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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
450/2021. (VI. 10.) kgy. határozata
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 2020. évi beszámolójának
és 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
1.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint
a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a
veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti."
d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés a)-b) pontjai értelmében az az önkormányzat, amely közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn meghatározza a közösségi színtér vagy a
közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési
intézmény feladatait, továbbá jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény
szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését;
e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., a továbbiakban: Intézmény)
– Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 117/2021. (II. 25.) kgy.
határozatával jóváhagyott – Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezete alapján a
munkatervet az Intézmény igazgatója a fenntartó által előírt feladatok alapján készíti el,
összhangban az éves költségvetési tervvel; az Intézmény igazgatója a munkatervi feladatok
végrehajtásáról, az Intézmény gazdálkodásáról évente beszámol a fenntartónak;
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f) 2021. év első öt hónapjában fennálló, a közművelődési intézmények látogatási tilalmára, valamint
a programok és rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályi korlátozásokra tekintettel a
járványhelyzet enyhülésével, az intézményi újranyitást követően kerülhetett sor a 2021. évre
tervezett közművelődési szolgáltatások és szakmai programok egyeztetésére a közművelődési
szolgáltatások és közösségi színterek igénybe vevőivel, használóival;
g) az Intézmény igazgatója az e)-f) pontokban foglaltakra figyelemmel készítette el és nyújtotta be az
Önkormányzat részére az Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységére vonatkozó beszámolóját
és 2021. évi munkatervét, továbbá a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 (VII.9.) EMMI rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a értelmében a munkaterv részét képező 2021. évi szolgáltatási
tervét, a jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglalt tartalommal;
h) a Rendelet 3. § (5) bekezdésében rögzítettek szerint az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás
helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben
szokásos módon az Intézmény köteles közzétenni legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15
napon belül;
i) fentiek alapján javasolt a 2. pontban foglalt döntés meghozatala.

2.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban
leírtakra – úgy döntök, hogy
2.1.

az Intézmény 2020. évi beszámolóját a jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal,
a 2021. évi munkatervét és annak részét képező szolgáltatási tervét a jelen határozat
2. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyom;

2.2.

az Intézmény a munkatervi feladatokat, szolgáltatásokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendeletben
jóváhagyott intézményi költségvetési kiadási előirányzata keretén belül, a járványügyi védekezés
érdekében hozott egyes jogszabályok korlátozó intézkedéseire figyelemmel láthatja el.

3.
Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:

dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Juhász Zsófia igazgató

Határidő:

értelem szerint

dr. Cser-Palkovics András
polgármester

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző
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1. BEVEZETŐ
A 2020. márciusától kialakult járványhelyzet a város teljes kulturális életét átrendezte és így a
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ működése is alapjaiban megváltozott. Sosem
gondoltuk volna, hogy egy olyan helyzet állhat elő, amikor a közösségek, a látogatók, a bérlők
előtt be kell zárnunk a kapukat.
Ez az év azért is jelentős volt, mert 2020. november 1-je óta a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakult. 2020. novemberében másodszor
kellett bezárnunk az intézményt a közösségek és a közönség előtt.
Az intézmény a megváltozott körülményekhez igazodva, módosított munkatervvel végezte
tevékenységét. Lehetőségünk volt, hogy áttekintsük telephelyeink állapotát, felmérjük a
javítási, karbantartási feladatokat. Rendbe tettük az irattárunkat, a raktárainkat. Az őszi kerti
munkálatokra irányítottunk át minden technikai dolgozót.
A szakmai kollégák a művelődő közösségek segítsége mellett tették rendbe a csoportok által
használt helyiségeket. A folyamatban levő pályázatainkat próbáltuk lezárni, vagy a
meghosszabbítás lehetőségével élni.
Alapító okiratunk és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján a lakosság számára
biztosítottuk a törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, aktív szerepet
vállaltunk a város kulturális és közösségi életében. Kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat
alakítottunk ki, a meglévőket fejlesztettük.

2. SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER
2020 második felében megvalósult a közös gondolkozás a városban működő kulturális
intézmények között. A havi egy közös sajtótájékoztató a folyamatos egyzetetés lehetőségét
biztosította, melyet a fogyatkozó alkalmak miatt egyre kisebb intenzitással vett igénybe az
SZKKK.
Az országos szakmai szervezetek közül a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a
Magyar Népművelők Egyesületével álltunk folyamatos szakmai kapcsolatban, a tagságot
mindegyik egyesületben fenntartottuk. Nagyon jó lehetőség nyílt a szakmai információk,
változások, változtatások, jó gyakorlatok egyeztetésére.
Rendszeresen részt vettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkársága által szervezett online munkaértekezleteken, amelyeken Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár heti rendszerességgel tájékoztatta a szakmát az aktuális ügyekről.
3. PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK
Az elmúlt évben az intézmény igyekezett meglévő partnerkapcsolatait tervezni, törekedett a
meglévő kapcsolatok fejlesztésére és új együttműködések kialakítására. Meghatároztuk az
intézmény szempontjából kulcsfontosságú partnerek körét. A partnerek igényeit, elégedettségét
mértük, ezek alapján mérlegeltük a változtatási lehetőségeket. A visszajelzéseik sokat segítettek
abban, hogy a társadalmi folyamatokat, környezeti változásokat időben azonosítani tudtuk, így
tartalomban képesek vagyunk a megújulásra.
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Az intézmény túlnyomó részt önkormányzati forrásból végezte tevékenységét.
A
működésünkhöz szükséges eszközök beszerzésekor figyelembe vettük a gazdaságosság, a
fenntarthatóság elveit.
4. EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE
Az intézmény számára 2020-ban engedélyezett álláshelyek száma 2020. december 31. napján
32,75 fő volt. A portaszolgálatot, a takarítást, a rendezvényi ügyeletet is saját kollégáink
végezték. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a Székesfehérvári Intézményi Központ látta el.
A humánerőforrás-fejlesztés során figyelmet fordítottunk a kollégák képzettségének
fejlesztésére.
2020. november 1. napjától minden dolgozónk a munka törvénykönyve alapján végzi a
munkáját. Az új feltételek mellett a munkaviszonyban történő továbbfoglalkoztatásra
vonatkozó ajánlatot a SZKKK-ban 1 fő nem fogadta el és további 4 fő volt, aki elfogadta ugyan
az ajánlatot, de a munkaszerződést nem írta alá.
5. GAZDÁLKODÁS 2020-BAN
Az SZKKK 2020. évi eredeti előirányzata 185 107 eFt volt, amelyből a költségvetési támogatás
eredeti előirányzata 164 176 eFt. A módosítások következében a tényleges költségvetési
támogatás 162 950 eFt volt.
Intézményünk életében a 2020-as év rendhagyó volt. Az egész világot sújtó koronavírus járvány
átírta a szakmai feladatokat, a gazdálkodást.
2020. év során Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata minden intézményt felkért
az éves költségvetés felülvizsgálatára, a várható bevételkiesés felmérésére, melynek
intézményünk is eleget tett.
Az intézmény költségvetését pályázati forrásokból egészítettük ki. 2020-ban 1 300 eFt pályázati
kiutalást könyvelhettünk el az alábbi bontásban:



