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INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

Jogállása: 
Önálló  jogi  személy,  részben  önállóan  gazdálkodó,  előirányzatai  felett  teljes

jogkörrel  rendelkező.  Meghatározott  pénzügyi-  gazdasági  feladatait  a  Kulturális
Pénzügyi-Gazdasági  Szolgáltató  Központ,  mint  önálló  jogi  személy,  önállóan
gazdálkodó,  előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel  rendelkező  intézmény  látja  el  a
Kormány 217/1998.  (XII.30.)  sz.  rendelete  a  14.§  (5)  b.  pontja  alapján  megkötött
megállapodás szerint.

Intézményünk:  a  Molnár  Vid  Bertalan  Művelődési  Központ  a  több  mint  11.000
lakosú  Győr-Győrszentiván  és  Győr-Likócs  többfunkciós  kulturális  és  sport
intézménye. 

Telephelyei: 
- a Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház,
- a Kossuth Lajos Művelődési Ház,
- a Duna Filmszínház,
- a Likócsi Közösségi Ház.
- a Klubház

 
A  Molnár  Vid  Bertalan  Művelődési  Központ  fő  feladata,  hogy  a  művelődési
intézményhálózat  részeként  Győrszentiván  és  Likócs  települések,  mint  Győr  város
peremkerületei  polgárainak,  gyermek-és  ifjúsági  korosztályának,  felnőtt  aktív  és
nyugdíjas  lakóinak  sokrétű,  korszerű  és  magas  színvonalú  művelődési  lehetőséget
nyújtson, közösségi teret biztosítson testi és szellemi képességeik kibontakoztatásához,
kreativitásuk fejlesztéséhez.
Az  intézmény  legfontosabb  alapelvei,  melyek  mentén  tevékenységét  szervezi:  a
sokoldalú  képességfejlesztés,  a  kreativitás  ösztönzése,  az  értékközvetítés,  a
hagyományőrzés, a nyitottság, a közösségteremtés, a közösségfejlesztés.



    MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
    2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Molnár  Vid  Bertalan Művelődési  Központ  munkáját  2019-ban a  rendezvények
színvonalas  lebonyolítása,  új  programelemek  megjelentetése  és  új  közösségek
létrehozása jellemezte. Emellett fontos technikai fejlesztések megvalósítása és sajnos
nagyméretű rongálódás elhárítása is zajlott.
 Elmondható,  hogy  a  sikeres  saját  rendezésű  programok  mellett  egyre
gyakoribb a csarnokban a terembérlet keretében létrejövő koncert vagy előadás. Így
került sor nálunk a Dumaszínház előadásaira, vagy többek között a Kowalsky meg a
Vega koncertjére, vagy a Miniszter félrelép című színházi előadásra.

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban 2019-ben végzett felújítások, 
beruházások

 
 Tavaly január  végén a közösségi ház bitumenes tetőborítását  negyedrészben egy
éjszakai nagy vihar feltépte és felgöngyölítette az épület elejére. Az egy tonna súlyú
borítást  a  Katasztrófavédelem  munkatársai  távolították  el  a  tetőről,  majd
vészmegoldásként  a nagyobb beázás elkerülése  végett  egy fóliaréteget tettünk fel
pótlásként.  A biztosító  kárfelmérése  és  költségtérítése,  valamint  az  önkormányzat
anyagi támogatásával tavasszal került sor a tetőrész új borításának felhelyezésére.
A  teljes  javítás  költségvetése  5  millió  forint  volt,  ebből  az  önkormányzat
pótelőirányzat keretében 2 millió forintot biztosított.
A  tavalyi  költségvetés  terhére  valósult  meg  a  csarnokban  az  alsó  folyosó
takarófüggöny  tartósínének cseréje.  A 42  m  hosszú  takarás  eddigi  folyamatos
leszakadása a gyenge sín miatt így megszűnt.
 A közösségi ház  kazánjainak és víztartályainak cseréjére is szükség volt elavult
állapotuk és hibáik miatt. A közel 3 millió forintos beruházás segítségével javult a
csarnok vízgazdálkodása és fűtésrendszere.
Az  állagmegóvásra,  felújításra  fenntartott  önkormányzati  keretből  hangtechnikai
berendezésekre kértük  a  támogatást,  és  a  megítélt  4  millió  forintból  bővítettük,
részben  lecseréltük  az  intézmény  hangtechnikai  eszközeit  a  rendezvények  jobb
minőségű kiszolgálása érdekében.
Év végéig kihelyeztük a csarnokban a törvényi előírások által megkövetelt közösségi
számítógépet, amelyet internetezésre ingyenesen használhatnak a látogatóink.
Tavaly már időszerű volt az intézmény új honlapjának megvalósítása, amelyet évek
óta  terveztünk.  Az új  honlap felhasználóbarát,  színes,  tartalmas és minden igényt
kielégítő lett.
Ilyen jellegű, de ennél nagyobb beruházás volt az intézmény saját  jegyértékesítő
programjának elkészítése.  Ma már a rendezvények száma és az olyan kényelmi
szolgáltatások  szükségessége,  hogy  ne  kelljen  jegyvásárlás  miatt  bejönni  az
intézménybe,  szükségessé  teszi  ezt.  A program,  amely  a  honlapba  lett  beépítve,
ültetett  rendezvényekre  érvényes,  felkerülnek  a  nézőtéri  alaprajzok,  kényelmes
jegyvásárlást  biztosítva.  Intézményünknek így  egy nagyobb összegű beruházással
már  a  rendezvényei  után  nem  kell  jegyjutalékot  fizetnie  más  értékesítő  cégnek,
illetve  a  gazdasági  és  banki  feltételek  megteremtésével  lehetőség  nyílik  a  saját
rendszer  bérbeadására  olyan  szervezőknek,  akik  nálunk  rendezik  megy  egy-egy
eseményüket.
Megtörtént a  Klubház belső helyiségeinek a felújítása,  amelyben helyet kapott a
Szentiváni  Mókavár  és  egy  zenei  stúdió.  Emellett  egy  helyiséget  biztosítunk  a
Madárbarát kör összejöveteleire. 



