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Preambulum 

 
A 2014. év – és benne a Szentendrei Teátrum és Nyár – lezárása sikeresnek ígérkezik. Úgy érzem idén is sokat 
tanultunk, és van még hova fejlődnünk, de a visszajelzések alapján az irány helyes, elkezdődött valami: a 
szentendrei kulturális eseményekről, a Szentendrei Nyárról nemcsak Szentendrén beszélnek, hanem 
országszerte követik eseményeinket. Nemcsak a sajtó számol be kiemelten az itteni kulturális történésekről, 
hanem sokan el is jönnek megnézni, élvezni a szentendrei kulturális kínálatot. A sörfesztiválra és a 
borfesztiválra is tízezrek voltak kíváncsiak, ahogy összességében a Szentendrei Teátrum nézőszáma is közelíti 
a 10 ezret. Nyugodtan elmondhatjuk, igazi kisvárosi kulturális rekord született, amelyre egyébként a kisebb 
megyeszékhelyek is büszkék lennének! 
A 45. évaddal visszatértünk a Szentendrei Teátrum egyik régi, nemes hagyományához, közösen egy budapesti 
kőszínházzal: Szentendrére álmodott, Szentendrére rendezett produkciót hoztunk létre. Az Örkény Színházzal 
együttműködésben, Mácsai Pál rendezésében Alfred Jarry: Übü király, vagy a lengyelek című darabját 
állítottuk színpadra. Valódi „szentendrei”, nyáresti hangulatba illő, elgondolkodtató, megbotránkoztató és 
egyidejűleg könnyed szórakozást is ígérő, kellően társadalomkritikus színműként sokat segített a Teátrum újra 
pozicionálásában, népszerűsítésében a magyar színházi életben. Ugyanez elmondható idei másik 
produkciónkról is, az Orlai Produkciós Irodával együttműködésben színpadra vitt Anat Gov-darabról, a 
Happy Endingről is, amely egyszerre volt megrázó és szórakoztató. Mindkét produkció esetében – az esős 
időjárás ellenére – magas nézőszámot, jó jegybevételi mutatókat értünk el, és mindkettőről rengeteg jó, 
kritikus írás jelent meg a szakmai és a napilapokban egyaránt. Büszkék vagyunk arra, hogy a  közönség 
szeretete mellett a szakma érdeklődése is kísérte a szentendrei előadásokat. 
Ha azt szeretnénk, hogy felpörögjön a város „kultúrturisztikai gépezete”, nagyrendezvényekre is szükség van. 
Ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos, más értékrendet képviselő rendezvények háttérbe szorulnának, 
inkább csak arról van szó, hogy színesedik a paletta, bővül a kínálat. Senkinek sincs olyan szándéka, hogy az 
egész várost folyamatosan „kolbászfesztivállá” alakítsuk, viszont egy nyáreleji sör- és egy nyárvégi 
borfesztivál jótékony hatást gyakorolhat az egyéb helyi gasztrokulturális kezdeményezésekre is. Ezen a téren 
mindenképpen széles társadalmi párbeszédet kell folytatni, hogy a helyi elvárásoknak is minél jobban meg 
tudjunk felelni. 
A Szentendrei Kulturális Központban kialakult egy nagyon színvonalas csapat, jó szakemberekkel. Fontos 
szerepe van ebben Sirokiné Nagy Erika cégvezetőnek, Czeczey Éva gazdasági vezetőnek, valamint a 
Budapesti Operettszínház egykori gazdasági igazgatójának, Bognár Gabinak, de a PR-munkákat 
hagyományos előkészítő és menedzselő Kiss Zsuzsa kollégánknak is. Munkájukat közművelődési 
menedzserként segítik Borbély Edit, Szabó Kata és Széles Nóra, törekedve arra, hogy az előadó-művészeti 
törvényből eredő kötelezettségeink mellett hagyományos közművelődési feladatainkat is maradéktalanul 
teljesítsük. Itt kell megemlítenem a mozit is, Klötz Ildikó vezetésével, hiszen a mozi az elmúlt hónapokban – 
emelkedő nézőszámával – igazi sikerágazattá vált. Nem szeretném elfelejteni Krizbainé Szabó Éva nevét sem, 
aki kellően kritikus szemléletével sokszor van segítségemre városi közművelődési ügyekben. 
A szentendrei Kulturális Központ fenntartója Szentendre Város Önkormányzata, így a rendezvények 
legfontosabb fedezete a „saját” forrás. Ezt egészíti ki az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 
színházszakmai támogatás, valamint az NKA pályázatain elnyert összegek. Bízom abban, hogy eddigi 
munkánkkal kiérdemeljük az új Képviselő-testület bizalmát is, és együtt tovább tudunk munkálkodni 
Szentendre javára. 
 
