heti programsorozat keretében valósul meg.
Célcsoport: Biatorbágy népzenekedvelő lakossága, civil szervezetek tagjai.
Tervezett bruttó összköltsége: 585.000 Ft, tervezett bevétele nincs, de regisztrációs jegy kötelező.
Elvárt eredménye (indikátorok): 180-200 fő.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta.
03.02.: Az Alma együttes koncertje
Célcsoport: kisgyerekes családok.
Tervezett bruttó kiadás: 482.600 Ft. Tervezett bevétel 250 fő x 2.800 Ft = 700.000 Ft.
Elvárt eredménye: 250 fő részvétele, az intézmény ismertségének növelése a kisgyermekes családok körében.
Feladatfelelős: Fülöp Melinda.
Tompeti koncert (időpontja egyeztetés alatt, az ősz folyamán)
Célcsoport: kisgyerekes családok.
Tervezett bruttó kiadás: 370.000 Ft. Tervezett bevétel: 250 fő x 2.000 Ft = 500.000 Ft.
Elvárt eredmény: 250 fő részvétele, az intézmény ismertségének növelése a kisgyermekes családok körében.
Feladatfelelős: Fülöp Melinda.
10.26.: Csárdáskirálynő – operett előadás
Operett előadója: Sensum Arts (Kalocsai Színház)
Célcsoport: 50 fölötti korosztály és a nyugdíjas klub tagjai.
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Tervezett bruttó kiadás: 1.500.000 Ft, tervezett bevétel: 250 x 2.800 Ft = 700.000 Ft.
Elvárt eredmény: teltház, látogatói kör bővítése.
Feladatfelelős: Görög Éva.
12.07.: Halász Judit karácsonyi koncertje: az Angyalfia vásár szombat délelőttjén megtartandó igényes,
klasszikus gyerekkoncert.
Célcsoport: kisgyermekes családok.
Tervezett bruttó kiadás: 762 000 Ft. Tervezett bevétel: 260 fő x 3000 Ft = 780 000 Ft.
Elvárt eredmény: 260 fő részvétele, az intézmény ismertségének növelése a kisgyermekes családok körében, az
Angyalfia vásáron több új látogató.
Feladatfelelős: Fülöp Melinda.
12.08.: Adventi koncert (JFMK és BIKA): az Angyalfia vásárt lezáró komolyzenei koncert a kiemelt
támogatóknak kis fogadás.
Célcsoport: Biatorbágy zenekedvelő felnőtt lakossága, a BIKA és a JFMK kiemelt támogatói
Az intézmény és a BIKA közös finanszírozása, JFMK-ban tervezett bruttó kiadás: 50.000 Ft, bevétel:100.000Ft.
Elvárt eredmény: 100 fő látogató, partneri elégedettség elmélyítése.
Feladatfelelős: Szádváriné Kiss Mária.
Varázskoncert-sorozat: Az évi öt alkalommal, szombat délelőttönként megvalósuló, kisgyermekeknek és
szüleiknek szóló program 2019-ben lesz ötéves. A Kokas Klára, nemzetközi hírű zenepedagógus által elindított
koncerttípus célja már a legkisebbekkel (0 - 6-7 évesekkel) megszerettetni a zenét. A program szakmai vezetője Pál
Ildikó művésztanár, szervezője Viola Noémi Kokas-módszer oktató. A klubfoglalkozások népszerűek, a
gyereknapon, egészségnapon is színesítik a programkínálatot. Elvárt eredmény: összesen 100 fő látogató egy
évadban. Tervezett bruttó kiadás: 150.000 Ft, bevételi terv: 50.000 Ft.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta.
Táncház-sorozat: Évek óta sikeres rendezvénysorozatunk a PMAMI művésztanáraival, évi 10 alkalommal
gyerekeknek és felnőtteknek szóló magyar néptánc tanítása és táncház. Célcsoport: a néptáncot szerető, művelő 614 éves gyerekek, szüleik és a néptáncot szerető fiatal felnőttek (a környékről is). Szakmai partnereink: Vizeli
Balázs és a Szeret zenekar, Góbé zenekar, Sarjú Banda. Táncoktatók: Strack Orsolya, Kovács Gábor, Szabó
Szilárd, Linczenbold Maximilián, közönségszervezésben partner a PMAMI. Időpont: havonta egy alkalommal,
pénteki vagy szombati napon, 18-23 óra között. A gyerekek játékos oktatása 18-20 óra, a felnőtt táncház 20-23 óra
között zajlik. Elvárt eredmény: átlag 100 fő/táncház, az intézmény ismertsége emelkedik a környékben lakók
körében is.
Tervezett kiadás: 1.450.000 Ft a Csoóri Sándor Program pályázati támogatásával.
Tervezett bevétel: 740.000 Ft (jegybevétel és a pályázati támogatás).
Feladatfelelős: Molnár Tibor.
Chaplin klub koncertsorozat: Sikeres könnyűzenei sorozatunkat tervezzük 2019-re is. Amennyiben a
Hangfoglaló Program klubtámogatási alprogramjára 2018 októberében beadott pályázatunk megfelelő mértékű
támogatásban részesül, 2018. december – 2019. június között 12 könnyűzenei koncert valósulhat meg a Chaplin
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klub keretében a JFMK és a Chaplin Kávézó együttműködésében összesen 2.960.000Ft-ból (tervezett kínálatból:

Török Ádám/Fehér Ádám, Ripoff Raskolnikov Band, Tóth Vera & Éles Gábor Trio, Petruska András
Band , Soulbreakers).
Szervezésben együttműködő partner: Mónus Zoltán. Ha nem kapunk támogatást, a JFMK saját költségvetéséből
próbáljuk az egyre sikeresebb kezdeményezésünket egy teljes éven át megvalósítani, s évi minimum 6 alkalommal
igényes könnyűzenei koncertet tartani.
Célcsoport elsősorban a blues és jazz zenét kedvelő biatorbágyiak és környékbeliek.
Elvárt eredmény: kisebb produkciók esetén 50 fős közönség alkalmanként, a törzslátogatók növekedése, nagytermi
koncertek esetében 120 fő látogató/koncert.
Tervezett bruttó kiadás: 1.200.000 Ft
Tervezett bevétel: 600.000 Ft.
Feladatfelelős: Molnár Tibor.
Családi színház-sorozat: a gyermekeket és szülőket is bevonó közös élményszerzésre épülő programsorozat igen
sikeres volt 2018-ban, így évi 3 előadást tervezünk 2019-re, most a Görbe Tükör Színházzal.
Időpont: április 05.: Janikovszky Éva: Hányszor mondjam még; október 04.: Mátyás király a csillagok között,
november: egyeztetés alatt.
Célcsoport: helyi általános iskolások (8-13 évesek) és családjaik.
Elvárt eredmény: 250 fő résztvevő, a gyerekek megszeretik a színházi előadásokat, igényük lesz rá, s szorosabb
lesz az együttműködés a JFMK és az általános iskolák között.
Tervezett bruttó összkiadás: 750.000 Ft. Tervezett összes bevétel: 750.000Ft.
Feladatfelelős: Görög Éva.
Meseállomás (bábszínházi sorozat): az évek óta sikeresen működő program keretében évente 5 alkalommal
szombat délelőttönként minőségi bábelőadások és kézműves foglalkozások Matolay Ildikó iparművésszel, évi
egyszer két baba-előadás. Célcsoport: kisgyermekes (0-6 éves gyerekeket nevelő) családok.
Időpont: február 16.(23): Joós Tamás: Violin király és Hanga királykisasszony, március 23.: KABÓCA (Veszprém)
Szirmok (dupla babaelőadás), április 27.: VASKAKAS (Győr): Misi mókus, október 19.: Mesebolt (Szombathely):
A hazudós egér, november 16.: Bóbita (Pécs): Elveszett szaloncukor.
Elvárt eredmény: alkalmanként átlagban 80 fő, szélesedik a látogatói kör, több látogató az őszi bábos napon.
Tervezett bruttó összkiadás: 1.400.000 Ft. Tervezett összbevétel: 400.000Ft
Feladatfelelős: Görög Éva
Stund-up előadások: a nagy sikerre tekintettel 2019-ben is évi 2 alkalommal szervezünk a műfaj kedvelőinek
minőségi szórakoztató előadást.
Időpont: március eleje és szeptember 5. vagy 19. Célcsoport: Biatorbágy teljes felnőtt lakossága. Együttműködő
partner: Dumaláda Kft.
Tervezett kiadás külön nincs. Tervezett bevétel: 200.000 Ft (terembérletes rendszer).
Feladatfelelős: Molnár Tibor.

