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A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ
2016. évi terveiről szóló tájékoztató

A 2015. évi tevékenységek rövid összefoglalása
2015. évben a kulturális központ éves munkaterve alapján végezte szakmai tevékenységét. Elvégzett
tevékenységeinkről folyamatos statisztikai adatgyűjtést végzünk, de tekintve, hogy még folyó évről van szó,
ezek az adatok nem lezártak. Az intézmény statisztikai adataira támaszkodó beszámolót és elemzést előre
láthatóan 2016. január – február havában tudunk nyújtani.

Főbb eredményeink
Továbbra is fokozott figyelmet fordítunk a szakmai munka minőségének folyamatos fejlesztésére. Ennek
formája egyrészt a közművelődési minőségfejlesztési szempontok alkalmazásán túl a munkatársak
folyamatos képzése és a rendezvények megmérettetése lakossági minőségfejlesztési kérdőíveken és egyéb
visszajelzéseken.
Intézményünk első ízben 2012. januárban-, másodszor 2015. január 22-én nyerte el a Minősített
Közművelődési Intézmény Címet, melyet 3 évre szól. A minősítést hat szakmai területen nyertük el,
úgymint: információs tevékenység, ismeretterjesztés, képzés, rendezvénye szervezése, közművelődési
szakmai tanácsadás és szolgáltatás, tábor. Békés megyében jelenleg két minősített kulturális intézmény
van, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a mi intézményünk.

A 2016. évi tevékenységek terve
Bevezető gondolatok
Pillanatnyilag a következő évi tervezés csupán megközelítő pontosságú lehet, hiszen nincsenek
információink a következő év finanszírozásáról. Így az alábbi tervezet nem tekinthető véglegesnek. Az
események a fenti okok miatt előre láthatóan február hónapban módosulhatnak.
Komplex intézményünk működtetési sajátossága, hogy a sport szakmai területen elsősorban nem
rendezvényszervezéshez kapcsolódó, napi üzemeltetési feladatok jelentkeznek, míg a közművelődési
szakmai területen pedig a rendezvény típusú tevékenységek dominálnak.
Intézményrendszerünk a feladatellátáshoz 34 státusszal rendelkezik. A hat intézmény feladatellátása viszont
legkevesebb hatvan fő munkája által látható el. A hiányzó létszám közmunka programból került bevonásra.
Ez egyrészt jó, hiszen biztosítja a feladatellátást, másrészt viszont bizonytalansági és kockázati tényező is,
hiszen a kvalifikált munkák esetén mindig adott a veszély, hogy az általunk betanított, felkészített munkatárs
elhagyja a rendszert, más, számára anyagilag kedvezőbb munkalehetőséget talál.
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Közművelődési terület tervei
Városi nagyrendezvények, ünnepek
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Január 3. Újévi Hangverseny
Január 22. Magyar Kultúra Napja
Január - Fregolina Félévzáró
Február 5. Gombavató
Február - Farsangi Batyus Táncház
Február – Békési Farsang
Február 13. – Békés Megyei Helyi Érték és Közösségi Fesztivál (pályázatfüggő)
Február – I. Békés Megyei Zumba Találkozó
Február 25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Március – Batyus Táncház
Március 7. - április 25. Békés Tavasz (tavaszi fesztivál)
Március 12. – Palmetta koncert
Március 15. Nemzeti ünnep
Március - Tavaszi Fesztivál - vándorkiállítás
Március - Gyermekszínház
Április – „Az Én Hangom” énekverseny válogató és döntő (két nap)
Április - Batyus Táncház
Április - Rock Zenekarok Találkozója + Zorall koncert (a Zorall koncert pályázat függő)
Április 15. Várossá nyilvánítás évfordulója
Május 1. – Dánfoki nyitás
Május 14-15 – Körösök Völgye Fesztivál békési rendezvényei a Dánfoki Üdülőközpontban
Május 29. Városi Gyermeknap
Június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja
Június 5. Pedagógus nap
Június 19. – július 3. XL. Békés-tarhosi Zenei Napok
Augusztus - Nyárzáró batyus Táncház Dánfokon
Augusztus 20. Szent István nap, az Államalapítás ünnepe
Augusztus 20. Családi nap Dánfokon
Szeptember 9-11. - XVIII. Madzagfalvi Napok
Október 1. - Idősek Világnapja
Október 23. - Nemzeti ünnep
Október – Batyus táncház
November 1. - Hősök és áldozatok emléknapja
November - Rock Zenekarok Találkozója
November – Batyus táncház
November 26 - december 18. Békés-Advent programok
December – Játszóház és batyus táncház
December - Karácsonyi hangverseny