 

dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 
     ügyvezető, 

Szentendre Város kulturális és turisztikai vezetője 
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I. A Szentendrei Kulturális Központ bemutatása  

 
         
 
    Működési forma:      Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)  
 
      Alapító tulajdonos:   Szentendre Város Önkormányzata  
                                            (2000 Szentendre Városház tér 1-3.)  
 
      Törvényes képviselő:  Dr.habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető  
 
      A gazdasági társaság pontos neve: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.  
                                                               (2000 Szentendre, Duna korzó 11/a.)  
     
      Adószám:    22369655-2-13  

Cégjegyzékszám:   13-09-131573  
 

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank  
Számlaszám:   12020005-00148595-00100001  

 
A gazdasági társaság fő tevékenysége: 90.01 Előadó-művészet,  

                                                           85.52 Kulturális képzés  
                                                           90.03 Alkotóművészet   
 

FB tagjai:   Solymosi Heléna, Szatmári László Zakar Katalin,  
Könyvvizsgáló:  Tóth Kálmán okleveles könyvvizsgáló 

 

 

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. Az 
intézményben integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Teátrumot, a 
Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt 2009. évtől a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment – TDM helyi szervezet működteti) és a P’Art Mozit. 2012. évig a 
MűvészetMalom is az intézményhez tartozott (ennek működtetését a déli szárny újjáépítésének 
befejezése után a Ferenczy Múzeum vette át). 

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúraközvetítő intézmény közös missziója a 
működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti értékek közvetítése, a 
helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész 
életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és 
kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, 
építése, a hagyományok tisztelete, a város múltjának köztudatba építése. Fentieken túl feladatunk 
továbbá az évente megrendezett kulturális fesztiválok révén a város bekapcsolása a hazai és 
nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe. 
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II. A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának jelenlegi területei: 

1.) Dunaparti M űvelődési Ház  (DMH) 

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök 

A művelődési ház termeiben (balett-terem, klubhelyiség, barlang) a délelőtti, délutáni és esti 
órákban gyakran párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. Művészeti csoportjaink – Szentendre 
Táncegyüttes, a Diótörő Balettiskola, a Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió 
színjátszó csoport, a Musica Beata Kórus, a Filibili Népdalkör, valamint a Falikárpitszövő Szakkör – 
népszerűsége folyamatosan nő. Egyre látogatottabbak a gyógytorna és meridián torna, babatorna 
csoportok, illetve az újonnan itt helyet kapott művészi torna tanfolyam.  

A kórus-, tánc-, színjátszó- és tornacsoportokon kívül a DMH ad otthont a sakk-, a baba-mama 
klubnak, kézműves szakköröknek, a serdülők pályaorientációs és tanácsadási programjának, a 
bélyeggyűjtő, a galambász körnek, a Szentendre Gyökerei Baráti Társaság estjeinek és a Kék Duna 
Nyugdíjas Klubnak. 

A DMH különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a csoportoknak: 
1. A saját fenntartású csoportok vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési 

tevékenységüket. 
2. Egyes kurzusok terembérleti díj ellenében működhetnek. 
3. Indokolt esetben –jótékonysági célú vagy egyéb közhasznú  rendezvények, tevékenységek 

esetén –térítésmentesen biztosítunk termet. 