13

Nemzeti és szakmai ünnepek: A rendezvények ezen csoportja lehetőséget ad hagyományos kulturális értékeink
átörökítése mellett a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére, a helyi és nemzeti identitás elmélyítésére. Az
intézmény munkájában kiemelt helyet kapnak az önkormányzat, mint megrendelő, által megtartott ünnepek,
amelyek a település egész közösségét szólítják meg. Március 15., Nemzeti Összetartozás Napja, Augusztus 20.,
Október 23., valamint az Idősek juniálisa és világnapja, a Pedagógusnap, a Semmelweis-nap, a Szociális munka
napja. Alapkoncepcióikat külön táblában mellékeljük. A teljes szervezést, kivitelezést és az anyagi fedezetet az
intézményi költségvetés biztosítja. Elvárt eredmény: a nemzeti ünnepeken a helyi lakosok minél szélesebb körének
bevonzása, a szakmai ünnepeken a meghívottak minél teljesebb jelenléte.
Nemzeti ünnepek összes tervezett kiadása: 2.740.000 Ft (ebből augusztus 20.: 2.200.000 Ft)
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
Szakmai ünnepek összes tervezett költsége: 1.400.000 Ft.
Feladatfelelős: Görög Éva, idősek programjaiért Szolnoki Brigitta.
c.) Intézményünk munkájában és a város életében fontos szerepet töltenek be a hagyománnyal rendelkező,
komplex rendezvények, amelyek között az amatőr művészeti találkozóktól, a közösségi ünnepeken át a
nagyszabású szabadtéri rendezvényekig sokfélét tervezünk 2019-ben is.
01.18-24.: Magyar kultúra hete: kiállítás, díjátadó, film- és könyvbemutató, koncert.
01.18. Boros István kiállításának megnyitója (lásd kiállítások fejezet).
01.22. Magyar kultúra napi városi ünnepség
Cél: Hagyományőrzés, közösségépítés, a helyi kultúra rangjának megadása, a kultúra helyi szereplőinek
kiemelése, a névadó megerősítése a helyi köztudatban, Juhász Ferenc emlékének ápolása, értékének
emelése, megerősítése, ismeretterjesztés névadónkról.
Célcsoport: a város teljes lakossága, különösen a kultúrakedvelő, lokálpatrióta polgárok, a civil szervezetek
tagjai, intézmények vezetői.
Leírása: Ünnepi köszöntő, díjátadók az önkormányzat és a könyvtár részéről, A mindenség szerelmeseJuhász Ferenc 90 című dokumentumfilm vetítése, majd az azonos című könyv bemutatója, dedikálás, kis
fogadás.
Szervezésben résztvevő partnerek: Karikó János Könyvtár, Önkormányzat, Juhász-család.
Tervezett bruttó összköltsége: 100.000 Ft.
Elvárt eredménye (indikátorok): kétharmad ház, kb. 150 fő.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta.
01.24. Pál István „Szalonna” és Bandája koncert (lásd feljebb)
02.09.: A falu disznótora a hagyományőrzés jegyében.
Helyszín: a JFMK udvara és központi épülete.
Cél: Feleleveníteni a disznóvágás sok évszázados hagyományát, kiemelten a helyi sváb és székely hagyományokra
figyelve, bemutatni a főbb folyamatokat (pörzsölés, bontás), közelebb hozni a városi emberhez a falu
mindennapjait, közösségépítés, a társadalmi részvétel erősítése. A hagyományos rendezvény megújítása.
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Célcsoport: Biatorbágy teljes lakossága, különös tekintettel a hagyományőrző civil szervezetek közösségeire.
Rövid leírás: Biatorbágy két nagyobb nemzetisége, a székely és a sváb hagyományaikra támaszkodva egy-egy
disznó feldolgozásában vállalnak szerepet. Hogy valóban betekintést nyerhessünk kulturális szokásaikba, a
gasztronómia mentén mindkét csapat fellépőket biztosít saját körükből (Böllér Band, Népdalkör, esetleg Füzes
Fúvós) és meghívott vendégek szerepeltetésével, valamint az ételkészítést és a fellépéseket szakértő műsorvezetés
kommentálja (pl: Bede Róbert), amely magában foglalhat gasztronómiai előadást, interaktív bemutató főzést a
csapatokkal közösen. A nap reggel 6-kor kezdődik, mindkét csapat kap böllér, hentes segítséget, a feldolgozott
disznókból készült ételekből ingyenes kis adag kóstolót kapnak a látogatók, de hogy senki ne maradjon éhen,
egyfajta ételt pénzért a nap során folyamatosan biztosítunk a közönségnek.
A napot Starck Orsolya, Kovács Gábor Norbert és a Vizeli Balázs Trió közreműködésével táncház zárja.
Szervezésben

partnerek:

Aranyalma

Magyar

Műveltség

Egyesület,

Ifjúsági

Fúvószenekar

és

Füzes

Néptáncegyüttes, Képviselő-testület, Turwaller Stammtisch Egyesület, Székely Kulturális Egyesület, Biatorbágyi
Népdalkör, Szakály Mátyás Férfikórus.
Tervezett bruttó összköltsége: 900.000 Ft.
Elvárt eredmény: Egy régi rendezvény megújulva nagyobb lendületet, népszerűséget kap, erősödik a helyi
közösség mi-tudata, további hatékonyabb együttműködés a partnerekkel, kb.800fő látogató.
Feladatfelelős: Molnár Tibor.
05.01.: Majális: A mi majálisunk
Helyszín: Füzes-patak partja.
Leírás: Egész nap hagyományos körhinták, céllövöldék, sporteszközök, a JFMK saját játékparkja,
gyerekfoglalkoztató civil szervezetek foglalkozásai. A színpadon egész nap helyi és környéki sportcsoportok és
közösségek, vicces játékok és versenyek lesznek (időre sörivás és virsli evés, kötélhúzás stb.). Rendhagyó
szórakoztató koncert. A rendezvény terét letelepedésre, piknikezésre hívó térelemekkel tervezzük berendezni:
babzsák-fotelek, autógumi-fotelek, raklapbútorok, rongyszőnyegek stb. Házigazda: Kozma András.
Cél: közösségi és családi együttlét a zöldben, kisközösségek bemutatkozási lehetősége, közösségi játékok, közös
sportolás, versenyek a közösség építésére.
Célcsoport: Biatorbágy teljes lakossága, kiemelten a kisközösségek, családok, sportkedvelők.
Szervezésben résztvevő partnerek: civil szervezetek, kisközösségek, helyi sportegyesületek, sportvállalkozások.
Tervezett bruttó kiadás: 1.800.000 Ft, tervezett bevétel: 200.000 Ft (helypénzekből).
Elvárt eredménye (indikátorok): kb. 2000 fő
Feladatfelelős: Fülöp Melinda és Molnár Tibor.
05.04.: XI. Szivárvány Gyermekszínjátszó Fesztivál
Cél: a gyermekszínjátszás népszerűsítése, hagyományának megőrzése, újabb színjátszó körök felkutatása,
bevonása.
Célcsoport: iskolai színjátszó csoportok Biatorbágyon és környéken.
Leírás: ünnepélyes megnyitó, csoportok előadásai, zsűri szakmai megbeszélése, csoportok vendéglátása. A
felkészítők számára Kovács Éva tart szakmai megbeszélést. Házigazda a Szivárvány Színjátszó Kör.
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Szervező partner: Szakadátiné Gueth Zsuzsanna.
Tervezett költség: 200.000 Ft, tervezett bevétel nincs.
Elvárt eredmény: 200 fő, a gyermekszínjátszás népszerűségének növekedése, a színjátszó csoportok létszámának
növekedése, országos találkozókon az eddigi eredmények szinten tartása, fejlesztése.
Feladatfelelős: Molnár Tibor.
05. 11.: Kezemben a kobakom – XXII. biatorbágyi gyermekbábos találkozó
Cél: találkozási és megmérettetési lehetőség a bábos csoportoknak, szakmai konzultáció a csoportvezetők számára.
A Gyermekbábosok Országos Fesztiváljára kijutó előadás kiválasztása.
Célcsoport: bábozással foglalkozó gyermekek, bábjáték iránt érdeklődők, kisgyerekes családok.
Szervezésben résztvevő partnerek: Néder Norbert és Tóth Kriszta, a Cip-cirip bábcsoport vezetői, Szluka Judit
bábos.
Leírás: A programon az előző évek tapasztalata szerint 6-8 csoport vesz rész, elsősorban a régióból. Délelőtt a
bábcsoportok előadásai láthatók, melyet zsűrizés és a zsűri valamint a csoportvezetők konzultációja követ. Ezalatt a
gyermekek számára játszóházat és kézműves-foglalkozásokat biztosítunk. A találkozóra meghívjuk a Felvidéki
Feled község bábcsoportját is. Az ajándék előadás az Álomzug Társulás bemutatója, amelynek a díszlettervezője
Szegedi Kata illusztrátor, meseíró, akinek a kiállítása és könyvbemutatója adja a találkozó „díszletét”, illetve ő
vezeti a kézműves foglalkozást.
Tervezett bruttó összköltség: a költségvetési támogatás kiegészítésére pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz,
eredménye még nem ismert, költségkiadása ennek függvénye. Alapösszegenként a tervezett kiadás: 400.000 Ft.
Elvárt eredmény: minimum 6 csoport részvétele és biatorbágyi családok.
Feladatfelelős: Görög Éva
05.26. Gyereknap
Helyszín: Füzes-patak partja.
Cél: színvonalas szórakoztató rendezvény és közösségi együttlét biztosítása a kisgyermekes családoknak, ezáltal az
intézmény ismertségének növelése.
Célcsoport: kisgyermekes családok, általános iskolások.
Rövid leírása: Az év legnagyobb, szakmailag legkiemelkedőbb gyermek- és családi rendezvénye fő témája ez
évben a Peron Plusz programok tudományos ismeretterjesztő tematikájához kapcsolódik, s ugyanakkor minden
gyermek korosztálynak kínál elfoglaltságot.
Együttműködő partnerek: a JFMK saját csoportjai, a házban működő közösségek, települési művészeti csoportok.