NKA Kor-Társ nyugdíjas találkozó: 300 eFt
CSSP-NEPTANC-2020-0051: 1 000 eFt,

A dologi kiadás eredeti előirányzata 80 977 eFt volt, évközi előirányzat módosításokat
követően, 75 590 eFt. A költségvetési maradványunk 100%-a a pályázatok dologi kiadásainak
maradványa, mely a 2021. évi megvalósítás folyamán fogunk majd felhasználni.
Intézményünk a tárgyévi költségvetéséből rendezvényekre 22 354 eFt előirányzattal
rendelkezett.
A 2020. évi maradványunk 1 000 eFt, mely kötelezettségvállalással
A bevezetett szigorú takarékossági intézkedéseket 2021-ben is folytatjuk.

terhelt.

6. LÉTESÍTMÉNYI, TÁRGYI FELTÉTELEK
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Az intézményi telephelyek tárgyi feltételei között eltérések tapasztalhatók, de egy hatékony
technikai átgondolással az intézmény telephelyei között megoldható volt az időszakos, alkalmi
áthelyezés, és így minimális volt a külső szolgáltatóktól igényelt segítség.
Az intézményi munkatársak munkaeszközei jellemzően elavultak, korszerűtlenek.
A központi épület a gyönyörű tó partján van, de belső berendezése, műszaki állapota az
elmaradt karbantartási munkák miatt fejlesztésre szorul.
A telephelyek közösségi terei adnak helyet az intézmény klubjainak, művelődő közösségeinek,
szakköreinek, ezért partnerként hívtuk meg őket, hogy legyenek segítségünkre év végén a
rendrakásban.
A Tájház 2020. december 1-jén került át az intézmény üzemeltetésébe. Az ingatlan még üres.
Ahhoz, hogy a helyet bekapcsolhassuk a kulturális körforgásba, ha foglalkozásoknak,
táboroknak, képzési programoknak akarunk ott helyet adni, asztalokat, székeket és kerti
bútorokat kell vásárolni. A Tájház alkotóházzá való minősítésének folyamatát 2020 év végén
elkezdtük.
A Kisfaludi Közösségi Ház épülete rendezett. Apró felújítások azonban itt is szükségesek és a
műszaki eszközök jelentős részét itt is selejtezni szükséges.
Az Öreghegyi Közösségi Ház bútorzata is cserére szorul. Az épület környezete nagyon
kellemes és az udvar adottságait minden helyzetben kihasználtuk.
Általában minden épületre jellemző, hogy túl vannak zsúfolva bútorokkal, melyek egy része
elavult, felesleges vagy cserére szorul. A nagy dézsákban lévő öreg dísznövények sem keltenek
üde hatást, inkább csak a fényt vették el, ezért ezeket átültettük, összeültettük, hogy betöltsék
dekorációs funkciójukat.
A Közösségi Központ – Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar legújabb és ilyen formában a
legmodernebb épületegység, de az állagmegóvásra folyamatosan figyelmet fordítottunk.
A Felsővárosi Közösségi Ház is rendezett, a bútorzata ennek az épületnek is fejlesztendő. A
ház vizesedik, a csapadékelvezetés miatt áznak a falak és az udvari kemence is emiatt
korrodálódik. Ezt jelezni fogjuk a fenntartónak és kérni fogjuk a probléma megoldását.
Több ingatlan esetében szükséges felülvizsgálni az állapotokat és a megoldás érdekében ezt
minél előbb el kell juttatni a fenntartónak.
A kemencekultúra erőteljesen jelen van a közösségi terekben. Használatuk még nincs
szabályozva, igénybevételük eltérő forgalmat mutatott. Kültéri kemence van Öreghegyen,
Felsővárosban és Feketehegy-Szárazréten is, de az intézmény eddig nem használta ki, hogy
ezekhez kiajánlókat készítsen cégeknek, amiben családi, vagy céges rendezvényekhez
biztosítana lehetőséget, sőt, ha igénylik, sütéskurzussal és gyermekprogramokkal.
A Vízivárosi Közösségi Klub berendezése jó állapotú. A két kisebb helyiségből és egy
kiskonyhából álló lakótelepi ház aljában található helyiség ilyen formában maximálisan
alkalmas arra, hogy több közösséget is befogadjon.
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A Királykút Emlékház bútorzatát is modernizálni kell. Ez egy nagyon szép kis épület, aminek
nincs udvara. Közösségi eseményeket, irodalmi esteket maximálisan kiszolgált. Ha valami
kiegészítés kellett a berendezéshez, vagy a rendezvény kiszolgálásához, akkor a szükséges
eszközöket, bútorokat átszállítottuk a többi telephelyről.
A Csalai Közösségi Tér felújított épület, de a fűtési rendszert ki kellett egészítenünk két
elektromos panellal annak érdekében, hogy a földre, szőnyegre tervezett programoknál ne
fázzanak a kisgyermekes szülők. A teret a helyi közösségek használták elsősorban.
Az ingatlanok berendezése eltérő szín- és formavilágot képvisel, ami a kulturális központ
egységességre való törekvését nem szolgálja.
7. MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK
Az intézményben 2020-ban nem működött műszaki csoport. 2020. novemberétől 1 fő fogja
össze az ingatlanok működését, de ebben csak az üzemeltetési feladatok szerepelnek. Kollégánk
feladata összefogni és koordinálni a karbantartási, javítási feladatokat. A technikai eszközökkel
kapcsolatban is hasonló elképzelés szerint tervezünk, de ennek a konstrukciónak a kidolgozása
a 2021. év feladata lesz.
Műszaki fejlesztések 2020-ban:
SZKKK Központ:

zárcsere

201-es teremben 1 db 150×70-es ablaküveg csere

60 db hagyományos izzó ledre cserélése foglalattal együtt az aulában
Királykút Emlékház:

zárcsere
Felsővárosi Közösségi Ház:

kazánjavítás
Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar:

kerti vízóránál csőtörés javítása

kazánjavítás

Gasztroudvarban padok festése
Öreghegyi Közösségi Ház:

10 db hagyományos izzó cseréje LED izzóra

éjszakai világítótestek – izzócsere

hátsó udvari padok, asztalok csavarjainak rögzítése

zárak és kilincsek javítása-cseréje

kültéri fa dobogók javítása

kiállítótermek glettelése, javítófestése 3 alkalommal

színpadbejáró melletti folyosó beázásának ideiglenes megszűntetése,
a külső hullámlemez lecsavarozása
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Csalai Közösségi Tér:

mosdókban vízszivárgás megszüntetése

villanyfejlesztés (E-ON, teljesítménynövelés érdekében)
8. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK
Az informatikai szolgáltatónk munkájával nem voltunk elégedettek, azóta fel is mondtuk velük
a szerződést. A nem használatos e-mail címeket töröltük. A gépeken lévő vírus- és
kémprogramok elleni védelmével kapcsolatban szükséges lesz a fejlesztés.
A közös meghajtón lévő mentések rendben lezajlottak. Az új szolgáltatóval lehetségessé válik
majd a WiFi kontroller bevezetése, ami azt jelenti, hogy az intézményi hálózat és a
vendéghálózat elkülönül majd egymástól. Be kell szereznünk egy magas besorolású tűzfalat is.
9. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
9.1. Kommunikáció
9.1.1. Weboldal
2020-ban igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni a webes jelenlétre, mint korábban. Az
intézmény weboldala a https://aszmh.hu címen volt megtalálható, amelyet saját hatáskörben
kezeltünk és töltöttük fel tartalommal. Ezen a felületen folyamatos tájékoztatást közöltünk a
programjainkról, valamint felhívásokat és pályázati lehetőségeket is közreadtunk. Az
eseménynaptár szintén fontos eleme a honlapnak, az egyes helyszínek (művelődési házak)
pedig saját felületet kaptak a saját programjaik és eseményeik kommunikálására.
A weboldalt 2020-ban több ezer ember kereste fel, akik egy-egy látogatás alkalmával legalább
2 aloldalt megtekintettek, az oldalon töltött átlagos idő pedig megközelítette az 1 perc 30
másodpercet. A felhasználók 79,2%-a nő volt, 20,8%-a férfi, és a legtöbben a 35-44 éves
korosztályból képviseltették magukat.

9.1.2. Facebook-oldal
A Facebookon végzett kommunikációs folyamataink eredményeként több ezer embert sikerült
elérnünk. Nem csak plakátjainkat töltöttük fel ide, hanem a rendezvényeket beharangozókkal,
kedvcsináló bejegyzésekkel is népszerűsítettük. Ennek pedig meg is volt a hatása, mivel
tapasztalataink szerint sokan a Facebookról értesültek programjainkról.
A Facebook-oldalt 2020. december 1-jén átneveztük: A Szabadművelődés Háza helyett immár
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ néven található meg, és a
https://www.facebook.com/szekesfehervarikulturaliskozpont címen érhető el.
2020 elején a követők száma 4 719 volt, december végére ez 4 861-re emelkedett, és
mindegyikük organikus követő volt, azaz nem fizetett hirdetésekkel értük el őket.
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A bejegyzések (amelyekből tavaly 295-öt publikáltunk) elérése átlagosan néhány száz fő volt,
de előfordultak kiemelkedő eredmények, amikor egy nap alatt akár több ezer emberhez is
sikerült eljuttatni információinkat. A legkiemelkedőbb nap ilyen szempontból 2020. január 29e volt 5 440 organikus eléréssel, de december 18-án is igen magas, 4 417 volt az elérések száma.

A Facebook-követők 62%-a nő, 38%-a férfi. Mindkét nemnél a 35-44 éves korosztály a
legaktívabb. Elsősorban székesfehérváriak követőink, de szép számmal képviseltetik magukat
a budapestiek, a gárdonyiak és a várpalotaiak is.

8

9.1.3. Instagram/YouTube
Az intézmény korábban nem rendelkezett önálló Instagram -fiókkal nem rendelkezett, csupán
helyszínként jelölték meg más felhasználók a különböző eseményeken történt
bejelentkezésekkor. Saját YouTube-csatorna szintén nem volt, ugyanakkor az intézmény
rendezvényeivel kapcsolatos tudósítások és beszámolók több más YouTube-csatornán is
megjelentek (pl. Fejér Online, Video Nyolcezer, FMC, Fehérvár TV).

9.1.4. Sajtó- és médiamegjelenések
Az intézmény és a hozzá tartozó közösségi házak kiváló kapcsolatot ápolnak a helyi
sajtóorgánumokkal (legyen szó online hírportálról, tévéről, nyomtatott újságról vagy rádióról),
az események rendszeresen helyet kaptak a helyi médiában, ami az előzeteseket és a
beszámolókat egyaránt érintették.
A sajtó munkáját sajtóközlemények, beharangozók készítésével segítettük, és azokat az
Önkormányzati Kommunikációs Központ segítségével a helyi sajtóorgánumok széles köréhez
eljuttattuk. Híreink rendszeresen megjelentek az okkfehervar.hu, a szekesfehervar.hu, a feol.hu,
a teleelettel.hu, a fehervar.hir24.hu, a fehervartv.hu, az fmc.hu és a nyolcezer.hu oldalakon,
továbbá a Fehérvár TV-ben, a Vörösmarty Rádióban, a Fejér Megyei Hírlapban és a FehérVár
magazinban.
Országos programokhoz kapcsolódva (pl. Kultúrházak éjjel-nappal) nem csupán a helyi, hanem
az országos sajtóban is helyet kaptunk. Saját profilunk volt az artportal.hu, a tixa.hu és az est.hu
felületein, de közölt rólunk cikket többek között az utazzitthon.hu, a magyarnarancs.hu vagy
éppen a 24.hu.