A jövőben a jelenleg egységes helyiségbérleti díjakat differenciáltan kívánjuk megállapítani a 
tevékenység jellege szerint. Például termékbemutatók, kihelyezett tanfolyamok esetében a piaci 
árakhoz igazodó bérleti díjakat lehet megállapítani. A Dunaparti Művelődési Ház stratégiailag 
ideális helyen, a belváros magjában kiváló terep a klubok, rendezvények befogadására. Sajnos 
azonban az épület leromlott állaga miatt jóval ár alatt lehet csak a termeket bérbe adni. Már kisebb 
rekonstrukciós munkák elvégzése után is több bevételt generálódhatna bérleti díjakból.  

 

A jövőben fontos az állandó csoportok ügyeivel kiemelten foglalkozni, a városlakók igényei alapján 
újabb csoportokat, tanfolyamokat elindítani, rendszeresen hírt adni a működésükről.  
Az évtizedek óta működő, nagyhírű és kiváló zenei és tánccsoportok, illetve a speciális igényekre 
válaszoló, ugyancsak tradicionális közösségek népszerűsítésével erősödhet jelenlétük a városi 
köztudatban. Ehhez nemcsak hagyományos reklámhordozók (plakátok, szórólapok, prospektusok) 
terjesztése, de állandó, folyamatosan frissülő online jelenlét szükséges. A 
www.szentendreprogram.hu oldalon kívül a DMH facebook oldalán is megjelenhetnek a klubok, 
szakkörök hírei, ez utóbbi költségkímélő és igen hatékony tájékoztatási forma. Természetesen az 
idősebb korosztály megszólítására kevésbé alkalmas az online tér, ezért őket a hagyományos 
eszközökkel, célzottan kívánjuk bevonni  a programokba.  

 

Barlang – Diák Központ 

Szentendre „fiatal város”: a lakosság körében az országos átlagnál nagyobb arányban vannak jelen a 
30 év alatti fiatalok. A tinédzser korosztályt képviselik a város öt középiskolájában tanuló diákok. 
Ezért kiemelten fontos feladat számunkra, hogy ennek a korosztálynak is kulturált szabadidő 
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eltöltési, művelődési  és szórakozási lehetőséget biztosítsunk, összhangban az önkormányzat ifjúsági 
koncepciójával.   

A művelődési ház pinceklubja, a „Barlang” ideális helyszín fiataloknak szóló koncertek 
megrendezésére. A Kulturális Központ szervezésében megrendezett koncerteken felül a helyi 
fiatalokat tömörítő Forgács Társaság – együttműködve a DMH-val – szintén szervez koncerteket a 
barlang színpadára, nyáron pedig a DMH udvarára, az évek óta nagy népszerűségnek örvendő 
Elevenkert elnevezés alatt.  

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Dunaparti Művelődési Ház épülete, azon belül is főleg a Barlang 
olyan leromlott állapotban van, hogy az már veszélyezteti a közművelődési feladatellátást. A 
működőképesség megőrzéséhez 2015-ben elengedhetetlennek tartjuk, hogy a fenntartó legalább a 
feltétlenül szükséges állagmegóvási munkákat végezze el az épületen. Hosszabb távon pedig mi is 
keressük - az önkormányzattal együttműködésben -  azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek 
forrást biztosítanának az épület teljes korszerűsítésére.   