A nagyrendezvények kapcsán (a városi ünnepségek kivételével) fontos megjegyezni, hogy a rendezvények
erőteljesen pályázati forrástól függenek. Hagyományosan két kiemelt nagyrendezvénye van Békés
városának, a Békés-tarhosi Zenei Napok és a Madzagfalvi napok. Mindkét rendezvény finanszírozása
erőteljesen pályázatfüggő, ami bizonytalanná teszi a tervezési folyamatot. Természetesen mindent
megteszünk a szükséges források bevonása érdekében.
A Madzagfalvi napok kulturális központ költségvetésébe beépített városi finanszírozása reálisan maximum
1,5 - 2 nap rendezvényeire elegendő. A három napos rendezvényt az intézmény egyéb bevételeiből tudjuk
finanszírozni. A tervezési folyamatot nagyban segítené, ha a város létrehozna egy olyan tartalék alapot,
amely biztosíthatná az esetlegesen elmaradó pályázati bevétel kiesése miatti finanszírozási problémákat. A
felelősségteljes kötelezettségvállaláshoz mindenképpen szükségessé válik a fenntartói állásfoglalás abban a
tekintetben, hogy a rendelkezésre álló forrásaink ismeretében hány napos rendezvénysorozatot tervezzünk
2016-ban.
A 2016. évi Békés-tarhosi zenei Napok rendezvénysorozata kiemelt jelentőségű lesz, tekintve, hogy Gulyás
György születésének 100., az Énekiskola alapításának 70., és a zenei napok rendezvénysorozatának 40.
évfordulóját ünnepeljük. Ennek tükrében különösen fontos, hogy a fesztivál rendelkezésére álljanak a méltó
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megünnepléshez szükséges források. A 2016-os fesztiválszervezés sajátossága lesz, hogy abban
programelemekkel részt vesz a Gemma Bt. is. Így kerül majd megrendezésre a Kórustalálkozó, a Szép
Magyar Beszéd anyanyelv ápoló tábor és a Békés-tarhosi Baráti Kör közgyűlése is. Mindhárom esemény
helyszíne a tarhosi zenepavilon lesz.

Kiállítások
A Kápolna teremben és alkalmanként a Kulturális Központ előterében, illetve most már az intézményünkhöz
tartozó, volt iskolai aulában is, 2016-ban szintén havi rendszerességgel tervezünk kiállításokat
megvalósítani. A kiállítások szervezése folyamatban van.

Színházi előadások
Az előző évek során kialakított gyakorlat, mely szerint ősszel és tavasszal átlag 3-3 színházi előadást
valósítunk meg, 2015-ben ez csak részben valósulhatott meg. Ennek oka a fizetőképes kereslet
csökkenése. Bár az előző évek során kialakult jegyárakon nem változtattunk, mégis érzékelhető volt a
csökkenő érdeklődés. Ezzel párhuzamosan a színházi darabok ára növekedett. 2016-ra vonatkozóan
szintén tervezünk színházi előadásokat, melyek szervezése folyamatban van, reálisan 4 színházi előadást
fogunk tudni vendégül látni előadásaikkal. Ehhez az elővételekből történő anyagi fedezet megteremtése
elengedhetetlen.

Könnyűzenei programok, koncertek
Az előző években fokozatosan megerősödött az ifjúsági korosztályt célzó könnyűzenei
rendezvénysorozatunk is. Így Békés megyében egyedül mi szervezünk rendszeresen amatőr zenekaroknak
szóló találkozókat. 2015-ben a programsorozatot klubszerűen működtettük, melynek fedezete a Cseh
Tamásprogram pályázati forrása volt. Az újabb kiírás sajnos kizárt minket a pályázói körből, így erre a
forrásra alapozott programokat nem tudunk megvalósítani 2016-ban. Így visszatérünk az előző évek
gyakorlatához, hogy évente 2-3 alkalommal rendezzük meg a Békési Rockzenekarok Találkozóját.

Konferenciák
Hagyományosan évente 2-3 konferenciát rendezünk. 2016-ban a hagyományosan általunk rendezett Szép
Magyar Beszéd anyanyelvápoló tábort a Gemma Bt. szervezi.
• Június: Közösség – Média – Művelődés konferencia

Hagyományőrző rendezvények
Nagy örömünkre szolgál, hogy a városban most már havi rendszerességgel megrendezésre kerülő népi
táncházakra egyre nagyobb az érdeklődés. A Belencéres Néptáncegyüttes közreműködésével, Mahovics
Tamás néptánc pedagógus vezetésével 2016-ban is havi rendszerességgel kívánjuk megvalósítani a
táncház sorozatot, melyhez, mint eddig, most is számítunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatására.

