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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 77. § (2) bekezdése alapján a közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér
fenntartója, működtetője az állam, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet
vagy magánszemély lehet. A 78. § (1) bekezdés alapján a művelődési ház a helyi közösségi
művelődést szervező, legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési
intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre vagy több községre terjed ki.
A Budavári Művelődési Ház - közművelődési intézményként — Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv. Az intézmény 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját Megyesi Anikó igazgató elkészítette, a beszámoló az
előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2020. június 24-i ülésén
tárgyalja. A bizottsági vélemények a képviselő-testületi ülésen szóban kerülnek ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (...) önkormányzati határozata
Budavári Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budavári
Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet:

Budavári Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolója

BUDAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ
BESZÁMOLÓ A 2019-ES ÉVRŐL

BUDAVÁRI

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Bevezető
A Budavári Művelődési Ház az I. kerületi Budavári Önkormányzat közművelődési
intézménye, közösségi élet fontos színtere. A Bem rakparton található Andrássy-palotaként is
ismert épület otthont ad a kerületi kulturális rendezvényeknek, gyermek és felnőtt
foglalkozásoknak. Programjaink egy része évről évre visszatér a sikereknek és a
hagyományoknak köszönhetően, ezen felül pedig arra törekszünk, hogy akárcsak az elmúlt
években, új és színes rendezvényekkel bővítsük a repertoárunkat.
A Budavári Művelődési Ház a 2019-es évben is fő céljának és feladatának tekintette, hogy
mindenekelőtt a kerület, illetve tágabb értelemben a főváros lakóit a szabadidejük értékes,
hasznos, élményekkel teli eltöltésére ösztönözze, illetve, hogy megteremtse az I. kerületben az
igényes szórakozáshoz szükséges feltételeket. Ennek megfelelően programkínálatunk 2019-ben
is széles skálán mozgott. Célközönségünk igen tág, azon túl, hogy kerületi és budapesti lakókat
szeretnénk megszólítani, több kategóriára bonthatjuk látogatóink körét.
Kiemelt eseményeink közé tartozik a Tabán Fesztivál, a Tabáni Népzenei Fesztivál és a
Bem6 Fesztivál. Ezeken az eseményeken minden korosztály részére kínálunk vonzó
programokat.
Nem hanyagoltuk el idén sem a művelődési ház alapításának időszakában kialakult fő profilt,
a „Bemrockpart” fantázianevet viselő eseménysorozatot, aminek keretein belül 2019-ben is
számos koncertet szerveztünk, januárban és november teltházas dupla koncerttel lépett fel náluk
a Török Ádám és a Mini formáció.
A Bemrockpart hagyományainak folytatása mellett továbbra is életben tartottuk - a népzenei
vonal ápolásaként - a Kossuth-díjas Sebő Ferenc népszerű klubsorozatát, mely táncházzal és
élőzenével kiegészülve valósul meg hónapról-hónapra. Havi rendszerességgel tartunk
hagyományőrző és akusztikus klubkoncerteket, visszatérő előadóink a Misztrál-együttes és a
Grunting Pigs duó is.
Az intézmény törzsközönségét jelentő nyugdíjasok is otthonra leltek nálunk: lehetőséget
kínálunk ismeretterjesztő, városvédő vagy irodalmi tematikájú találkozóik megszervezésére.
A 2019-as évben és jelenleg is fontosnak tartjuk megszólítani a fiatal felnőtt korosztályt, a
művelődési ház közösségébe való beintegrálásukat többek között könnyűzenei koncertekkel,

borkóstolókkal és táncos, mozgásos foglalkozásokkal valósítjuk meg. Ilyen például, a
teljesség igénye nélkül az AVIVA torna, a Hawaii tánc, a jóga és a Kanga Training.
Lovas András hangtechnikusunk 2018-ban fedezte fel az Andrássy-palota lépcsőházában rejlő
lehetőséget, és még abban az évben „Lépcsőházi történetek” címmel akusztikus
koncertsorozatot indítottunk, amit 2019-ben is folytattunk.
Intézményünkben lehetőség van terembérlésre, ami a jó megközelíthetőségnek köszönhetően
igen népszerű. A Panoráma-, Kamara-, Ikon-, Andrássy- és Színházterem bérbeadása
elsősorban közösségi és kulturális célú külsős rendezvényekre történik.

Együttműködések, partnerkapcsolatok
•

Tabán Mozi

•

Francia Intézet

•

kisebbségi önkormányzatok

•

civil szervezetek

•

kerületi oktatási intézmények

Programjaink minél sikeresebb megvalósítása érdekében az elmúlt évben is folyamatosan
együttműködtünk más intézményekkel is. Fontosnak tartjuk a környék és a kerület
intézményeivel a folyamatos kapcsolattartást és további kapcsolatok kiépítését. A Budavári
Művelődési Ház a Tabán mozival együttműködve havonta Filmklubot tart. A vetítésre kerülő
filmeket

munkatársaink

a

Budapest

Film

Zrt.

programszervező

munkatársának

közreműködésével gondosan válogatják össze az adott célközönség igényeinek megfelelően. A
szomszédságunkban található Francia Intézettel főleg a júniusi Bem6 Fesztivál kapcsán kell
összedolgoznunk.
Terembérlés

keretem

belül

együttműködünk

kisebbségi

szervezetekkel, valamint a kerületi oktatási intézményekkel.

önkormányzatokkal,

civil

Munkavállalói ellenőrzések, értékelések
A Budavári Művelődési Ház munkatársai heti rendszerességgel értekezletet tartanak, ahol az
intézményvezető szóbeli visszacsatolást kér az elvégzett és elvégzendő feladatokról, a
programok lebonyolításáról, azok teljesítéséről. A vezetőség az elhangzott beszámolókra
azonnali értékeléssel reagál. Az értekezletekről minden alkalommal írásos jegyzőkönyv készül,
mely háttértárolón elmentve található. Az írásos jegyzőkönyvek bármikor visszakereshetők és
visszaolvashatók, illetve az esetlegesen hiányzó kollégáknak email-ben mindig kiküldésre
kerülnek.
Az intézményvezető a munkavállalók személyes teljesítményét egyénenként évente legalább
két alkalommal értékeli, mindig szem előtt tartva az egyéni fejlődési ívet. Az értékelést mindig
kétoldalú

kommunikáció

követi.

Az

intézmény

igazgatója

teret

biztosít

a

véleménynyilvánításra, továbbá egyénre szabva, a különböző munkakörökhöz igazítva
motiválja a dolgozókat.