A  Molnár  Vid  Bertalan  Művelődési  Központ  működésének  személyi  
feltételrendszere

Az intézmény közalkalmazottjainak létszáma 14 fő. Ebből tavaly év eleje óta már
csak 1 fő részmunkaidős, a többiek  teljes munkaidőben dolgoznak. A munkatársak
mindegyike rendelkezik a munkakör  betöltéséhez  szükséges  végzettséggel,  több
évtizedes vagy több éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal. Az állandó létszám
mellett  a  technikai  dolgozók bővítését  nagyobb rendezvényeknél  közcélú munkát
nálunk letöltők alkalmazásával oldjuk meg.
A takarítói  munka megoldása a 2 fő saját  dolgozó mellett,  akik a Kossuth Lajos
Művelődési Házban végzik munkájukat, 4 fő takarító megbízási szerződéssel való
alkalmazásával történik (3 fő a közösségi házban, 1 fő Likócson).
A közösségi  ház  portaszolgálatát  külsős  biztonsági  cég  alkalmazottja  látja  el.  A  
diákok  számára  érettségi  előtt  kötelező  közösségi  szolgálat  teljesítésére  is  van  
lehetőség az intézményben, számos győri középiskolával kötöttünk erre vonatkozó 
szerződést.

Intézményi gazdálkodás
Személyi juttatás

Előirányzat változást eredményezte:
 - a 2018. évi pénzmaradványból erre a tételre kért és jóváhagyott összeg
 - a 150/1992 /XI.20/ kormányrendeleten alapuló kifizetések fedezetére kapott

pótelőirányzat
a 462/2017 /XII.28/ kormányrendeleten alapuló kifizetések fedezetére kapott
pótelőirányzat

- a 2019 évi bevételi többletbevétel terhére engedélyezett előirányzat rendezés

Dologi előirányzat

- O3-as űrlapon előirányzat változást eredményezett:
- a 2018 évi jóváhagyott pénzmaradvány 13.290 e Ft
- állagmegóvás, eszközbeszerzés jogcímen kapott 4.000 e Ft-ot az alábbiak       

szerint használtuk fel.

-    Hantechnikai eszközök beszerzése 3.909 e Ft
-    Melegvíztároló cseréjéhez      91 e Ft

A 2019. évi pénzmaradvány alakulása

Az intézmény 2019. évi pénzmaradványa: 12.149 e Ft

Keletkezés, tartalékolás oka:
2020 évre lekötött szerződések, előadások pénzügyi fedezete.
2020. évet érintő közüzemi számlák teljesítése.
Cserók Néptáncegyüttes 2019. évben pályázaton nyert 1.000 E Ft támogatása
Népviseleti ruhák beszerzésre és koreográfiára.
Bevételi többlet után képzett 15 % tartalék.

Az év során szükségessé vált néhány jelentős összegű beruházás. 
Év elején a nagy szélvihar letépte a MVB MK zsindelyfedését a tető egyik oldalán. A
javítási munkálatok nettó 3.786 e Ft-ba kerültek, melyhez a biztosító 1.593 e Ft-ot



megtérített,  a  hiányzó  2.193  e  Ft-ot  pótelőirányzatban  biztosította  a  Polgármesteri
Hivatal állagmegóvás címen.
MVBMK meleg víz tároló teljes körű cseréje vált szükségessé közel 3.000 e Ft 
értékben. A meglévő 3.000 literes tartály, gazdaságosabb 2 db kisebb tartályra lett 
cserélve.
2019. július közepén bevezetésre került internetes jegyprogramunk, mely 
nagymértékben megkönnyíti rendezvényeink jegyeinek értékesítését.

A bevételi-kiadási előirányzatok, és azok felhasználása vonatkozásában eredményesen
gazdálkodtunk, az intézmény munkáját mind szakmai, mind gazdálkodási oldalról 
pozitívnak ítéljük meg, ezt mutatják a beszámoló adatai is.
Sikerült megteremteni a szakmai feladatterv és a pénzügyi terv összhangját. 

         A legfontosabb statisztikai adatok 2019-ben
         
        Szórakoztató rendezvények száma 37. Részt vevők száma 26 500 fő.
        Kiállítások, közösségi rendezvények száma 14. Részt vevők 3430 fő.
        Egyéb rendezvények, gálák, sportrendezvények száma 12. Részt vevők 4000 fő.
         

Az intézmény feladatellátása

A  Molnár  Vid  Bertalan  Művelődési  Központ  a  szellemi,  tárgyi  és  pénzügyi  
eszközöket  döntően a  közművelődésben hagyományosan betöltött  szerepkörének  
megfelelően működtette. 
-  Közművelődési,  sport  (pl.  Fut  a  Szentiván),  ismeretterjesztő  tevékenysége
kiteljesedett. 
- Az amatőr művészeti csoportok és rendezvények szervező és lebonyolító szerepét  
töltötte  be,  és  eredményesen szolgálta  a  művészeti  ágak népszerűsítését.  Mint  a  
színjátszás,  néptánc-mozgalom,  ének-zene  terület,  az  alkotó  képzőművészet  
népszerűsítése.
-  A programok  tervezésénél  elsőbbséget  élveztek  a  magas  színvonalú élőzenei  
koncertek, színpadi előadások és a hagyományokra épülő programok. 
- Az intézmény többfunkciós lehetőségeinek kihasználtsága érdekében nagyszámú
rendezvényt, sportegyesületek, cégek (NEMAK), oktatási-intézmények, szervezetek
stb.  programját, rendezvényeit fogadta és bonyolította le.
- Kiemelkedően fontos feladatunk volt az amatőr művészeti csoportjaink szakmai  
és  szervezeti  összefogása és  összehangolása,  a  fejlődésükhöz szükséges  segítség  
biztosítása. 
-  Az  elmúlt  évben  arra  törekedtünk,  hogy  a  Molnár  Vid  Bertalan  Művelődési  
Központ  szolgáltatásait  igénybe  vevők  köre  a  településrészünkön  kívül  Győr,  
valamint a régió közművelődési feladataihoz is hozzájáruljon.

Pályázatok:
- Intézményünk a Cserók Néptáncegyüttes támogatására 1.000.000 Ft összeget nyert

a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap pályázatán.
- Művészeti tevékenységet folytató amatőr csoportjaink támogatásban részesültek az

önkormányzat erre a célra kiírt pályázatán.



MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
                              2019. ÉV NAGY RENDEZVÉNYEI

Helyszínek:
Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház - MVBKH

Kossuth Lajos Művelődési Ház – KLMH
Likócsi Közösségi Ház -LKH

HÓNAP NAP RENDEZVÉNY NEVE HELYSZÍN

JANUÁR 25. Magyar Kultúra Napja  
Rékasi Károly Wass Albert estje         

 MVBMK

FEBRUÁR 1. Arrabona évszázadai játék megnyitója MVBMK

9. Móricz iskola farsangja MVBMK

14. Ovis bérletes előadás – Etalon néptánc MVBMK

15. Pesti Művész Színház 
Csárdáskirálynő c. előadása

MVBMK

20. Dumaszínház: Hadházi László estje MVBMK

21. Dumaszínház: Hadházi László estje MVBMK

8. Lord koncert MVBMK

9. Csányi Sándor est MVBMK

14. Ünnepi megemlékezés március 15. MVBMK

16 Magyar Látványtánc Sportszövetség 2019. 
évi kvalifikációs versenye

MVBMK

23. Tompeti gyerekkoncert MVBMK

27. Zsuzsika muzsika – Töreky Zsuzsi 
előadása kicsiknek

KLMH

ÁPRILIS 6. Egészség- Piac 
Fut a Szentiván futóverseny

MVBMK

7. Ashihara Karate gála MVBMK

11. Ovikonferencia  - Bagdy Emőke előadása
130 éves a Váci iskola - ünnepség

MVBMK

MVBMK

13-14. Fusion Dance Contest 2019 MVBMK

25. Koncz Zsuzsa koncert MVBMK

MÁJUS 3. Rendhagyó irodalomóra Sík Friadával
Csányi Sándor est

MVBMK

10-12. Szentiváni Fesztivál MVBMK 
környéke

20. Arrabona évszázadai műveltségi vetélkedő döntő MVBMK

24. Ovis bérletes előadás, Gyereknap MVBMK

25. Cserók Néptáncfesztivál MVBMK

28. Sebestyén Balázs és Peller Mariann estje MVBMK

JÚNIUS
 

1. Orbán napi Vigasság KLMH

6 Rendőrségi prevenciós színház MVBMK



Dalol a városrész Karsai Klárival KLMH

16. Aforce1 gála MVBMK

29. Retro Disco MVBMK 

JÚLIUS 8-12. Jazz-balett tábor KLMH

15-19. Kézilabda tábor MVBMK 

AUGUSZTUS 5-9. Drámatábor Sík Fridával Klubház

SZEPTEMBER 7. XXXIV. Szüreti nap MVBMK 

14 Csányi Sándor est MVBMK 

21 Hippolyt a lakáj c. színházi előadás MVBMK 

25 Dinnyés József verséneklő előadása KLMH

29. Ashihara Karate gála MVBMK

OKTÓBER 1 Népmesenapi mesemondó délután KLMH

4 Csányi Sándor estje MVBMK

12. Kowalsky meg a Vega koncert MVBMK

16-17. Dumaszínház MVBMK

17. „Kéz, mely ringat és alkot” szentiváni 
amatőr alkotók kiállítása

KLMH

19 Ossian koncert MVBMK

22. Ünnepi megemlékezés október 23. MVBMK

24 Dinnyés József előadása KLMH

26-27 Mazsola Feszt gyermekprogram MVBMK

NOVEMBER 5 Mi a pálya! – pályaválasztási program MVBMK

8 Nicsak, ki lakik itt! Színházi előadás MVBMK

9. Lord koncert MVBMK

10. Apacuka koncert MVBMK

16. Jótékonysági koncert a Mindszentpusztai 
Autista otthon javára

KLMH

20. Dinnyés József koncertje KLMH

28. Dr. Csernus Imre előadása MVBMK

DECEMBER 4. Mikulás az Alma együttessel MVBMK

5. Dinnyés József koncertje KLMH

6. Budapest Bár karácsonyi nagykoncert MVBMK

8. Sík Frida és Nagy Balázs zenés irodalmi 
karácsonyi műsor

Templom

10. Bagdy Emőke előadása MVBMK

13. Kárpátia koncert
Mindenki karácsonya

MVBMK
KLMH

20. Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füvesember 
előadása

MVBMK

KIEMELT RENDEZVÉNYEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE



- CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ – A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Időpont: 2019. február 15.  
Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház
Az  színházi  előadások  néhány  éve  kerültek  a  programjaink  közé,  és  azóta  több
emlékezetes és népszerű előadás volt látható nálunk. A Pesti Művész Színház is nem
először  volt  vendégszereplőnk,  és  mint  a  többi,  ez  az  előadás  is  remekül  sikerült,
amelynek közel ezer néző volt a tanúja.

        - ARRABONA ÉVSZÁZADAI VETÉLKEDŐ DÖNTŐJE
Időpont: 2019. május 20. 
Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház
Intézményünk a Győr Plusz Médiával közösen 6 évvel ezelőtt indította útjára ezt a
várostörténeti vetélkedőt, amelyet a városi általános iskolák 6-7. osztályosai számára
írtunk ki. A fordulók kérdései különböző témakörök mentén kéthetente jelentek meg a
Győr+ újságban, amelyet kitöltve kellett leadni a Baross úti Látogatóközpontban. A
legtöbb pontot elért csapatok jutottak az elődöntőbe, majd onnan a döntőbe. A verseny
döntőjére nálunk került sor, az idáig eljutott tíz csapat közül több feladat megoldása
után került ki a győztes, amely értékes díjakat vehetett át. A játék új témakörökkel idén
is folytatódik.

- XI. CSERÓK NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Időpont: 2019. május 25.

         Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház
Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre ez a néptáncfesztivál, a tavalyi évben
már  nem  Pünkösd  ünnepéhez  kötve.  A fellépők  között  ott  voltak  a  helyi  Etalon
Alapfokú  Művészeti  Intézet  csoportjai,  a  Rába,  Rábca  és  Aranymálinkó
néptáncegyüttesek,  illetve  a helyi  Cserók és Kiscserókok Néptáncegyüttes,   akik a
megtelt csarnok előtt mutatták be előadásukat.

Ez a rendezvény kiváló alkalom arra,  hogy a különböző néptáncegyüttesek
megismertessék  egymással  és  a  közönséggel  otthonról  hozott  hagyományaikat,
kapcsolatot teremtsenek egymással és tanuljanak egymástól.

         - ORBÁN-NAPI VIGASSÁG
Időpont: 2019. június 1.
Helyszín: Kossuth Lajos Művelődési Ház sátor
A rendezvénnyel célunk, hogy a hagyományos győrszentiváni Orbán-napi szőlőáldás
szokását életben tartsuk. Minden embert szívesen látunk őseink a „híres Cserók-bor”
termelői szőlősgazdák, kádárok, kocsmárosok féltve tisztelt patrónusának jeles napján.

A színpadon a József Attila Kórus, a Banai Kórus, a Cserók Nóta Klub és a
Kiscserók  Néptáncegyüttes  mutatta  be  műsorát,  majd  a  máig  népszerű  Poór  Péter
lépett a közönség elé. A további szórakozást késő estig bál biztosította.

