Mottó:
A haladás változások láncolata.
Ismeretlen szerző

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft
Kulturális Iroda Közművelődési Csoportja
Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
2020. évi közművelődési intézményi beszámolója

„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak,
gondolják meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti
haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés.”
Kölcsey Ferenc: Búcsú az országos rendektől, Politikai beszédek, Pozsony, 1835. febr. 9.

2020 a változások láncának éve volt a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és ezzel
Martonvásár kulturális, közművelődési életében. Kulturális, azon belül
közművelődési intézményként célunk, hogy munkánk révén Martonvásár közössége
megmaradjon, tovább épüljön, kultúrájának értékeit megőrizze, továbbvigye, az itteni
életet élhetőbbé, a várost vonzóvá tegye az itt élők és az ide érkezők számára is. E
folyamatban Kölcsey a „korszerinti” haladást ajánlja. Martonvásár kultúrájának
megmaradása azt igényli, hogy szellemi és anyagi örökségünket úgy nemesítsük
hagyománnyá, hogy az utóbbi idők gyorsan fejlődő és olykor radikális
alkalmazkodást követelő körülményei közt is sajátjuknak tekinthessék azt az utánunk
következő generációk.
Kultúra és innováció - ezen múlik a jövő.

Beszámoló a 2020. évről

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, mint kulturális intézmény 2020-as
működését befolyásoló körülmények
Az első jelentős, egész éves munkánkat befolyásoló tényezőt a 2019 decemberében a
kínai Vuhanból kiinduló koronavírus világjárvány jelentette. Ennek terjedése 2020.
március 11-re országos veszélyhelyzetet eredményezett hazánkban, a 40/2020.(III.11.)
Korm. rendelet hatályától a 282/2020 (VI.17.) hatálybalépése között, ugyanakkor a
283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet járványügyi készültséget vezetett be, melynek
hatálya 2021. június 18-ig tart.
A BBK 2020. március közepéig a 2019-ben eltervezett szolgáltatási és rendezvényterve
szerint működött. Június 18-tól november 10-ig különféle megkötésekkel a BBK-ban
újraindulhatott a kulturális élet. A nyári időszakban 2020. június 16-tól a 117/2020.
(V.26.) polgármesteri határozat alapján elindulhattak a nyári táborok, gyakorlások,
ugyanakkor a 285/2020. (VI.17), majd a 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 500 főben
határozta meg a zenés, táncos rendezvényeken jelenlévők számát 23 óráig bezárólag.
A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, amely 2021. május 22-ig van érvényben, (és
amelyet egyelőre 2021. március 22-ig lehet alkalmazni) a veszélyhelyzet idején
érvényesítendő védelmi intézkedések második üteméről úgy rendelkezett,
hogy „mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket,
karácsonyi vásárokat; kivétel az online módon közvetített kulturális esemény, aminek
a helyszínén kizárólag a fellépők és a technikai személyzet tartózkodik; a szabadidős
létesítmények használata tilos; tilos a közterületi csoportosulás; tilos közművelődési
intézmény látogatása, az ott foglalkoztatottakon kívül a tartózkodás”.

A járványhelyzet összefoglalva azt eredményezte, hogy a város közművelődési
intézménye 2020-ban január 1. és március 15., illetve június 18. és november 10.
között, 31 héten át szervezhetett klasszikus értelemben vett közösségi programokat
különféle feltételek biztosítása mellett. Mindamellett e helyzet új utak, lehetőségek
keresésére indított minden közművelődési területen dolgozót, így minket is.

A másik, munkánkra hatással lévő tényező intézményünk átszervezése volt.
2021. január 1. és 2020. június 30. között Martonvásár Város Önkormányzata
fenntartásában, Pfiffer Zsuzsanna vezetésével a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
és Könyvtár öállóan működő intézményként szervezte a BBK révén a város
közművelődési, a Városi Könyvtár révén a könyvtári, az Óvodamúzeum révén a
közgyűjteményi, összességében kulturális életét, melyhez lazán csatlakoztak a város
ezen intézménytől független céges és civil szervezetei. 2020. június 30-cal Martonvásár
Város Önkormányzata Ph/9078-2/2020 Megszüntető okiratával jogutód nélkül
megszüntette a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár működését.
2020. július 1-től a fenti közművelődési, könyvtári, közgyűjteményi feladatellátás a
Tóth Balázs Károly vezette MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságon, mint fenntartón belül folytatódott annak Alapító okirata, illetve a
Martonvásár Város Önkormányzata
és a MartonSport Nonprofit Kft, mint
közszolgáltató között megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján.