Pályázatok
A 2018-ban megnyert pályázataink megvalósítását 2019-ben is folytattuk.
Kiíró

Pályázati cél

NKA, Hangfoglaló
Könnyűzenei Támogató
Program Kollégiuma

Élőzenei koncertek megvalósítása a Budavári
Művelődési Házban

1 100 000 Ft

BEMROCKPART címmel rendszeres

2 200 000 Ft

NKA, Hangfoglaló
Könnyűzenei Támogató
Program Kollégiuma

Elnyert támogatási
összeg

élőzenei koncertprogram megvalósítása

A Hangfoglaló pályázatnak köszönhetően 2019-ben fellépett nálunk a Török Ádám és a Mini,
Platon Karataev, a Terra Profonda, a Dresch Quartet, az Ethnofil és az Ölveti Blues Band.

Kiemelt események 2019-ben
Fesztiválok
Tabán Fesztivál - május 1.
A 2019-es fellépők:
•

Abaházi Csaba cs a MégEgyKör

•

Török Ádám és a Mini

•

Beatrice

•

Mobilmánia és Vikidál Gyula

•

Révész-Závodi: Piramis évek

A Budavári Művelődési Ház közreműködésével minden évben megrendezésre kerül a több
évtizedes múlttal rendelkező Tabán Fesztivál, amely a könnyűzenét kedvelő fiatalok és
középkorúak nagy tömegét vonzza a Tabán Parkba. A hagyományos rock-blues fesztivált
minden évben május 1-jén tartjuk, ez 2019-ben sem történt másképp. A programsorozat mára
ismét kivívta magának azt a rangot, amelyet a ’70-es években jelentett a magyar könnyűzenei
életben. Az elmúlt években körülbelül negyedmillió ember jött el az ország több pontjáról a
rendezvényekre. Mivel a koncertek ingyenesek, anyagilag nem terhelik meg a családok
pénztárcáját, így minden érdeklődő részese lehet az igényes magyar élőzenének. A Tabán
Fesztivál mindig élenjárt az élőzene népszerűsítésében, csak olyan zenekarok, előadók léptek
fel, akik élőben játszanak a koncerteken. Ez még abban az időszakban is így volt, amikor a
hazai könnyűzenei életben az úgynevezett 'tátogó' zenekarok kerültek előtérbe. Az elmúlt évek
tapasztalatait úgy tudjuk összegezni, hogy a térség és a főváros legnagyobb szezonnyitó, tavaszi
eseménye a Tabán Fesztivál. A múlt évben elsőként Abaházi Csaba és a MégEgyKör állhatott
színpadra, őket Török Ádám és a Mini, valamint a Beatrice zenekar, Mobilmánia és Vikidál
Gyula követte. A fergeteges estét méltóképpen zárta Révész-Závodi: Piramis évek koncertje.

Látogatók becsült száma: 800-900fő

Bem6 Fesztivál
A 2019-es fellépők:
•

Herrer Sára & Svajcsik Kristóf - Mary PopKids (Borkóstoló Jam Session)

•

Kaláka együttes

•

Bélaműhely

•

Bartók Néptáncegyüttes

•

Babra koncert

•

Parapács zenekar

•

Tahiti tánccsoport

•

Ferenczi György és az Iső Pesti Rackák

•

Kerekes Band

A Budavári Művelődési Ház fennállásának 50. évfordulóját 2016. június 16. és 18. között
nagyszabású jubileumi programsorozattal ünnepelte. A szervezők a 2016-os rendezvény
sikerének tükrében a 2017-ben és 2018-ban már hagyományteremtő szándékkal szervezték meg
a Bem6 Fesztiválnak keresztelt rendezvényt. A két napos fesztivál 2019-ben is megannyi
élménnyel várta a kerület és a főváros lakóit, illetve a Budavári Művelődési Ház törzsvendégeit.
A Bem6 Fesztivál ezúttal 2019-ben június 14-16 között került megrendezésre.
A hétvégi fesztivál első napján, pénteken egy „nyílt nap” keretein belül az intézmény
programkínálatába nyerhettek betekintést a látogatók: a reggeli órákban Tóth Ildikó „Fecske”
Harangozó-díjas táncművész vezetésével alakformáló konditornán vehettek részt az erre
fogékony érdeklődők, délután pedig szenior örömtánccal, Aviva tornával és Hawaii tánccal
vártuk a látogatókat.
A nyílt nap estéjét borkóstolóval zártuk, ahol a vendégek a balaton-felvidéki Laposa Birtok
borait ízlelhették meg panorámás Andrássy-termünkben. A boros programot zenés blokkokkal
színesítette Herrer Sára énekesnő és Svajcsik Kristóf gitáros, akik a népszerű Mary PopKids
formáció tagjai. A kóstolóra nagy volt az érdeklődés, telt házas programot tudhatunk magunk
mögött.
Az eseménydús nyitónapot követő szombaton egész napos fesztiválhangulattal vártuk
vendégeinket az intézmény szomszédságában található Pala utcában.

Délelőtt a szabadtéri színpadon a
gyerekprogramoké volt a főszerep: az
első fellépő a Kaláka együttes volt,
akiket

a

„Karmesterjáték”

Bélaműhely
interaktív

gyerekprogramja követett, akik zenei
játékok fejlesztésével kísérleteznek.
Az

együttes

ipari

hulladékokból, kimustrált használati
tárgyakból,

hordókból,

csövekből,

bicikli és számítógép alkatrészekből, teknőből, serpenyőkből és papírdobozokból készítenek
hangkeltő eszközöket. Néhány, a maga nemében egyedülálló hangszert és ugyancsak
egyedülálló zenei játékot fejlesztettek ki az elmúlt pár évben, amikből többet bemutattak élőben
a Pala utcai fesztiválon is. A hangszereket természetesen kipróbálhatta az aprónép is, amit
szemmel láthatóan nagyon élveztek a gyerkőcök.

Az intézmény a ’ 70-es években
kibontakozó

táncház

mozgalom

egyik fő helyszíne, az 1994 nyarán
megrendezett I. Tabáni Nemzetközi
Népzenei Fesztivál volt. A délutáni
órákban a XVI. Tabáni Népzenei
5

Fesztivál keretében ez a népzenei
vonal

is

visszaköszönt

a

programkínálatban: többek között
színpadra lépett a művelődési házban is gyakorló Bartók Néptáncegyüttes. Az előadást
követően fellépett a déli szláv népek és a Balkán ezerarcú zenei hagyományait újjáélesztő
öttagú Babra együttes is, majd a Parapács zenekar táncoltatta meg a közönséget.
A táncot az évek óta intézményünkben gyakorló Tahiti tánc- és Hawaii hula tánccsoport
évadzáró előadásával folytattuk.
Estefelé az egykori Rackajam együttesé lett a színpad, akik Ferenczi György és az Iső Pesti
Rackák néven léptek fel Bem6 Fesztiválon. Az együttes műsorában összeolvadt a magyar
kultúra és a rock'n'roll-forradalom szeretete.

