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51/2021.(ll1.26.) h a t á r o z a t a
a Mikszáth KáImán Művelődési Központ 2020. évi beszámolójának és 2021, évi munkateruének

jóváhagyásáról

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll, töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29,) Korm. rendelet 1§-ában kihirdeteft
veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua:

1.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ 2020, évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az intézmény 2021. évi
munkatervét és az intézmény szolgáltatási teruét a határozat melléklete szerinti taftalommal
jóváhagyom.

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az érintettekeí és az egyéb szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidö: 2. pont tekintetében: 2021. április 15,
Felelös: dr. Varga Andrea jegyzö
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Beszámoló a 2020. évi tevékenységéről 

Bevezető 

A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Balassagyarmat közművelődési intézményeként a 

városban élő, lakó, dolgozó diákok és polgárok művelődési igényeinek kielégítését, fejlesztését, 

társadalmi és kulturális értékek létrehozását és közvetítését, információközvetítést, 

kommunikációs, közösségi színtér biztosítását tekinti fő feladatának. 

Feladatait az Intézmény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvényben, valamint Balassagyarmat Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a mindenkor hatályos közművelődési területet érintő 

rendelet alapján végzi. 

Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint fenntartó biztosítja az intézmény üzemeltetésének, 

az épület állagmegóvásának, valamint az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi béreket 

és a magas színvonalú szakmai munka ellátását fedező költségeket. 

Továbbra is feladatunknak tekintjük a helyi társadalom közösségi és kulturális igényeinek 

kielégítését. 

Az intézményi feladatellátás feltételrendszere, erőforrások 

Személyi feltételek 

Az intézményben dolgozók létszáma 2019. évhez képest nem változott, továbbra is 12 fő 

főfoglalkozású közalkalmazott dolgozott: 1 fő igazgató, 1 fő galériavezető, 5 fő 

művelődésszervező, 2 fő információs, 2 fő technikus, 1 fő dekoratőr. 

A munkát az év folyamán 3 fő közfoglalkoztatott, ill. a nyári időszakban 8 fő diákmunkás 

segítette. 

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakember képzésen 2 fő vesz részt, akik sikeres 

vizsgát tettek 2020. júniusában. Több kolléga is megkapta a diplomáját, mivel a járványügyi 

helyzet kapcsán eltekintettek a nyelvvizsga bizonyítványtól. 

Pályázati forrásból 2020-ban csapatépítő tréningen vettek részt, 2021-ben kommunikációs 

szakmai továbbképzésen (online marketing és közösségi média témakörben) vehetnek részt az 

intézmény munkatársai. 

Az év folyamán a művelődési központ munkatársainak jogviszonya átalakult egyszerű 

munkaviszonnyá. Sajnos idővel a garantált bérminimum emelkedésével a kulturális pótlék 

többletét elveszítik a bérek. A beígért 6 %-os béremelés 2020 január 1-ig visszamenőleg csak 

ígéret maradt. 
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Tárgyi feltételek 

Az önkormányzat és az érdekeltségnövelő pályázat támogatásával 13 db vezetékes mikrofon 

(színpad, ének és hangszer), 8 db mikrofonállvány, 2 db dimmer (fényvezérlő), 1 db fénykeverő, 

1 db vezeték nélküli mikrofon (csiptetős), 1 db hangkeverő pult került beszerzésre, 1,8 millió 

forint értékben. 

31 év után (már az első évben tönkrement beázás miatt) a kamaraterem padlózata, ill. az emeleti 

mosdók teljes körű felújítása is megtörtént. 

Beüzemelésre került a művelődési központ mindenki számára hozzáférhető wifi lehetősége. 

Sajnos a felújított kamarateremben egy helyen a világítóablak beázik, melynek elhárítása 

folyamatban van, és amint az idő engedi, elkezdődik a javítása. 

A Horváth Endre Galéria előterének déli oldalán valószínűleg sikerült a beázást megszüntetni, 

nem úgy, mint az északi oldalon (csatorna illesztés) és az aula udvari (személyzeti) bejáratánál 

(csatorna illesztés). 

A Szerbtemplom a többszöri javítások ellenére az ÉNY-i sarkon továbbra is beázik. 

2019-ben több pályázat is beadásra került, melyek várhatóan javítják az intézmény tárgyi 

feltételeit, de a járványhelyzet miatt csúszik a megvalósításuk és az eszközök beszerzése is. 

Sikertelen kísérlet történt Palóc Színpad kisszínpadának a javítására, így az továbbra is 

használhatatlan. 

A karbantartási feladatokról folyamatos az egyeztetés történik a GAMESZ-el. 

 

Pénzügyi feltételek 

Az intézmény megvalósult költségvetése 

2020  (eFt) 

 Személyi juttatások 46 441 

 Munkaadót terhelő járulékok 8 698 

 Dologi és folyó kiadások 28 731 

 Beruházások 2 288 

 Kiadások összesen 86 158 

   

 Támogatások 22 594 

 Működési bevételek 7 172 

 Önkormányzati támogatás 73 912 

 Bevételek összesen 103 678 

Részleteket az intézmény pénzügyi-számviteli beszámolója tartalmazza. 
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Pályázatok 

a. EFOP-3.7.3-16-2017-00302 

Projekt időtartama: 2018.05.02-2021.07.29. 

„A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ aktivitása az egész 

életen át tartó tanulás jegyében” 

Az elnyert támogatás összege: 38.553.952 Ft 

Megvalósítása folyamatban, de a teljes befejezéshez módosításra lesz szükség. 

b. Nemzeti Kulturális Alap 

Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma-779131/00383 

Projekt időtartama: 2020.01.25-2020.12.15. 

Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Balassagyarmati 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központban 

Az elnyert támogatás összege: 2.500.000 Ft 

Nem valósult meg, módosítási kérelem beadva. 

Közművelődés Kollégiuma-205107/03220 

Projekt időtartama: 2020.04.25-2021.06.15. 

XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

területi fordulóinak megrendezésére 

Az elnyert támogatás összege: 800.000 Ft 

Nem valósult meg, 2021-re lett módosítva a megvalósítás. 

Népművészet Kollégiuma-106107/01831 

Projekt időtartama: 2020.05.01-2020.09.30. 

Palóc Hagyományéltető Napok - Palóc Búcsú és Folklórfesztivál megvalósítására 

Az elnyert támogatás összege: 900.000 Ft 

Megvalósult. 

Képzőművészet Kollégiuma-105106/07963 

Projekt időtartama: 2020.09.01-2021.08.31. 

Kortárs képzőművészeti kiállítás sorozat megrendezésére, és kapcsolódó 

katalógusai elkészítésére 

Az elnyert támogatás összege: 400.000 Ft 

Megvalósítása folyamatban. 

Közművelődés Kollégiuma-205104/02209 

Projekt időtartama: 2021.02.19-2021.02.21. 

Online marketing szakmai továbbképzés az intézmény munkatársai számára című 

program megvalósítására 

Az elnyert támogatás összege: 300.000 Ft 

Megvalósítása a 2021-es évben. 
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c. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás-2020/KOZMUVFO 

Projekt időtartama: 2020.07.01-2021.12.31. 

Közművelődési intézmény műszaki, technikai eszközállományának, berendezési 

tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására 

Az elnyert támogatás összege: 576.000 Ft 

Megvalósítása folyamatban. 

d. TOP-7.1.1-16-H-088-5-008 

Hagyomány és kultúra – Kincses Balassagyarmat 

A pályázott támogatás összege: 1.000.000 Ft 

Elbírálás alatt 

e. TOP-7.1.1-16-H-088-3-006 

Közösségépítő városi nagyrendezvények – Tradicionális fesztiválok 

A pályázott támogatás összege: 10.000.000 Ft 

Elbírálás alatt 

f. TOP-7.1.1-16-H-088-3-009 

Közösségépítő városi nagyrendezvények – Városi megemlékezések a Nemzeti 

Összetartozás Évében 

A pályázott támogatás összege: 10.000.000 Ft 

Elbírálás alatt 
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Szakmai munka 

Közművelődési alapszolgáltatások 

1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, számukra bemutatkozási lehetőségek teremtése. 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

6.  A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása 

7.  A kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Az alapszolgáltatások keretében az intézmény az alábbi tevékenységeket valósította meg 

B. Városi kiemelt és nagyrendezvények 

a. Ünnepi rendezvények 

Ünnepeink hagyományainkba, tudatunkba, művelődésünkbe beépült történelmi és 

társadalmi események jelentésrendszerét hivatottak kinyilvánítani. Ünnepeinkből 

azok a történelmi és kulturális értékek fejlődtek ki, amelyek Magyarország 

múltjában és jelenében a megújulás forrásai. 

Az ünnepi megemlékezéseket igyekszünk a hagyományos és modern elemekkel is 

ötvözve, évről évre színvonalassá tenni. 

1) Január 26-29. Civitas Fortissima Ünnepség programsorozata 

2) Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

3) Augusztus 20. Államalapító Szent István ünnepe              

4) Október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére ünnepi 

megemlékezés és Balassagyarmat város szakmai díjainak átadó 

ünnepsége 

b. Városi, megyei, regionális, országos, nemzetközi rendezvények, 

nagyrendezvények 

1) Február 15. Városi Gyermekfarsang 

2) Február 21-23. XXXVII. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok 

3) Március 7. Ipolymenti Nemzetközi Méhésztalálkozó 

4) Augusztus 29-30. 49. Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtő Bajnokság 

5) Július 25-26. Palóc Hagyományéltető Napok, Palóc Búcsú Szent Anna 

tiszteletére 

6) Szeptember 18. Öröm a Zene: Amatőr zenei tehetségkutató verseny  

C. Ismeretterjesztő előadások 

a. Örökség Kulturális Műhely előadássorozat 

1) Január 7. Takaró Mihály irodalomtörténész: Nyírő József, a székelyek 

apostola 
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2) Január 21. Párlányi Raab Péter szobrászművész: Istenről, hivatásról, 

művészetről 

3) Február 4. Bedő Imre: A harmonikus férfi-nő szövetség 

4) Március 3. Makoldi Miklós régész: A sztyeppei lovas népek gyökerei 

5) Szeptember 22. Grandpierre Attila csillagász, énekes: Héliosz 

6) Október 6. Kovács Krisztián történész: Egy nógrádi középnemesi család 

felemelkedése 

7) Október 20. Tyekvicska Árpád tudományos kutató: Az 1956-os 

forradalom és a megtorlás nyugat-nógrádban 

b. Életszépítő – Válasz-utak nem csak nőknek előadássorozat 

1) Január 11. R. Kárpáti Péter: Élet az élet után 

2) Március 28. Boldizsár Ildikó: Boldogan éltek, amíg meg nem haltak 

D. Színházi előadások 

a. Felnőtt színház 

A színházi előadásoknak városi törzsközönsége van, egyre többen érkeznek a 

vonzáskörzet különböző településeiről is. Színházbérleti sorozatok szervezésére a 

magas műsorárak és megfelelő színházterem hiányában nincs lehetőségünk. A 

nagyobb díszletű, színpadigényű és költségű előadásokat a Vármegyeházára 

tudjuk csak szervezni. Itt is a nézőtér, színpadkép, világítás kiépítése sok plusz 

feladatot jelent. 