Beszámoló
Az intézményi feladatellátás feltételrendszere, erőforrások
Emberi erőforrás, alkalmazottak, önkéntesek
2020. I. félév
munkakör

Fő

Végzettség

Munkaidő

Megjegyzés

Közművelődési
szakember

2

Felsőfokú,
szakirányú

Teljes
munkaidős

1 vezető

Közművelődési
szakember

2

Felsőfokú, nem Teljes
szakirányú
munkaidős

Közművelődési
szakember

1

Felsőfokúval
nem
rendelkező

Teljes
munkaidős

1
fő
felsőfokú
szakirányú képzésre
beiskolázva (TOP 5.3.1)

Munkakör

Fő

Végzettség

Munkaidő

Megjegyzés

Közművelődési
szakember

2

Felsőfokú,
nem
szakirányú

Teljes
munkaidős

1 vezető

Közművelődési
szakember

1

Felsőfokúval
nem
rendelkező

Teljes
munkaidős

1
fő
felsőfokú
szakirányú képzésre
beiskolázva (TOP 5.3.1)

2020. II. Félév

1
fő
szakirányú
továbbképzésre
beiskolázva

Önkéntesek
Munkakör

Fő
átlag

Végzettség

Munkaidő

Megjegyzés

Közművelődési
munkát
közvetlenül
segítők

15

Felsőfokú
végzettségű

alkalomszerű

Pl. Nyugdíjas Klub,
Hölgyklub,
Örömtáncosok, MASZK,
MÖTE,
Kertbarátok
Klubja,
Polgárőr
Egyesület,
egyedi
jelentkezők

Közművelődési
munkát
közvetlenül
segítők

20

Felsőfokú
végzettség
nélkül

alkalomszerű

Pl. Nyugdíjas Klub,
Hölgyklub,
MASZK,
MÖTE,
Kertbarátok
Klubja,
Polgárőr
Egyesület,
egyedi
jelentkezők,
diákok,
közösségi szolgálatosok

Infrastruktúra - ingatlanok, technikai feltételek
Martonvásár Város Önkormányzata és a MartonSport Nonprofit Kft között létrejött
Közszolgáltatási szerződés szerint a MartonSport Kftnek üzemeltetésre átadott, a
Kult.tv szerinti közfeladattal érintett kulturális célú létesítmények a következők:
1. BBK - Emlékezés tere 2.
2. Városi Könyvtár - Szent László út 2.
3. Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény - Dózsa György út 13.
4. Ifjúsági és közösségi színtér, klubterem - Deák Ferenc utca 1.
Ezek közül a MartonSport Kft-n belül a Közgyűjteményi Csoporthoz tartozó Városi
Könyvtár és az Óvodamúzeum - a Közművelődési Csoport szervezésében alkalomszerű közművelődési programoknak adott helyszínt, így pl. a TOP 5.3.1
projekt keretében megrendezett Adventi Fénylő Ablakok sorozat részei (BBK,
Könyvtár, ÓM) vagy az Európai Örökség Napok alkalmából Ilka Gábor Apró titkok
című kisplasztika kiállítása (ÓM) számára.

A Deák Ferenc utcai klubterem a Malomban, a Művészeti Alapiskolában a
Százszorszép Táncegyüttes próbáinak helyszíne.

A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház épülete elkészülte óta változatlan műszaki
állapotban állt rendelkezésre 2020-ban közművelődési célok megvalósítására 3
teremmel: a kiállítóteremmel, a színházteremmel és a padlásteremmel, illetve ezek
mellett a kiszolgáló helyiségekkel és az emeleti irodatérrel. 2020 végén a BBK udvari
részét az Önkormányzat felújította, lekövezte, vásártérré építette ki, amely új
lehetőségeket biztosít majd kulturális programok számára is. Az építkezés alatt éltünk
a védőkerítés adta lehetőségekkel, így két kerítéskiállításunk is volt, egy az ‘56-os
forradalom emlékére, amit az iskola több osztálya is meglátogatott történelem
óraként, illetve egy másik, a decemberi Ami Martonhoz köt... és lefotózható című
közösségi fotókiállítás.

