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2020. évi tevékenységéről

BEVEZETÉS
A Madách Imre Művelődési Központ 44 éve, 1976-tól működik jelenlegi helyén. Az
intézmény egyik elsődleges feladata továbbra is a váci és környékbeli kulturális élet megszervezése.
Legfőbb tevékenysége a különböző igényeket kielégítő rendezvények, színházi előadások,
szórakoztató műsorok, komoly- és könnyűzenei produkciók, gyermekműsorok, irodalmi estek,
nemzeti ünnepélyek szervezése és lebonyolítása, a helyi közösségek, művészeti csoportok
működésének segítése. Az intézmény a minőségi kultúra bemutatásával olyan szellemi kohéziót
képes létrehozni a városban, melynek erős közösségteremtő ereje van.
Vácot fesztiválvárosként is ismerik és elismerik, hiszen az intézmény az elmúlt évtizedben
programjait fesztiválok keretébe állította, így a Váci Tavaszi Fesztivál, a Váci Világi Vigalom, az
Őszi Művészeti Hetek és a Téli Ünnepi Napok elnevezésű rendezvénysorozatok már rendkívül
népszerű események a város kulturális és idegenforgalmi életében. A fesztiválprogramokon a helyi
alkotók, előadók mellett országos és világhírű művészek is színpadra lépnek intézményünkben.