9.2. Marketing
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9.2.1. Grafikai tevékenység
Programjaink kreatív anyagainak elkészítéséért 1 fő kollégánk felelt 2020-ban. Grafikai
végzettséggel nem rendelkezett, de az elvárásoknak megfelelően készítette el a főbb
változatokat: plakátokat, meghívókat és az online kommunikációhoz szükséges tételeket
(Facebook event cover, Facebook cover stb.).
A tervezésnél ügyeltünk arra, hogy az esemény hangulatához illeszkedve alakítsuk ki az
anyagok vizuális megjelenését is.
Az országos, központi, kötelező arculati elemekkel rendelkező programoknál (pl. Kultúrházak
éjjel-nappal) természetesen mi is ügyeltünk arra, hogy az elkészült anyagokon intézményünk
és Székesfehérvár megjelenítése megfelelő hangsúllyal történjen.
9.2.2. Nyomdai anyagok
A grafika elfogadását követően azonnal megkezdtük a plakátok, szórólapok és a meghívók
nyomdai kivitelezését. A plakátokból A3 és A4 méretűeket készítettünk és főként a városi
hirdetőfelületeken kommunikáltuk velük eseményeinket, de telephelyeinken és a város további
kulturális intézményeiben is megtalálhatóak voltak. A meghívókat legtöbbször postai úton
juttattuk el a címzettekhez. Szórólapot, kiadványt csak a nagyobb rendezvényeink marketing
kampányában használtunk. Az anyagok elektronikus verzióját minden esetben elkészítettük,
online felületeinken folyamatosan közzétettük őket.
9.2.3. Hirdetések
2020-ban nem volt lehetőségünk fizetett Facebook- vagy egyéb hirdetésre, habár tudjuk, hogy
elengedhetetlen és fontos ahhoz, hogy megfelelő számú érdeklődőt érjünk el programjaink
hírével.
10. 2020. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2020-ban a pandémiás intézkedések miatt először március 17-én zártak be telephelyeink a
46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján. A nyitásra június 17-én volt
lehetőség, az azt követő három hónapban az intézmény törekedett arra, hogy online formában
érje el a közönséget, különböző, a jeles napokhoz és világnapokhoz kapcsoló online
tartalommal, figyelemfelhívó akciókkal és gyerekeknek szánt kézműves videókkal,
foglalkoztatókkal tudta az intézmény a kapcsolatot tartani a látogatókkal, érdeklődőkkel. A
nyári nyitás lehetőséget adott volna az élő kapcsolatra és rendezvények szervezésére, azonban
a nyári időszak nem igazán kedvez a közművelődési intézmények beltéri programjainak. A
pandémiás időszak első hullámának lezárulta után az intézmény leginkább pályázati
kötelezettségeinek igyekezett eleget tenni a rendezvények terén, hiszen a jogszabályi
korlátozások megakadályozták a támogatási szerződésekben foglaltak teljesítését.
A nyári hónapokban több közösségi házban elindultak a táborok. Augusztustól folyamatosan
tértek vissza az állandó csoportok és a bérlők, akik szeptembertől elkezdték a munkát, mely
novemberig tarthatott az újabb pandémiás intézkedések miatt: A Kormány 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelete értelmében november 11-től az intézmény minden művelődési háza és
közösségi tere újra bezárt, az épületekben csak a munkatársak tartózkodhattak.
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Összességében elmondható, hogy az intézmény a tervezettekhez képest lényegesen kevesebb
programot valósíthatott meg 2020-ban. Újító jellegű programok nem szerepeltek a palettán,
hiszen a közművelődés (is) arra törekedett ebben a nehéz évben, hogy megtartsa és tovább
éltesse csoportjait, a lehetőségekhez mérten helyet tudjon kínálni bérlőinek. Rendezvények
tekintetében domináltak a kiállítások és az ismeretterjesztő, valamint a népzenei, népművészeti
programok.
10.1 Éves statisztika
A tavalyi évben az intézményi látogatottsági statisztikák a következőket mutatták telephelyekre
lebontva (a Csalai Közösségi Tér adatai az Öreghegyi Közösségi Ház statisztikájába épültek be
2020-ban):
SZKKK Központ (Fürdő sor 3.)
Időszak
január
február
március
július
augusztus
szeptember
október
november
Összesen:

Állandó
csoportok (fő)
1 415
1 435
472
73
150
1 473
1 345
453
6 816

Rendezvények
Összes látogatói
és terembérletes
létszám (fő)
események (fő)
242
1 657
677
2 112
0
472
89
162
71
221
289
1 762
226
1 571
0
453
1 594
8 410

Öreghegyi Közösségi Ház (Fiskális út 93.)
Időszak
január
február
március
június
július
augusztus
szeptember
október
november
Összesen:

Állandó
csoportok (fő)
2 054
1 827
857
222
429
413
809
778
48
7 437

Rendezvények
Összes látogatói
és terembérletes
létszám (fő)
események (fő)
406
2 460
205
2 032
92
949
44
266
307
736
1 109
1 522
335
1 144
108
886
42
90
2 648
10 085
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Közösségi Központ - Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar
(Farkasvermi u. 2.)
Rendezvények
Állandó
Összes látogatói
Időszak
és terembérletes
csoportok (fő)
létszám (fő)
események (fő)
január
634
0
634
február
634
150
784
március
145
0
145
július
260
0
260
augusztus
260
700
960
szeptember
634
60
694
október
634
0
634
november
145
0
145
Összesen:
3 346
910
4 256

Felsővárosi Közösségi Ház (Havranek J. u. 27.)
Időszak
január
február
március
július
augusztus
szeptember
október
november
Összesen:

Állandó
csoportok (fő)
700
700
120
195
110
295
325
30
2 475

Rendezvények
Összes látogatói
és terembérletes
létszám (fő)
események (fő)
209
909
67
767
0
120
45
240
0
110
0
295
0
325
0
30
321
2 796

Kisfaludi Közösségi Ház (Könyves Kálmán u. 10/A)
Időszak
január
február
március
június
július
augusztus
szeptember
október
november
Összesen:

Állandó
csoportok (fő)
196
194
73
150
59
59
204
206
73
1 214

Rendezvények
Összes látogatói
és terembérletes
létszám (fő)
események (fő)
89
285
107
301
68
141
0
150
0
59
30
89
0
204
78
284
0
73
372
1 586
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Királykút Emlékház (Mikszáth Kálmán u. 25.)
Időszak

Állandó
csoportok (fő)

január
február
március
június
július
augusztus
szeptember
október
november
Összesen:

280
283
69
268
283
285
279
276
69
2 092

Rendezvények
Összes látogatói
és terembérletes
létszám (fő)
események (fő)
59
339
87
370
37
106
0
268
0
283
0
285
52
331
10
286
0
69
245
2 337

Éves összesítés a közösségi házak és közösségi terek látogatottságáról
Helyszín

Rendezvények
Állandó
és terembérlecsoportok (fő) tes események
(fő)

Összes
látogatói
létszám (fő)

SZKKK Központ

6 816

1 594

8 410

Öreghegyi Közösségi Ház

7 437

2 648

10085

Közösségi Központ Feketehegy-Szárazréti
Kultúrudvar

3 346

910

4 256

Felsővárosi Közösségi Ház

2 475

321

2 796

Kisfaludi Közösségi Ház

1 214

372

1 586

Királykút Emlékház

2 092

245

2 337

Összesen:

23 380

6 090

29 470
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Éves látogatottsági adatok telephelyekre bontva
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Állandó csoportok (fő)
Rendezvények és terembérletes események (fő)
Összes látogatói létszám (fő)

A diagramon látható, hogy a legnagyobb látogatói létszám az SZKKK Központban, valamint
az Öreghegyi Közösségi Házban volt. Ezt rendezvények tekintetében a telephelyek múltja
nagyban befolyásolja, valamint az, hogy leginkább ezekben az épületekben találhatóak olyan
funkcionális terek, melyek a havi állandó csoportok, terembérlők által a legkeresettebbek.