-  XXXIV. SZENTIVÁNI SZÜRETI NAP
Időpont: 2019. szeptember 7.
Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház, Kossuth Lajos Művelődési Ház és
környékük
Az ősz  többek  között  a  szüret  ideje.  Dalok,  mesék,  népszokások,  babonák  színes
szövevénye  övezi  a  magyar  szőlőt,  a  magyar  bort.  A szüret  a  komoly  szakszerű
munkának és a népi örömünnepnek a keveréke ma is. Vidámság és jókedv üt ekkor
tanyát a  szőlő koszorúzta  hegyekben és a szőlőskertekben.  A fárasztó munka kora
reggeltől késő estig tartott. Napnyugta után kivilágos virradatig nyúlt a mulatság, folyt
a  bor.  A XXXIII.  Szentiváni  Szüreti  Nap  megrendezésével  is  célunk  volt  a  helyi



hagyományok, a szüreti szokások életbe tartása.
Rendezvényünk  szeptember  7-én  szombaton  12  órakor  a  hagyományos

tűzgyújtással kezdődött meg a  „Cserók Fakanálforgató” Szüreti napi főzőversenyen. 
A  versenyre  közel  húsz  csapat  nevezett  a  pörköltfélék  és  gulyásfélék

kategóriákban.  A  művelődési  ház  elől  14  órakor  indult  a  Rába  Fúvószenekar
szólamaival, lovakkal, lovasszekerekkel a Győrszentiván utcáin nagy sikert aratott és
régi  hagyományokra  visszatekintő  Szüreti  Felvonulás.  Visszaérkezve  a  felvonuló
együttesek hangulatos műsort adtak a színpadon, kiegészülve a Cserók Nóta Klubbal
és  néptánccsoportjainkkal.  Kora  este,  a  Szüreti  Mulatság  megnyitó  ünnepségén
átadták a Falu Embere díjat. 
Az esti  folytatásban aztán a  magyar mulatós  zene ismert  fellépői  szórakoztatták a
csarnokot megtöltő közönséget.

         - ALMA EGYÜTTES KONCERTJE
Időpont: 2019. december 4. 
Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház
A Közösségi Házba a szentiváni gyerekekhez egy koncert keretében érkezett meg a
Mikulás. Az országosan népszerű Alma együttes műsorát élvezhették ajándékként az
idelátogató gyerekek és felnőttek. A nagyszámú gyermekből és szüleikből álló közel
ezer fős nézősereg izgatottan várta és szórakozott a műsor folyamán.

         - BUDAPEST BÁR KONCERT
Időpont: 2019. december 6.

         Helyszín: Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház
Ezúttal ez a nagyszerű koncert volt a szokásos adventi nagy műsorunk a csarnokban. A
Budapest  Bár  az  egyik  legnépszerűbb  zenekar  ma  az  országban,  színvonalas
előadásukkal sokáig emlékezetes estét hoztak el a közönségnek.

 -  MINDENKI KARÁCSONYA
Időpont: 2019. december 13.
Helyszín: Kossuth Lajos Művelődési Ház sátor

A nagy sátor volt a helyszíne a hagyományos délutánnak, amelyen a győrszentiváni
iskolák és a helyi művészeti csoportjaink léptek fel. A nagy sikerű, ünnepi hangulatot
adó rendezvény a  sikerre  való tekintettel  szándékunk szerint  ezután is  folytatódik,
szeretnénk az ünnepvárásnak ezt a közösségi formáját is hagyományossá tenni.
 
- ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Időpont: 2019. december 8.
Helyszín: Szentiváni Keresztelő Szent János Római Katolikus Templom
A Római Katolikus Templomban évről évre megrendezett koncert minden alkalommal
azt  a  jótékony  célt  szolgálja,  hogy  a  szentiváni  rászorulóknak  ajándékcsomagokat
tudjunk adományozni a felajánlásokból. A műsor „sztárfellépője” ezúttal Sík Frida és
Nagy Balázs,  a  Győri  Nemzeti  Színház művészei  voltak,  aki  gyönyörű karácsonyi
műsorát  adtak  elő  a  helyi  iskolák  kórusaival  kiegészülve.  A koncert,  mint  ahogy
minden évben szokott, ezúttal is telt padsorok előtt zajlott.



LIKÓCSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Likócsi  Közösségi  Ház  2019  januárjában  megfelelő  tárgyi  feltételekkel  kezdte  meg
munkáját. A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ fontosnak tartotta, hogy erejéhez
mérten biztosítsa a feltételeket a kulturális-közművelődési munkához.
A Citera  és  Dalkör  mellett  egyre  több  lehetőséget  nyújtunk  más  klubok  létrejöttének,
működésének.  Ilyenek  a  Nosztalgia-,  a  Játék-,  Baba-mama-  és  az  Egészség  Klub.
Megalakult az új „Likócsi Barátok Nyugdíjas klub”
Kiváló  eredményekkel  büszkélkedhet  a  Likócsi  Ashihara  Klub  és  a  Gyógytorna
népszerűsége is töretlen.
A  nagy  rendezvényeink  hangulatos  műsorain,  programjain  mindenki  megtalálhatta  a
szórakozás lehetőségét, a sikeres közös ünnep és kikapcsolódás örömét.
Tapasztalatunk  szerint  programjaink  legrendszeresebb  látogatói  az  idősebb,  a  nyugdíjas
korosztály. Ez persze érthető.  Közös kirándulások és klubprogramok alkalmával az idős
embereknek lehetőségük van jobban megismerni egymást. Ezeknek a baráti kapcsolatoknak
kiváló példáival találkozhatunk Likócson. A nyugdíjas korú asszonyok férfiak klubokba,
művészeti csoportokba gyűltek, hogy a fent említett hiányérzetüket pótolják.
Egy művelődési ház színes, változatos, izgalmas világa, az itt folyó felelősségteljes munka
megszervezése,  irányítása  komoly  kihívás.  Az  itt  végzett  következetes  munkánk
eredményeként  színvonalas  tartalmi  munka  folyik  a  megújult  Művelődési  Házban.
Gondoljunk  csak  az  évenkénti  nagy  rendezvényekre,  mint  a  Nyárbúcsúztató,
Tavaszköszöntő,  Családi  Majális  és  Gyereknap.,  de  meg  kell  említeni  a  Mikulás-  és  a
meghitt karácsonyi ünnepségeket, Egészség-Piac méréseit. 

A LIKÓCSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KIEMELT RENDEZVÉNYEINEK 
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

     
Rendezvény: Március 15-i Tavaszköszöntő zenés ünnep
Ideje: 2019. március 16.

Március 16-án a Likócsi Közösségi Házban került sor egy meghitt hangulatú megemlékező
ünnepségre, amelynek részeként a 15 éves Likócsi Dalkör köszöntésére is sor került. Sík
Frida műsora tette emlékezetessé ezt a napot. A remek irodalmi összeállítás méltó ünneplése
volt legszebb nemzeti ünnepünknek.
Ezt követte Varga Miklós és Varga Vivien műsora, amelyet a közönség ismétlődő tapssal
jutalmazott.

Rendezvény: Családi Majális
Ideje: 2019. május 1.