2020. ÉVI TERVEK, MEGVALÓSULT PROGRAMOK
A Madách Imre Művelődési Központ 2020. január 1-jétől megújult szakmai tervekkel kezdte meg az
évet. Január és február hónapban a korábban ritkán tapasztalt mértékben folytak be a bevételek:
8.323.769 Ft gyűlt össze jegyértékesítésből, terembérből és egyéb saját bevételekből.
A programok látogatottsága igen magas volt, több teltházas rendezvénnyel zárult ez az
időszak: az Újévi hangversenyek, a könnyűzenei koncertek, az Irodalmi Szalon műsorai
(Udvaros Dorottya, Mácsai Pál), Kőhalmi Zoltán előadása és a farsangi családi nap rengeteg
érdeklődőt vonzott.
A Váci Tavaszi Fesztivál is megtartotta rangját: széles kínálatával, színvonalas programjaival
biztosította volna, hogy minden korosztály és ízlés találjon kedvére valót a repertoárban. Bogányi
Gergely, az Orlai Produkció, László Attila énekes, dr. Bagdy Emőke, Bödőcs Tibor, Berecz András,
Farkasházi Réka, Orosz Zoltán harmonikaművész és a Pannon Várszínház neve garantálta a
minőséget.
Megkezdődött a Váci Világi Vigalom szervezése is, mely átgondolt koncepcióval, a
párhuzamos programok kiiktatásával minőségi szórakozást ígért a vendégeknek.
2020. március hónapban már érezhető volt, hogy a COVID járványhelyzet hatással lesz a
közösségi terek működésére. Magyarország Kormánya a 40/2020.(III/11.) kormányrendeletben
hirdette ki a veszélyhelyzetet, melynek értelmében Vác Város Önkormányzata elzárta a látogatók
elől a művelődési központot, így bizonytalan időre fel kellett függeszteni a programok lebonyolítását,
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a csoportfoglalkozások megtartását, a termek bérbeadását. Az intézmény ezzel minden bevételétől
elesett. A tavaszra tervezett műsorokat halasztani kellett, a már megvásárolt jegyek egy részét a
közönség visszaváltotta.
ÚJRANYITÁS, NYÁRI PROGRAMOK, GYEREKTÁBOROK
2020. június 18-án, a veszélyhelyzet feloldásával nyithatott meg a művelődési központ. A
rendezvényekre vonatkozó korlátozások azonban továbbra is szűk teret biztosítottak a zavartalan
működéshez, így például a Váci Világi Vigalom nem valósulhatott meg. Helyette Vác a Tiéd! és Váci
Nyár elnevezéssel kisebb volumenű, de színvonalas műsorok pótolták az űrt. Kihasználva a
rendezvények megtartása körüli enyhítéseket, nyáron több program is várta a helyieket és a
városba látogatókat. Vác a Tiéd! címmel megnyílt a városháza kapuja azon városlakók előtt, akik
nemrég költöztek Vácra. A nap folyamán bábszínház, családi kvízjáték, interaktív kiállítás,
városházi és hangulatos belvárosi séta fogadta az érdeklődőket. Meglepetésként Kolodko Mihály
szobrászművész apró alkotásai díszítették az udvart.
Feléledt a korábbi években elmaradó Váci Nyár sorozat, mely a Pannónia Házban és a
folyamatos esőzés miatt a városháza udvara helyett a művelődési központban kapott helyet. Ez
alkalomból váci zenekarok, művészeti egyesületek (JucImi, Face to Face, Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar, Vox Humana Énekkar, Thália Művészeti Egyesület, Tini Dance Team,
Acoustic Tours, Pálinkás Gergely és zenekara) műsora szórakoztatta a közönséget. Rajtuk kívül
minőségi produkcióval készült az Odeion zenekar, a Kóborzengő folklór együttes, Csernik
Szende lábbábos és a Magamura Társulat. Az Orlai Produkció révén Fullajtár Andrea estje, a
Boomerang Baby és a Varsói melódia előadások arattak sikert.
Június és július hónapban az intézmény területén a kézműves és agyagos tábor 4 turnusban
közel 100 gyermek nyári, iskolán kívüli elhelyezését tette lehetővé és szolgáltatott bevételt. A tábor
díja egy hétre napi háromszori étkezéssel, anyagköltséggel 23 000 Ft volt, ami városi szinten a többi
lehetőséggel összehasonlítva igen kedvező ár. Emellett a művelődési központ múzeumi belépést,
fagylaltot, édességet és italt biztosított a résztvevőknek. A táborokat 2-2 fő felnőtt vezető irányította,
akik a benti elfoglaltságokon kívül szabadtéri játékokat, városnézést és városi gyűjtemények
látogatását szerveztek a gyermekeknek.
ŐSZI-TÉLI PROGRAMOK
Beindultak a terembérek is és átszervezhetővé váltak az elmaradt rendezvények őszre.
Emellett új kínálat született szeptembertől decemberig.
Megtartható volt Bödőcs Tibor, Kepes András, Berecz András, dr. Bagdy Emőke és Mogács
Dániel estje, A Pál utcai fiúk, a Kaktuszvirág, a L’art pour l’art előadások, Bogányi Gergely
önálló koncertje, Pál Dénes, Elsa Valle jazzénekes műsora. Ez idő alatt azok a produkciók
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voltak jelentősen látogatottak, melyeket pótolni kényszerült az intézmény és a közönség már
meglévő, vissza nem váltott belépővel rendelkezett rájuk. Az érdeklődés jelentős apadása miatt így
több előadás lemondására kényszerült a művelődési központ, melyek új időpontjai tavaszra
kerültek. Ez a folyamat érintette a költségvetés kiadási és bevételi oldalát is.
Az oktatási és nevelési intézményekből kiszoruló mozgásos és művészeti csoportok nagy
számban jelentkeztek októbertől terembérlés ügyében, előttük nyitva állt az épület, helyet találva a
legtöbb igénylőnek. Akkor ők biztosították a legjelentősebb bevételi forrást.
Novemberben a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében ismét bezárásra került sor,
de a tavaszi időszaktól eltérően zárt kapuk mögött folytatódhatott a munkavégzés. A művelődési
központ pályázati és költségvetési forrásokból finanszírozott online műsorközvetítéssel néhány
előadást bemutatott: Nehéz a boldogságtól búcsút venni, Pál Feri atya beszélgetése, a New
Level Empire koncertje, a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar újévi műsora és 2021. év elején a
Magyar Kultúra Napja alkalmából Pál István „Szalonna” és bandája népzenei műsora. A módszer
új kihívást jelentett mind technikailag, mind szervezésügyileg a kollégák számára, de a
visszajelzések alapján sikeresnek és problémamentesnek ítélhető a lebonyolításuk.
A hagyományos főtéri adventi vásár és programsorozat szervezése kikerült a művelődési központ
tevékenységi köréből. A járványhelyzetre való tekintettel azonban sem ez, sem az intézmény saját
karácsonyváró műsorai sem valósulhattak meg.
A járványügyi helyzet elhúzódása a távolabbi jövőben további problémákat okozhat majd. Egyfelől a
látogatókra nehezedő pszichés nyomás, a közösségben való tartózkodástól való félelem feloldása
hosszadalmas folyamatnak ígérkezik. Másrészt a költségvetési tervezethez való igazodás a
jegybevételek kiesése miatt átcsoportosításokra és a kiadások csökkentésére kényszeríti majd az
intézményt a bevételi kötelezettség teljesítése érdekében.

LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK
Január-február-március, június-július-augusztus-szeptember-október-november hónapokban az
alábbiak szerint alakult a látogatottság:
Összlátogatók száma: 55.200 fő
Alkalmak száma: 181 alk.
A kulturális eseményeken, táborokon, kiállításokon részt vevők: 29.015 fő
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ÁLLAMI ÜNNEPEK, VÁROSI RENDEZVÉNYEK
Állami és nemzeti ünnepeink – február 25., március 15., április 8., június 4., augusztus 20.,
október 6., október 23. – megrendezésében együttműködtünk Vác Város Önkormányzatával és a
város oktatási intézményeivel. 2020-ban a korlátozások miatt a trianoni megemlékezésre, az
államalapítás megünneplésére, valamint az aradi vértanúk és az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseinek megidézésére kerülhetett sor.

KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPFELADATOK, AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI
MŰVÉSZETI CSOPORTOK, KLUBOK, TANFOLYAMOK
A művelődési központ a közösségi művelődés színtere. Helyet biztosít a heti, havi
rendszerességgel működő művészeti csoportok, civil szerveződések, klubok, szakkörök részére,
melyek száma meghaladja a negyvenet.
A közösségteremtés alapfeladat, hiszen a kisebb csoportokba beilleszkedni és ott
tevékenykedni képes egyének a társadalmi együttműködést is elősegítik.
A tanfolyamok, művészeti csoportok, klubok térítésmentesen vagy bérleti díj ellenében veszik
igénybe

a

foglalkozásokhoz

szükséges

termeket.

2020-ban

is

minden

csoportunkkal

együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek célja a hatékonyabb kommunikáció kialakítása
és a szakmai programokban való közreműködés elősegítése. A Madách Imre Művelődési Központ
helyet

biztosít

a

művészeti

tevékenységeknek,

közösségi

kluboknak

és

közösségépítő

tanfolyamoknak.
AZ INTÉZMÉNYBEN DÍJTALANUL FOGLAL TERMET:
-

Váci Harmónia Kórus,

-

Serenus Kórus,

-

Vox Humana Énekkar,

-

Váci Mazsorettek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN BÉREL KEDVEZMÉNYESEN TERMET:
-

Váczi Néptáncegyüttes,

-

Gyémánt Musical Stúdió,

-

Parlando Társulat,

-

Dunakanyar Zumba,

-

Gyógytorna és örömtánc,
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-

Kerekítő tippentő gyermekfoglalkozás,

-

Váci Jeszenszky® Balett – Dance Fitness Marx,

-

ZumbaKid gyerek zumba,

-

Görög táncház,

-

Görög nyelvtanfolyam,

-

Rock in Board,

-

Angol ovi,

-

Dance Fitness,

-

Izgő - Mozgó - Mocorgó Kerekítő Tippentő,

-

Építészkamara – Váci Csoport,

-

Sahaja jóga,

-

Kőrösi Csoma Jóga Egyesület,

-

Lemanguria – szabadmozgás, lélektánc,

-

Bachata,

-

TAZE Tse Táncóra,

-

Váci Gyermekkar

TEREMBÉR:

-

4M Dance Company,

-

Légtornászok,

-

A.A klub,

-

Babamama torna,

-

Pillangó Légtornászok,

-

Matematika – Magyar felkészítő,

-

Kismama torna,

-

Vitéz – Virág Néptánccsoport,

-

Karibi táncklub,

-

Gál Andrea – táncóra,

-

Total Body

DÍJTALANUL

KAP

TEREMBÉRLETI

LEHETŐSÉGET,

FOGLALKOZÁST AZ INTÉZMÉNYBEN:

-

Váci Makettklub,

-

Anime Klub,
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MIVEL

BEVÉTEL

NÉLKÜL

TART

-

Dunakanyar Fotóklub,

-

Dunakanyar Eszperantó Csoport,

-

Familia Gladiatoria,

-

László Imre Nótakör,

-

Nyugdíjas Pedagógus Klub,

-

Reiki Csoport,

-

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete,

-

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete,

-

Harmonika Klub,

-

Fegyveres Erők Egyesülete, (Esze Tamás Dalárda, Esze Tamás Tánckör, Esze Tamás
Irodalmi és Zenei Kör ),
Váci Sakk Club Sportegyesület,

-

Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete,

-

Társasjáték Klub,

-

Bélyeggyűjtők Egyesülete,

-

Váci Értelmiségi Klub,

-

Foltvarró Kör,

-

Dunakanyar Forte Asztali Labdarugó Klub,

-

Váci Közös Képviselők Klubja,

-

Egészségmegőrző Klub,

-

Szlovák nyelvtanfolyam,

-

Roma Nemzetiségi Önkormányzat – éves együttműködés,

-

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat – éves együttműködés,

-

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat – éves együttműködés

Az intézmény kínálatában az alábbi foglalkozások szerepelnek saját működésben fenntartott
szakkörökként:
-