1) Január 20. Dumaszínház: Kiss Ádám és Hajdú Balázs 

2) Február 10. Bánfalvy Stúdió: Páratlan páros című előadása 

3) Március 21. Pesti Művész Színház: Egy csók és más semmi című zenés 

vígjáték 

4) Július 6. Dumaszínház: Ketten az úton – Aranyosi Péter és Dombóvári 

István közös estje 

5) Augusztus 23. Gyarmati Színkör előadása 

b. Gyermek színház 

1) február 11. Szamárcsel (élő-bábos előadás) Maszk Bábszínpad – Lázár 

Ervin program 

2) február 12. (két előadás): Szamárcsel (élő-bábos előadás) Maszk 

Bábszínpad – Lázár Ervin program 

3) március 2. (két előadás): Mátyás király bolondos bolondja (élő-bábos 

előadás) Maszk Bábszínpad – Lázár Ervin program 

4) március 4-én (8.00 – 13.00) Prevenciós színház (gyermekfoglalkozás, 

pedagógustréning) – Nógrád megyei Rendőrkapitányság 

5) szeptember 3-án (két előadás) Kolompos mulatság (Kolompos együttes) 

– „Köszönjük Magyarország!” program 

E. Koncertek, zenés, táncos rendezvények 

1) Január 22. Magyar Kultúra Napja: „Átlátszó víz legyen!” – Cseh Tamás 

Est 

2) Március 13-július 25. Térzene koncertsorozat 
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3) Augusztus 29. Csalogató együttes koncertje 

F.  Egyéb rendezvények 

1) Január 15. megemlékezésen Mikszáth Kálmán születésének 173. 

évfordulójának tiszteletére 

2) Január 21. Madách ünnepség 

3) Február 8. Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola jótékonysági bálja 

4) Február 8. Palóc Műfalmászó Kupa 

5) Augusztus 1-9. IV. Tornay Művésztelep 

6) Augusztus 3-14. Gyarmati Vakáció – Városi kalandtábor (két turnus) 

7) Július 31. Esti zumba fitness party 

8) Szeptember 24. Előadás a Kriston Intim Tornáról 

9) Szeptember 19. Baba- és gyermekholmi börze 

10) Október 11. Baba- és gyermekholmi börze 

G. Kiállítások 

a. Kortárs képzőművészeti galériák 

A Horváth Endre Galériában és a Szerbtemplomban egy-egy kiállítás két hónapig 

tekinthető meg. Arra törekszünk, hogy műfajilag (festészet, grafika, szobrászat, 

fotó, kerámia, textil, stb.), stílusban, művészi törekvésben változatos programot 

nyújtsunk. 

2020 első veszélyhelyzeti időszakában feldolgozásra került és publikálva lett az 

interneten a Szerb templom története.  

Májusban elkészült a kiállító felület palástja, amely bensőségesebb hangulatot 

kölcsönöz a galéria egészének. A fehér fa-köpenyről visszaverődő reflexfények 

hasznosnak bizonyulnak; hatásuk a kiállított művek tekintetében a színekben és a 

plasztikusságban szembeötlő. 

A Jánossy Képtár jelenlegi kiállítása felöleli az 1913 és 2002 között a magyar 

képzőművészet jelentős korszakait és alkotóit az art deco-tól a novecentón vagy a 

gesztusfestészeten át az új eklektikáig. E történeti ívben kapnak méltó helyet a 

helyi kötődésű alkotók: Szabó Vladimír, Zórád Ernő, Jánossy Ferenc, Farkas 

András, Szederkényi Attila, Réti Zoltán, Csemniczky Zoltán, Párkányi Raab Péter 

és Merczel Miklós művei. 

Április és május hónapban elkészült a Jánossy Képtár raktárainak hatékonyabban 

kezelhető polcrendszere. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a Képtár tulajdonában 

lévő műtárgyak elektronikus archiválása és a műtárgyjegyzék pontosítása. 

Januárjában elindult a Jánossy Képtár új, művészeti és idegenforgalmi célzatú 

programja a „Hónap műalkotása”. A Hónap Műalkotása-sorozat abból a 

megfontolásból jött létre, hogy Balassagyarmat megdöbbentően gazdag 

képzőművészeti gyűjteményének egy-egy remeke - az állandó tárlat mellett - 

bemutatásra kerüljön, valamint némi bepillantást kapjanak az érdeklődők azon 

alkotók életébe, akikre méltán lehetünk büszkék. 



A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ beszámolója 2020. évi tevékenységéről 

Oldal 9 / 23 

 

A város három kortárs képzőművészeti galériájának igen magas volt az internetes 

látogatottsága 2020-ban: 101.794 fő volt kíváncsi az ott folyó eseményekre, 

tartalmakra, történetekre, ezekhez társul a szintén több ezres nagyságrendű valós, 

élő megkeresés kiállítás megnyitókon, szervezett tárlatvezetéseken és spontán 

látogatásokon. Mindez bizonyítékul szolgál arra, hogy mind művészeti, mind 

turisztikai szempontból hasznos a három kiállítóhely. 

 

 

Horváth Endre Galéria kiállításai 

1) Január 11 – február 20. Tornyos Márton 

2) Február 29 – április 16. Apáti-Tóth Sándor fotóművész 

3) Június 27 – augusztus 20. Nyári Tárlat 

A tekintélyes évtizedek bizonyítják, van létjogosultsága a sorozatnak, és 

életképes az 1980-ban életre keltett kezdeményezés. 

Ez a csoportos kiállítás kifejezetten a balassagyarmati- és a városhoz 

kötődő alkotók seregszemléjeként vált közismertté. A fizikai kötődés 

mellett – a földrajzi távolságokat meghaladóan – meghatározóvá vált a 

lelki kötelék is, ami egyébként is motiválója egy alkotó embernek. Idővel 

jelentős művészeti közösség szerveződött az egyik legkedvesebb szavunk 

köré: Balassagyarmat. 

Mint az elmúlt években, úgy 2020-ban is széles volt a paletta, ami az 

alkotói nívót és kvalitásokat illeti: a szárnyaikat bontogató kezdőktől, az 

amatőr próbálkozókon át a hétpróbás művészekig jelen volt mindenki, 

aki megérezte magában az indíttatást és a szándékot, illetve nem akarta 

kihagyni ezt a jeles alkalmat. A sokszínűség az alkotói technikákra is 

érvényes: kerámia, fa- és drótszobor, vegyes installációk, grafikai és 

fotográfiai megoldások és természetesen festészet. 