Termeink közül a kiállítóterem egyik funkciója szerint kiállításoknak ad helyszínt,
például az első félévben a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Szőtteskiállításnak
Pletser Tamás gyűjteményéből, de a terem jelentős második funkcióval is szolgál.
Mivel egy kisebb klubszobával rendelkezünk a padlástérben, sok csoport ennek
adottságai miatt (pl. a mellékhelyiség messze van, sok lépcsőn közelíthető meg) a
kiállítási termet választja találkozóhelyül. Még akkor is, ha akusztikája, a tartó
oszlopok miatti beláthatósága nem igazán teszi alkalmassá klubfoglalkozás, találkozó
megtartására. Így például a kismamák a zenei Ringató esetében, mivel a babakocsikkal
ez könnyen megközelíthető, vagy a MÖTE továbbképzéseik megtartására, a
Polgárőrök megbeszéléseik színhelyéül, a MASZKosok képzési óráikhoz, esküvők,
rendezvények megtartására második teremként vagy szertartáshoz, nagyobb
létszámú fellépéskor öltözőként. Az innen nyíló nagykonyhánk sok rendezvényt
szolgál ki, pl. a karácsonyi időszak Szeretetvendégségét, a kemencénél zajló
találkozókat, a különféle táborokat, amikor a kiállítóterem étkezőhelyként vagy
bázisként is funkcionál.

A színháztermet általában mind a színpadot igénybevevő előadók, mind a néző, bérlő,
látogató közönség a helyi igényeknek - több funkcióban és műfaj számára is meg kell
felelnie - megfelelőnek tartja. Jellemzői és felszereltsége kisvárosunk számára
alkalmassá teszi átlagos technikai és térigényű zenei, színházi, táncelőadások,
konferenciák, esküvők, bálok megtartására. Hangtechnikai felszerelésünk a belső
térben megtartott előadások megrendezése számára jó alapot biztosít, a kifelé
rendezett, szabadtéri rendezvények esetében jelentős bérelt plusz felszerelést igényel.
Fénytechnikánk átlagos igényeket elégít ki. Technikai felszerelésünk folyamatos
karbantartást és korszerűsítést igényel. A vásártér felé nyitható tere szabadtéri
előadások megtartására ugyanakkor kiválóan alkalmassá teszi, itt előszínpadra és
annak fedésére, ehhez szükséges technikai felszerelésre szükség volna nagyobb
rendezvények esetére. A terem befogadóképessége - katasztrófavédelmi szakértő
ajánlásával - 170 fő ültetett báli berendezéssel, 216 fő széksoros berendezéssel, 299 fő
álló, helyfoglalás nélküli rendezvényen, például koncerten, táncházban. A terem és
fogadótere felszerelését katasztrófavédelmi szakértő megfelelőnek találta, két további
világító, kijáratot jelző tábla felszerelését tanácsolta.

Alapvető rendezvényi berendezésünk:
Berendezési tárgy
Karfás
szék

zöld

Db

kárpitozás 240

Megjegyzés
2020 második félévében tisztítva

Karfa nélküli fekete szék

30

Nagyobb
rendezvényhez,
igényekhez kevés

Rendezvényasztal

30

Elegendő

Kávéházi asztal

4

Selejtezésre érett, igény van rá

báli

Sörpad garnitúra

16 db

Elegendő, felújításra érdemes

Sátor

3-4

Elhasznált

Rattan székek

100

Jó állapotban

Könyöklő

6

Huzathiányos

Pénzügyi erőforrás
A 2020-as év I. félévi, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtárat érintő
2020. évi költségvetési beszámoló, illetve 2020-as év II. Félévi, a MartonSport Kft-t
érintő mérlegbeszámoló elkészítési határideje 2021. május 31., ezek elkészítése
folyamatban van.

Partnerkapcsolatok

Martonvásár városfejlesztési, kultúrát érintő stratégiai elképzelései azt a célt tűzték ki
2020-tól a MartonKult, illetve a BBK, mint a város kulturális intézménye elé, hogy a
településen működő, kulturális programot szolgáltató intézmények, cégek, civil
szervezetek, személyek működését a lehető leghatékonyabban hangolja egybe, hogy
azok a város érdekében erősítsék és ne gyengítsék egymást. Ezért és a korábban is
működő települési kapcsolatrendszerre építve az átszervezési újrarendeződés, illetve
a járványveszély rendezvényszervezési megszorításai miatt is nagy hangsúlyt
fektettünk a hosszú távú, kölcsönösen előnyös jó kapcsolatok, együttműködések
továbbfejlesztésére, kialakítására. A lehető legideálisabb kulturális helyzet az érdekelt
felek közötti kapcsolatok folyamatos ápolásával, a közös érdekek megtalálásával és a
folyamatos együttműködés fenntartásával hosszabb távon hozható létre.
A MartonSport Kft a Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási
kötelezettsége a közművelődési feladatokon belül a Kult.tv. 76. § (3) bekezdése a)
pontja szerint “a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása”, illetve a Kult.tv. 76. § (3) bekezdése b)
pontja szerint “a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”. Mindkét kötelezettség
teljesítésében a jól működő, eredményes partnerkapcsolatok ápolása, kiépítése
alapvető.
Elsődleges feladatunknak tarjuk, hogy a város közösségeit tevékenységükben,
közművelődési
céljaikban
támogassuk
akár
megkeresésükre,
akár
közreműködésünket felajánlva. Így például még a lehetetlennek tűnő járványügyi
vagy jogi helyzetben is megkerestük azt a megoldást, amivel a lehetőségekhez mérten
megvalósítható egy rendezvény vagy jótékonysági akció.