Május 1-én-án vidám családi délutánra hívtuk Likócs lakosságát a Közösségi Ház udvarába,
ahol  Kalmár  Ákos  a  Likócsi  Településrészi  Önkormányzat  elnöke  köszöntötte  a  likócsi
polgárokat.                                                                                        
  „Jó ebédhez szólt a nóta”. A Cserók Nótaklub, az Obsitos Dalárda és a Likócsi Dalkör és a
Kiscserókok  Néptáncegyüttes  fergeteges  hangulatot  teremtett  a  színpadon.  Citerával,
hegedűvel tették még hangulatosabbá a műsort.
A programban szerepelt még lufi hajtogatása, karate és tánc-show.  Az est sztárvendége
Korda György volt. Vidáman telt ez a családi délután kicsik és nagyok örömére egyaránt.



Rendezvény: Gyereknap
Ideje: 2019. május 19.        

Sikerült  előcsalogatni  a  Napot  május  19-én  a  Nemzetközi  Gyermeknapon. Nagyon sok
élményben lehetett részük azoknak, akik kilátogattak a Közösségi Házba.
A  Likócsi  Ashihara  Karatésai  és  minden  gyermek  palacsinta  és  lángos  evésben
remekelhetett.  A  nap  bájos  eseménye  volt  a  baba-fotózás.  Különösen  nagy  élményt
nyújtottak az ugráló várak, melyet ingyenesen használhattak a gyerekek. Természetesen volt
arcfestés és lufihajtogatás is.
A  Glamour  zenekar  interaktív  gyerekműsora,  az  udvaron  körhinta  szórakoztatta  a
gyerekeket.
Nagyon jó hangulatban ért véget ez a nap. Remélem mindenki vidám élményekkel tért haza,
s a színes programokkal legalább a gyermekek szívébe, lelkébe tudtunk egy kis napfényt,
derűt hozni

Rendezvény: Nyárbúcsúztató
Ideje: 2019. szeptember14.

Újra benépesült a Közösségi Ház udvara szeptember14-én a XII. Nyárbúcsúztatón.
Mutatványosok, sör-bor sátrak és szabadtéri színpad várta a likócsi szórakozni vágyókat.
Már  messziről  csalogatók  voltak  a  színes  sátrak,  hinták,  mutatványosbódék.  Minden
korosztályt igyekeztünk megszólítani a legkisebbektől az időskorú lakókig. A kicsiket Rudi
Bohóc vidám műsora kacagtatta meg.  Önfeledt szórakozás, mulatozás következett. A karate
bemutató, a dalkör és barátainak bordalai különösen jó kedvre derítettek mindenkit. 
Ezt azután az est sztár vendégeinek, Lagzi Lajcsinak, Kozsónak és Rostás Szabikának a
műsora múlta csak felül. Ők aztán olyan hangulatot teremtettek pillanatok alatt, hogy szinte
egyszerre énekelt és tapsolt több száz ember. 
Ekkorra  már  olyan  sokan  látogattak  ki  Likócsra,  hogy  bizony  ennyi  embert  a
Közösségi  Ház udvarán nem igen láttunk mostanában.  Nagyon jó hangulatban ért
véget a X. Nyárbúcsúztató Fesztivál. 



MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KLUBJAI, KÖZÖSSÉGEI, MŰVÉSZETI CSOPORTJAI

Alaptevékenységünk  sorába  tartozó  fő  feladatunk:  településünk  polgárjainak,  
gyermek, ifjúsági, felnőtt aktív és nyugdíjas lakóinak biztosítani a lehetőséget az  
iskolán kívüli öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és  
alkotó  célú  gyakorlását  biztosítani  egyénileg,  közösségekben,  együttműködési  
formákban. Klubjaink, csoportjaink vezetőségei, tagságuk jóváhagyó határozatával  
készítik el éves programtervüket, foglalkozásokra lebontva.

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ közösségeinek bővítése

Az  intézmény  keretein  belül  működő  nagyszámú  közösségek  (nyugdíjas  klubok,
amatőr művészeti csoportok) tavaly is tartalmas programtervezet alapján végezték
tevékenységüket.  A több  évtizedes  múltra  visszatekintő  nyugdíjas  klubok  mellett
2019-ben ünnepelte 10 éves működését az Irodalmi szalon és a Cserók nótaklub.
Tavaly alakítottuk meg a nagyon népszerű senior torna csoportunkat, amely kb. 80
idős  embernek  nyújt  mozgáslehetőséget.  A senior  torna  csoport  idén  a  Likócsi
Közösségi Házban is elindult.
Elindítottuk az intézmény rajzszakkörét 15 iskolással, akik szombaton délelőtt tartják
foglalkozásaikat. Idén indult egy ovis angol csoport is. 
A  futófesztiválunk  nagy  sikerétől  lelkesülve  egy  szentiváni  kerékpáros  csoport
létrehozását tervezzük tavasztól. Egyrészt mert nagyon sokan kerékpároznak a helyi
közlekedésben,  másrészt  a  szabadidő  alkalmanként  mozgással  történő
népszerűsítését  célozzuk  meg.  A  csoport  tevékenységében  többek  között
közlekedésbiztonsági előadások és túrák szervezése szerepel majd.

MŰVÉSZETI CSOPORTOK:
       -  Cserók Néptáncegyüttes 
       -  József Attila Kórus 
       -  Likócsi Dalkör 

     -  Cserók Nóta Klub

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, KLUBOK:
- Aranyeső Nyugdíjas Klub 
- Barátság Nyugdíjas Klub 
- Régi Barátok Köre 
- Irodalmi Szalon
- Női aerobik torna 
- Judo
- Wass Albert Irodalmi Klub
- Jóga 
- Likócsi Barátság Nyugdíjas Klub
- Gyógytorna Likócson
- Ringató 
- Baba-mama klub
- Rajzszakkör felsősöknek
- Ashihara-Karate Klub Likócs
- Kreatív kör
- Ovis angol



- Senior torna
- Senior tánc

EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJÁN: 
              -  XI. sz. Postagalamb Tagszövetség
              -  Genesius Színjátszó Csoport

   -  Madárbarátok köre
   -  Falcon Projekt zenekar
   -  Szentiváni öregfiúk labdarúgó csapat   

  



MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. ÉVI MUNKATERVE



Feladatellátás

A  Molnár  Vid  Bertalan  Művelődési  Központ az  elkövetkező  időszakban  a
szellemi, tárgyi és pénzügyi eszközöket döntően a közművelődésben hagyományosan
betöltött szerepkörének megfelelően működteti. Még korszerűbb és tevékenységében
kiszélesedett,  kiteljesedett  közművelődési,  kulturális  és  sport  tevékenységet
szeretnénk ellátni. 