Tervezett bruttó kiadás: 3.500.000 Ft (ebből 1.500.000 Ft az infrastruktúra).
Elvárt eredmény: kb. 3000 fő részvétele a nap folyamán, az intézmény iránti bizalom további erősödése, a
gyerekprogramok látogatottságának emelkedése.
Feladatfelelős: Fülöp Melinda .
06. 21-22-23.: Városünnep
Helyszín: Fő tér.
Cél: testvérvárosi kapcsolatok, városi kultúránk, közösségünk, évfordulóink megünneplése.
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Célcsoport: minden biatorbágyi polgár, a testvértelepülési vendégek
Szervezésben résztvevő partnerei: önkormányzat, polgármesteri hivatal – a szokásos munkacsoport
Leírása: Három napos vígasság színpadi programmal, vásárral, étkeztetéssel. Szombaton a fő fellépő a KFT,
vasárnap a The Bits Beatles emlékzenekar lesz. Konferál: Kozma András, protokollt Bunth Edina.
Tervezett bruttó összköltsége: önkormányzati direktíva alapján (költségvetés tárgyalásakor)
Elvárt eredménye (indikátorok): kb. 4000 látogató.
09. 14.: Nyitott kapuk - IV. Biatorbágyi bábosnap
Helyszín: Bábosház és udvara, Szily-kastély iskolaudvar.
Cél: évadnyitó gyerekrendezvény szervezése, bábozás és a Cip-cirip bábcsoport népszerűsítése.
Célcsoport: kisgyermekes családok, iskolás gyerekek, pedagógusok, bábos foglalkozásvezetők.
Leírás: kiállítás, bábelőadások, körhinta, kézműves-foglalkozások, játékok, bábakukucs, szörpözde, perecezde.
2019-ben a Bábakalács bábszínház jubilál, a 20 éves színházról kiállítás nyílik, és a biatorbágyi és kecskeméti
társulat együttes előadása is színre kerül a nap folyamán. Délután bábos szakmai műhelyfoglalkozás Papp
Melindával, a pécsi Bóbita Bábszínház művészeti vezetőjével.
Szervezésben résztvevő partnerek: Néder Norbert, Tóth Kriszta és a Cip-cirip bábcsoport, Szluka Judit.
Tervezett bruttó kiadás: 400.000 Ft
Elvárt eredmény: új családok megszólítása, a Cip-cirip bábcsoport ismertségének növelése, Biatorbágy bábos
hírnevének öregbítése, min. 300 fő részvétele.
Feladatfelelős: Görög Éva.
09. 15.: Városi Futónap
Helyszín: Patakpart és Biatorbágy belterülete.
Cél: testmozgás, sport népszerűsítése, az oktatási intézményekkel a kapcsolat szorosabbra vonása.
Célcsoport: Biatorbágy teljes lakossága, különös tekintettel a fiatalokra (az indulók számát 300-500 fő közé
növeljük).
Leírás: 09.00–10.00: családi futás, óvodás és alsó tagozatos futás, 10.00–12.00: felső tagozatos, középiskolás és
felnőtt futás.
A szervezésben együttműködő partner, egyben főszervező: Viadukt SE szakosztálya.
Elvárt eredmény: 300-350 fő.
Tervezett költség: 450.000 Ft.
Feladatfelelős: Molnár Tibor.
12. 7-8.: Angyalfia – több mint vásár
Helyszín: Fő tér és a JFMK épülete.
Cél: az advent megünneplése, közösségben, kisközösségek megismerése, adománygyűjtési lehetőség teremtése,
ajándékvásárlási lehetőség biztosítása.
Célcsoport: minden biatorbágyi polgár.
Leírása: vásár szombaton 10.00-20.00 óráig, vasárnap 10.00-17.00 óráig, folyamatos színpadi programok helyi
közösségekkel, egyéni előadókkal. Szombat délelőtt Halász Judit koncert, este táncház, közben Boka színház,
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vasárnap este a BIKA adventi komolyzenei hangversenye. Vasárnap 10.30-kor Örülünk, hogy megszülettél – új
lakók köszöntése. Házigazda: Kása Júlia.
Tervezett bruttó összköltsége: 3.500.000 Ft (ebből infrastruktúra költség 1.000.000 Ft, és betervezve a
Városgondnokság munkája is)
Bevételi terve: 350.000 Ft (sátrak bérleti díja)
Elvárt eredménye (indikátorok): kb. 2500 látogató, a közösségek összetartó erejének növekedése, identitáserősödés.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta (műsor), Molnár Tibor (vásár).
5. Kiállítások
Célja az élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika
szerinti bemutatása, közszemlére tétele. A kiállítás jellemzően az informális tanulás terepe, és a tehetséggondozás
lehetőségét is megteremti, intézményünkben különösen is, hiszen többfunkciós termekben kerül megrendezésre. A
JFMK minden évben helyet biztosít a helyi alkotók tárlatainak, a házban működő csoportok bemutatkozásainak, és
teret ad egyéb, igényes művészeti alkotások kiállítására féléves terv szerint előre egyeztetve.
Időpont: január: Boros István (Biatorbágy), február: Fiók László, március: MAFOSZ-Fotóklub kiállítás, április:
Tóth Kristóf (Biatorbágy), május: Szegedi Katalin kiállítása, június: a PMAMI képzőművész tanszaka,