A fesztivál zárásaként a kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band dalait hallhatta a közönség,
a jóhangulatú nagykoncertre
szép

számmal

érdeklődők

érkeztek

a

kerületi

lakosokon kívül is.

Látogatók becsült száma:
800-900fő

XVI. Tabáni Népzenei Fesztivál
A 2019-es fellépők:
•

Babra együttes

•

Parapács zenekar

A tabáni népzenei fesztiváloknak hagyománya volt az 1990-es években, amely azonban több
hátráltató körülmény összejátszása miatt 2001-ben megszakadt. Ezt a hagyományt éleszti fel
már sok éve a Budavári Művelődési Ház, különösen azért, mert a népzene, a néptánc iránt egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik Budapesten, illetve a budai kerületekben. A szabadtéri
fesztivál idén a Bem6 Fesztivál részeként egy önálló délutánon került megrendezésre, immár
16. alkalommal. Ismét olyan előadókkal ismertettük meg az I. kerületbe látogató közönséget,
akik még őrzik és gyakorolják mindennapjaikban az ősi tradicionális beszédet, dallamvilágot.
A

meghívott

előadók

kultúrköre,

előadásmódja

hűen

tükrözi

népünk jellegzetes

énekmotívumait, táncait és zenéit. Fellépett ezen a napon többek közt az imént említett Babra
együttes és a Parapács zenekar is. A népzenei koncerteket táncház követte.

Látogatók becsült száma: 300fő

További programok
Bemrockpart
A Budavári Művelődési Ház, melyet sokan csak úgy ismernek, hogy Bemrockpart, a magyar
rockzene megszületésének szerves része volt. Ebből következik, hogy intézményünk
programkialakításában prioritást élvez a ház közismert, a ’70-es évekből gyökerező
hagyományainak újjáélesztése.
Török Ádám és a Mini
A Török Ádám szaxofonos-énekes által vezette Mini együttes a művelődési házzal karöltve
2019-ben öt nagyszabású koncertet szervezett, hogy a zenekar egykori és hűségesen kitartó
rajongói, illetve az azóta felnőtt több generáció is méltóképpen emlékezzen a kultikus
szórakozóhelyre. A legendás formáció idén több teltházas koncertet adott a Budavári
Művelődési Ház színháztermében, a novemberi dupla koncert egyben záróbál is volt.

Eladott jegyek száma januárban: 300fő + tiszteletjegyek (2 esti és egy délutáni koncert)
Eladott jegyek száma novemberben: 200fő + tiszteletjegyek (2 esti koncert)

A Török Ádám és

a Mini

koncertjein túl különleges zenei
csemegét

kínált

Pribojszki

többek

Mátyás,

legismertebb

kortárs

az

közt
egyik

magyar

szájharmonikás és zenekarának
klubkoncertjei is.
Szájharmonika Klub
A

Grunting

közreműködésével

Pigs
(Pribojszki

Mátyás - szájharmonika, ének; Kovács Erik - zongora; Szász Ferenc - gitár) havonta egy
alkalommal 2019-ben is izgalmas beszélgetések várták az érdeklődőket a szájharmonika
múltjáról, jelenéről, jövőjéről élőzenei köntösben, kiváló zenészekkel, a zenei műfaji korlátok
bontogatásával.

Eladottjegyek száma az évben: 427fő + tiszteletjegyek (9 alkalom)

Szájharmonika Fesztivál
Április utolsó hétvégéjén egy minifesztivállal ünnepeltük meg a Szájharmonika Klub 10.
életévét. Péntek este színpadra lépett a Grunging Pigs, majd Szabó Tamás & Igali Csanád
koncertjét hallhatta a közönség. A rendezvény másnapján nemcsak magyar, hanem külföldi
előadókkal is találkozhattak a zenekedvelők, a Sopron Tangó Trió és a Pawn Shop mellett
fellépett a német Konstantin Reinfeld & Christoph Spangenberg is. Az estét Jam Session
örömzenével zártuk.

Eladottjegyek száma az évben: 61 fő + tiszteletjegyek

Bemrockpart 2.0
2016 decemberében elindítottuk a Bemrockpart 2.0 rendezvénysorozatunkat is, melynek
keretem belül fiatal, feltörekvő magyar együtteseknek és zenészeknek kívántunk lehetőséget
biztosítani a bemutatkozásra, illetve ismertté és népszerűvé válásra. A kortárs komolyzenétől,
a könnyűzenei és jazzkoncerteken át számos zenés rendezvény került megrendezésre 2019-ben
is - valamennyi a Hanfoglaló Program támogatásával.
Könnyűzenei koncertek:
•

Platon Karataev (Eladott jegyek száma: 97 fő + tiszteletjegyek)

•

Terra Profonda (Eladott jegyek száma: 33 fő + tiszteletjegyek)

Dresch Quartet (Eladottjegyek száma: 85fő+ tiszteletjegyek)
Ethnofil (Eladott jegyek száma: 43 fő +tiszteletjegyek)
Ölveti Blues Band (Eladottjegyek száma: 11 fő + tiszteletjegyek)

Februárban két fős felállásban adott akusztikus koncertet a Platon Karataev zenekar a
Budavári Művelődési Ház színpadán. A főleg brit és amerikai folk hagyományokból merítő
együttes koncertje elsősorban a könnyűzenét kedvelő fiatalok tömegét vonzotta. Nőnapkor a
blues-zenéket
I

és

balladákat játszó
Profonda
varázsolt

folk
Terra

együttes
fantasztikus

hangulatot a művelődési
ház színháztermében. A
két zenész és a szicíliai
származású

frontember

zenéjében a szakszofon és
az

ír

bouzouki,

a

basszusgitár és a koboz
hangjai egységes dalokká értek, a közönség pedig igazán különleges hangszerekkel és
dallamokkal is találkozhatott. Még szintén ebben a hónapban színpadra lépett nálunk a Dresch
Quartet, akik jazz zenével és improvizációval színesítették intézményünk repertoárját. Az
újragondolt Bemrockpart 2019-es fellépője volt többek között a héttagú Ethnofil zenekar, akik
a magyar népzenére és az elektronikus gondolkodásra építkezve teremtették meg különleges
hangzásukat. A nyarat egy igazán jó hangulatú Ölveti Blues Band koncerttel indítottuk.