Az amatőr művészeti csoportok a színjátszás, néptánc-mozgalom, ének-zene
terület,  az  alkotó  képzőművészek  és  tárgyalkotó  művészek,  fotóművészet
népszerűsítése ebben az évben is kiemelkedő feladatunk. 
Folytatni  szeretnénk  az  élőzenei  koncertek,  a  néptánc  és  népzenei  rendezvények
szervezését, lebonyolítását

Továbbra is szívesen várjuk és hívjuk a sportegyesületek, vállalatok, oktatási-
intézmények,  szervezetek  programját,  rendezvényeit.  Kiemelkedően  fontos
feladatunknak  tartjuk  az  amatőr  művészeti  csoportjaink  szakmai  és  szervezeti
összefogását és tevékenységük összehangolását. 
Ebben évben is törekszünk arra,  hogy a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
szolgáltatásait  igénybe  vevők  köre  a  településrészünkön  kívüli  Győr,  a  régió
közművelődési feladataihoz is hozzájáruljon. 

A  településen  végzett  munkánk  elsődleges  célja,  bátorítani  azokat  a
kisközösségeket, amelyek helyi szinten együtt és közösen dolgoznak. Megpróbáljuk
erősíteni a helyi identitástudatot, az emberek önbizalmát és a sikeres közös munkába
vetett hitüket. 

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban 2020-ban tervezett felújítások

A szűkülő költségvetési keretünk miatt nagyrészt idén csak az önkormányzat által
adott felújítási, beszerzési keretet tudjuk erre a célra fordítani. 
Legnagyobb felújítási  tervünk idén a  Likócsi  Közösségi  Ház hatalmas udvarának
rendbetétele,  parkosítása,  tereprendezése,  játszótér  és  szabadtéri  színpad  építése.
Ennek indoka, hogy az udvar ad helyet a Likócsi Tavaszköszöntő, Likócsi Majális és
Gyereknap, ill. a Nyárbúcsúztató szabadtéri nagyrendezvényeknek, ezért szeretnénk
a nagy területet szebbé, barátságosabbá és a rendezvényekre alkalmasabbá tenni.
Szinténi  likócsi  fejlesztés  a  kisebb  teremben  a  bútorok  cseréje  és  a  helyiség
parkettacseréje elavultság miatt.

Fejlesztési terveink

A helyi kultúra gondozása terén:
- Helytörténeti kiállítás, helyi ünnepek szervezése.
- A  kulturális  élet  eseményeiről  dokumentumok  gyűjtése,  a  meglévők

közkinccsé tétele (honlap, stb.)
A lakosság élet- és teljesítőképességének, egészségőrzésének érdekében:

- Előadások szervezése
- Természetjáró, kerékpáros, turista akciók segítése.

Az ünnepek hagyományainak megőrzése terén:
- A helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása.
- Színházi előadások kínálata.
- Képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése.
- A helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek

közismertté tétele, színvonalának, hatékonyságának támogatása.



A kreativitás, az amatőr művészeti alkotókedv ösztönzése terén:
- A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához, ének, zene,

táncegyüttesek szervezése, működtetése.
- Kiemelkedő tehetségű amatőr alkotók közismertté tétele.

Kulturális, közhasznú szolgáltatások biztosítása érdekében:
Az intézmény amatőr művészeti csoportjainak menedzselése.
- Kiállítások rendezése, helyi amatőr alkotók tevékenységének támogatása.
- Műemléki,  múzeumi,  színházi,  fesztivál-,  turistautak  lehetőségeinek

kínálata, szervezése. 

2020.  évi  tervezett  feladataink  a  művelődési-közművelődési  kapcsolatok,
együttműködések  építése,  gondozása,  a  partnerkapcsolatok  kialakítása
érdekében:

- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élők elvárásait.
- Figyelmet  fordítunk  arra,  hogy intézményünk tevékenysége  megfeleljen  a

működési körzetünkben ismert a szolgáltatásainkat igénybe vevő partnerek
szükségleteivel.  Partnerkapcsolatok  kialakítására  törekszünk  a  Győr  és  a
régió  kulturális,  közművelődési,  közgyűjteményi  intézményeivel,
művelődési-közművelődési egyesületekkel.

- Együttműködünk Győrszentiván önkormányzati képviselőjével
- Folyamatosan  együttműködünk  Győr  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri

Hivatala Kulturális Osztályával.

MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. ÉVI KIEMELT RENDEZVÉNYEI

Helyszínek:
Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház - MVBKH

Kossuth Lajos Művelődési Ház - KLMH

HÓNAP NAP IDŐ RENDEZVÉNY NEVE HELYSZÍN

JANUÁR 15. 18.00 Dinnyés József    koncert  MVBMK

23. 18.00 Magyar Kultúra Napja  - Én Szabó Magda 
Egy nő a  XX. században.      Spirit Színház

MVBMK

FEBRUÁR 7. 11.00 Arrabona Városismereti vetélkedő 
megnyitó

MVBMK

13. 18.00 Dinnyés József koncert KLMH

13. 18.00 Peller Mariann beszélgető műsora MVBMK

15. Cheerleader kupa MVBMK

17. 19.00 Dumaszínház MVBMK

21. 19.00 Budapesti Showszínház – Musical gála MVBMK

29. 10-17 Mazsola feszt gyerekprogramok MVBMK

MÁRCIUS 7-8 Csokoládé és Édesség Fesztivál MVBMK

12.  17.30 ART 9000 kiállításának megnyitója KLMH

13. 14.00 Ünnepi megemlékezés március 15. MVBMK

17 18.00 Az én sztorim - karrier történetek: Majka MVBMK

18. 16.00 Dinnyés József koncert KLMH

21-22. Látványtánc bajnokság MVBMK



21. Nemzetközi Kutyakiállítás KLMH

27. 19.00 Szexpedíció színházi előadás MVBMK

28-29. VI. Arrabona Hastánc Fesztivál MVBMK

ÁPRILIS 2. 19.00 „Na mi van?” – Laár András estje MVBMK

4.  9-12

18.00

Egészségpiac és futófesztivál

Zacher Gábor - Drakula a telefonban, 
avagy a digitális vérszívás c. előadása

MVBMK

5. 8-15 Ashihara Karate Gála MVBMK

9. Dumaszínház: Dombóvári István MVBMK

11. Tavaszköszöntő Likócson LKH

14. 19.00 Hajós András önálló estje MVBMK

18. 9-12. Egészség-piac Likócson LKH

18. 19.00 Ismerős Arcok koncert                               MVBMK

24. 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról.
A Budapesti Showszínház előadása