2.) P’Art Mozi 

A P’Art Mozi 2015-ben ünnepli alapításának és létrejöttének 10. évfordulóját. 2005-ben indultak az 
első vetítések és ezzel megkezdte munkáját a Dunakanyar, a kistérség egyetlen mozija. A mozi 
annak idején civil összefogásból a helyi művészek és értelmiség anyagi, szellemi és kétkezi 
segítségével született meg. E jeles évforduló alkalmából egész éven át tartó rendezvénysorozatot 
tervezünk, melynek létrehozásához és megalkotásához felállt egy stáb, amely a mozi egykori 
alapítói, a P’Art Mozi Baráti Kör tagjai, valamint olyan mozi rajongókból áll, akik mindig a mozi 
mellett álltak és segítették annak munkáját.   
Az art mozik állami támogatása – pályázati formában – szerencsére még nem szűnt meg és évi 1-1,5 
millió forintot általában sikerül a P’Art Mozi számára elnyerni. Reméljük ez a 2015-ös esztendőben 
is így lesz majd. Máris kiírásra került egy pályázat az art mozik szakmai programjának 
támogatására, ahol a megpályázható összeg 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, önrész 
nélkül 2014. szeptember – 2015. február közötti időszakra, amely a jövő évi tervezett pályázati 
bevétel egy részét képezheti sikeres pályázat esetén.  

A 2014-es esztendő második felében jegyáremelést hajtottunk végre a bevételek növelése érdekében. 
Ez a lépés igen sikeresnek bizonyult. Nem esett vissza a látogatottság, a nézők érdeklődése töretlen a 
P’Art Mozi iránt. 

 

Programok:    
A 2015-ös esztendő programstruktúrája a 10 ÉVES A P’ART MOZI programsorozat köré 
rendeződik. A tervek között szerepelnek kiállítások, pályázatok, filmhetek, rendezvények, sok-sok 
olyan program, amely a mozi 10 évét hivatott bemutatni, reprezentálni. Emellett természetesen 
folytatódnak a mozi szakmai és egyéb kulturális programjai is. 

• 10 éves a P’Art Mozi  
- Kiállítások, Vízparti akvarellparti, plakát kollázs képzőművészeti program 
- Könyvbemutatók, irodalmi estek, novella pályázat 
- Vers a moziban, verskoncert 
- Röpülj páva népzenei est 
- Film klipek - „Megkérdeztük az utca emberét” 
- Mozi ízek – Nemzeti  filmek, nemzeti ízek 
- Kulisszatitkok a filmgyártásban – előadás sorozat 
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 - Filmpiknik 
 - Hétvégi nemzeti filmbemutatók 
 - Filmpercek – filmvetélkedők 

• Film szakmai programok a napi normál vetítések mellett az alábbiak: 

1. A DunaP’Art Filmklub sorozatai 
LÉLEKMOZI sorozat és nyári tábor, LÁMPÁS sorozat (tinédzser korosztálynak), 
NÉPZENEI sorozat, NYISD KI A SZEMED! sorozat 

2. Filmhetek  
CINEMA NORD – Északi filmek hete; OSCAR DÍJAS FILMEK HETE; MAGYAR 
FILMEK HETE; EUROWOOD – Európai filmek hete; MESEMOZGATÓ – Magyar 
népmese összeállítások-játékkal egybekötve óvódások számára 

3. Filmnapok 
Francia Filmtavasz, Mozinet Filmnapok, Gyermeknapi vetítés sorozat, Adventi opera-és 
balett filmek 
 

4. Filmsorozatok 
Egy P’Art on az alkotókkal – a legújabb magyar alkotások közönségtalálkozóval összekötött 
bemutatása 

Popper Péter sorozatában  egyedi, eddig nem látott video felvételekről idézzük fel Popper 
előadásait. A vetítésekhez meghívott pszichológusokkal kapcsolunk beszélgetéseket a látott 
témákról 

• Egyéb kulturális programok 

- Kiállítások havi gyakorisággal  
- Műgyűjtők és mecénások - Török Katalin beszélgetéssorozata (havi rendszerességgel) 
-  Hölgystaféta – szentendrei hölgyek bemutatkozó estjei (havi-kéthavi rendszerességgel) 