Népzene
Sebő Klub - és Táncház
A havi rendszerességgel tartott koncerteken sok évtizedes, népzenei és énekelt verseket felölelő
repertoárból válogathatnak és számos vendéget - népzenészeket, táncosokat itthonról, illetve
Erdélyből - hívnak ezen alkalmakra. A klub állandó táncoktató vendége, Csatai László „Csidu”,
aki az elmúlt évtizedekben a világ 27 országában tanított már magyar néptáncot. A táncházi
muzsikára felfogadták Mihó Attilát és bandáját.

Eladott jegyek száma az évben: 349fő + tiszteletjegyek (10 alkalom)

Regejáró Misztrál Művészeti Klub
A Misztrál Együttes országos kulturális
klubhálózat

megteremtésén

dolgozik,

amelynek célja, hogy elismert művészek
segítségével

népszerűsítsék

a

irodalmat és zenét. A Budai

magyar
Regejáró

Misztrál Művészeti Klubnak a Budavári
Művelődési

Ház

rendszerességgel,

ad
vasárnap

otthont

havi

esténként.

A

klubesteken - a Misztrál Együttesen kívül - meghívott zenei előadók, színészek és táncosok
lépnek fel, szinte minden alkalommal kiváló együtteseket láttak vendégül. Működési területük
az egyéni korrepetíció, a szereptanulás, az együttes éneklés, koncerteket és fellépési
lehetőségeket szerveznek.

Eladottjegyek száma az évben: 686fő + tiszteletjegyek (8 alkalom)

Folk Napok
Április 4-én és 5-én Folk napokat tartottunk a
színháztermünkben, a kétnapos eseményre meghívtuk
az autentikus moldvai-csángó népzenét játszó Fanfara
Comlexa és a mohácsi Pokládé táncházi zenekart is.
Fellépők:
•

Fanfara Complexa (Eladott jegyek száma: 11

fő + tiszteletjegyek)
•

Pokládé zenekar (Eladottjegyek száma: 87fő + tiszteletjegyek)

Komolyzenei koncertek, táncelőadások, előadások
Lépcsőházi történetek - akusztikus koncertsorozat
A 2019-es év előadásai:
•

Papp Tímea & Fülöp Gergely duója (Eladottjegyek száma: 12 fő + tiszteletjegyek)

•

Accord Quartet (Eladott jegyek száma: 11 fő + tiszteletjegyek)

•

Heinczinger Mika (Eladottjegyek száma: 43 fő + tiszteletjegyek)

•

Harcsa Veronika & Razvaljajeva Anasztázia (Eladott jegyek száma: 31 fő +
tiszteletjegyek)

•

DUSKA (Eladott jegyek száma: 15 fő + tiszteletjegyek)

A „Lépcsőházi történetek” a Budavári Művelődési Ház akusztikus koncertsorozata, ahol
feltörekvő és már elismert zenészek mutatkoznak be a rakparti Andrássy-palota patinás
lépcsőházában. Lágy dallamok, népi hangszerek, jazzes behatások, különleges atmoszféra
jellemzi az esteket. 2019-ben a programsorozat első vendégei a Papp Tímea hárfaművész és
Fülöp Gergely csellóművész voltak. Március elején a négy fős Junior Príma díjas Accord
Quartet lépett fel, a májusi lépcsőházi koncert előadója pedig Heinczinger Mika, a Misztrálegyüttes alapító tagja volt, aki két szólólemezéből - a Gyöngy és az Égigézők - válogatott dalok

mellett a magyar költészet kincsestárából szólaltatott meg
verseket a középkortól napjainkig. Októberben Harcsa
Veronika énekesnő és Razvaljajeva Anasztázia Junior
Prima díjas hárfaművész Claude Debussy legszebb dalait
öltöztetették új köntösbe. A hárfa légiessége és a sotto voce,
vagyis a klasszikusnál beszédközelibb énektechnika új
oldalát mutatta meg a jól ismert daloknak. November elején
Kazai Ági jazzénekes és Stefan Uhrinák gitáros-énekesdalszerző

által

alkotott

DUSKA

nevű

formáció

komolyzenei produkcióját kísérhettük figyelemmel.

Rakparti Estek
A 2019-es év műsorai:
•

Libikóka - Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés pódium estje (Eladott jegyek

száma: 93 fő + tiszteletjegyek)

• Willy Russell: Shirley Valentine (Eladott jegyek száma: 13 fő + tiszteletjegyek)
•

így szerettek ők felolvasószínház: Szabó Lőrinc (Eladott jegyek száma: 36 fő +

tiszteletjegyek)

“Rakparti estek” címszó alatt irodalmárok, zenészek, elismert művészek adtak műsorokat az
Andrássy-palota falain belül. Februárban a népszerű babapszichológus, Vida Ágnes előadását
hoztuk el a Bem6 színpadára. A szakember olyan kérdésekre adott választ, mint: Mikor

kezdődik a dackorszak és mi a funkciója a gyermek fejlődésében? Miért alakul ki a hiszti és
hogyan

reagáljunk

rá?

Március elején Erdei T. Lilla
etnográfus

és

csipkekutató

előadását lehetett megnézni,
aki bevezette az érdeklődőket
a csipkék közti különbségek
rejtelmeibe. Március közepén
a

Libikóka

-

Grecsó

Krisztián és Hrutka Róbert
zenés pódium estje folytatta a
sort, az ismert író és a népszerű

zeneszerző közös előadásában egyszerre találkozott a zene, az irodalom és a színház. Április
közepén Vándor Éva főszereplésével színpadra vittük Willy Russell: Shirley Valentine
világsikerű darabját. A kétrészes monodráma-komédia egyik legfőbb üzenete, hogy sosem késő
változtatni az életünkön, és igenis megtalálhatjuk azt az állapotot, amiben jól érezzük
magunkat. Októberben így szerettek ők: Szabó Lőrinc felolvasószínházi előadását láthatták
a Budavári Művelődési Házba érkezők. A darab Szabó Lőrinc, Mikes Klára és Korzáti Erzsébet
szerelmi történetét dolgozta fel, a költőt Nyáry Krisztián, élete asszonyait Kerekes Viktória
és Kurta Niké személyesítették meg.
További előadások 2019-ben:
•

Halmos Monika: Fűben-fában finomság (Eladott jegyek száma: 21 fő +

tiszteletjegyek)
•

Sterczer Hilda: Expedíciózás női szemmel (Eladott jegyek száma: 43 fő +

tiszteletjegyek)
Májusban kóstolóval és Halmos Monika szakácskönyvének dedikálásával egybekötött
előadással folytattuk. Az ehető növények szakértője ezúttal a vadnövények gasztronómiájáról
mesélt részletesen.
Sterczer Hilda egyike annak a 9 magyar nőnek, akik 8000 m-es csúcsot másztak a
Himalájában. Hívőként először a világ legmagasabb hegyeivel nézett szembe, majd férje, Erőss
Zsolt halálával. A tapasztalt hegymászó szeptemberben tartott előadást az expedíciózásról.
Ismeretterjesztő előadások
A keddenként megrendezésre kerülő dia- és videóvetítéssel egybekötött úti beszámolók, utazási
élményeket felelevenítő előadásaink nagy sikernek örvendenek. A heti rendszerességű,
változatos témákkal és igényes fotókkal tűzdelt vetítettképes ismeretterjesztő előadások minden
érdeklődő mellett leginkább a kerület nyugdíjasainak szólnak. Az előadásokat tapasztalt
előadók és utazók tartják meg hétről hétre. Visszatérő vendégeink a színpadon Ipach Ildikó,
Óvári Árpád, Csordás Gábor, Malomhegyi Imre, Kapitánffy Krisztina és Erdősi Pongrác.