A településünkhöz kötődő, szélesen értelmezett kulturális programot, elfoglaltságot
biztosító, akciót szervező vagy azokban részt vevő, a MartonKulttal együttműködő
intézmények, cégek, civil szervezetek, személyek:
MASZK Egyesület

Heti több próba és táborozási lehetőség
helyszínbiztosítsa,
bemutatkozási

lehetőség biztosítása, ünnepi, városi
rendezvényen való együttműködés,
működési támogatás
Martonvásári Fúvószenei Egyesület

Heti próba és táborozási helyszín
biztosítása, bemutatkozási lehetőség
biztosítása,
ünnepi,
városi
rendezvényen való együttműködés,
működési támogatás

Martonvásári Kulturális Egyesület

Programszervezési,
pályázati
együttműködés,
közös
kulturális
tervezés, információs, kapcsolatépítő
munka, irodabiztosítás

Százszorszép Táncegyüttes

Heti
próbahelyszín
biztosítása,
bemutatkozási lehetőség biztosítása,
ünnepi, városi rendezvényen való
együttműködés, működési támogatás,
táncegyüttes vezetői
szerződéssel
anyagi támogatás

Százszorszép Alapítvány

Szervezési, tervezési együttműködés

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kétheti
és
helyszínbiztosítás,
táborszervezés,
együttműködés

Nyugdíjas Klub

Két
heti
és
alkalmankénti
helyszínbiztosítás,
rendezvényszervezési együttműködés,
közös programok szervezése

alkalmankénti
közös
rendezvényi

Zoltán Erika Tánciskola Dynamic Dance Állandó
rendezvényszervezési,
Crew
táborszervezői kapcsolat
MartonVál Sakk Egyesület

Heti egy foglalkozás, alkalmankénti
rendezvényszervezési kapcsolat

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Alkalmankénti rendezvényszervezési
kapcsolat

Ringató - Fiskus Olga

Heti foglalkozás helyszínbiztosítása

Eötvös
Loránd
Kutatási
Hálózat- Alkalmankénti, laza, de eredményes,
Agrártudományi
Kutatóközpont- alakuló együttműködés
Mezőgazdasági Intézet -Agroverzum
Tudományos Élményközpont, Beethoven
Emlékmúzeum, Brunszvik-kastély és
parkja
Budapesti Filharmóniai Társaság

Alkalmankénti,
együttműködés

Művészeti Iskola

Helyszínbiztosítás,
rendezvényszervezési együttműködés

Dance Studio Nagy-Kuthy

Kapcsolattartás,
helyszínbiztosítás

Együtt-Értük Alapítvány - Pápay Ágoston Helyszínbiztosítás,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és együttműködés
Kollégium

alakuló

alkalmi

eseti

Beethoven Általános Iskola

Helyszínbiztosítás,
rendezvényszervezési együttműködés

Nyugdíjas Torna Kör

Helyszínbiztosítás

Brunszvik Teréz Óvoda

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Szent László Katolikus Óvoda

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Hölgyklub

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Senior Örömtáncosok

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Polgárőr Egyesület

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Szent László Huszáregyesület

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Kertbarát Kör

Helyszínbiztosítás,
alkalmanként
rendezvényszervezési együttműködés

Für Elise

Állandó
kapcsolat

rendezvényszervezési

Macska Panzió

Alkalmankénti rendezvényszervezési
kapcsolat

Postakocsi Étterem

Alkalmankénti rendezvényszervezési
kapcsolat

PR Garden - Fülesbagoly

Alkalmankénti rendezvényszervezési
kapcsolat

Óriástök.hu

Alkalmankénti rendezvényszervezési
kapcsolat

Magyar Vöröskereszt

Alkalmankénti rendezvényszervezési
kapcsolat

KK akciócsoport (Fejes-Kocsi Katalin és Alkalmankénti rendezvényszervezési
Orosz Kata)
kapcsolat
Karácsonyi
Készülődők
Csoportja/ Alkalmankénti rendezvényszervezési
Karácsonyi jótékonysági Vásár
kapcsolat, helyszínbizosítás
MartonGazda 2020-ban