4) Augusztus 29 – október 22. Aknay János Kossuth-díjas festőművész 

5) Október 31 – december 19. Siket Marianna Horváth Endre-díjas 

keramikusművész 

Szerbtemplom kiállításai 

1) 2019. november 30 – 2020. január 23. Zolnyánszki Zsolt  

2) Február 1 – március 19. Makoldi Gizella és Makoldi Sándor 

3) Május 15 – július 16. LÉLEKzet című kiállítás Telek Balázs, id. Telek 

Zoltán, ifj. Telek Zoltán és Zolnyánszki Zsolt műveiből; A kiállításhoz kis 

film is készült. 

4) Július 25 – szeptember 24. A Fehér Vera fotóművész 

5) Október 3 – november 19. Horváth Roland festőművész 

Jánossy Képtár időszaki kiállítása 

1) Október 17 – december 19. Farkas András emlékkiállítás 

b. Civitas Fortissima Múzeum 

Állandó kiállítás. A gyűjteményben az 1919-es eseményeket és a kort felidéző 

könyvek, dokumentumok, katonaruhák, filmek láthatók. 



A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ beszámolója 2020. évi tevékenységéről 

Oldal 10 / 23 

 

c. Egyéb kiállítások 

1) Szeptember 11-13. Vasútmodell Kiállítás 

H. Amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok, művelődő közösségek, szakkörök, 

klubok 

A klubok, körök, amatőr művészeti csoportok tevékenysége az értékteremtésen, 

értékközvetítésen, életminőséget és életesélyt javító, a szabadidő hasznos eltöltésén túl az 

identitástudat megőrzésében is fontos szerepet játszik. Az intézményben a következő 

csoportok tevékenykedtek a 2018-as évben: 

1) Agykontroll Klub 

2) Aikido edzések 

3) AFS Klub 

4) Akvarell Stúdió 

5) Anya-gyermek Csoport 

6) Balassagyarmati Hegymászó Klub 

7) Balassagyarmati Vasútmodellező Klub 

8) Beszélni Nehéz Kör 

9) Etka Jóga Klub 

10) Fotó Klub 

11) Funkcionális edzés 

12) Gyarmati Színkör 

13) Gyógytorna 

14) Idősebbek tornája 

15) Kardio-Pilates Gerinctréningben torna 

16) Kártya Klub  

17) Kertbarát Kör 

18) Kézműves műhely 

19) Lilla berek, foglalkozás kisgyermekeknek 3 éves korig 

20) Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

21) Palóctáj Méhész és Környezetvédelmi Egyesület 

22) Napsugár Nyugdíjas Klub 

23) Örömtánc 

24) Palóc Bakancsosok 

25) Pénzügyőr Nyugdíjas Klub 

26) Sakk-kör 

27) Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú Egyesület 

28) Vitalitás Sportegyesület  

   

I.  Egyéb tevékenységek 

a. Szolgáltatások 

A művelődési központtól az év folyamán több alkalommal kértek módszertani 

segítséget. Több alkalommal kaptunk felkérést, a városban, a kistérség 

településein, a Felvidéken történeti játszóház és kézműves műhely 
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megvalósítására. A Gyarmati Színkör rendszeres közreműködője a városi 

eseményeknek. 

b. Ingatlan bérbeadása 

Az intézmény igyekszik bevételét növelni így az üzemeltetésében lévő 

ingatlanokat, eszközöket esetenként bérbe adja rendezvények, vásár, pók és 

rovarkiállítás, festményvásárok, közgyűlések, előadások, tanfolyamok, állásbörze, 

stb. céljára. 

c. Közművelődési tevékenységek segítése 

Feladataink közé tartozik a városban működő köznevelési intézmények, 

önkormányzati intézmények, különböző szervezetek, kulturális tevékenységet 

végző civil szervezetek, cégek, vállalatok közművelődési tevékenységének 

partnerként történő segítése. A teljesség igénye nélkül néhány példa: Szent-

Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola rendezvényei, 

Ipoly TV műsorainak a felvételéhez helyszín biztosítása, Rózsavölgyi Márk 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncóráihoz mozgásművészeti terem 

biztosítása, Mikszáth Társaság, Egészségvédők Egyesülete, stb. A 

veszélyhelyzethez kapcsolódóan a művelődési központ segítette a könyvtár mobil 

könyvtár tevékenységét. 

Az intézmény a továbbtanulók, felsőoktatásban résztvevők számára lehetőséget 

nyújt a szakmai gyakorlat megszerzésére. A 2020-as évben 4 fő részére 

nyújtottunk segítséget szakmai gyakorlat, hospitálás és szemináriumi dolgozat 

elkészítéséhez. 

 

Összegzés 

Sajnos a 2020. évi esztendő mindannyiunk számára egy rendkívüli és nehéz év volt, mely a 

következő évre is áthúzódik. Gyakorlatilag a rendezvények alig 50%-a tudott megvalósulni. A 

pályázatok szinte mindegyikénél módosításra volt szükség a megvalósítás időpontját illetően.  

A járványügyi helyzet kapcsán lehetőség volt a technikai eszközök átvizsgálására és a 

működésképtelen berendezések leselejtezésre kerültek, egyúttal a raktárak rendberakása is 

megtörtént. Technikai eszközök tekintetében jelentős eszközfejlesztés történt és az elbírálás alatt 

lévő (TOP) pályázatok –amennyiben támogatásra kerülnek– közel 8,5 mFt értékben tartalmaznak 

beruházási költséget. 

Az intézmény dokumentumainak (alapító okirat, SzMSz, munkaköri leírások, egyéb 

szabályzatok, stb.) felülvizsgálata megtörtént, átdolgozása és új szabályzatok kialakítása 

folyamatban van. Várhatóan 2021. első félévében kerül sor az önkormányzati átvizsgálására, ill. 

elfogadására. 
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Munkaterv a 2021. évre 

 

Az intézményi feladatellátás feltételrendszere, erőforrások 

Személyi feltételek 

Az intézményben dolgozók létszámában –2020. évhez képest– nem tervezünk változtatást, 

továbbra is 12 fő főfoglalkozású munkatárs van: 1 fő igazgató, 1 fő galériavezető, 5 fő 

művelődésszervező, 2 fő információs, 2 fő technikus, 1 fő dekoratőr. 