Éves látogatottság megoszlása

Állandó csoportok (fő)

Rendezvények és terembérletes események (fő)

A diagram jól mutatja, hogy éves szinten a látogatottság több, mint háromnegyedét az állandó
csoportok és állandó terembérlők által biztosított létszám generálta és csak kis részben (20%) a
rendezvények látogatói.
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Éves összesítés az összes látogatottságról havi lebontásban
Időszak
január
február
március
június
július
augusztus
szeptember
október
november

Rendezvények
Állandó csoport
Összes látogatói
és terembérletes
(fő)
létszám (fő)
események (fő)
5 279
1 005
6 284
5 073
1 293
6 366
1 736
197
1 933
640
44
684
1 299
441
1 740
1 277
1 910
3 187
3 694
736
4 430
3 564
422
3 986
818
42
860

Éves látogatottsági adatok havi bontásban
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Állandó csoport (fő)
Rendezvények és terembérletes események (fő)
Összes látogatói létszám (fő)

A diagram alapján megállapítható, hogy év közben a látogatottsági statisztika szempontjából
inkább az állandó csoportok létszáma nagyobb. Ez augusztusban fordult meg 2020-ban, amikor
közösségi házainkban, közösségi tereinkben elindultak a táborok. A grafikon jól mutatja az
újranyitás, valamint a novemberi újbóli zárás időszakának látogatói létszámát.
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10.2 Tevékenységi formák és látogatottságuk 2020-ban
Rövidítések:
ÖKH – Öreghegyi Közösségi Ház
KK-FSZK – Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar
FKH – Felsővárosi Közösségi Ház
KKH – Kisfaludi Közösségi Ház
KE – Királykút Emlékház
CSKT – Csalai Közösségi Tér
10.2.1 Ismeretterjesztés
Az intézmény 2020-as tevékenységében nagy teret kapott a klasszikus értelemben vett
ismeretterjesztés, hiszen a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló az SZKKK Központ egyik
fontos részegysége. Előadásainkon túl az általános és középiskolásoknak rendszeresített
szakkörök – igaz, nem túl nagy létszámmal – évtizedek óta felkarolják a csillagászat iránt
érdeklődő fiatalokat, a tavalyi évben 10 fő körüli létszámmal működött mindkét szakkör.
Az Öreghegyi Közösségi Házban és a Királykút Emlékházban 2020-ban is havi
rendszerességgel zajlottak az Öreghegyi Disputák, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók.
Előadások:
Időpont

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

február 25.

Fekete lyukak – az Univerzum konyhamalacai –,
csillagászati előadás (SZKKK Központ)
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Gyakoriság

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

havi szinten
1 alkalom
havi szinten
1 alkalom

Csillagászati szakkör gyerekeknek (2020-ban 6
foglalkozás – SZKKK Központ)
Csillagászati szakkör középiskolásoknak (2020ban 6 foglalkozás – SZKKK Központ)

Előadás-sorozatok:

9
12

10.2.2 Képzés
A SZKKK Központ biztosította a helyszínét és szervezte a programját a Szólótáncosok
felkészítő hétvégéjének, melyre az intézmény pályázati forrást is nyert. Az intézmény tereit
2020-ban is több képzésre, oktatási tevékenységre bérleték ki különböző oktatási intézmények
hosszú távra és alkalmanként egyaránt. A központban több tanteremben folyamatosan zajlottak
a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola
formális tanulás tevékenységi formái.
Különböző szakkörök formájában a Központban és a Kisfaludi Közösségi Házban rajzképzés
működik.
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Műhely (workshop):
Időpont/
gyakoriság

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

február 29.

Kalligráfia workshop (SZKKK Központ)
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augusztus 17.
október 9.
heti 2
alkalom

IV. Székesfehérvári Művésztelep Nyílt Napja
(SZKKK Központ)
Nemzetközi Babahordozó Hét
(SZKKK Központ)
Néptáncoktatás
(SZKKK Központ)

27
69
20

Tréning:
Időpont/
gyakoriság

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

október 3.

Szólótáncosok felkészítő hétvégéje
(SZKKK Központ)
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10.2.3 Kiállítás
Minden közösségi ház és tér alkalmas kiállítások megrendezésére. 2020-ban az SZKKK
Központ, az Öreghegyi Közösségi Ház, valamint a Kisfaludi Közösségi Ház adott helyet
különböző kiállításoknak. Az alkotók között voltak amatőrök és elismert művészek, csoportok
is. Helyszínt biztosítottunk továbbá saját intézményi szakköreinkben folyó művészeti ágak
kiállításainak is.
Műtárgy kiállítások:
Időpont

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

január 21.

A Magyar Kultúra Napja kiállítása (ÖKH)

220

január 24.
január 30.
február 15.
február 15.

Felvidéki szemmel – Karaffa Attila
fotókiállítása (KKH)
„Gondoltad volna?” – Dr. Szabó József kiállítása
(SZKKK Központ)
A hímzés bűvöletében – Kátai Antalné kiállítása
(SZKKK Központ)
Világod körüli út – a Tarot beszállókártyáival –,
Sági Vanda kiállítása (SZKKK Központ)

50
73
69
57

február 21.

Ősfehérvár Alkotóközösség kiállítása (KKH)

63

augusztus 13.

Czifra Patrik „Beszélő Színek” című kiállítása
(SZKKK Központ)

44

17

Időpont

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

szeptember
26.

„3 Mesterség = 1 Kiállítás”
(SZKKK Központ)
Kelemen-Nagy Annamária: „Rezdülések”
kiállítása (ÖKH)

október 13.

Czifra Patrik kiállítása (SZKKK Központ)

30

október 16.

Erdélyi viseletek kiállítás (KKH)

57

Időpont

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

február 28.

Igazgyöngy Alapítvány kiállítása (ÖKH)

22

szeptember 1.

67
23

Hobbi kiállítások:

10.2.4 Közösségi szolgáltatás
Intézményeinkben két telephelyen működik kiegészítő közösségi szolgáltatásként játszószoba.
2020-ban ezek a szolgáltatások a pandémiás zárvatartási időn kívüli időszakban folyamatosan
működtek.
A tavalyi évben is éltünk a kulturális információszolgáltatás lehetőségével és közösségi házaink
területén ajánlottuk más közművelődési intézmények, könyvtárak, a színház és a múzeum
programjait is.
10.2.5 Művelődő közösségek
Intézményünkben sok önszerveződő művelődő közösség talált otthonra, azonban sajnos a
2020-as év nem kedvezett működésüknek, így hosszú időn át nem tudták látogatni az
intézményt, elmaradtak a próbák, szakkörök, klubok, összejövetelek. A látogatói létszámadatok
statisztikájából is látszik, hogy a nyári szabadság és az újranyitás után szeptembertől töretlen
lelkesedéssel tértek vissza az intézménybe.
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(Amatőr) művészeti csoportok:
Időpont/
gyakoriság
heti 1
alkalom
heti 2
alkalom
heti 1
alkalom
heti 1
alkalom
heti 2×2
alkalom
heti 2×2
alkalom
heti 3×2
alkalom
heti 3
alkalom
kéthetente 1
alkalom
heti 1
alkalom
heti 1
alkalom
heti 1
alkalom