Komolyzenei koncertek
•

Június 19 – július 3. XL. Békés-tarhosi Zenei Napok

Kurzusok
A Békés-tarhosi Zenei Napokhoz kötődő táborok az előző évek során részben önfenntartóvá váltak, ami a
nehéz anyagi körülmények ellenére is biztosabb megvalósítási lehetőséget nyújt. Így 2015-ben is törekszünk
mindhárom kurzus feltöltésére (vonós, fuvola, kürt), azonban csak azokat a zenei táborokat tudjuk indítani,
amelyek elérik a minimális résztvevői létszámot.
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•
•

Június: Nemeztközi Fuvolakurzus
Június: Nemzetközi Vonószenekari tábor
Június: Kürtös találkozó

Nyári táborok
A Dánfoki Üdülőközpont a város legnagyobb vendégforgalmat lebonyolító turisztikai színtere. Az
üdülőközpont jellegéből adódóan elsősorban az ifjúsági szállások kiszolgálására alkalmas. Továbbra is
fontos, hogy a tábor be tudja fogadni külső táborokat, rendezvényeket, de mindemellett intézményünk is
tovább kívánja erősíteni a tematikus táborok kínálatát. A táborok finanszírozása részvételi díjból és pályázati
bevételből tud megvalósulni. Ennek következtében a keresletnek megfelelően több tábori lehetőséget
kívánunk meghirdetni, melyek közül azokat tudjuk majd indítani, amelyek elérik a minimális résztvevői
létszámot. További szolgáltatásbővítést tervezünk megvalósítani az osztálykirándulások, erdei iskolák
szakmai programjainak kiszolgálására.

Tervezett táborok a Dánfoki Üdülőközpontban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Június – július BÉTAZEN kurzusok
Július - Honismereti Tábor Dánfokon
Július - Zumba tábor (Dánfok)
Július - Dánfoki Zenei Fesztivál
Július - Alkotó tábor Dánfokon
Július - Társastánc Tábor Dánfokon
Július - Fotós Tábor Dánfokon
Július - Tűzoltó Tábor (Dánfok)
Július - Színjátszó Tábor Dánfokon
Augusztus - Motoros Napok (Dánfok)
Augusztus - Angol Nyelvi Tábor Dánfokon
Augusztus - Néptánc Tábor Dánfokon
Augusztus - Indián Tábor (Dánfok)

Szakkörök- és egyéb iskolarendszeren kívüli foglalkozások
Szakmai munkánk 2015. évi prioritása a helyi közösségek további segítése, építése, újabbak létrehozása.
Ennek következtében folyamatosan kezdeményezzük a város művelődő közösségeinek kialakulását.
A fentebb vázolt finanszírozási bizonytalanságok elsődleges oka, hogy folyamatosan szűkülnek az
erőforrások. Ebben a folyamatban elsődleges szerepet kell, hogy kapjon a közösségfejlesztés, mint olyan
közösségi művelődési forma, amelynek megvalósulása nem pénzfüggő, ám mindenképpen erősíti a változás
során az egyének és közösségek alkalmazkodóképességét. Ebben a folyamatban az alábbi fő területek
érdeklődő közösségeinek megtalálását és a közösségi munkába való bevonását tartjuk elődlegesen
fontosnak: kézművesség, természetgyógyászat, biokultúra, informális képzések, sport. Ezek a formák azok,
amelyek a válság során is hasznos kompetenciákat fejlesztenek. Természetesen nyitottak vagyunk minden
művelődő közösség előtt, kezdeményezzük a partnerségen alapuló közös munkát.
A TÁMOP 3.2.11 és a TÁMOP 3.2.3/2 pályázatok fenntartási kötelezettségnek megfelelően folytatjuk az
iskolákkal való együttműködést 2016-ban is.
Szakköreink:
1. Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar (heti szakkör)
Vezetője: Bagoly László Művészeti Iskola tagintézmény vezetője
2. Küzdősport (hetente 3 alkalommal tartják az edzéseket)
Vezetője: Szabó Sándor
3. Meskete Meseszínház (heti szakkör)
Vezetője: Mészárosné Fábián Ilona óvónő
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4. Békési Hagyományőrző Dalkör (heti szakkör)
Vezetője: János Hajnalka népi énekes
5. „Körös” Citerazenekar (heti szakkör)
Vezetője: Hégely László
6. Vadrózsa asszonykórus (heti szakkör)
7. „Körös” Citerazenekar (heti szakkör)
Vezetője: Hégely László
8. Fotós Klub (heti szakkör)
Vezetője: Apáti Nagy Lajos és Gazsó János fotósok
9. Nők klubja (kéthetente tartanak foglalkozást)
Vezetője: Kállai Jenőné nyugdíjas pedagógus
10. Energy Dance Cool (heti szakkör)
Vezetője: Karáné Vidó Katalin sportoktató
11. Fregolina társastáncklubok (hetente 2 alkalommal tartanak foglalkozást)
Vezetőjük: Kenyeres Csaba táncpedagógus
12. Városi Színjátszó Stúdió (heti szakkör)
Vezetője: Pocsai Ildikó drámapedagógus
13. Felnőtt néptánc
Vezetője: Mahovics Tamás néptáncoktató
14. Sakk szakkör (hetente 2 alkalommal tartanak foglalkozást)
15. Varázs szakkör – minden ami varrás (heti szakkör)
Vezetője: Molnár Mária
16. Természetgyógyász kör Kovács Zoltán csontkovács vezetésével havonta
17. Biokonyha, havi szakkör
Vezetője: Csarnai Erzsébet
18. Wing Chun Kung Fu (hetente 2 alkalommal tartanak foglalkozást)
Vezetője: Prágai Endre sportoktató
19. Kismama torna
Vezetője: Farkas Dalma
20. Salsa klub
21. Giri Sportklub
Vezetője: Szűcs Istvánné
22. Zumbasic
Vezetője: Kiss Viktória