A munkát az év folyamán továbbra is 3 fő közfoglalkoztatott, ill. a nyári időszakban lehetőség 

szerint diákmunkások, továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével (alkalmazásában) 1 fő 

közművelődési munkatárs segíti. 

2021-ben kommunikációs szakmai továbbképzéseken (online marketing, közösségi média és 

online kommunikáció témakörben) és tervezünk továbbá csapatépítő programot is. 

Tárgyi feltételek 

Az önkormányzat támogatásával az idei évben is tervezzük az érdekeltségnövelő pályázat 

beadását, de a szakmai szervezetektől beszerzett információk alapján, valószínűleg nem 

infrastrukturális célra lehet pályázni. 

31 év után (már az első évben tönkrement beázás miatt) a kamaraterem padlózata ill. az emeleti 

mosdók teljes körű felújítása is megtörtént. 

Sajnos a felújított kamarateremben egy helyen a világítóablak beázik, melynek elhárítása 

folyamatban van és amint az idő engedi elkezdődik a javítása. 

A Horváth Endre Galéria előterének déli oldalán valószínűleg sikerült a beázást megszüntetni, 

nem úgy mint az északi oldalon (csatorna illesztés) és az aula udvari (személyzeti) bejáratánál 

(csatorna illesztés). 

A Szerbtemplom a többszöri javítások ellenére az ÉNY-i sarkon továbbra is beázik. 

2019-ben több pályázat is beadásra került, melyek várhatóan javítják az intézmény tárgyi 

feltételeit, de a járványhelyzet miatt csúszik a megvalósításuk és az eszközök beszerzése is. 

Remélhetőleg a 2021-es évben megvalósulnak a beszerzések. 

Sikertelen kísérlet történt Palóc Színpad kisszínpadának a javítására, így az továbbra is 

használhatatlan. 

A karbantartási feladatokról folyamatos az egyeztetés történik a GAMESZ-el. 
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Az intézmény fejlesztésére vonatkozó vezetési feladatok 

Az intézmény hatékony működése, a színvonalas szolgáltatások biztosítása érdekében fokozott 

figyelmet fordítunk működésünk minden területén a minőségbiztosítási szemlélet alkalmazására. 

Célunk, hogy kultúraközvetítő, szabadidős programokat szervező, közösségfejlesztő, 

tehetségtámogató intézményként működjünk a jövőben is és szolgáljuk a város fejlődését. 

Elvárás az események igényes és minőségi megvalósítása mind szakmai tartalom, mind műszaki 

ellátás területén. Ezt az igényes színvonalat nem csak saját rendezvényeink, hanem befogadott 

vagy partnerségben megvalósított események területén is el kívánjuk várni. Továbbra is fontos a 

közösségek, fejlesztése, támogatása, a velük való, akár szorosabb együttműködés kialakítása. 

2021-ben kiemelt feladatként kezeljük, hogy a fiatalok (15-30 évesek) számára a programkínálat 

igényeit felmérjük. A felmérés és aztán a megvalósítás is a bevonás módszertanával történik, a 

város ifjúságpolitikai koncepcióját figyelembe véve. 

Egy új program, közművelődési és művészeti előadássorozat is útjára indul „Kaszinó” 

elnevezéssel. 

Pályázatok tekintetében a már futó projektek lebonyolítása, szükség szerint további módosításuk 

lesz a legfontosabb feladat, ill. újabb pályázatok beadása. Mindenképp figyelemmel kell kísérni a 

2021-27-es EU-s költségvetési időszak pályázatait, a kiírások előtt lévő társadalmi egyeztetést is 

beleértve. 

Az intézményi dokumentumok megújításának finise lesz az év első fele, így a közelmúltban 

módosított közművelődési jogszabályoknak az intézmény meg fog felelni. 

Beszerzés alatt van egy rendezvényszervező szoftver, melynek az intézmény működésére és 

feladataira történő átalakítása zajlik. Várhatóan április hónapban történik meg a telepítése és a 

teszt üzemmód kezdése. 

Megújult az intézmény weboldala, melynek az adatokkal való feltöltése és a finomhangolása 

zajlik jelenleg. A weboldal mobil telefonra is optimalizálva lett. Az oldal elindítását április 

végére tervezzük. 

 

Szakmai tevékenység tervezete 

 

 

2021. 
   

Hónap Nap Esemény, feladat Felelős 

Január 
  

  

 
1. 1-3-ig zárva   

 19. 2021. évi költségvetés leadási határideje Nagyházi Béla 

 22. Kultúra napja - online Koplányi Kitti 

 29. Civitas Fortissima ünnepség - online Hegedűsné Jusztin Gizella 

 31. Selejtezés Jakus Julianna 

 31. 2020. évről beszámoló leadásának határideje Mindenki 

   
 

  

Február       
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  2. Korszerű ismeretek a közművelődésben c. szabadegyetem (2-3-4-én) Jakus Julianna 

  2. Tűz- és munkavédelmi oktatás Nagyházi Béla 

  6. Szerbtemplom megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  19. Online marketing oktatás /17-én és 19-én/ Nagyházi Béla 

  28. 2021. évi szabadságtervek leadási határideje Mindenki 

  28. Plakáthelyek kialakítása Petró György 

    Örökség Kulturális Műhely Jakus Julianna 

    „KASZINÓ” – közművelődési- és művészeti előadássorozat Zolnyánszki Zsolt 

    Kulturális statisztika elkészítése Jakus Julianna 

Március       

  1. Kulturális statisztika leadási határideje Jakus Julianna 

  2. Ipolymenti Nemzetközi Méhésztalálkozó Hegedűsné Jusztin Gizella 

  6. H.E.G. megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  13. Fiatal példaképek – díjátadó rendezvény, koncert Petró György 