Program címe (helyszín)
Hang-Szín-Tér Prikulics színjátszók
próbái (SZKKK Központ)

Látogatói
létszám (fő)
20

Leonardo Jam zenekar
próbaalkalmai (SZKKK Központ)
Szabad Színház próbái
(SZKKK Központ)
Gyermektánc ovisoknak
(SZKKK Központ)

15

Izgő-Mozgó Táncstúdió (ÖKH)

15

Felicita KTSE edzései kezdőknek (ÖKH)

20

Felicita KTSE edzései versenyzőknek (FKH)

20

Ritmikus gimnasztika (KK-FSZK)

20

Főnix Fotóművészeti Kör (ÖKH)

12

Prospero Kulturális Egyesület
(SZKKK Központ)
Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület
(SZKKK Központ)

5

12

20
15

Bástya Kamarakórus (ÖKH)

25

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

Ringató foglalkozások (ÖKH)

16

heti 2 alkalom

Varázstorna foglalkozások (ÖKH)

25

heti 1 alkalom

Baba-mama klub (CSKT)

12

heti 1 alkalom

Nordic Walking foglalkozások (ÖKH)

15

heti 1 alkalom

Jóga foglalkozások (ÖKH)

22

heti 2 alkalom

Szenior örömtánc (ÖKH)

40

Klubok:
Időpont/
gyakoriság
heti 1
alkalom

19

Időpont/
gyakoriság

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

heti 4 alkalom

Gerinctorna (ÖKH)

10

heti 1 alkalom

Biblia Szól Egyház összejövetelei (ÖKH)

30

heti 1 alkalom

Bázis gyermekfoglalkozások (ÖKH)

25

heti 1 alkalom Kokas klub (zenepedagógiai foglalkoztató) (ÖKH)

25

heti 1 alkalom

Fejér Szövetség találkozói (KE)

30

2 hetente
1 alkalom

„Nem csak a 20 éveseké a világ...” Felsővárosi
Nyugdíjasklub (FKH)

50

heti 2 alkalom

Kézenfogva Onkológiai Klub (KE)

20

heti 1 alkalom

KALOT (FKH)

40

havi 1 alkalom

Szárazréti Nyugdíjasklub (KK-FSZK)

30

havi 1 alkalom

Nosztalgia klub (ÖKH)

35

negyedévente
1 alkalom

Csalai Polgárőr Csoport (CSKT)

10

heti 1 alkalom

Meridian torna (ÖKH)

30

kéthetente 1
alkalom

Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Kisfaludi
Nyugdíjasklubja (KKH)

12

heti 1 alkalom

Öreghegyi Nyugdíjasklub (ÖKH)

45

Angol társalgási klub (SZKKK Központ)

10

kéthetente 1
alkalom
kéthetente 1
alkalom
kéthetente 1
alkalom

Székesfehérvári Ásványgyűjtők Baráti Köre
(SZKKK Központ)
Fehérvári Rejtvényfejtők Klubja (SZKKK
Központ)
Szöllősi József Rádióklub és Rádióamatőr állomás
heti 2 alkalom
(SZKKK Központ)

12
10
10

heti 1 alkalom

Székesfehérvári Kertbarát Egyesület (KK-FSZK)

15

havi 2 alkalom

Tigris és Eufrátesz Társasjáték Klub (KE, ÖKH)

35

heti 2 alkalom

Fehérvári Sakk Egyesület (KE)

16

heti 1 alkalom

Fürgelábak Táncegyesület (KK-FSZK)

15

20

Szakkörök:
Időpont/
gyakoriság

Program címe (helyszín)
Gyöngyfűző klub (KKH)

heti 1 alkalom

Kondor Rajz Szakkör (SZKKK Központ)

havi 1 alkalom

Kisfaludi Művészkör (KKH)

heti 1 alkalom
kéthetente 2
alkalom

Látogatói
létszám (fő)
12
15
10

Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány
(SZKKK Központ)

15

Időpont/
gyakoriság

Program címe (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

heti 1 alkalom

Búzavirág Dalkör (KKH)

15

heti 1 alkalom

Fehérvári Csipkebokor Alkotókör (KE)

10

heti 2 alkalom

Gyermek néptánccsoport – Bécsiné Krämer Ágnes
vezetésével (SZKKK Központ)

20

Népművészeti csoportok:

10.2.6 Rendezvények
A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 2020-ban a pandémiás időszak miatt nem
tudta megvalósítani az összes betervezett rendezvényét. A tavaszi és téli teljes zárás miatt több
tervezett esemény elmaradt.
Rendezvényeinket két kategóriába soroljuk: intézményi események és városrészi
nagyrendezvények. Igyekeztünk minden telephelyen a lehetőségekhez mérten minél
színvonalasabb és sokrétűbb programokat szervezni. A városrészi nagyrendezvények közül
közreműködtük az Öreghegyi Mulatság megszervezésében. A többi tervezett nagyrendezvény
a rendezvénytartási tilalom miatt meghiúsult.
Műsoros rendezvények:
Időpont
július 3.
augusztus 29.

Rendezvény neve (helyszín)
„Harminc év csipkéi” című kiállítás
FINISSZÁZSA (SZKKK Központ)
Aranybulla Művészeti Napok – Zsigmond Lala
Énekstúdió táborzáró gála (ÖKH)

Látogatói
létszám (fő)
33
150
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Közösségi rendezvények:
Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

február 15.

Gyermekfarsang (KKH)

29

március 6.

Nőnapi teadélután (KKH)

26

október 31.

Gyerekfoglalkozás (ÖKH)

16

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

január 31.

Folkest a Tilinkó zenekarral (SZKKK Központ)

82

október 28.

Élő Népművészet kézműves foglalkozások
(SZKKK Központ)

37

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

január 18.

Kákics táncház (KK-FSZK)

72

február 8.

Kákics táncház (FKH)

67

február 8.

Görög táncház a Taverna zenekarral
(SZKKK Központ)

105

július 19.

Görög táncház (SZKKK Központ)

56

október 4.

Táncház a Zagyva bandával (SZKKK Központ)

65

Népművészeti rendezvények:

Táncház:

Szórakoztató rendezvények:
Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

január 11.

Kovács Ferenc zenés estje (SZKKK Központ)

34

január 23.

A Noé Hegyi Szent István Borlovagrend
rendezvénye – zártkörű rendezvény (ÖKH)

45

január 27.

Izlandról jöttünk – Zenés műsor (KE)

34

január 31.

Balázs Elemér Group Koncertje (ÖKH)

58

22

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

február 3.

Balaskó Jenő Emlékest (KE)

36

február 15.

Csocsesz koncert – Kultúrházak Éjjel-Nappal
(KK-FSZK)

150

február 17.

Hungarikum klubkoncert (SZKKK Központ)

37

február 22.
február 15.

Lásho Lecsó jótékonysági koncert
(SZKKK Központ)
Ferenczi György és az 1ső pesti Rackák koncert
(SZKKK Központ)

70
90

február 21.