a

Biatorbágyi Általános Iskola rajz szakköre, szeptember: Chemez Árpád-Weinacht István (Biatorbágy), október:
Ludwig Dániel, november: BFE Fotópályázat, Tűzzománc Szakkör (Biatorbágy), december: Molnár C. Pál
(biatorbágyi kötődés).
Tervezett bruttó összkiadás: 300.000 Ft.
Elvárt eredmény: 30-60 fő/kiállítás, kialakul egy törzsközönség.
Felelős: Molnár Tibor
6. Művelődő közösségek
A tevékenységi forma célja a hasonló érdeklődésű, korú, foglalkozású emberek közös művelődése, társas
együttléte, szórakozása. A tevékenységekben a tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes
munkájukkal támogatva a csoportot. A művelődő közösségek a nem-formális tanulás tipikus helyszínei.
A rendezvényekhez hasonlóan a JFMK-ban helyet kapó művelődési közösségek szervezése és finanszírozása is
több fajta lehet:
a.) Teremhasználati megállapodás/Terembérleti szerződés alapján az intézményben helyet kapó közösségek. A
fenntartó önkormányzat döntése és a hagyományok szerint a civil szervezetek közgyűléseik és művészeti
csoportjaik részére díjmentességet élveznek. A terembérleti szerződéssel működő csoportok jobbára nem kulturális,
hanem mozgásos/szabadidős csoportok, melyek a szabad kapacitás terhére származtatott szolgáltatás formájában
működnek az intézményben (a munkatervnek is abban a fejezetében szerepelnek), így rendszeres havi bevételt
biztosítanak a művelődési központnak.
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b.) A JFMK saját csoportjai, melyekben a csoportvezetővel szoros együttműködés, több esetben szerződéses
viszony áll fent. A közösségek tevékenységére szakmai rálátással és hatással vagyunk, finanszírozásuk, vezetőik
díja az intézmény költségvetésén keresztül történik. 2019-ben összesen 8 kisközösség működését biztosítjuk.
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 csoport évados munkaterv alapján végzi szakmai munkáját, melyben
játékos hang- és testgyakorlatok, közösségépítő játékok, báb- és díszletkészítés kézműves-foglalkozások keretében,
valamint különféle bábtechnikák elsajátítása kap helyet.
A csoport és vezetői aktív résztvevői a Kezemben a kobakom – biatorbágyi bábos találkozónak és a Nyitott kapuk
bábos napnak is, az elkészült előadásukat bemutatják a gyermeknapon és általános iskolai osztályoknak. A csoport
vezetői rendszeresen szerveznek nyári táborokat, melyeken a csoport állandó résztvevői mellett sok olyan gyermek
is részt vesz, akik csak ezen a héten kóstolnak bele a bábjátszásba.
Tervezett kiadás: 250.000 Ft, tervezett bevétel: 60.000Ft (tagdíj)
Várható eredmény: a csoportban 10-15 gyermek rendszeres részvétele, eredményes szereplés a fesztiválokon.
Felelős: Görög Éva
Szivárvány Színjátszó Szakkör: Szakadátiné Gueth Zsuzsanna tanító-drámapedagógus vezetésével 6-14 éves,
színjátszást és szereplést kedvelő biatorbágyi gyerekek vesznek részt a hétfőnkénti a foglalkozásokon a JFMK
nagytermében. Az év közben elvégzett munka – a közösségi élmény és a színjátszás alapvető technikáinak
elsajátítása mellett – az áprilisi Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon való szereplésben,
valamint a csoport vezetője és a JFMK közös szervezésében májusban tartandó Szivárvány Színjátszó Fesztiválon
csúcsosodik ki. Az elkészült darabokat még biatorbágyi civil szervezetek rendezvényein és iskolai csoportoknak is
előadják. Az évközi munka elmélyítésére és a következő évad alapozására szolgál a szakkör vezetője által
szervezett egy hetes nyári tábor, mely a JFMK-ban vagy a Közösségi Házban kerül megszervezésre júniusban.
Tervezett bruttó kiadás: 250.000 Ft, tervezett bevétel:100.000Ft
Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása, sikeres szereplések.
Felelős: Molnár Tibor.
Népiének-műhely: az amatőr előadó művészeti csoport új vezetője Paár Júlia népdalénekes, zeneterapeuta, aki
csoportban, kis kamarában és egyénileg is foglalkozik az általános iskolás gyerekekkel, akik a foglakozás során
megismerkedhetnek a saját hangjukkal és az éneklés mesterségével, valamint a magyar népzenével,
népdalénekléssel. A foglalkozások az általános iskola Szentháromság téri épületben vannak, hétfőnként. Cél: a
hagyományőrzés és művészeti nevelés, az éneklés megszerettetése, sikeres szereplés a helyi rendezvényeken és
külső versenyeken. 2019. január 28-án a Népiének-műhely fellép a Pesti Vigadóban, Kiss Anna 80. születésnapi
ünnepségén a Kossuth- és József Attila-díjas költő zenés verseit adják elő.
Tervezett bruttó kiadás: 150.000 Ft, tervezett bevétel: 75.000Ft
Elvárt eredmény: min. 15 fős létszám.
Felelős: Molnár Tibor
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Tűzzománc Szakkör: Erdős Lászlóné vezetésével a szakkör 14 állandó tagja és 15-20 esetenkénti látogató évente
havi két alkalommal találkozik a Kemence Alapítvány műhelyében, ahol van lehetőség az alkotások kiégetésére.
Célcsoport: alkotni vágyó biatorbágyiak, több aktív vagy nyugdíjazott pedagógus található köztük. 2019-ben
novemberben tervezzük a bemutatkozó kiállításukat és részt vesznek az Angyalfia vásáron is.
Tervezett kiadás: 250.000 Ft
Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása.
Felelős: Molnár Tibor
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 kertbarátköri 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
2019-től Újváry Gabriella.
Tervezett bruttó összköltsége: 100.000 Ft.
Bevételi terve: évi 1000 Ft/fő tagdíj, szeptemberi beszedéssel, kb. 25 000 Ft.
Elvárt eredménye (indikátorok): 25-30 fő/alkalom, állandó tagság
Felelős: Szolnoki Brigitta
Horgoló kör: a fiatal anyukák kezdeményezésére indult kézimunkakör már második 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.
Célcsoportja: biatorbágyi nők (fiatalok és idősebbek vegyesen).
Felelős: Fülöp Melinda
Őszidő Nyugdíjas Klub: a korosztályi csoport tagjai a biatorbágyi nyugdíjas lakosság köréből kerülnek ki,
zömmel 70 év körüliek. Tagságuk 70 fő, ebből az aktív tagok 45-50 fő. Heti rendszerességgel találkoznak,
többnyire a JFMK-ban, de rendszeresen szerveznek kirándulásokat, fürdő- és színházlátogatást is, ezeket az
alkalmakat éves programtervezetükben dokumentálják. A közösségen belül énekkart is szerveznek, hetente
próbálnak, az Idősek napján és az Angyalfián szerepelnek, városi rendezvényeken részt vesznek a vendéglátásban.
A klub célja a helyi nyugdíjasoknak találkozási lehetőséget biztosítani, teret adni a közösségi életre, a
kulturálódásra, a tartalmas szabadidő eltöltésre, a városi közösségi-kulturális életbe való bekapcsolódásra. 2019ben tervezzük a vezetőségükkel együttműködve a klubélet megújítását.
Tervezett kiadás: 450.000Ft
Elvárt eredmény: a csoport létszámának szinten tartása, fiatalabbak bevonzása.
Feladatfelelős: Szolnoki Brigitta
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7. Közösségi szolgáltatások
Célja a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, a
közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel, látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások
biztosítása. A közösségi szolgáltatások formái: információ nyújtása (információs tevékenység); agora funkció
biztosítása; telekommunikációs, informatikai szolgáltatás. Az információs tevékenység főbb területei: általános
lakossági