  15. 15-én zárva   

  15. Ünnepi megemlékezés Hegedűsné Jusztin Gizella 

  17. Intézményi beszámoló leadási határideje Nagyházi Béla 

    Örökség Kulturális Műhely Jakus Julianna 

    Gyermekszínház Jakus Julianna 

    „KASZINÓ” – közművelődési- és művészeti előadássorozat Zolnyánszki Zsolt 

    Baba-holmi börze Jakus Julianna 

        

        

Április       

  1. Rendezvényszervező szoftver tesztüzeme /1-30-ig/ Nagyházi Béla 

  3. Szerbtemplom megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  2. 2-5-ig zárva   

  9. Kultúrházak éjjel-nappal Koplányi Kitti 

  11. A Költészet Napja – Versünnep Hegedűsné Jusztin Gizella 

  14. Dumaszínház Hegedűsné Jusztin Gizella 

  17. Jánossy Képtár megnyitó /Varga Tamás fotóművész/ Zolnyánszki Zsolt 

    Örökség Kulturális Műhely Jakus Julianna 

    Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Jakus Julianna 

    „KASZINÓ” – közművelődési- és művészeti előadássorozat Zolnyánszki Zsolt 

    Szakmai napok Nagyházi Béla 

    Koncert Petró György 

    Palóc Színpad nyáriasítása Mender Gábor 

    Új weboldal elindítása Koplányi Kitti 

        

Május       

  1. Zárva   

  1. H.E.G. megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  1. Tavaszköszöntő Nosztalgia bál Hegedűsné Jusztin Gizella 

  9. Emlékhelyek Napja Jakus Julianna 

  18. Dumaszínház Hegedűsné Jusztin Gizella 
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  23. 23-24-ig zárva   

  27. Színház Hegedűsné Jusztin Gizella 

  30. Gyermeknap Jakus Julianna 

  30. Hősök Napja Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Jakus Julianna 

    Ujjé a Ligetben!  Petró György 

    Baba-holmi börze Jakus Julianna 

        

        

Június       

  4. Nemzeti Összetartozás Napja Trianoni Emléknap az Országzászlónál Hegedűsné Jusztin Gizella 

  4. Ghymes koncert Hegedűsné Jusztin Gizella 

  4. Kolompos koncert Jakus Julianna 

  5. Szerbtemplom megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  15. Dumaszínház Hegedűsné Jusztin Gizella 

  21. Színház Hegedűsné Jusztin Gizella 

  26. Szent Iván Napi Versdélután Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Baba-holmi börze Jakus Julianna 

    Diákmunkások toborzása Benedek Marianna 

        

Július       

  1. Júl.1-aug.31-ig a nyitva tartás H-P-ig 11-19 óráig, Szo. és V. zárva   

  2. XXXIV. Nyári Tárlat-megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  3. 50. Balassa Kupa Országos Rejtvényfejtő Bajnokság /3-4./ Hegedűsné Jusztin Gizella 

  23. Balassa-Régizene és Énekmondó Találkozó Zolnyánszki Zsolt 

  23. Palóc Hagyományéltető Napok-Palóc Búcsú /23-25./ Jakus Julianna 

  24. Csík koncert Jakus Julianna 

  31. Szerbtemplom megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  31. V. Tornay Művésztelep /júl.31-aug.8-ig/ Zolnyánszki Zsolt 

        

Augusztus       

  1. Aug.31-ig a nyitva tartás H-P-ig 11-19 óráig, Szo. és V. zárva   

  7. Színház Hegedűsné Jusztin Gizella 

  20. 20-án zárva   

  20. Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Városi Kalandtábor I-II. Jakus Julianna 

    Vizes családi nap /BADISZ SE/ Hegedűsné Jusztin Gizella 

        

Szeptember       

  4. H.E.G. megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  9. Szépkorúak Megyei Versmondó Versenye Hegedűsné Jusztin Gizella 

  18. Jánossy Képtár megnyitó /Pusztai Ferenc szobrász/ Zolnyánszki Zsolt 

    Dumaszínház Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Színház Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Baba-holmi börze Jakus Julianna 
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Október       

  2. Szerbtemplom megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  23. Zárva   

  23. Városi Ünnepi megemlékezés és díjátadó Hegedűsné Jusztin Gizella 

  23. Koncert Petró György 

  29. 2022. évi munkaterv leadási határideje Mindenki 

  30. H.E.G. megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

    Színház Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Dumaszínház Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Örökség Kulturális Műhely Jakus Julianna 

    „KASZINÓ” – közművelődési- és művészeti előadássorozat Zolnyánszki Zsolt 

    Építészet Hónapja Petró György 

    Gyermekszínház Jakus Julianna 

    Baba-holmi börze Jakus Julianna 

    Palóc Színpad téliesítése Mender Gábor 

        

November       

  1. 1-jén zárva   

  4. Gloria Victis  Benedek Marianna 

  27. Zsókata bál Hegedűsné Jusztin Gizella 

  28. Balassagyarmati Advent Benedek Marianna 

  30. 2022. évi intézményi munkaterv elkészítése Nagyházi Béla 

    Örökség Kulturális Műhely Jakus Julianna 

    Gyermekszínház Jakus Julianna 

    Színház Hegedűsné Jusztin Gizella 

    Dumaszínház Hegedűsné Jusztin Gizella 

    „KASZINÓ” – közművelődési- és művészeti előadássorozat Zolnyánszki Zsolt 

    Koncert Petró György 

        

December       

  4. Szerbtemplom megnyitó Zolnyánszki Zsolt 

  5. Városi Mikulás Jakus Julianna 

  10. Szépkorúak karácsonyi rendezvénye Hegedűsné Jusztin Gizella 

  12. MKMK évzáró rendezvény Nagyházi Béla 

  23. 23-tól 2022. jan. 2-ig zárva   

  31. Szilveszteri bál Gizi 

    „KASZINÓ” – közművelődési- és művészeti előadássorozat Zolnyánszki Zsolt 

  
 

Örökség Kulturális Műhely Jakus Julianna 

  
 

Leltározás Jakus Julianna 
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PR, reklám 

A művelődési központban hétfőtől szombatig információs szolgálatot működtettünk. Az 

információs fogadja az egyéni és a csoportos látogatókat, az érdeklődők számára 

információt nyújt az intézmény rendezvényeiről, szolgáltatásairól, a város kulturális 

eseményeiről, közérdekű információkról, rendezvényekre belépőjegyet árusít, a 

művelődési központ címére érkezett e-maileket fogadja, ezeket továbbítja, vagy szükség 

szerint válaszol. 

Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az Internet, ezért az 

intézmény folyamatosan frissíti a honlapját (www.mkmk.hu), rendszeresen elektronikus 

hírlevelet küldünk azoknak, akik ezt igénylik. Saját facebook oldala van a művelődési 

központnak, ahol szintén naprakészen lehet tájékozódni az aktuális intézményi 

programokról. Nyomtatott formában mindez rendszeresen megjelenik a Gyarmati 

hírekben, a Nógrádi Műsormagazinban, a Nógrád Megyei Hírlapban. Rendszeresen 

használjuk a plakátot is többféle méretben, szórólapokat, mint reklámeszközt, valamint 

személyre szóló meghívókat küldünk egy-egy adott eseményre. Nagyobb rendezvények 

esetén épületháló készül, mely az épületre szerelt tartóra kerül rögzítésre. A 

képzőművészeti kiállításokhoz katalógusok is készülnek. 

 

Az intézmény szolgáltatási terve 

Szolgáltatási terv 

  

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység 

célja 

A tevékenység 

rendszeressége 

vagy tervezett 

időpontja, 

időtartama 

Részt 

vevők 

tervezett 

száma 

(fő) 

A helyi 

lakosság 

részvételi 

módja 

Művelődő közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és a 

művelődő közösségek 

számára helyszín 

biztosítása 

Agykontroll Klub 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
6/alk. önszerveződő 

Aikido edzések 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti két 

alkalom 
10/alk. önszerveződő 

Balassagyarmati 

Hegymászó Klub 

életminőség 

javítása, 

értékválasztással, 

a szabadidő 

kulturált 

eltöltése, 

közösségépítés 

heti két 

alkalom 
18/alk. önszerveződő 

Etka Jóga Klub 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
8/alk. önszerveződő 

Idősebbek tornája 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
12/alk. önszerveződő 
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Kardio-Pilates 

Gerinctréningben 

torna 

egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti két 

alkalom 
25/alk. önszerveződő 

Funkcionális edzés 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti két 

alkalom 
6/alk. önszerveződő 

Gyógytorna 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
15/alk. önszerveződő 

Örömtánc 
egészségmegőrzé

s, közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
22/alk. önszerveződő 

Kártya Klub 
életminőség 

javítása 

heti egy 

alkalom 
5/alk. önszerveződő 

Pénzügyőr 

Nyugdíjas Klub 

az időskori 

aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés 

havi egy 

alkalom 
12/alk. önszerveződő 

Sakk-kör 

életminőség 

javítása, 

közösségépítés 

heti két 

alkalom 
14/alk. önszerveződő 

Oktatási 
Intézmények 
rendezvényeinek 
befogadása  

oktatási 

intézmények 

rendezvényeinek 

támogatása 

20-25 alk./év 300/alk. 

megbeszélése

k az 

érintettekkel 

          

          

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Magyar Vakok és 

Gyengénlátók 

Országos 

Szövetsége 

életesély 

növelése, 

életminőség 

javítása 

havi egy 

alkalom 
8/alk. önszerveződő 

Napsugár Nyugdíjas 

Klub 

életesély 

növelése, 

életminőség 

javítása, az 

időskori aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
60/alk. 

önszerveződő

, szakmai 

támogatással 

Palóc Bakancsosok 

természet 

megismerése, 

ökotudatosság, 

közösségépítés 

havi egy 

alkalom 
40 önszerveződő 

Vitalitás SE közösségépítés 
havi egy 

alkalom 
12/alk. önszerveződő 

Szépkorúak Megyei 

Versmondó 

Versenye 

az időskori 

aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés 

2021.09.09 70 
szakmai 

támogatással 

Szépkorúak 

karácsonyi 

rendezvénye 

az időskori 

aktivitás 

fejlesztése, 

közösségépítés 

2021.12.10 100 
szakmai 

támogatással 

          

Az egész életre 

kiterjedő tanulás Akvarell Stúdió 

kreativitás 

fejlesztése, 

heti egy 

alkalom 
10/alk. önszerveződő 
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feltételeinek 

biztosítása 

közösségépítés 

AFS Klub 

közösségépítés, 

idegennyelvi 

kompetenciák 

fejlesztése 

kétheti egy 

alkalom 
20/alk. önszerveződő 

Anya-gyermek 

Csoport 

életesély 

növelése, 

közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
17/alk. 

szakmai 

támogatással 

Kertbarát Kör 
ismeretterjesztés, 

közösségépítés 

havi egy 

alkalom 
14/alk. önszerveződő 

Lilla berek 

értékközvetítés, 

életmódjavítás, 

közösségépítés 

heti egy 

alkalom 
12/alk. 

szakmai 

támogatással 

Palóctáj Méhész és 

Környezetvédelmi 

Egyesület 

ismeretterjesztés, 

közösségépítés 

havi egy 

alkalom 
48/alk. önszerveződő 

Építészet Hónapja 
ismeretterjesztés, 

közösségépítés 

októberbenkét 

alkalom 
50/alk. 