- Szentendréről jöttem, mesterségem (havi rendszerességgel) 
 - Egy csésze tea – kortárs írók bemutatása (havi rendszerességgel) 
 - Báb-és filmszínház kakaóval, kézműves foglalkozással – óvodások részére (havi 
rendszerességgel) 
 - Családi népdaléneklés – Lázár Enikővel (kétheti rendszerességgel) 
 - Mozibazár (havi, kéthavi rendszerességgel jelentkező kirakodóvásár) 
 - Zenei estek, színházi estek, előadóestek – alkalmanként 

• Egyéb programok: 

- Bridzs klub (heti, kétheti rendszerességgel) 
- Angol nyelvtanfolyam – P’Art Mozis játékokkal 
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3.) Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap  

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-
es újraalapítás óta számos arculati és tartalmi változáson ment keresztül. A nevében is szereplő 
funkció, a regionális hírek megjelentetése az elmúlt évtizedekben egyre inkább kiszolrult a lapból, 
ma már egyértelműen a szentendreiek – főként az idősebb korosztály – közkedvelt médiuma, 
elsődleges hírforrása. A korábbi hetilap 2012-től havi két megjelenéssel  11.000 példányban, 
ingyenesen jelenik meg, és „házhoz megy”, vagyis minden szentendrei lakos megkapja. Ez a 
tájékoztatás leghatékonyabb formája, a városi hírek Szentendre területén mindenkihez eljutnak. 

A Szentendre és Vidéke 2015-re tervezett megjelenései: 21 alkalom, A4-es formátum, 24 oldalon, 
11.000 példányban. A szerkesztőség egy teljes munkaidős, egy félállású és egy megbízással 
alkalmazott dolgozóból áll.  
 
A szerkesztőség a városi online hírportált is üzemelteti, illetve a szentendrei programokat gyűjtő 
honlapot. 

 
4.) Dunakanyari Csatornázási Társulás (DCsT) Kommunikáció  

A vállalkozási szerződés a Dunakanyari Csatornázási Társulás és a Szentendrei Kulturális  Központ 
Nonprofit Kft. között jött létre a 

„Szentendrei szennyvíz agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú 
projekt – KEOP 1.2.0/B10-2010-0061 – keretében megvalósuló közműfejlesztési beruházás 
kivitelezéséhez kapcsolódó PR és marketing-kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó 
tevékenységek elvégzésére”. 

A vállalkozói díj 9.130.000,- Ft + áfa. 

Az ajánlattevő (Kulturális Kft.) a pályázati elszámolás szabályainak megfelelően kiállítva 
részszámlákat nyújthat be. A benyújtás feltétele az építési (tervezési-kivitelezési) vállalkozói 
szerződés (ek) feladatainak készültségi foka szerint történik. 

A beruházás elhúzódása miatt (több mint 1 év) a Kft-nek jelentős összeget kellett fordítania a 
kommunikációra és ez ideig egyszer történt előleg kifizetés, ami a vállalkozói díj 10 %-a volt. 

A projekt várható befejezése 2015. november 30. 

 

III. Marketing Terv 
 

A Szentendrei Kulturális Központ marketing tervét Szentendre városfejlesztési stratégiájával és 
kulturális-turisztikai marketing tervével összhangban, az intézményi struktúrát és feladatokat is 
számításba véve kell megfogalmazni.  

Az nKft. két fő feladata: a közművelődés és a kulturális nagyrendezvények szervezése, más-más 
célcsoportok elérését teszik szükségessé, részben más marketingeszközök segítségével.  
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A közművelődési programjainkkal elsősorban a teljes helyi lakosságot – az óvodásoktól a nyugdíjas 
korosztályig – kívánjuk elérni. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, egy-egy kiemelkedő művészeti 
programunk pedig a helyiek mellett a kistérségi és nagy súllyal a budapesti közönség érdeklődésére 
is számot tarthatnak. Megoldandó feladat a városban megforduló nagyszámú külföldi megszólítása 
és bevonzása kulturális programjainkra.    