Átlagos létszám alkalmanként: 30-40fő (40 alkalom)
Eladott jegyek száma összesen 2019-ben: 1200 db

Borkóstolók
2019-es borászatok:
•

Gere Tamás és Zsolt borkóstoló és Jam Session (Eladott jegyek száma: 32 fő +

tiszteletjegyek)
•

Polgár Pincészet borkóstoló és Jam Session (Eladott jegyek száma: 29 fő +

tiszteletjegyek)

•

Laposa borkóstoló és Jam Session (Eladottjegyek száma: fő 33 + tiszteletjegyek)

•

Szászi Pincészet borkóstoló és Jam Session (Eladott jegyek száma: 18 fő +

tiszteletjegyek)

•

Bolyki borkóstoló és Jam Session (Eladott jegyek száma: 27 fő + tiszteletjegyek)

2018 június óta kéthavi rendszerességgel
szervezünk igényes borkóstolókat az I. kerület,
illetve a főváros borkedvelői számára. A boros
programokat zenés blokkokkal színesítettük,
gyakran zenéltek nálunk a Mary PopKids
tagjai, Herrer Sára énekesnő és Svajcsik
Kristóf gitáros, de fellépett többek között
Hangácsi Márton, Badilatti és a Blue Room
duó is.
Az évet Gere Tamás és Zsolt pincészetének boraival indítottuk, a tavaszt a Polgár Pincészet
boraival köszöntöttük. A Bem6 Fesztivál első napját Laposa borkóstoló zárta, a nyarat pedig
Szászi borokkal búcsúztattuk szeptemberben. Novemberben ismét a bor szerelmeseinek
kedveskedtünk, ezúttal a díjnyertes egri borászmester, Bolyki János borait kóstolhatták meg a
borkedvelők.

Résztvevők száma az évben: 139 fő + tiszteletjegyek (5 alkalom)

Oktatás, tanfolyam
Rajz: Ferenczy István Vizuális Műhely
Képzőművészeti szempontból is aktív évet zárhattunk a közelmúltban. A Ferenczy István
Vizuális Műhely 1957 óta meghatározó szerepet tölt be a főváros képzőművészeti életében. A
vizuális nevelést szolgálja hagyományos képzőművészeti profillal: szobrászattal, mintázással,

festéssel, rajzzal foglalkoznak kezdő és haladó szinten. A műhely tanárai: Imre Mariann
Munkácsy-díjas képzőművész, illetve Wachter Ákos Barcsay-díjas festőművész. A
hétköznapokon működő rajziskola gyakran szervez hétvégi intenzív tanfolyamokat is
különböző szinteken. 2017-ben úgy döntöttünk, hogy a nyugdíjasoknak is kedvezünk, így
minden hónap első hétfőjén számukra ingyenes a részvétel.

Hozzávetőleges létszám alkalmanként: 5-7fő
Összes eladottjegy, bérlet: 96 db

Zene: Budai Gitáriskola
A művelődési házban működő Budai Gitáriskolában könnyű- és klasszikus zenei oktatás folyik
fiatal művészdiplomás tanárok közreműködésével. A díjnyertes iskolában a zenei képzés
előképzettségtől függetlenül folyik. A zenetanárok számos stílust oktatnak: klasszikus gitárt,
jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyű műfajokat. A csatlakozási lehetőség folyamatos.

Gyerekprogramok
Művelődési házunk a Bemrockpart és havi klubkoncertek hagyományainak ápolásán túl
kiemelt feladatának tartja az óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló szórakoztató és tanító célzatú
színházi -és egyéb programok szervezését is. A művelődési ház rendelkezik pelenkázóval, ezzel
is segítve a gyerekprogramokra érkező szülőket és családokat.

Április 14-én vasárnap délelőtt húsvétváró családi
rendezvényen vehettek részt a kisiskolások és a
kisgyermekes családok. A húsvéti készülődéshez
és a tavaszi hangulathoz apróbb mesék és vidám
dalok

kerültek

elő

a

Rutkai

Bori

Banda

varázscilinderéből. Délelőtt 10 órától kezdődött
„Nyúl Ubul Házibulija”, a koncert után pedig
kézműves
gyerekek.

foglalkozáson

vehetnek

részt

A rendezvényen hímes tojásokat,

húsvéti asztal- és ajtódíszeket és különleges nyuszi figurákat készíthettek a gyerkőcök.

Eladott jegyek száma: 91 fő + tiszteletjegyek

a

Programbontás célcsoport és műfaj szerint
Gyerekprogramok
Állandó uverekprouramok:
Multi Talent Musical Iskola
Az iskola legfőbb feladata az ismert művek repertoárra vétele, valamint a saját zenés
mesejátékok, musicalek színpadra állítása és bemutatása. Emellett a fiatalok - fellépő
csoportokba szerveződve - lehetőséget kapnak országos rendezvényeken való szereplésre is.
Kiemelt célként kezelik saját zenei cd-k, dvd-k kiadását, mellyel tanítványaikat szeretnék
hozzájuttatni a magas szintű stúdiógyakorlat megszerzéséhez, emellett egyéni ambícióik és
érvényesülésük kiteljesedését is segítik.

Hozzávetőleges létszám alkalmanként: 25-30fő (40 alkalom)
Bartók Táncegyüttes gyermek- és ifjúsági csoport
A Bartók Táncegyüttes 1958-ban alakult. Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát
medence folklórhagyományát. Az együttesben tudatos utánpótlás nevelőmunka folyik:
rendszeresen óvodás- és gyermekcsoport valamint ifjúsági csoport dolgozik a felnőtt együttes
mellett.