Kilyén Ilka színművész önálló estje (KE)

48

február 22.

Gyermekfarsang (SZKKK Központ)

146

március 2.

Beszélgetés Tóth Ildikóval (KE)

22

március 23.

Mirtse Zsuzsa könyvbemutatója (KE)

15

július 28.
augusztus 19.

Noé-hegyi Szent István Borlovagrend rendezvénye
(ÖKH)
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend rendezvénye
– zártkörű (ÖKH)

31
60

augusztus 22.

Alba Regia Jazz Feszt (KK-FSZK)

200

augusztus 23.

Alba Regia Jazz Feszt (KK-FSZK)

200

augusztus 24.

Alba Regia Jazz Feszt (KK-FSZK)

300

szeptember 1.

Péntek Imre könyvbemutatója (KE)

44

szeptember 3.

Mohaing koncert (SZKKK Központ)

74

szeptember 5.

4 What bemutatkozó koncert (ÖKH)

110

szeptember
13.
szeptember
14.
szeptember
26.

A Magyar Dal Napja (SZKKK Központ)

58

Gáspár Ferenc könyvbemutatója (KE)

8

Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál
(SZKKK Központ)

90

október 12.

Benke László könyvbemutatója (KE)

10

október 24.

Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf koncert (ÖKH)

36

október 31.

Hangfestészet & Hangszobrászat, bemutatja: FilepVörös Duó (ÖKH)

28

23

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

november 10.

Noé-hegyi Szent István Borlovagrend Márton-napi
rendezvénye, bormustra (ÖKH)

42

Művészeti rendezvények:
Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

január 13.

Mezey Katalin könyvbemutatója (KE)

25

január 14.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

35

január 17.
január 18.
január 26.

Péntek 3 Tejátrum – Erdős Virág: Kalocsa
(SZKKK Központ)
Körtevirágok – a Prospero Színkör előadása
(SZKKK Központ)
Székely Csaba: Öröm és Boldogság – a Prospero
Színkör előadása (SZKKK Központ)

25
10
18

január 28.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

48

január 31.

Bartal Klári: Alkonyórán – könyvbemutató (KKH)

39

február 1.

FIN After: HUMANIA – A Homo Ludens Project
előadása a Fehérvári Irodalmi Napokon
(SZKKK Központ)

46

február 11.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

23

február 14.
február 15.

William Shakespeare: A vihar – a Prospero
Színkör előadása (SZKKK Központ)
Farsangi operettparádé a „Kultúrházak éjjelnappal” keretében (ÖKH)

12
140

március 7.

Nőnapi gála (ÖKH)

78

március 10.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

14

március 13.

Pálfalvi András könyvbemutatója (KKH)

42

augusztus 19.

Balajthy Ferenc könyvbemutatója (KKH)

30

szeptember 8.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

17

szeptember
22.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

15

október 9.

Szegedi Kovács György könyvbemutatója (KKH)

21

október 13.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

21

24

október 16.

Varga Imre könyvbemutatója (ÖKH)

21

október 20.

Öreghegyi Disputa (ÖKH)

14

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

augusztus 6.

Kertmozi (ÖKH)

80

augusztus 7.

Kertmozi (ÖKH)

74

szeptember 12.

Kertmozi (ÖKH)

80

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

január 21.

A Magyar Kultúra Napja kiállításnyitó, koncert
(ÖKH)

220

szeptember
13.

A Magyar Dal Napja (SZKKK Központ)

70

Filmvetítés:

Komplex rendezvény:

10.2.7 Tábor
2020-ban több tábornak biztosítottak helyszínt közösségi házaink. Az Öreghegyi Közösségi
Ház volt az elmúlt évben is tábor szempontjából a legkeresettebb helyszín, hiszen az udvar adta
lehetőségeket a táboroztatók jól ki tudják használni. Ezen a helyszínen július és augusztus
hónapban 6 gyermektábor került megvalósításra. 2020 nyarán újra elindult a felnőtteknek szóló
tematikus tábor a Felsővárosi Közösségi Házban, csipkeverést és bútorfestést tanulhattak az
érdeklődők. A Feketehegy-Szárazréti telephelyünkön 4 tematikus gyermektábor zajlott 2020
nyarán.
Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

július 6-10.

Gyerektábor – Zsigmond Lala Énekstúdió (ÖKH)

20

július 13-17

Feketehegy-Szárazréti Sport Egyesület
(KK-FSZK)

25

július 29július 3.

Gyerektábor – Sosemvolt mesék (ÖKH)

24

július 13-17.

Bútorfestő tábor (FKH)

20

július 20-24.

Gyerektábor – jóga (ÖKH)

22

25

Időpont

Rendezvény neve (helyszín)

Látogatói
létszám (fő)

július 20-24.

Csipkeverő tábor (FKH)

20

augusztus 3-7.

Gyerektábor – Sosemvolt mesék (ÖKH)

23

augusztus 3-7.

Feketehegy-Szárazréti Sport Egyesület
(KK-FSZK)

25

Kézműves gyerektábor (ÖKH)

22

augusztus
10-14.
augusztus
10-14.
augusztus
24-28.
augusztus
24-28.

Family Tree – Triatlon és Szabadidős
Sportegyesület (KK-FSZK)
Family Tree – Triatlon és Szabadidős
Sportegyesület (KK-FSZK)
Gyerektábor – Zsigmond Lala (ÖKH)