A helyiek elérését műsorfüzeteink és szórólapjaink, illetve a városban kihelyezett plakátok és 
molinók biztosítják. Rendezvényeinkről rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a helyi média. 
A kistérségi közönséget a térségi médiumokban megjelenő ingyenes programközléssel és eseti 
hirdetésekkel érjük el. (Pilis-Dunakanyari Hírmondó, Dunapart Programajánló) A budapesti és 
vidéki közönséget – elsősorban a Szentendrei Teátrum és Nyár idején – budapesti citylight és 
óriásplakát kampánnyal, illetve az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkel, 
valamint az országos írott és elektronikus médiumoknak megküldött sajtóanyagokkal érjük el.  

A város kiemelt célkitűzése hosszú idő óta, hogy növelje a Szentendrén hosszabb időt eltöltő 
minőségi, kulturális turizmus arányát a városon pár óra alatt átrohanó tömegturizmussal szemben. 
Ennek eléréséhez a nyári időszakban nyelvi korlátok nélkül élvezhető programjainkról angol nyelvű 
szóróanyag elkészítését tervezzük, illetve a szentendreprogram.hu oldalra – amelynek van angol 
nyelvű verziója – feltöltjük azok információit angolul is.   

 

Együttműködések 

A fesztivál időszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közlik valamennyi városi 
kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi vállalkozások kulturális programjait is. 

Emellett megoldandó feladat, hogy folyamatosan, egy helyen elérhető legyen a város valamennyi 
programja online is. Jelenleg a Szentendre és Vidéke online felületének program naptára tölti be ezt 
a funkciót.   

A szentendrei TDM irodával továbbra is szoros az együttműködésünk. A turisztikai hálózatban ők 
végzik programjaink kommunikációját, valamint helyben – az Interticket jegyértékesítő rendszerén 
keresztül – jegyeink árusítását.  

 

IV. A Szentendrei Kulturális Központ tervezett programjai 2015. évben 

 

Fesztiválok 2015. évben  

• Szentendrei Tavaszi Fesztivál (március 27. – április 19.)  
- Elevenkert ifjúsági koncertek (03.27-28. ) 
- Völgyvándor – Ilyés Lénárd irodalmi estje (03.28.) 
- Virágvasárnapi hangverseny (03.29.) 
- Borbély Műhely Jazz Klub (04.07.)  
- Stúdió K: A rettentő görög vitéz – gyerekelőadás (04.09.) 
- József Attila-est - Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi Stúdió (04.10.) 
- Kárpáti Péter: A negyedik kapu – színházi előadás (04.11.) 
- Babaszínházi előadás (04.16.)  
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- Fábry-est (04.17.) 
- Csík zenekar (04.18.) 
- Elevenkert ifjúsági koncertek (04.17-18.)   

 
• Szentendrei Teátrum és Nyár (július 10. – augusztus 23.)   

Szentendre legnagyobb vonzerőt jelentő rendezvénye nagyszámú látogatót vonz Szentendréről 
és a térségből, Budapestről és az ország távolabbi pontjairól is. A programsorozat gerincét a 
Szentendrei Teátrum előadásai jelentik, emellett komoly- és világzenei, jazz és népzenei  
koncertek valamint ingyenes családi rendezvények szerepelnek a programban.  2015-ben is azt 
tervezzük, hogy a programban jelentős súllyal szerepelnek az új, ide készült és itt bemutatott 
produkciók (neves budapesti társulatokkal együttműködésben), amelyek jelentős közönség és 
média érdeklődést generálnak. A teátrum négy játszóhelyét más-más profillal működtetjük: a 
Városháza udvarán a nagyszínpadi produkciók, a Ferenczy Múzeum udvarán a kamara 
előadások és koncertek, a MűvészetMalom udvarán a nagyobb zenei produkciók, a Dunaparti 
Művelődési Ház udvarán a gyerekelőadások és az ElevenKert ifjúsági programjai kapnak helyet. 
Mivel sajnos idén sem várható a pályázati támogatások jelentős emelkedése, ezért tartalmas és 
szórakoztató, ugyanakkor finanszírozható programsorozat összeállítására törekszünk. 
 