Hozzávetőleges létszám alkalmanként: 40 fő (40 alkalom)

Felnőtteknek szóló programok
Ünnepkörökhöz kapcsolódó, felnőtteknek szóló programok
Adventi kézműves workshop
December hónaphoz közeledve kezdetét veszi a karácsonyi készülődés, amiből intézményünk
sem maradhatott ki. Vendégeinket ezúttal egy kreatív estére vártuk, ahol adventi koszorút
készíhettek közösen Kovács Kármen segítségével.

Eladott jegyek száma: 10 jő + tiszteletjegyek
Zenei rendezvém ek, klubok
VOX Hungarica Női Kar Egyesület
Az 1989-ben alakult női kar az intézményünk által nyújtott próbalehetőségért cserébe többször
fellépett rendezvényeinken, és szívesen vállalnak fellépést Önkormányzati rendezvényeken is.
A művelődési házban gyakorló VOX Hungarica Női Kar 1989 őszén alakult, kezdetben

elsősorban a volt Rádió Gyerekkórus tagjaiból, de karnagyuk Dr. Döbrössy János (az ELTE
TOFK Ének-zene tanszék vezetője) szervezésével főiskolások, és más, énekelni szerető tagok
is csatlakoztak hozzájuk. Sok versenyen és fesztiválon vettek részt, hangversenyeink
nagyobbrészt jótékony célúak, de meghívást kapnak évente a Bárdos Lajos-napok koncertjeire,
énekelnek a Nemzeti Galéria kupolacsarnokában, ill. a Magyar Rádió minden évben felvételt
készít velük a "Kóraspódium" c. műsora számára.

Átlagos létszám alkalmanként: 25 fő (40 alkalom)
Dalolókör Lovász Irénnel
Lovász Irén népdalénekes minden hónapban ellátogat hozzánk és nyílt dalolókörrel várja az
énekelni vágyókat.

Átlagos létszám alkalmanként: 6-10 fő

Sebő Klub és Táncház
A Sebő Ferenc által vezetett legendás Sebő-klub hónapról hónapra nyitja meg kapuit a táncház
iránt érdeklődők előtt. A klub állandó táncoktató vendége, Csatai László „Csidu”.

Eladottjegyek száma az évben: 349fő + tiszteletjegyek (10 alkalom)
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
A Budavári Művelődési Ház havi rendszerességgel, általában a hónap utolsó vasárnap estéjén
otthont ad a Regejáró Misztrál Művészeti Klubnak. A gyakran teltházas klubesteken a Misztrál
együttesen kívül fellépnek más zenei vendégelőadók, színészek és táncosok is.

Eladott jegyek száma az évben: 686fő + tiszteletjegyek (8 alkalom)
XVI. Tabáni Népzenei Fesztivál
A 16. alkalommal megrendezett népzenei fesztivál lehetőséget teremt arra, hogy Kodály és
Bartók hazájában a néphagyományok által a gyerekek mindjobban megismerjék zenei-táncos
gyökereiket. A program művészeti vezetője nem más, mint Farkas Zoltán „Batyu” Érdemes
Művész és Harangozó-díjas táncművész, a Muzsikás Együttes táncosa, koreográfus, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem néptánc tanára). A fellépők között volt ebben az évben a Babra
együttes és a Paragács Zenekar is.

Bemrockpart
Török Ádám és a MINI
A zenekar és frontembere, az ismert fuvolista, Török Ádám büszkén hirdeti, hogy több
évtizeden át muzsikált a Budavári Művelődési Házban.

Eladottjegyek száma az évben: 500fő + tiszteletjegyek (5 alkalom)
Szájharmonika Klub
Az egyik legismertebb kortárs magyar szájharmonikás, Pribojszki Mátyás és zenekara, a
Grunting Pigs az igényes élőzenét szeretnék életben tartani. Zenéjükben felfedezhetők a blues
gyökerei, a swing, a jazz és némi funky is. Saját szerzeményeik és angol nyelvű dalaik mellett
ismert előadóktól is kölcsönöznek dallamokat.

Eladottjegyek száma az évben: 427fő + tiszteletjegyek (9 alkalom)

Bemrockpart 2.0
A Bemrockpart 2.0 rendezvénysorozatunk keretein belül

fiatal, feltörekvő magyar

együtteseknek és zenészeknek kívánunk lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra.

Kis közösségek
Irka Kör
A Boldog Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának Irka Köre minden hónapban
az aktuális ünnepkörökhöz kapcsolódva önálló irodalmi esteket szervez, de bekapcsolódnak
irodalmi összeállításokkal az intézmény egyéb programjaiba is.

Átlagos létszám alkalmanként: 8-10 fő (40 alkalom)
Tabán Sportkör Egyesület
A közösség közös túráit dia- és videó vetítéses előadás keretében elevenítik fel, illetve
találkozásaikkor készítik elő elkövetkezendő kirándulásaikat, programjaikat.

Átlagos létszám alkalmanként: 15-20 fő (40 alkalom)
Baross Gábor Turista Klub
A Vasutas Természetjárók Szövetségének Baross Gábor Turista Klubja havonta tart
fogadónapot, ahol befizetések, túramegbeszélések zajlanak, illetve havi egy alkalommal
klubnapot rendeznek. Kirándulásokat szerveznek, élménybeszámolót tartanak, rendezvényeik
mindenki számára nyitottak.

Átlagos létszám alkalmanként: 8-10 fő (40 alkalom)

Mozgássérültek I. kerületi Klubja
Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja - immáron akadálymentesített környezetben - minden
hónap első keddjén tartja klubnapjait, melyek lehetőséget teremtenek a tagok számára, hogy
sorstársaikkal

kikapcsolódhassanak.

Szervezetük

1996-ban

alakult.

Egyesületük

a

mozgássérültek részére érdekvédelmi, szociális, kulturális és rehabilitációs feladatokat lát el,
támogatásokból tartja fenn magát.

A klub taglétszáma: 30 fő
„Kössünk, lányok tanszoba!” (Péntek Esti Kötő Klub)
A klubok keretében a kézimunka rajongói megismerkedhetnek a különböző stílusú, méretű,
különböző rendeltetésű, minden féle-fajta kézzel kötött modellel, kötésmintával.

Átlagos létszám alkalmanként: 8-10 fő (40 alkalom)
Budavári Filmklub a Tabán Kinotékában
A Budavári Művelődési Ház a Tabán mozival együttműködve havonta egyszer ingyenes
Filmklubot tart. A vetítésre kerülő filmeket munkatársaink a Budapest Film Zrt.
programszervező munkatársának közreműködésével gondosan válogatják össze az adott
célközönség igényeinek megfelelően.
A 2019-es évben vetített filmek listája:
•

Samba

•

Bébibumm

•

Marguirete - A tökéletlen hang

•

Csokoládé

•

Derült égből apu

•

Mephisto

•

Jackie

•

Philomena - Határtalan szerelem

•

Holdfény királyság

•

Ifjúság

•

Macskafogó

Mozgás - és Táncfoglalkozások
Szenior örömtánc
Heti rendszerességgel otthont biztosítunk a rendkívül népszerű Szenior örömtáncnak, ami egy
olyan közösségi tánc, amely kíméletesen mozgatja át az izmokat, ízületeket és kiválóan hat a
memóriára. A foglalkozás oktatója: Drimál Andrea.