Helyszínbiztosítás

Kiemelt partnerkapcsolataink egyik típusa a közművelődési megállapodással
megerősített együttműködés. Az Önkormányzat kötelező közszolgáltatási
feladataként a CXL. törvény 76. § (3) bekezdésének a), b), valamint e) pontja szerinti
közművelődési alapszolgáltatások biztosítását vállalta, amelyet alapvetően

Közszolgáltatási szerződés megkötésével a MartonSport Kft működésén keresztül
biztosít. Emellett azonban lehetősége van egyes feladatok teljesítésére, a MartonKult
által közvetítten egyedi közművelődési megállapodás kötésével.

Így született meg az új közművelődési megállapodás az a) “művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” és az e)
“amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása” feladat
teljesítése körében a MASZK Egyesülettel, a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel,
illetve a b) “közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”feladat teljesítésére a
Martonvásári Kulturális Egyesülettel.
Mindhárom egyesülettel eredményes az együttműködésünk elsősorban
próbalehetőségek biztosítása, bemutatkozás biztosítása, rendezvény kapcsán való
együttműködés terén, ugyanakkor ki kell emelni közülük a Martonvásári Kulturális
Egyesülettel való szoros és nagyon jó kapcsolatot, amire munkánk minden területén
építhetünk, legyen az rendezvényszervezés, pályázati támogatás, közös gondolkodás,
kapcsolatépítés, mindennapi munkánkat érintő segítség.

A Százszorszép Táncegyüttessel való közművelődési megállapodás megkötése nem
jött létre 2020-ban, ennek oka a személyes találkozáson alapuló közösségi munkát
ellehetetlenítő járványhelyzet, illetve az Együttes és Alapítványának átszerveződése.

A nagymúltú csapat újjászületéséhez intézményünk minden lehető támogatást
megad.

Eddigi együttműködési megállapodásunkat kölcsönös előnyeire (táborrendezés,
rendezvényen való közreműködés, továbbképzés megtartása a BBK-ban, stb)
tekintettel a Martonvásári Önkéntes Tűzoltóegyesülettel egyeztettük, a 2021. januári
átszerveződésünk szerint megújítjuk.

A járványhullámok utáni újraindulásunkat követően a korábbi együttműködési
megállapodás megújítását tervezzük a Nyugdíjas Klubbal.
A 2020-as évben folyamatosan kiváló együttműködésünk volt a Zoltán Erika
Tánciskola Dynamic Dance Crew csapatával, több rendezvényünkön, online
sorozatunkban részt vállaltak, ugyanakkor önálló kezdeményezéseikkel több ízben is
színesítették a város kulturális életét. Együttműködési megállapodás formájában
működési támogatásra érdemesek.

Szakmai kapcsolataink közül a meghatározó a lakiteleki központú Nemzeti
Művelődési Intézet Nkft (NMI) az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött

közszolgáltatási szerződés keretében végzi közművelődési szakmai szolgáltató és
módszertani feladatát, amit a megyei igazgatóságokon keresztül lát el. A korábbi és a
tavalyi évben átszervezésen átesett megyei irodával, vezetőjével és munkatársaival
heti kapcsolatban, és jó szakmai viszonyban vagyunk, munkánkat elismerik és
támogatják. A 2020-as megyei szakmai napot a BBK-ban szerveztük meg közösen.
Folyóiratuk, a SZÍN Közösségi művelődés 2020. évfolyamának májusi számában
beszámoltak a járványidőszaki GasztroSÓ akciónkról. Az NMI szervezésében és
finanszírozásával 23 főt vittünk kulturális kirándulásra Lakitelekre, az NMI új
székházának és munkájának megismerésére és a Színháziskola-akció keretében egy
színházi előadás megtekintésére.
A járványhelyzet felerősítette a közösségi oldalakon való szakmai kapcsolattartást,
így folyamatos kapcsolatban vagyunk a Közművelődési szakmai fórum, a Fejér
megyei közösségszervezők, a Közösségszervezők Fejér megyében a Nemzeti
Művelődési Intézet FB közösségével.
A tavalyi év első félévében szakmai tapasztalatcserén voltunk Balatonfüred
Kulturális Nonprofit Kft vezetőjénél és több intézményükben, ahol számos
követésre méltó lehetőséggel találkoztunk, de a piaci alapon működtetett városi
kulturális élet sok buktatójával, nehézségével is szembesített minket.
Folyamatos a kapcsolatartásunk, együttműködésünk a Déryné-program Barangoló és
Országjárás programjával. A Déryné Művészeti Nkftvel két koprodukciós
együttműködési megállapodást is kötöttünk, két színmű: a falu rossza és a Tóték című
Barangoló programbeli színpadra állítására. A produkciós munkák az ütemtervek
szerint folytak, de a járványhelyzetre való tekintettel mindkét előadás bemutatója
áthúzódott a 2021-es évre. Ezek az előadások terveink szerint, az elfogadók bemutatók
utáni bírálata alapján átkerülhetnek a Déryné-program Országjárás alprogramjába,
így további támogatások alapján az ország bármely részén meghívással
bemutathatóak.