információszolgáltatás,

kulturális

információszolgáltatás,

közművelődési

információhordozó,

kiadványok, információgyűjtés, feldolgozás, közreadás. 2019-ben tervezzük a tevékenység teljes átvizsgálását és
megújítását, folyamatszabályozását.
Gyűjtőkörünk kulturális és sport tematikájú információk az alábbi szervezetektől: Karikó János Könyvtár,
Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat, helyi általános iskolák és civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak,
Völgyhíd tévé, Kisgombos Könyvesbolt. Tervezzük a gyűjtőkört a helyi kulturális és sportvállalkozások
programjaival bővíteni, majd az online adatbázisaink tartalma is bővülhet az új gyűjtőkörrel.
Tervezzük továbbá felmérni és összegyűjteni azokat a honlapokat, online és nyomtatott kiadványokat, amelyekben
a város és a kistérség programjai megjelennek.
Információs csatornáink: az információs szolgálatot a Kultúrváróban 4 részmunkaidős MT szerint foglalkoztatott
munkatárs látja el, képzésük, tréningjük elengedhetetlen. Tervezzük a vendégvárás és vendéglátás kiszélesítését.
A nyomtatott, 5000 példányban megjelenő tájékoztató kiadványunkat havonta tervezzük megjelentetni, ugyanakkor
felmérést készítünk róla. A havi két alkalmas plakátolást a szomszéd település központi helyszíneire is
kiterjesztjük.
Az offline marketing céltudatos kezelése, a személyes PR építése mellett az online felületeink jobb kihasználására,
újak bevonására törekszünk a marketinges kolléga feladataként. Tervezzük bevezetni az online-jegyvásárlást,
valamint a honlapunk akadálymentesítését.
Irodai szolgáltatások biztosítása: A Kultúrváróban nyitvatartási idő alatt igénybe vehető szolgáltatások
(fénymásolás, nyomtatás, szkennelés), amelyet sokan igényelnek. A GDPR bevezetése szükségessé teszi a
folyamatok újbóli szabályozását és a szabályok szigorúbb betartatását.
2019-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelve bővíteni kívánjuk a szombati nyitva tartásunkat: 6.00-14.00 óráig
tartana nyitva a központi épületünk, és lakossági, valós igényt elégítenénk ki, ha hétköznapokon pedig 8.00-22.00
között tartanánk nyitva. Ez utóbbi bővítés az információs kollégák esetében túlóra keletkezését jelentené, mert a
rendezvények gyakran ezen időszakon felül vannak, ami kisebb összegű plusz kiadást jelentene. A zárásokat pedig
2019.01-06., 07.15-08.08., 12.20-2020.01.05. között tervezzük 2019-ben.
Feladatfelelős: Fülöp Melinda és a marketinges munkatárs
8. Származtatott szolgáltatások
Célja az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére (pl.: terem bérbeadása,
rendezvényszervezés), a részvétel, látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. A
szolgáltatások köre elkülönül az alapján, hogy azt az intézmény nyújtja-e vagy egy vállalkozó, vállalkozás.
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Terembérlet:
a.) A JFMK és a Közösségi Ház termei évek óta teljes kihasználtságúak, a jelenleg meglévő terembérlőkkel, a
működő csoportok valós lakossági igényeket elégítenek ki, keresettek, időpontjukat a Szolgáltatási terv tartalmazza
a későbbiekben. Feladatfelelős: Görög Éva.
b.) Az önkormányzat rendelete értelmében intézményünk ingyenesen helyet, személyzetet, eszközt és technikát
biztosít a helyi civil szervezetek és intézmények rendezvényei számára. Ezek gondozása (egyeztetés,
teremhasználati szerződés előkészítése és megkötése, tárgyi és technikai feltételek biztosítása) a szervezők feladata.
A szervezeteket – és így a szervezési feladatokat - elosztottuk a művelődésszervezők között, a felosztást évente
felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítunk. Összesen 39 szervezet működését támogatjuk 2019-ben is.
c.) A fennmaradó, szabad kapacitás terhére egyedi bérbeadással hasznosítjuk helyiségeinket. Családi
rendezvényekre népszerű a Közösségi Ház, melyet folyamatosan, minden hétvégére ki tudunk adni. Esetileg a
JFMK-ban is adunk bérbe helyiséget, elsősorban kulturális célra. Feladatfelelős: Görög Éva.
d.) Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás: Café Chaplin: a JFMK-nak bérleti díjat fizető vendéglátó egység,
amelynek a tevékenységét a péntek esti koncertek mellett Ulti-kulturális klub, valamint Tök elit bakelit klub
egészíti ki. A sikeres pályázati együttműködésünket folytatni kívánjuk 2019-ben is. Feladatfelelős: Szádváriné Kiss
Mária, programfelelős: Molnár Tibor
Zárszó
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a lakossági és fenntartói igényeket szem előtt tartva, a szakmai
minőségre kiemelten figyelve kívánja Biatorbágy lakóközösségét szolgálni, a város hírnevét öregbíteni. Fentebb
ismertetett munkaterve a hatékony és gazdaságos működés elvén alapul. Kultúra és közösségépítő terveit azonban
csak akkor tudja megvalósítani, ha a fenntartó önkormányzat bizalmat szavaz ehhez. Így kérem a Juhász Ferenc
Művelődési Központ 2019. évre vonatkozó munkatervének elfogadását.
Biatorbágy, 2018. november 11.

Szádváriné Kiss Mária igazgató
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