Átlagos létszám alkalmanként: 35-40 fő (40 alkalom)
Argentin tangó / Milonga Tango Y Alma
A bő egy évtizede a házban működő tangó klubot Götz Andrea és Szőllősi András
versenytáncosok vezetik. Az argentin tangó városi néptánc, élő szórakozási forma. A lépések
tanításán túl a pontos vezetésre és a jó hangulatra fektetnek hangsúlyt a tangó órákon, amit a
szerda esti úgynevezett milonga (össztánc) előtt tartanak.

Átlagos létszám alkalmanként: 35-40fő

Alakformáló kondicionáló torna
Hetente több alkalommal Tóth Ildikó „Fecske”, Harangozó-díjas táncművész tart alakformáló
kondicionáló órákat a színházteremben. A foglalkozásokon a fiatal és idősebb korosztály tagjai
is rendszeresen részt vesznek.

Átlagos létszám alkalmanként: 15-20 fő
AVÍVA torna
Ez egy olyan mozgásforma, amit kifejezetten egészségügyi problémák megelőzésére és
megoldására fejlesztett ki Aviva Gabriella Steiner fizikoterapeuta. A torna speciális beszorító
és ellazító gyakorlatai támogatják a méh és a petefészek működését, egyensúlyba hozzák a
hormonszintet. Az alhasi részek átmozgatásának köszönhetően növelhető a termékenység,
megszüntethető egy sor nőgyógyászati probléma és kezelhetőek a hormonszint felborulása
miatt kialakult betegségek.

Átlagos létszám alkalmanként: 18-20 fő
Hawaii tánc
A Hawai’i Hula Tánc egy különleges mozgásforma, mely segít a kiegyensúlyozott lélek és a
harmonikus mozgás kialakításában. A hula ősi ereje előhívja szellemi és érzelmi energiáinkat,
miközben fejleszti a fizikai képességeket és a mozgáskoordinációt. Az oktató, Szabó Nikolett
célja, hogy minden érdeklődőt hozzásegítsen a testben és lélekben is erős, egyben gyengédségre

és érzelmeinek kifejezésére képes ember megszületéséhez, miközben megismerteti őket a
Hawai’i szigetek kulturális értékeivel és polinéz világszemléletével.

Átlagos létszám alkalmanként: 8-10 fő
Tahiti
A polinéz szigetvilág életvidám, energikus táncai intenzív mozgást és kikapcsolódást
jelentenek a mozgásnem rajongóinak. Az óra azoknak a nőknek szól, akik szeretnének ezzel a
távoli és színes kultúrával és mozgásformával megismerkedni. Az intenzív mozgás erősíti a
comb- és hasizmokat, az egyensúlyérzéket és mozgáskoordinációt.

Átlagos létszám alkalmanként: 25-30fő

Kommunikáció
Lényegesnek tartjuk megemlíteni, hogy a 2017-es évben marketing stratégia készült, mely
azóta is jó mankóként funkcionál a célok megfogalmazásában és az iránymutatásban.

Együttműködés a Várnegyed kerületi lappal
A kerületi Várnegyed újsággal a 2017-es év
elejétől hangsúlyos együttműködést alakítottunk
ki, melynek eredménye a kéthetente megjelenő
lapban egy teljes oldal, mely a Budavári
Művelődési Ház gazdálkodik. A Bem6 oldala az
aktuális időszak programajánlatain túl egy-egy
naprakész interjút, cikket vagy kreatív anyagot is
tartalmaz.

Az oldalon megjelenített tartalom

szorosan kötődik a Budavári Művelődési Ház életéhez, melynek témája hírértékkel bír.
A havi rendszerességgel megjelenő műsorfüzet
2016 áprilisától programfüzetünk is teljesen megújult,
kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy igényes és szép
fotókkal, illusztrációkkal, modem grafikával szemléltessük
az intézmény kulturális programpalettáját. Figyelemfelkeltő
címlapjainkon gondosan kiválasztott kerületi fotográfiák
szerepelnek, melyek az évszakhoz és aktuális időjáráshoz
alkalmazkodnak. A belső tartalmat is gondosan szerkesztve
bocsájtjuk vendégeink rendelkezésére. A hónap programjait

kategóriákra osztjuk, ezért mindenki számára könnyen áttekinthető ez az elmúlt két évben
kialakított formátum. A havonta megjelenő műsorfüzet terjesztése intézményünk információs
helyiségében, kerületi intézményekben történik, illetve eljuttatjuk valamennyi budapesti
társintézménybe is (Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iroda; Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata - Maros utca; Tabán Mozi; Szabó Ervin Könyvtár; L, II. és III. számú
Idősek klubja). Tapasztalataink szerint a programfüzet elsősorban az internethez nehezen
hozzáférő vagy a papír alapú kiadványt az elektronikus elé helyező idősebb korosztály
elsődleges tájékozódási módja, de bárki számára fontos információk forrása.

Havi programplakátok
A minden programot magában foglaló havi plakát két méretben készül el, a két 85 X 85 cm
méretű óriásplakát a Budavári Művelődési Ház kültéri információs vitrinében, illetve a beltéri
faliújságján kap helyet, míg a 55 X 55 centiméteres méretű kisebb változatok terítése az
önkormányzat kerületszerte elhelyezett üveges tárolóiban és kerületi intézményekben történik.
A poszterek arculati elemei egységesek a programfüzetével és honlapunk stílusával.

Az intézmény honlapja
Honlapunk - mely a www.bem6.hu oldalon található - ehhez az áttekinthető, élénk színvilágú
műsorfüzethez alkalmazkodik és folyamatosan frissül. A könnyebb tájékoztatás, tájékozódás
érdekében a programokat időrendben helyezzük el. Ma már egy kulturális intézmény számára
- a már meglévő közönség megtartására és új közönség bevonzása érdekében - elengedhetetlen
egy folyamatosan frissülő programnaptárral kiegészített, naprakész információkkal szolgáló
weboldal fenntartása. Ez, szemben a nyomtatott formában megjelenő, a honlap arculatához
hangolt haviprogramhoz képest lényegesen kötetlenebb kommunikációs forma, amely
alternatív információs és hirdetési felületként is hasznosítható amellett, hogy itt szeretnénk
egyfajta virtuális közösségi teret is teremteni. Ehhez természetesen nélkülözhetetlen a
közösségi oldalak integrációja: a weboldalról közvetlenül lehet csatlakozni Facebook és
Instagram oldalainkhoz is. A célközönség bővítése érdekében kulcsfontosságú számunkra a
virtuális tér, amellyel a látogatói körünkből szinte teljesen kieső, az internet világában könnyen
eligazodó fiatalokból és középkorúakból álló új csoportok megszólítása a célunk. Honlapunk
könnyen kezelhető, áttekinthető, fiatalos arculata is ezen korosztályok ízlését követi.