MVBMK

30 16.00 Cserhalmi Zoltán helytörténeti előadása KLMH

MÁJUS 2. Likócsi Majális LKH

8-10. Szentiváni Fesztivál MVBMK

16. 16.00 Néptáncfesztivál MVBMK

22. 11.00 Arrabona évszázadai műveltségi vetélkedő döntő MVBMK

23. Tompeti és Barátai gyerekkoncert MVBMK

30. Likócsi Gyereknap LKH

JÚNIUS
 

3  17.00 Trianoni emlékműsor:
Alistáli Színjátszó Kör 

MVBMK

6 15.30 Orbán napi Vigasság KLMH

6. 8-17 Amatőr Ketrecharc MVBMK

14. Aforce 1 gála MVBMK 

JÚLIUS 17. Zenés nyári esték Dísztér

AUGUSZTUS 14. Zenés nyári esték Dísztér

SZEPTEMBER 5. XXXV. Szentiváni Szüreti Nap MVBMK 

12. Nyárbúcsúztató Likócson LKH

27. 8-15 Ashihara Karate Gála MVBMK 

OKTÓBER 2. 19.00 Jótékonysági koncert – Csík koncert MVBMK

17. 20.00 Ossian koncert MVBMK

21. 17.00 Kéz,mely ringat és alkot kiállítás KLMH

21. 19.00 Dés László koncertje MVBMK

22. 14.00 Ünnepi megemlékezés MVBMK

28. 7-17 I. Arrabona közelharc kupa MVBMK

NOVEMBER 7. 20.00 Győri Motorosok koncert MVBMK

15 Apacuka koncert MVBMK



21. 19.00 Mr. és Mrs. – Pindroch Csaba estje MVBMK

DECEMBER 3. 17.00 Alma koncert MVBMK

6. Cheerleader kupa MVBMK

11.
15.30

19.00

Mindenki karácsonya

NOXtalgia nagykoncert

Kossuth 
sátor
MVBMK

13. 15.00 Jótékonysági koncert: helyi iskolák és 
Lukács Sándor 

Templom

19. Kárpátia koncert MVBMK



A MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
2020. ÉVI ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

         SZAKKÖRÖK, KLUBOK, ÖNSZERVEZŐDÉSEK, MŰVÉSZETI
CSOPORTOK

BABA-MAMA KLUB szerdánként KLMH

RINGATÓ 
FOGLALKOZÁS

keddenként KLMH

SENIOR TÁNC keddenként MVBKH

SENIOR TORNA szerda-csütörtök KLMH és MVBMK

NŐI AEROBIC   hétfő, csütörtök KLMH

ETO KÉZILABDA minden hétköznap MVBKH

JUDÓ EDZÉS kedd, csütörtök MVBKH

TEREMLABDARÚGÁS hétfő-péntek MVBKH

ARANYESŐ NYUGDÍJAS 
KLUB

kéthetente
szerdánként

KLMH

CSERÓK NÉPTÁNC 
EGYÜTTES

szerdánként KLMH

BARÁTSÁG NYUGDÍJAS 
KLUB

kéthetente
csütörtökönként

KLMH

CSERÓK NÓTA KLUB keddenként KLMH

RÉGI BARÁTOK KÖRE kéthetente hétfőn KLMH

IRODALMI SZALON kéthetente kedden KLMH

JÓZSEF ATTILA KÓRUS hétfő, csütörtökön KLMH

WASS ALBERT 
IRODALMI KLUB

alkalmanként MVBKH

LIKÓCSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

NYUGDÍJAS KLUB kéthetente szerda LKH

LIKÓCSI DALKÖR hétfőnként LKH

CITERA KÖR hétfőnként LKH

GYÓGYTORNA hétfőnként LKH

ASHIHARA KARATE hetente LKH

BABA MAMA KLUB péntekenként LKH

KREATÍV KÖR keddenként LKH



József Attila Kórus 2020. évi programja

Próbák: hétfőn és csütörtökön 17 óra

Fellépések MVBMK szervezésében
március 13.        Ünnepi megemlékezés
május 7.             Klubok hagyományos találkozója
június 6.             Orbán napi Vigasság
augusztus 20.     Szentmise az iskolánál
szeptember 7.    XXXV. Szentiváni Szüreti Nap
október 21.        „Kéz, mely ringat és alkot”
október 22.        Ünnepi megemlékezés 1956
december 11.     Mindenki karácsonya
december 13.     Adventi Jótékonysági Hangverseny

Egyéb:
      augusztus 20.     Ünnepi megemlékezés (Alapítvány)
      augusztus 31.     Bana - szereplés a falunapon
      november 13.      A II. félév név-és születésnaposainak ünneplése
      november 14.     „Dalok szárnyán” közös délután a többi klubbal
      december 12.      Karácsony az énekkarban

Régi Barátok Köre 2020. első félév programterve

Január 13.      Beszámoló a 2019. évről, 2020 év megbeszélése és javaslatok farsangra. 
Január 27.      Tamás Zoltánné előadása Giacomo Puccini életéről és munkásságáról
Február 10.  Zsíroskenyér parti
Február 24.     Klubfarsang, zenés és táncos mulatság
Március 9.      Borbély Vivien az Időskori biztonságról tart előadást
Március 23.    Komárom-Monostori erődbe látogatás
Április 6.        Zátonyi Szilárd előadása: Földközi tengeri hajóút 
Április 20.      Fertődi kastély, Fertőrákos, Brennbergbánya
Május 4.         Orbánné Dr. Horváth Márta előadása
Május 7.         Klubok közös szalonnázása
Május 18.      Tavasz - nyári névnaposaink köszöntése. I. félévi zenés záróünnepség.
Június 15.       Kápolnásnyék, Pákozd, Velence

Irodalmi Szalon 2020. első félévi programterve

január 14. Újévi köszöntés, félévi programok megbeszélése
január 28. Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa 
február 11. Irodalmi farsangolás 
február 13.              Dinnyés József koncert
február 25. A Karinthyakról
március 10. Karácsonyi ajándékkönyvekről
március 12.               Alkotó Tanárok Egyesülete kiállításának megnyitója
március 13.              Megemlékező ünnepség a csarnokban



március 18.              Dinnyés József utolsó koncert
március 24. Irodalmi kaleidoszkóp
április 7. Húsvétról mindenki
április 21. Könyvbemutató Izlandról
április 30.                Helytörténeti előadás Szentivánról
május 5. Kirándulás
május 7.         Klubok baráti találkozója
május 19. Irodalmi kaleidoszkóp 
június 16. Félévzáró

Barátság Nyugdíjas Klub 2020. év programterve
   
Január             09.    Újév köszöntése és az első félévi program megbeszélése
                       23.    Játékdélután (sakk - kártya - malom)

Február            06.  Forralt bor parti zsíros kenyérrel farsangi formában
                        19.  (szerda) Tekedélután a Kék Golyóban           

                                    
Március           05.   Győr belvárosi séta
                        19.   Kerékpár túra Gönyűre