• Ister Napok (tervezett időpont: július 18-19.  )  
A 2000-es években a szentendrei közönség legkedveltebb fesztiválprogramja volt, amely 2010-
től forráshiány miatt nem került megrendezésre. Mivel célunk elsősorban a helyi hagyományokra 
építkező fesztiválok megrendezése, ezért szeretnénk ezt a Duna-köré szerveződő, unikális 
gyertyaúsztatással záródó, folklór programokra épülő rendezvényt újraéleszteni. (A rendezvény 
költségeit a Szentendrei Teátrum és Nyár tételei között szerepeltettük.) 

   

 

Évközi kulturális programok  

 
• Jazz klub – 8 alkalom  

Szeptembertől májusig havi rendszerességgel jelentkezik a Barlangban, melynek házigazdája a 
Borbély Műhely, vendégei pedig a hazai jazz élet kiválóságai és fiatal tehetségei. A több mint tíz 
éves rendezvénysorozatnak ma már kialakult törzsközönsége van Szentendréről és Budapestről. 
A klub koncertjeit évek óta az NKA támogatásával rendezzük meg.  

• Könnyű-  és világzenei koncert – 1 alkalom  
Bevált gyakorlat, hogy évente egy-két alkalommal a hazai könnyűzenei élet nagyjai közül 
hívunk előadókat a PMK színháztermében tartott koncertekre.  

• Elevenkert koncertek – 6 alkalom  
Ősztől tavaszig a koncertek helyszíne a barlang, az előadók kiválasztásánál a Forgács 
Társasággal működünk együtt.    

• Komolyzenei koncertek – 3 alkalom   
Már kialakult hagyomány, hogy a város két nívós zenei együttese, a Musica Beata kórus és a 
Szentendrei Kamarazenekar évente három  koncertet ad (Virágvasárnapi koncert, augusztus 20. 
ünnepi koncert, Adventi koncert) 

• Színházi előadások – 2 alkalom  
Az NKA színházi mobilitási programja támogatásával évente meghívunk egy-két független 
társulatot, az előadások helyszíne a PMK színházterme. 2015-ben az első félévi előadást a 
tavaszi fesztivál idején játsszuk, költségeit ott szerepeltetjük.   

• Gyerekszínházi előadások – 4 alkalom 
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Az óvodás és alsó tagozatos diákok számára szervezett programok helyszíne a Pest megyei 
könyvtár színházterme. Az előadások kiválasztásánál is a színházi nevelés – lehetőleg ennek 
interaktív formája – a fő szempont. 

• Babaszínházi előadások – 2 alkalom 
A 0-4 éves korosztály számára babaszínházi programokkal érkeznek szakemberek a DMH balett 
termébe.   

• Beavató színházi előadások  – 4 alkalom  
A 2015-ös tanév második félévétől tervezzük elindítani beavató színházi sorozatunkat, amely 
közvetlenül a tanítási helyszínen, a tanórák keretén belül valósul meg felső tagozatosok és 
középiskolások részére (pl. rendhagyó irodalomóra).  
 

Városi ünnepek 

2015-ben az alábbi városi ünnepek szervezése hárul intézményünkre:  
• Magyar Kultúra Napja (01.22.) 
• Majális (05.01.)  
• Hősök Napja (05.29) 
• Gyermeknap (05.31.) 
• Nemzeti Összetartozás Napja (06.04.) 
• Pedagógusnap (06.05.) 
• Dumtsa Jenő emléktáblájának megkoszorúzása (12.15.) 
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VI. Pénzügyi terv 

 

 
Bevételek: 
A társaság 2015. évi várható bevételét 207.664 eFt összegben tervezte.  

A bevételének összetétele az Értékesítés nettó árbevételt, valamint az Egyéb bevételt tartalmazza. 

Értékesítés nettó árbevételének tervezett összege: 41.975 eFt, mely a tanfolyamokról befolyt 
bevételt, valamint a társaság előadó-művészeti programjainak jegybevételét tartalmazza.  