Szakmai tapasztalatcserére érkeztek hozzánk a Kodolányi János Egyetem
közösségszervező szakának hallgatói, Faragó Tímea adott képet az intézményünkben
folyó munkáról, aki itt végzi a TOP 5.3.1 projekt által támogatott tanulmányait.
Szakmai tevékenységek
Szakmai munkánk alapja az Önkormányzat és a MartonSport Kft által kötött
Közszolgáltatási szerződés, mely három közművelődési alapszolgáltatás biztosítását
írja elő. Ezek a Kult t. 76. §. (3) bekezdés
a) pontja szerint a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása,
b) pontja szerint a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
e) pontja szerint az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása.
Feladatellátási kötelezettségünket alapvetően a közösségi színterek fenntartásával és
működtetésével, más kulturális feladatokat ellátó szervezetekkel való
együttműködéssel, (lásd Partnerkapcsolatok részben), a település lakóinak a
közművelődési lehetőségekről való folyamatos tájékoztatásával kell és tudjuk
biztosítani.
2020-ban összességében a következő művelődési formáknak adtunk teret:
Rendszeres
művelődési
formák
Alkotó művelődési
közösségek

Művészeti
csoportok

Átlagos
éves
tagság

Foglalkozás/onlin
e
Bemutatkozás/onl
ine

színjátszó-, drámacsoport,
vers- és prózamondó csoport:
MASZK Egyesület

46 fő

33/7

komolyzenei együttes
(szimfonikus, fúvós, kamara,
egyéb) Martonvásári
Fúvószenei Egyesület

34 fő

0
33/7
4/3

Népművészeti
csoportok

Néptáncegyüttes
Százszorszép Táncegyüttes

25 fő

Senior Örömtánc

58 fő

16

67/16
2/0

Klub, kör, szakkör
Nyugdíjas

Nyugdíjas Klub
Nyugdíjas torna
Gyermek

Sakk szakkör

17 fő

11/10

Családi

Ringató

12

7

Érdeklődési kör
szerint

Hölgyklub

37

2

ÖSSZESEN

9

229 fő

169 foglalkozás/
40 online

Nem
rendszeres
művelődési formák
Ismeretterjesztő
előadások

Ismerettár
előadás

-

Drogprenevciós 34

2

Népmese Napja
Táborok

Kézműves, DDC tánc, MASZK, Résztvevő,
Szent László Völgye Segítő látogató
Szolg.-napközis, Fúvós,

Gyerek

222

7

Ifjúsági

30

1

Kiállítások
Képzőművészeti

Ilka Gábor: Apró titkok

1120

1

Fotó

Karanténtermés,
‘56-os 3452
forradalom, Ami Martonhoz

4

köt..., Gyereknap
Mézeskalácsváros,
2600
Szőtteskiállítás, TökjóHét installáció Martonvásári fénylő
ablakok,

4

Művészeti
rendezvény

Magyar Rádió Énekkara

80

1

Filmvetítés

online

787

3

Népművészeti
rendezvény

Szőttes (néptáncbemutató
Magyar Kultura Napjára)

a 300

1

napi 600
Zsolt

2

Társadalmi
rendezvény, ünnep

370

4

Játszóház,
kézműveskedés

785

4

Egyéb

Művészeti
események

Szórakoztató
rendezvény
Előadóművészeti/
Színházi

Költészet
beszélgetés/Prieger
online
Lázás Ervin-program

Közösségi
rendezvény

Kulturális
kirándulás

Kézműves
bemutató
Szolgáltatások

célú Lakitelek,
Taliándörögd/ 89
Kiscsősz,
Kápolnásnyék/Fehérvárcsurgó
Balatonfüred
vásár, TökJóHét