30
30
20

10.2.8 Származtatott szolgáltatás
2020. november 1-től intézményünkben 1 fő foglalkozik kifejezetten a termek és helyszínek
bérbeadásával. A folyamatszabályozást közösen alakítottuk ki, melynek része az is, hogy
leírjuk a bérlési folyamat eljárásrendjét, egyszerűsítjük a dokumentációt, amit rendszeresen
vezetünk. Ennek alapja a belső kommunikációs, feladatkezelő (Freedcamp) felület, amelyhez
csak kollégáink rendelkeznek hozzáféréssel, ott megtalálnak minden szükséges dokumentumot.
Az év végéig telephelyeinken kb. 600 db bérbeadásunk maradt el a zárás miatt. A
veszélyhelyzeti intézkedések és korlátozások miatt folyamatosan csökkent a látogatói
létszámunk.
11. ÉRTÉKTÁRI MUNKA
Önkormányzati intézményként fontosnak tartjuk, hogy a Székesfehérváron fellelhető,
elsősorban a telephelyeinken működő, a saját területükön kiemelkedő alkotó csoportok,
egyesületek tevékenységét segítsük, támogassuk; felhívjuk a figyelmet az ezen csoportokon,
egyesületeken belül folyó munkára, valamint arra a tényre is, hogy az általuk végzett magas
színvonalú tevékenység lehetőséget ad a kikapcsolódásra, szórakozásra, új ismeretek
szerzésére; a tehetségek kibontakozására, bemutatkozására; közösséget teremtenek és
lehetőséget adnak a különböző korosztályok találkozására is. Mindezek miatt a 2020. évben –
tevékenységük elismeréseképpen – több csoport és telephely esetében javaslatot készítettünk
annak érdekében, hogy azok bekerüljenek a települési értéktárba.
Az értéktári felterjesztések 2020 novemberétől folyamatosan készültek. Vezetői javaslatok
alapján az intézmény munkatársai a következő csoportok, egyesületek, közösségi házak
felterjesztését készítették el:
Felsővárosi KALOT – A felsővárosi KALOT – az előzményeket is figyelembe véve – jóval
több mint százéves múltra tekinthet vissza. Az egylet egykori és mai tagjai rendszeresen,
elkötelezetten tettek, tesznek azért, hogy megőrizzék és továbbadják az alapítók által vallott
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elveket, eszméket, azokat a vallási, kulturális értékeket, népi és gasztronómiai hagyományokat,
amelyek a Felsőváros közösségének együvé tartozását hivatottak erősíteni.
Kondor Kör – A több mint 45 éves múlttal rendelkező körben olyan neves művészek
foglalkoztak a tagokkal, mint Ujházi Péter, Ecsedi Mária, Nagy Benedek vagy Pinke Miklós.
A kör fő értékei közé tartozik, hogy – a környéken egyedülálló módon – lehetőséget teremt az
élőmodell utáni aktrajzra, szakszerű segítséget nyújt a felvételire készülőknek, a szabadidő
minőségi eltöltésére kínál közösségi alkalmat amatőr alkotóknak szabad légkörben, miközben
mélyebb önismeretre tehetnek szert az alkotó tevékenység folyamán – szakértő támogatással.
A jövőben intézményünk szakmai támogatásával továbbra is profi és amatőr művészek
közösségének találkozási pontja lesz a Kondor Kör, amely az elmúlt évtizedek alatt számos
kitűnő művészt adott városunknak.
Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar – Székesfehérvár egyik legfiatalabb
kulturális közösségi tere, amelyet néhány év alatt megismertek és megszerettek a városrészben
élők; igyekszik a kulturális, művelődési lehetőségeket a város központjától távolabb élők
számára is elérhetővé tenni. Feketehegy-Szárazréten 2015-ben kezdődött el egy olyan kulturális
tér kialakítása az új közösségi ház mögötti udvaron, amely sokszínű, többfunkciójú; széles
közösséget szólít meg, ezzel kiszolgálja a városrész összes korcsoportját, és hozzájárul az
oktatás színesítéséhez is. Az első ütemben a kultúrudvar szabadtéri színpada és fedett nézőtere
épült meg, ahol koncerteket, színházi esteket szerveztek az utóbbi években, 2021-től pedig
kertmozi is működik majd itt. A fedett, 400 néző befogadására alkalmas nézőtér lehetővé teszi,
hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között is használható legyen a színpad.
Prospero Színkör – Az egyesület az elmúlt két évtizedben folyamatosan jelen volt a város
kulturális életében, eddig majdnem harminc bemutatót tartottak, sokféle stílust, műfajt
kipróbálnak annak érdekében, hogy sokszínűségüket megmutassák a közönségnek. Lehetőséget
biztosít a fiatal színjátszók számára önmaguk fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására. A
színkör célja nem csupán az, hogy színházi műhelyként működjön és szórakozási lehetőséget
nyújtson a közönség számára: arra törekszenek, hogy művészileg értékes és színvonalas
előadásokat hozzanak létre. A társulat a Kortárs Művészeti Fesztivál rendszeres fellépője. Az
amatőr színjátszó találkozókon több alkalommal értek el sikert, az elismerések nemcsak a
társulat, de Székesfehérvár hírnevét is öregbítik.
Öreghegyi Közösségi Ház – A Fanta-villaként is emlegetett épület hosszú évtizedek óta
szolgálja a köz művelődését, nemcsak a városrészben élők, de a minden fehérvári számára jól
ismert, elismert helye a jó programoknak. Színházi előadások, jazz- és könnyűzenei koncertek,
képzőművészeti kiállítások vonzzák a kultúra iránt érdeklődőket, ezen kívül számos klub,
csoport és egyedi előadás, foglalkozás teremt lehetőséget a kikapcsolódásra, mozgásra vagy
akár a tanulásra is.
Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló – Gazdag története, egyedi kialakítása és műszaki
megoldásai miatt Székesfehérvár kulturális örökségének fontos része, emellett turisztikai
célpontként is szolgál, így az ország más részéből érkezők számára is jelentőséggel,
tudományos-kulturális értékkel bír. A csillagvizsgálónak intézményünk 45 éve ad otthont a
gyönyörű tóparti környezetben. A tudósok és amatőr csillagászok kezdetektől fogva segítették,
figyelemmel kísérték a csillagda működését, amely az elmúlt évek során számos esetben
fogadott nyári táborban résztvevő diákokat, valamint Székesfehérváron átutazó csoportokat. A
kupola és a távcső ipartörténeti emlék, a távcső tükre pótolhatatlan kézműves emlék.
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12. VEZETŐI ZÁRSZÓ
Az intézmény objektív okok (pandémiás helyzet és a hosszú ideig tartó zárvatartás) miatt a
2020. évre vonatkozó munkatervében megfogalmazott szakmai elképzeléseit nem tudta
megvalósítani.
Intenzíven elindult azonban az a munka, melyet a belső, szervezeti megújulása érdekében
tettünk. 2020-ban kezdődött el az az átfogó tevékenység, mely a meglévő szabályzatok belső
felülvizsgálatát célozta meg.
Példaértékű értéktári felterjesztések készültek, melyekkel már régóta adós intézményünk.
Tisztelettel megköszöntük a hozzánk járó vendégeknek, szakköri tagoknak, a több ezer
iskolásnak és szüleiknek, pedagógusaiknak, ez estéiket és a délutánjaikat kellemesen eltöltő
közönségünknek, hogy ilyen türelemmel és megértéssel viselik a jelenlegi helyzetet.
Végtelenül hálás vagyok a kollégáimnak, hogy a megváltozott körülményekhez ilyen gyorsan
tudtak alkalmazkodni. Látható, hogy kialakult egy csapat, akik semmilyen munkát nem
utasítanak vissza annak érdekében, hogy az intézmény működjön és fejlődjön, hogy új utakat
megnyitva forduljon a 21. század új kihívása elé, amit egyrészt a pandémia okozott, másrészt
az elvárások miatt, melyek az információs műveltség fejlődéséből adódnak. Ezt a folyamatot
úgy foglalhatjuk össze, hogy a közművelődés digitalizálása – és erre készen állunk szakmailag,
kompetenciáinkkal, elhivatottságunkkal és szorgalmunkkal.
Székesfehérvár, 2021. június 7.
Juhász Zsófia
igazgató
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