Egyéb bevétel esetében 165.689 eFt a tervezett összeg. Ez a tétel tartalmazza a Szentendrei 
Önkormányzat 120.550 eFt összegű támogatását, a pályázatok útján elnyerhető támogatásokat, 
valamint az előadó-művészeti törvényben  előírt Tao támogatást 37.085 eFt összegben.  

A pályázati támogatások tervezésénél az előző évekhez képest óvatosabban terveztünk, mivel a 
pályázati forrsások leosztásánál évről-évre csökkenő teendencia mutatkozik. A Tao támogatás 
nagyságrendjét pedig a társaság előadó-művészeti tevékenységéből eredő nettó jegybevétel 80%-
ának összege befolyásolja, mely a 2015. évre is 13.500 eFt-tal került betervezésre. 

 
Kiadások: 
A kiadásokat kiemelt költségcsoportonként 197.764 eFt összegben határoztuk meg.  

Tételesen: Anyagjellegű ráfordítás: 127.668 eFt, Személyi jellegű ráfordítások: 64.296 eFt, 
Értékcsökk.: 5.500 eFt, Egyéb ráfordítás: 300 eFt.  

Az Anyagjellegű ráfordítás 127.668 eFt összegű tervezése az alábbi tételeket tartalmazza:  
- anyagköltség,  
- igénybevett szolgáltatások költségei,  
- egyéb igénybevett szolgáltatások költségei,  

A leírtak értelmében a felsorolt költséghelyeken kerül könyvelésre mindazon anyagköltség és 
anyagjellegű szolgáltatás, mely a Kulturális Központ működéséhez elengedhetetlen. Az igénybevett 
szolgáltatások költséghelyen szerepel a nagyrendezvények művészeti, reklám, valamint produkciós 
költségeinek elszámolása is.  
 
Személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: 64.296 eFt.   
A személyi jellegű ráfordítások költséghely tartalmazza a bérköltség, személyi jellegű egyéb 
kifizetések (pld: étkezési hozzájárulás, egyéb költségtérítés stb.), valamint a bérjárulékokat. 

A személyi jellegű kiadások kizárólag a P’Art mozinál, a SzeVi újságnál, valamint a DMH- nál 
jelentkezik, melynek oka, hogy mindhárom divíziónál alkalmazottak látják el a feladatokat. 

 

Egyéb ráfordítás tervezett költsége: 300 eFt. 
Az egyéb ráfordítás költséghelyen a késedelmi kamat, bírság, önellenőrzési pótlék, valamint 
kártérítés és behajthatatlan követelés tételek realizálódnak.     
 
 
A várható eredmény 2015. évre vonatkozóan 9.990 eFt.  

A bevételek, valamint a költségek az elvárásoknak megfelelően divizió bontásban készültek el, 
melyet mellékletünk tartalmaz.  
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VII. Kockázatelemzés  

 
 
 
 
 

Kockázat 
elemzés 
tárgya 

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek 

 Marketing 

 -kiváló belső 
kommunikáció 

-innovatív ötletek 
-kiépítetlen PR és 
lobbi tevékenység   

-megfelelő 
eszközrendszer 

-nyitott, befogadó 
lakosság  

-kritika 

- forráshiány 

 Pénzügy 

 - hatékony 
feladatellátás 

- takarékosság 
- kiszámíthatatlan 
támogatási összegek 

- pályázati 
finanszírozás  

 - előre nem 
látható plusz 
kiadások 

 Működés 

- szervezettség 

- innováció 

- szakmai 
hatékonyság 

- csökkenő pályázati 
lehetőségek 

- növekvő kiadások 

- elavult, hiányos 
technikai háttér 

-pályázati 
finanszírozás 

-támogatók  

-törvényi 
szabályozás 

-ismeretlen 
keretek  

 
 

Szentendre, 2015. január 30. 
 
 
 

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 
         ügyvezető 