950

4

4

Közművelődési
szakmai tanácsadás

45

3

Információs
szolgáltatás

500

500

Rendezvényszervezés

104

3

Delegációfogadás

6

1

Projektelőkészítés

140

7

310

13

Egyéb

Esküvők, bálok, ülések

Terembérlet

1044

44

Összlátogató, résztvevő
Rendszeres művelődési formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Kiállítás, műsor, rendezvény

229
34
252
11 133

Szolgáltatás

1 105

Külsős terembérlet

1044

ÖSSZESEN

13 797 fő

A járványhelyzetből adódóan 2020-ban január 1. és március 15., illetve június 18. és
november 10. között, 31 héten át rendezhettünk klasszikus értelemben közművelődési
munkát. Ez idő alatt is, illetve a fennmaradó időszakokban új közművelődési
megoldásokat kerestünk, kellett keresnünk. Így áttértünk az online tér, a közösségi
média adta módok kihasználására, amelyeken alapulva több akciót, ezek
eredményeként szabadtéri kiállításokat szerveztünk. A kulturális életben így előtérbe
került a helyi közösségek szerepe, az egyének megszólítása, ezen keresztül a
közösségépítés.

Sikeres online akciónk volt az első hullám idején az Édesanyámnak - versíró pályázat,
a Föld Napja, a GasztroSó, a Majális a kertben, a Karanténtermés, az Adventi Fénylő
Ablakok, az Ami Martonhoz köt... és lefotózható akciók.

Szakmai munkánk részét képezi a város kulturális, illetve közművelődési életének
szervezésén túl a helyi közösségi élet folyamatait, akcióit segíteni, abban részt vállalni.
Ennek kiemelkedő példája volt 2020-ban, a járványhelyzet első hullámának elején a
BBK által felvállalt, Faragó Tímea és Orosz Kata megszervezte városi maszkkészítési
és ellátási akció, mellyel öszefogásra ösztönözték a civil lakosságot, szervezeteket,
intézményeket. Újító kezdeményezésük nemcsak a városban, de országosan is ismert
volt.

Pályázatok

A 2020-as évben gyakorlatilag megvalósult Martonvásár EFOP-4.1.9-16-2017-00041 A
tudás bölcsője - a martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény és az EFOP-4.1.8-162017-00093 ÉLd át, tanuLd másképp és fejLődj könnyedén a megújult könyvtárban
elnevezésű uniós pályázat, amelyek keretében a pályázat lebonyolításában nem, de a
múzeumi és a könyvtári oktatóterem tartalmi munkáiban, megvalósításában részt vett
két közművelődési szakemberünk, Pál Mónika és Orosz Kata. A múzeumi
foglalkoztatót augusztus 20-án át is adta a város, amit azonban a kulturális
intézmények látogatási tilalma miatt igazából nem vehettek birtokba az érdeklődők.

A TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 „A területi kohézió erősítése Martonvásár
térségében” nyertes pályázat négy konzorciumi tagjából az egyik a BrunszvikBeethoven Közösségi Ház és Könyvtár. A Projekt elfogadott cselekvési tervének
megfelelően az ütemezett programok a 2020-as év első felében márciusig folytatódtak,
utána kényszerűen leálltak. A szervezeti átalakulás következtében a BrunszvikBeethoven Közösségi Ház és Könyvtár helyébe a MartonSport Kft lép, ennek irányító
hatósági jóváhagyása a mai napig folyamatban van. Ezzel együtt a Martonvásári
Kulturális Egyesülettel együttműködve a második félévben igyekeztünk a tervezett
közösségi akciókat a helyzetnek megfelelően átalakítva, az irányító hatóság
iránymutatásaihoz igazodva online formában megvalósítani. Martonvásár Város
Önkormányzata, mint konzorciumvezető projektvállalásai egyikének teljesítése révén
olyan stúdiófelszeréshez jutottunk, ami lehetővé tette a projekten belüli egyes akciók
teljesítését. Így született meg decemberben egy hármas adventi sorozat a város
Youtube csatornája és a MartonKult FB oldala számára: egy karácsonyi kézműves
videó a Karácsonyi Készülődők Csoportja közreműködésével, egy mézeskalács
készítő kisfilm a Für Elise együttműködésével, és egy kis zongora-hegedű
koncertfelvétel Beethoven 250. születésnapja tiszteletére.