Nagy B. István Képzőművész Kör,

-

Agyagos kezek,

-

FORTE Fotóklub

A foglalkozásokat alkalmi belépőjegyek megváltásával, valamint havidíj megfizetése mellett
lehet igénybe venni, így bevétel is származik az intézmény részére. Az intézmény célja, hogy a
kulturális és közösségteremtő foglalkozásoknak helyet biztosítson a művelődési központban. A több
éves együttműködés alapján gyakorta készülnek pályázatok, vagy kerülnek közös programok
bemutatásra.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, PARTNERSÉG
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
A városban működő óvodák, általános és középiskolák tanulói, az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola hallgatói rendszeres látogatói az intézménynek. Azon túl, hogy a programokat
látogatják szervezetten, az elmúlt évben is több iskolai rendezvény zajlott az intézményben
(szalagavató, kulturális bemutató, konferencia).

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
Öt nemzetiségi önkormányzattal van az intézménynek együttműködési megállapodása, a
roma, a görög, a szlovák, a ruszin és az ukrán, a román. Hagyománnyá vált, hogy
programokat szervezünk közösen: görög táncház és nemzeti ünnepek, Szlovák karácsony,
Nemzetiségi Alkotótábor.

A VÁROSBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK
Éves együttműködési megállapodás keretében az alábbi szervezetek programjait támogattuk,
melyeket az intézményben rendeztek a következő szervezetek: a Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesület, a Reménység Egyesület, a Szociális Szolgáltatások Háza, a
Jávorszky Ödön Városi Kórház, a Dunakanyari Látássérültek Egyesülete, a Váci Környezetvédelmi
Alapítvány, a Nagycsaládosok Váci Egyesülete.

SZAKMAI SZERVEZETEK

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a fenntartó önkormányzattal és azok irányító és szakmai
szerveivel, bizottságaival. Az intézmény tagja az országos közművelődési hálózatnak. A szakmai
szervezetek által rendezett konferenciákon, szakmai fórumokon rendszeresen részt vesznek az
intézmény munkatársai. Igyekszünk kihasználni a díjtalan továbbképzéseket, szakmai napokon
való részvételeket.
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MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

ALAP CÉLKITŰZÉS
A Madách Imre Művelődési Központ marketing és PR kommunikációjának elsődleges célja,
hogy minél szélesebb körben informálja és tájékoztassa a városunkban és környékén élő közönségét
rendezvényeiről, programjairól és szerepéről a város kulturális életében. Ezt a célt folyamatos
kommunikációval, többféle kommunikációs eszköz használatával, valamint a térségben megjelenő
print és online sajtóorgánumok igénybe vételével kívánta elérni.

SAJTÓMEGJELENÉSEK
Az intézmény 2020-ban - kihasználva a korábbi évek során kialakított jó sajtókapcsolatokat –
a térség összes jelentős médiumában folyamatos megjelenéseket produkálhatott, valamint
szorosabb együttműködéseket épített ki és új kapcsolatokat is szerzett.
Számos művésszel készítettünk interjút az előző év folyamán, melyek a váci sajtó print és
online felületein jelentek meg.

PRINT MÉDIUMOK
A

Váci

rendszerességgel

Hírnökben,
jelent

meg

a

Váci

Naplóban,

programajánló

az

a

Duna-Part

intézmény

és

Programajánlóban
a

sajtóorgánumok

havi

közötti

együttműködés szerint. Ezen felül szinte minden alkalommal olvasható volt egy-egy PR cikk,
beszámoló a Művelődési Központ programjairól, kiállításairól, valamint riportok az aktuális
események résztvevőivel.
A korábbi együttműködést folytatva az Elektro Szignál Televízióval, minden hónapban
lehetőséget kapott a Művelődési Központ a Hazai című műsorban egy-két kiemelt program
részletesebb ismertetésére, valamint több riport is készült az intézmény rendezvényeiről, interjú a
közreműködő művészekkel. A televízió képújságában is folyamatosan szerepelnek hirdetéseink.