önszerveződő

, szakmai 

támogatással 

          

A hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

Beszélni Nehéz Kör anyanyelvápolás 
kétheti egy 

alkalom 
5/alk. önszerveződő 

Kézműves műhely hagyományőrzés 
kétheti egy 

alkalom 
10/alk. 

szakmai 

támogatással 

Vadóka Néptánc és 

Szabadidős 

Közhasznú 

Egyesület 

hagyományőrzés 
heti három 

alkalom 
30/alk. önszerveződő 

Magyar Kultúra 

Napja  

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.01.22 50 látogatóként 

Civitas Fortissima 

ünnepség 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.01.29 1 000 látogatóként 

Kiállítások a 

Horváth Endre 

Galériában 

értékközvetítés 6 alk./év 300/alk. látogatóként 

Kiállítások a 

Szerbtemplom 

Galériában 

értékközvetítés 6 alk./év 300/alk. látogatóként 
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Kiállítások a 

Jánossy Képtárban 
értékközvetítés 

állandó és két 

időszaki 
800/alk. látogatóként 

Örökség Kulturális 

Műhely 

nemzeti kulturális 

értékeinek 

megismertetése 

10 alk./év 50/alk. látogatóként 

„KASZINÓ” – 

közművelődési- és 

művészeti 

előadássorozat 

a nemzeti, az 

európai és az 

egyetemes 

kultúra 

értékeinek 

megismertetése 

6 alk./év 30/alk. látogatóként 

Március 15-i ünnepi 

megemlékezés és 

díjátadó 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.03.15 500 látogatóként 

Gyermekszínházi 

előadások 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés 

3-4 alk./év 400/alk. látogatóként 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

a művelődési 

házak és 

aközművelődési 

szakemberekszer

epének erősítése 

2021.04.09 500 látogatóként 

A Költészet Napja – 

Versünnep 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés 

2021.04.11 100 látogatóként 

Könnyűzenei 

koncertek 

életminőség 

javítása, 

értékválasztással, 

a szabadidő 

kulturált eltöltése 

5-10 alk./év 200/alk. látogatóként 

Emlékhelyek Napja 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.05.09 500 látogatóként 

Színházi előadások 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés 

4-6 alk./év 300/alk. látogatóként 

Gyermeknap 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés 

2021.05.30 1 000 látogatóként 

Hősök Napja 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.05.30 300 látogatóként 
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Ujjé a Ligetben! 

életminőség 

javítása, 

értékválasztással, 

a szabadidő 

kulturált eltöltése 

májusban 1 500 látogatóként 

Nemzeti 

Összetartozás Napja 

Trianoni Emléknap 

az Országzászlónál 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.06.04 600 látogatóként 

Versdélutánok 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés 

3-4 alk./év 60/alk. látogatóként 

Balassa Kupa 

Országos 

Rejtvényfejtő 

Bajnokság 

életminőség 

javítása, 

értékválasztással, 

a szabadidő 

kulturált eltöltése 

2021.07.03 300 látogatóként 

Balassa-Régizene és 

Énekmondó 

Találkozó 

életminőség 

javítása, 

értékválasztással, 

a szabadidő 

kulturált eltöltése 

2021.07.23 500 látogatóként 

Palóc 

Hagyományéltető 

Napok-Palóc Búcsú 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

július 23-25. 3 000 látogatóként 

Államalapító Szent 

István és az új 

kenyér ünnepe 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.08.20 2 000 látogatóként 

Városi Kalandtábor 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

augusztusban, 

2x1 hét 
25/turnus látogatóként 

Október 23-i ünnepi 

megemlékezés és 

díjátadó 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.10.23 800 látogatóként 
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Gloria Victis 

szellemi 

értékeink 

megőrzése, 

közösségi 

kulturális 

értékeink 

átörökítése 

2021.11.04 200 látogatóként 

Városi Mikulás 

életminőség 

javítása, 

értékválasztással, 

a szabadidő 

kulturált eltöltése 

2021.12.05 200 látogatóként 

          

Az amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

feltételeinek 

biztosítása 

Fotó Klub 
ismeretterjesztés, 

közösségépítés 

havi egy 

alkalom 
10/alk. önszerveződő 

Gyarmati Színkör 

amatőr 

színjátszás, 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés, 

közösségépítés 

heti két 

alkalom 
12/alk. 

szakmai 

támogatással 

Balassagyarmati 

Vasútmodellező 

Klub 

ismeretterjesztés, 

közösségépítés 

kétheti egy 

alkalom 
10/alk. önszerveződő 

Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó 

Fesztivál 

amatőr 

színjátszás, 

kulturális értékek 

átörökítése, 

értékközvetítés 

két alkalommal 

(áprilisban és 

májusban) 

300/alk. 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

          

A tehetséggondozás és 

-fejlesztés feltételeinek 

biztosítása 

Drámastúdió 

útmutatás a 

kamaszkor 

nehézségeiben, 

személyiségfejles

ztés 

heti egy 

alkalom 
10/alk. 

szakmai 

támogatással 

Tornay Művésztelep 

amatőr 

képzőművészet, 

közösségépítés 

7-9 napos tábor 20 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

          

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

Ipolymenti 

Nemzetközi 

Méhésztalálkozó 

helyi gazdaságok 

fejlesztése 

március első 

szombat 
3 000 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

Balassagyarmati 

Advent 

helyi gazdaságok 

fejlesztése 

adventi 

időszakban 
2 000 látogatóként 

          

          

Egyéb rendezvény Baba-holmi börze 
újrahasznosítás, 

közösségépítés 
4-5 alk./év 500/alk. 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

Egyéb rendezvény Dumaszínház 
 a szabadidő 

kulturált eltöltése 
4-5 alk./év 300/alk. 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 
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Egyéb rendezvény 
Tavaszköszöntő 

Nosztalgia bál 

 a szabadidő 

kulturált eltöltése 
egy alk./év 120 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

Egyéb rendezvény Vizes családi nap  
 a szabadidő 

kulturált eltöltése 
augusztusban 1 500 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

Egyéb rendezvény Zsókata bál 
 a szabadidő 

kulturált eltöltése 
egy alk./év 120 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

Egyéb rendezvény Szilveszteri bál 
 a szabadidő 

kulturált eltöltése 
egy alk./év 120 

látogatóként, 

szakmai 

támogatással 

Egyéb rendezvény 
MKMK évzáró 

rendezvény 
kapcsolatépítés decemberben 150 

szakmai 

támogatással 

            

 

Balassagyarmat, 2021. március 16. 

Nagyházi Béla 

igazgató 

s.k. 
