Pr, reklám, népszerűsítő, informáló tevékenység
A MartonKult munkája közismertté tételére elsősorban a
https://www.facebook.com/MartonKult
oldalt használjuk, heti, heti többszöri rendszerességgel. A FB felületen a város
kommunikációs kollégái révén időnként megjelenünk a
MARTONVÁSÁR INFÓ - Tájékoztatás, Párbeszéd, Közösség.,
https://www.facebook.com/martonvasar
oldalakon is. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen a csatornán az ezt szokásként
használókhoz jutunk el, számuk pedig csak becsülhető, alkalmanként néhány száz és
10000 között mozog. Együttműködésünk a város kommunikációs munkatársával,
Kozma Milossal kiemelkedően jó.

A város felújítási munkálatai miatt megszűntek a hirdetőtáblák, amelyek akkori
formájukban nem illeszkednek az új városközpont képébe, de a helyi igények
kielégítésére szükség volna egy modern, a környezetbe illő, mégis hagyományos
módon, plakátokkal feltölthető információs táblára, vagy talán többre is a
városközpontban, a vasútállomáshoz.

Havi rendszerességgel megjelenünk valamilyen formában a város lapjában, a Forum
Martiniben. Együttműködésünk az újság szerkesztőségével, Prieger Zsolt
főszerkesztővel építő és baráti.

2020. második felétől rendelkezésünkre áll a Canva professzionális tervező projekt,
amelynek eredményeként gyorsabban, jobb minőségben, tág grafikai lehetőségekkel
élve készíti Pál Mónika és Faragó Tímea a programjainkhoz kötődő meghívókat és
plakátokat. A tavalyi évben 4 eseményhez 600 példányban készült meghívó, és 25
alkalommal született 525 plakát.
Saját honlapunkat fejleszteni, korszerűsíteni kell, de Martonvásár város honlapján
megtalálhatóak a város kulturális információi.

A 2020-as év

A 2020-as év a folyamatos változások időszaka volt a martonvásári kulturális élet
közművelődési intézményében. A járványhelyzet hónapról, hónapra, hétről hétre való
alakulása, az átszervezés nem csak működési kereteinket alakította át, de kihívás elé
állította a közművelődési szakmát és a BBK, később pedig a MartonSport Kft
Kulturális Irodája Közművelődési Csoportjának kollektíváját is. A közben létszámban
megfogyatkozott csapat az egyre megújuló járványügyi feltételrendszerek és
szervezeti, hozzáállásbeli igények között a kezdeti, újratervező megtorpanások után
mindig megtalálta a lehetséges megoldásokat, akciókat, rendezvényformákat, a
lakosság elérésének, bevonásának módjait. 2020-as összecsiszolódásunk közben
egyértelműen kiderült, hogy a közművelődési csoport közösen akárhogyan is alakuló
körülmények között tud és akar a városban kulturális, közművelődési, közösségi
akciót, rendezvényt szervezni, azt népszerűsíteni. Ez pedig minden különbözőségünk,
egyéni jellemzőnk mellett lokálpatriotizmusunkon, szakmai elhivatottságunkon
alapszik.
A közművelődés terén mindig van hova fejlődni, mert azok, akikkel és akikért
dogozunk folyamatosan változnak, változnak a kor, a generációk igényei. Az
elvárások annyifélék, ahánnyal csak kapcsolatba kerülünk. Ugyanakkor a
háttérfeltételek szűkössége jelentősen érinti a kulturális ágazatot.
Martonvásáron - a lehetőségekhez mérten - a szélesen értelmezett kultúra mindig
fontos érték volt, a városfejlesztési tervek építenek e területre, kezdeményezéseink a
tavalyi évben támogatókra találtak, mind a város vezetése, mind a lakosság körében.
Legjobb tudásunk szerint igyekszünk megfelelni szeretett szakmánk kihívásainak
2021-ben is.

A 388/2017.(XII.13.) Korm. rendelet alapján valamennyi alapfeladatként
közművelődési tevékenységet folytató költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság
számára kötelező, un. 1438-as OSAP Jelentés(t) a 2020. évben folytatott
közművelődési tevékenységekről, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Művelődési Intézet Kultstat - Kulturális Statisztikai Rendszeren keresztül kell
teljesíteni, az előírások szerint mind a két félévről külön, határidőben beküldtük.

Jóváhagyási záradék:
Martonvásár település önkormányzata a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
közművelődési intézmény
2020. évi közművelődési szakmai beszámolóját, benne a civil szervezetekkel való
együttműködésről szóló beszámolóját
2021. a

számú határozatával jóváhagyta.