TÁMOP szakkörök 7 iskolai egység bevonásával:
•
•
•
•
•
•
•

Drámapedagógia,
Kre-Fitt,
Ablak a világra,
Karácsonyi témahét,
A nyelv hete témahét,
Ügyes kezek,
Zeneovi.

Jelenleg huszonkilenc városi közösség munkáját segítjük, koordináljuk. Közösségfejlesztő- és építő
munkánkat 2016-ben tovább kívánjuk erősíteni.

Civil szervezeteket támogató tevékenységek
Kultúraközvetítő szakmai munkánk kiemelt területe a művelődő közösségek támogatása mellett a formális
szervezeti rendszerben működő közösségek (civil szervezetek) szakmai mentorálása, segítése. Több
rendezvényt civil szervezetekkel történő együttműködésben valósítunk meg. Így állandó civil partnereink:
•
•
•
•
•

Békési Civil Szervezetek Egyesülete és tagszervezeteik
Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület
Biokultúra Egyesület
Nefelecs Egyesület
KÉSZ békési szervezete
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•
•

Mentálhigiénés Egyesület
Kisebbség önkormányzatok

A Békési Civil Szervezetek Egyesülete és a Belenécres Néptáncegyüttesért Egyesület esetében konkrét
szervezetvezetői- működtetői tevékenységeket is végzünk.

Felnőttképzési tanfolyamok
A TÁMOP 3.2.3 "Híd a munka világába" projekt során 2010 évben a kulturális központ akkreditált
felnőttképző intézménnyé vált. 2014-től a megváltozott felnőttképzési törvénynek kell megfelelünk. Az
intézmény készen áll arra, hogy az új pályázati ciklusban forrásokat hívjunk le képzési témakörben. Ezekben
az esetekben indítjuk el a képzési engedélyeztetési eljárást.

Sport szakmai terület
Kikötő:
Január-március
•
Felújítások, javítások, karbantartási munkák, felügyelet, beosztások elkészítése az évre
Április
•
•
•
•
•

Kipakolás
Kikötő villanyszerelése
Új wc kialakítása
A tavalyi bérlők értesítése a május 1 nyitásról.
Hirdetések elindítása

Május-október
•
Idény lebonyolítása
November-december
•
Bepakolás
•
Kikötő télre való felkészítése
•
Hajók tárolásának megfelelő előkészítése
•
Kisebb javítások

Uszoda
Január-március
•
Nyitás január 2.
•
Régi és új szerződések megkötéses, felülvizsgálata
•
Az új beosztások, új szerződések alapján levő órabeosztások elkezdése
•
Az új hűtési rendszer kiépítésének folytatása, illetve befejezése márc. végéig.
•
Felújítások, javítások, karbantartás, felügyelet, beosztások elkészítése az évre
•
Hirdetések előkészítése az évre
Április-május
•
A nyári előkészületek felmérése
•
Eszközök felmérése, hiányok beszerzése
•
Új gazdasági bejáró készítése
•
Gazdasági épület építése
•
Nyári programok megtervezése
•
Szokásos karbantartási munkák szerződések szerint
Június-augusztus
•
Június – július: hónapok végén: „Nyár az Uszodában” rendezvények
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•