Szórólapok és plakátok online és nyomtatott felhasználásra
Szórólapokat és kisebb plakátokat a hosszútávú és az alkalmi, de kiemelkedő fontosságú
programokhoz készíttettünk. 2019-ban egy meghatározó programunk - a Bemő Fesztivál kapcsán készültek nagyméretű hirdetések, melyek az M2-es metróvonal Széli Kálmán téri és
Batthyány téri állomásainak mozgólépcsői mellett kerültek elhelyezésre.
Facebook-oldal
Online megjelenéseinket idén is tovább erősítettük, 2019-ben 404 fővel növeltük a Facebookoldalunk követőinek számát. Elsősorban a fiatalok és középkorúak csoportja a célközönsége
Facebook-oldalunknak, amelyet igyekszünk napiszinten frissíteni. A 2016-os év végétől
hangsúlyt kapnak a Facebook eseményeink, illetve a
fotóalbumok megosztása is. A Budavári Művelődési
Ház működteti a Ferenczy István Vizuális Műhely
Facebook oldalát is.

Instagram oldal
A művelődési ház Instagram oldalát a 2016-os év
végén indítottuk útjára, mellyel főleg a fiatal
korosztályt szeretnénk megcélozni. Azóta közel 600
fő követi intézményünk közösségi fényképmegosztó
profilját.

Sajtómegjelenések
Folyamatos kapcsolatot tartunk fent a nyomtatott sajtó számos képviselőjével (Vámegyed,
Pesti Est, Fidelio, Kincs Magazin, Papageno, stb.), illetve sok online magazinnal is (Koncert
online, Jazzma.hu, Fidelio.hu, Est.hu, Port.hu, Családinet.hu, borászportál.hu, vinoport.hu,
welovebudapest.hu stb.). Sajtóanyagainkat a webalapú, illetve a kézzel fogható formátumú
újságoknak, tematikus portáloknak rendre elküldjük, azok sok estben részben vagy egészben le
is közük ajánlóinkat. Ezen megjelenések többsége számunkra ingyenesek.

Szolgáltatások
Terembérlés
Az intézmény termeinek bérbeadása, elsősorban kulturális célú külsős rendezvényekre.
Jegypénztár
A megjelölt pénztári órákban szívesen látjuk az érdeklődőket, akik előre szeretnének jegyet
vásárolni rendezvényeinkre.
Online jegyvásárlás
Az elmúlt évben partnerkapcsolatot alakítottunk ki a TIXA Hungary Kft.-vel. A cég profiljába
jegyértékesítési és promóciós szolgáltatások is tartoznak, melyet a www.tixa.hu weboldalon
érhetünk el. Az említett együttműködés foganatja, hogy 2018. áprilisától a legtöbb
programunkra lehetőség van elővételben online jegyvásárlásra is. A www.tixa.hu/bemhat
oldalra kattintva listaszerűen jelennek meg programjaink, melyekre az éppen aktuális
időszakban online jegyelővétel elérhető. A programokat a kommunikációs referens tölti fel egy
számunkra elérhető kezelőfelület segítségével. Nem titkolt célunk a továbbiak tekintetében,
hogy látogatóinkat az online jegyvásárlásra ösztönözzük, hiszen a rendezvények lebonyolítása
is gördülékenyebbé válhat, ha tervezhető munkatársaink számára a látogatók száma.
Akadálymentesített környezet
A

2016-os

évtől

intézményünk

akadálymentesített

környezetben

várja

látogatóit.

Színháztermünk mozgásukban korlátozott vendégeink számára is elérhető, illetve a
Színházterem szomszédságában akadálymentesített mosdóval is rendelkezünk.
Kávézó, büfé
A művelődési ház nagyobb rendezvényein büfét is működtet, mellyel a programokhoz igazodva
kínálja szolgáltatásait a magasabb színvonalához és a vendégeink elégedettségéhez
hozzájárulva.
Ruhatár
Ruhatárunk minden nagy rendezvény alkalmával nyitva áll vendégeink előtt. A szolgáltatást
közfoglalkoztatási program résztvevőjével kívánjuk ellátni.

Statisztikai Adatok
Az alábbi adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Budapesti
Művelődési Központ számára a 2019. évről szóló közművelődési statisztikai adatszolgáltatás
1438-as adatlapján közölt adatok szerint közöljük:
Munkaügyi létszám: 8,5 fő
Pénzügyi adatok - bevételek összesen: 94.862.000 Ft
Kiadások összesen: 95 448.000 Ft
Összlátogató létszám: 93 448 fő
Az év folyamán 4143 db jegyet adtak el a jegyértékesítő kollégák.

••

Összegzés, terveink

Szolgáltatásainkkal és közművelődési tevékenységünkkel szolgáljuk a kerület és a főváros
lakosságának kulturális igényeit és szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit. Fő
feladatunknak tekintjük a közösségi szerepvállalás erősítését, a kulturális értékek közvetítését
és hozzáférését. Kulturális koncepciónk, hogy minden kerületi lakos találjon olyan lehetőséget
és programot a kulturális palettánkon, amelyre szívesen ellátogat és amely értéket közvetít
számára.
Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is törekszünk arra, hogy megtartsuk a már megszokott
foglalkozásainkat

és

sikeres

rendezvényeinket,

de

folyamatosan

bővítsük

a

programkínálatunkat, még erősebben építkezve a helyi civil szervezetekre és más kulturális
intézmények kooperációjára, nyitottá válva a fiatalabb generációk által preferált művészeti
ágakra, az alkotómunkára. Összességében elmondható, hogy a 2016-ban megújuló Budavári
Művelődési Ház missziójának tekinti, hogy az intézményt bevonja a fővárosi kulturális élet
vérkeringésébe, megtalálva azokat a művelődési és művészeti ágakat, szabadidős programokat,
amelyre a nyitottság megvan vagy megteremthető, és amelynek befogadására az épület
alkalmas, megfelelő színvonalon.

Budapest 2020. június 15.

A beszámolót készítette: Horváth-Biró Vilma,
a Budavári Művelődési Ház
kommunikációs munkatársa