Április             02.  Első negyedévi név és születésnapos ünnepség
                        16.  Kirándulás (Tapolca – Sümeg)
                        30.  Helytörténeti előadás Győrszentivánról              

 Május             07.  Szalonnasütés a társklubokkal         
                        28.  Játékdélután – Félévzáró megbeszélése

Június              11.  Félévzáró név és születésnapokkal
           
Szeptember     05.  (szombat) Szüreti nap 
                        17.  Egészségügyi előadás

Október            01.  Név és születésnap köszöntés  
                         15.  Kirándulás (Székesfehérvár)  
                 29.  Tekedélután a Kék Golyóban

November        11.  Szálljon a nóta – nótadélután a társklubokkal
                         26.  Aktuális dolgok megbeszélése

December         03.  Évzáró  megbeszélése                             
                         10.  Évzáró és Születés-Névnapi ünnepség

Aranyeső Nyugdíjas Klub 2020. első félévi programterve

január 8. Új év köszöntése, programismertetés, beszámoló 2019. évről

február       5. Győr város legendája és története. Előadó: Dr. Bukovics Ádám 

                 19. Farsang zenével, tánccal

március  4. A megbocsájtás Horváth Ferenc előadásában





                                    2020.
                   SZOLGÁLTATÁSI TERV



Megnevezés Célja Közművelődési alapszol-
gáltatás

Rendszeres-
ség/
időpont

Tervezett
létszám

Helyi közösségek be-
vonásának módja

Barátság nyugdí-
jas klub

Idősek közösségi 
életének elősegítése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Kéthetente 
csütörtök 
16.00

50 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Aranyeső nyugdí-
jas klub

Idősek közösségi 
életének elősegítése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Kéthetente 
szerda 16.00

40 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Régi Barátok Köre Idősek közösségi 
életének elősegítése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Kéthetente 
hétfő 16.00

45 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Likócsi barátok 
nyugdíjas klub 

Idősek közösségi 
életének elősegítése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Kéthetente 
szerda 16.00

20 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Cserók nóta klub Gyakorlás a fellépé-
sekre

Művelődő közösségek 
tevékenységének tá-
mogatása

Keddenként 
14.00

15 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

József Attila kórus Gyakorlás a fellépé-
sekre

Művelődő közösségek 
tevékenységének tá-
mogatása

Hétfő és
csütörtök 
18.00

25 fő Egyeztetés a kórus-
vezetővel

Likócsi dalkör Gyakorlás a fellépé-
sekre

Művelődő közösségek 
tevékenységének tá-
mogatása

Hétfőnként 
16.00

18 fő Egyeztetés a kórus-
vezetővel

Irodalmi szalon Azonos érdeklődé-
sűek összejövetele

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Kéthetente
kedd 17.00

20 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Cserók néptánc-
együttes próbája

Gyakorlás a fellépé-
sekre

Művelődő közösségek 
tevékenységének tá-
mogatása

Szerdánként
19.00

18 fő Egyeztetés a cso-
portvezetővel

Női aerobic fog-
lalkozás

Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Hétfő és 
csütörtök 
19.00

15 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Gyógytorna Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Hétfő és 
szerda 18.00

12 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Ashihara karate 
foglalkozás

Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Kedd és
péntek 17.00

25 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Judo foglalkozás Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Hétfő, szerda,
csütörtök 
17.00

20 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Jóga Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Keddenként 
17.30

15 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Nyugdíjas torna Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Szerda és 
csütörtök 
9.00

80 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Senior tánc Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Keddenként 
10.00

35 fő Egyeztetés a klub-
vezetővel

Genesius színját-
szó csoport

Felkészülés előadás-
ra

A közösségi részvétel 
fejlesztése

Vasárnap 16 fő Egyeztetés a cso-
portvezetővel

Szabó Magda-est 
Spirit színház

Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

január 25. 300 fő Helyi reklám több 
felületen

Arrabona évszá-
zadai vetélkedő 
megnyitója

Várostörténet meg-
ismertetése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

február 7. 220 fő Tájékoztatás a 
résztvevő csapa-
toknak

SÉFEK – Peller 
Mariann beszél-
getős műsora

Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

február 13. 900 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Cheerlading kupa Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

február 15. 400 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével



Dumaszínház Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

 február 17. 400 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Musical show elő-
adás

Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

február 21. 980 fő Helyi reklám több
 felületen

Csokoládé Karne-
vál

Azonos érdeklődé-
sűek összejövetele

A közösségi részvétel 
fejlesztése

március 7-9. 3000 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Ünnepi megemlé-
kezés március 15.

Helyieknek nemzeti 
ünnepek biztosítása

Hagyományos közössé-
gi kulturális értékek át-
örökítése

március 14. 600 fő Helyi reklám több 
felületen

Az én sztorim: 
Majka

Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

március 17. 980 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Látványtánc ver-
seny

Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

március 21-
22.

600 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Szexpedíció Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

március 27. 440 fő Helyi reklám több 
felületen

Arrabona Hastánc
Fesztivál

Azonos érdeklődé-
sűek összejövetele

A közösségi részvétel 
fejlesztése

március 28-
29.

200 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Laár András estje Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 2. 440 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Egészségpiac + 
Futóverseny   

Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 6. 600 fő Helyi reklám több 
felületen

Ashihara karate 
verseny

Egészségmegőrzés, 
mozgáslehetőség

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 7. 150 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Dumaszínház Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 9. 980 fő Egyeztetés a csar-
nok 
bérlőjével

Hajós András est Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 14. 980 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Ismerős Arcok 
koncert

Élőzenekedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 18. 980 fő Helyi reklám több 
felületen

Képzelt riport egy
amerikai popfesz-
tiválról
c. előadás

Színházkedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

április 24. 980 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Szentiváni Feszti-
vál   

Élőzenekedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

május 8-9. 10.000 
fő

Egyeztetés a bérlő-
vel

Cserók Néptánc-
fesztivál

Helyi és régióbeli 
csoportok fellépése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

május 16. 500 fő Helyi reklám több 
felületen

Arrabona döntő 
     

    

Várostörténet meg-
ismertetése

A közösségi részvétel 
fejlesztése

május 22. 60 fő Tájékoztatás a 
résztvevő csapa-
toknak

Tompeti gyerek-
koncert

Élőzenekedvelők
szórakozási lehető-
sége

A közösségi részvétel 
fejlesztése

május 23. 600 fő Egyeztetés a csar-
nok bérlőjével

Trianoni emlék-
műsor

Helyieknek nemzeti 
ünnepek biztosítása

A közösségi részvétel 
fejlesztése

június 3. 300 fő Helyi reklám több 
felületen

Orbán Nap     Helyi hagyományok A közösségi részvétel június 6. 350 fő Helyi reklám több 