Augusztus: „Nyárbúcsúztató az Uszodában” rendezvény

Szeptember
•
Első két hétben leállás az uszodában (karbantartás, takarítás)
•
Leállás alatt az iskolai úszások előkészítése
•
Iskolai kötelező úszás folyamatos koordinálása.
Október-december
•
Téli edzések beosztása sportszervezeteknek.
•
Elemzések, év végi beszámolók elkészítése

Sportpálya
Január-március
•
Téli karbantartási munkálatok
•
Régi és új szerződések megkötéses, felülvizsgálata
•
Az épület állapotának felmérése
Április - május
•
Tavaszi munkák elvégzése
Június-augusztus
•
Az épület javítása előkészített tervek alapján
•
Folyamatos üzemelés
Szeptember
• Előkészítés a téli beosztási rendre
Október - december
•
Téli edzések beosztása sportszervezeteknek.
•
Elemzések, év végi beszámolók elkészítése

Sportcsarnok
Január - március
•
Felújítások, javítások, karbantartási terv elkészítése
•
Beosztások elkészítése az évre
•
Régi és új szerződések megkötéses, felülvizsgálata
•
Az épület állapotának felmérése
Április - június
•
Folyamatos iskolai, sportklubok és bérlők beosztása
Július
•

Zárva van a sportcsarnok évi karbantartások miatt

Augusztus - október
•
•
•

Szeptember első két hetében leállás az uszodában (karbantartás, takarítás)
Leállás alatt az iskolai úszások előkészítése
Iskolai kötelező úszás folyamatos koordinálása.

November - december
•
Téli edzések beosztása sportszervezeteknek.
•
Elemzések, év végi beszámolók elkészítése
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Marketing
Az intézményrendszer feladatellátásának sajátossága, hogy egymástól viszonylag távol álló, igen széles
területet ölel át. Ugyanakkor a rendezvény típusú feladatok által az intézmény permanens
kampánytevékenységet végez. Az eddigiek során ezt a marketing munkát a kulturális központ munkatársai
látták el, de ma már ez a feladat nem valósítható meg egy összehangolt, intézmények és
intézményegységek felett átívelő összefogás nélkül. A marketingtevékenységnek tulajdonképpen keresztben
a teljes intézményrendszert, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai területeket fel kell ölelnie. Ehhez a
szakmai munkához 2016-ben is szükségünk van olyan kommunikációban jártas szakemberre, aki képes a
teljes intézményrendszer marketingkommunikációjának átfogására. Ezt a feladatot saját hatáskörben a
munkakörök átszervezésével és a munkatársak képzésével igyekszünk ellátni.
A marketingtevékenység szerves része a Békés kártya rendszere, amely tulajdonképpen egy
kedvezménykártya, de ennél lehetőségei kapcsán sokkal több is. 2016-ben a kedvezménykártya jelleget
megőrizve és megerősítve tovább kell építeni a Békés kártyában rejlő marketingrendszer lehetőségét.
Jelenleg 48 vállalkozói partner része a kártya által nyújtott szolgáltatásoknak.
Elsődleges online és offline saját kommunikációs csatornáink:
•
•
•
•
•
•
•
•

bekesikultura.hu intézményi honlap tartalmi fejlesztése
danfok.hu honlap tartalmi fejlesztése
bekes.hu városmarketing és turisztikai honlap működtetése
bekesirock.hu – a rockzenei találkozók tematikus honlapja
betazen.hu – a Békés-tarhosi Zenei Napok hivatalos honlapja
madzagfalvinapok.hu - a Madzagfalvi Napok hivatalos honlapja
rendezvényekhez kötődő marketing nyomdai anyagok kiadása
rendezvényekhez kapcsolódó plakátok, szórólapok egyéb marketinganyagok.

Online kommunikációs felületeinket 2016-ban egy egységes rendszerré fejlesztjük, így lehetővé tudjuk tenni
az online szolgáltatások bevezetését, amivel egyszerűbbé és hatékonyabbá tudjuk tenni tájékoztató
tevékenységünket.
Békés, 2015. november 16.

Koszecz Sándor
igazgató
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