ONLINE MÉDIUMOK
A Madách Imre Művelődési Központ részére folyamatos megjelenési lehetőséget biztosít Vác
város honlapja, a vac.hu, valamint jelentős publicitást ad a dunakanyar.hu is, ahol a
programajánló mellett rendszeresen jelentek meg összefoglalók, cikkek az intézmény
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rendezvényeiről. A programokat a Váci Napló online felületén is közli. A turizmusvac.hu és az
ilovedunakanyar.hu oldalon történő megjelenésekkel is bővült az intézmény online jelenléte.
A reklámozás területén folytattuk a Google hirdetések igénybevételét, ami az internetet
használó célközönség számos megtekintett oldalán megjelenik, valamint honlapunkra irányítja az
érdeklődőket. Általában kéthetente új programot hirdetünk, ami több ezer emberhez jut el
alkalmanként.

SAJÁT ONLINE MEGJELENÉSEK
A művelődési központ egy honlapot működte (www.mimk.hu), mely állandó információközlést
tesz lehetővé programjainkról a közönség, valamint az intézménnyel kapcsolatban állók számára.
Ez a honlap 2017-ben megújult, új arculatot kapott, a programok megtekintése, elérése
egyszerűbbé, hatékonyabbá vált.
Ezek mellett hírlevélben is tájékoztatja a közönséget az intézmény, heti rendszerességgel.
Jelenleg a hírlevél adatbázisa 1263 tagot számlál, átlagosan havi 4-6 új feliratkozóval.
A mai világban szinte a legfontosabb kommunikációs eszköznek számítanak a közösségi
oldalak. Az intézmény Facebook oldalát jelenleg 5833 fő kedveli, 6095 fő követi, mely számadatok
folyamatosan emelkednek. Ez egyedül a napi szintű kommunikációnak köszönhető (események
meghirdetése,

posztok

közzététele,

játékok,

hozzászólások,

folyamatos

kapcsolattartás

a

közönséggel). Tavalyi évben kiemelt, fizetett hirdetéseket is közzétettünk a közösségi oldalon.
KÖZTÉRI REKLÁMFELÜLETEK EGYÉB REKLÁMHORDOZÓK
A Művelődési Központ elsődleges célcsoportjának, azaz Vác lakosainak azon szegmensét,
akik nem online felhasználók, leghatékonyabban a közterületi reklámhordozók segítségével éri el
(körhengeren elhelyezett és intézményekbe kihelyezett plakátok). Ezen felületeket is csak
korlátozott számban tudjuk igénybe venni, holott ezzel jelentősen növelhetnénk programjainak
látogatottságát. Az intézmény három, közterületre kihelyezett megállító táblán hirdeti folyamatosan
programjait. Ezen felül lehetősége van még közintézményekben, iskolákban, óvodákban stb. kisebb
méretű plakátok, illetve szórólapok kihelyezésére.
Intézményünk összesített plakátjait, illetve szóróanyagait havi rendszerességgel eljuttatja Vác
város 50 km-es vonzáskörzetébe tartozó településekre, így az ott élők is értesülhetnek
rendezvényeinkről.
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SZPONZORÁCIÓ

A Művelődési Központ - megtartva az évek során kialakult jó kapcsolatot - 2020-ban is
számíthatott a ContiTech váci gyárának kétszázezer forintos szponzorációjára.

PÁLYÁZATOK 2020/2021
Hangfoglaló Könnyűzenei koncertek
Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program
2.500.000 Ft
Téli Tárlat 2020.
Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiuma
300.000 Ft
MIMK dolgozóinak online kommunikációval kapcsolatos továbbképzése
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma
300.000 Ft
Agyagos kezek nyári tábor 2020. megvalósítására
Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
500.000 Ft
Interaktív ismeretterjesztő kiállítások szervezésére
Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
300.000 Ft
Berecz András – Berecz István estje
Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Halmos Béla Program Kollégiuma
2.750.000 Ft
Tavaszi szél…. amatőr alkotóművészek kiállítása
Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma
300.000 Ft
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KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK A 2020. ÉV VÉGI TELJESÍTÉSRŐL

Személyi juttatások: 85.540 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok: 14.754 eFt
Dologi kiadások: 72.379 eFt
Beruházás: 7.843 eFt
Felújítás: 0 eFt
Működési bevétel: 24.788 eFt
Pályázat: 3.200 eFt
Önkormányzati támogatás: 142.401 eFt

KIÁLLÍTÁSOK
2020.
1. Kötelék (Magyar Kultúra Napja)
2. „Tavaszi szél…” amatúr képzőművészeti tárlat (online)
3. Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
4. Nemzet-közti Magyar Fotószalon
5. „A fotó ünnepe”
6. Soltész Gábor
7. Adorján Attila – Varga Mátyás (Elefántos ház)
8. Karantén munkák (Elefántos ház)
9. Békefi András
10. Advent-Art
11. Téli Tárlat (online)
2021. január 26.

Laczi Sarolta
igazgató s. k.
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