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Eloterjesztes a Kulturalis Oktatasi es Sport Bizottsag reszere
a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont
2014. evi munkatervenek jovahagyasarol

I. Tartalmi osszefoglalo
Jo6s Tamas, a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont (a tovabbiakban: Korosi vagy
intezmeny) igazgat6ja benyujtotta az intezmeny 2014. evi munkatervet, amit az eloterjesztes 2.
melleklete tartalmaz.
Az igazgat6 ur a munkatervben megfogalmazza a Korosi kiildeteset, alaptevekenyseget, a
kiegeszito tevekenysegeket, a kiemelt feladatokat. Tajekoztatast kapunk a szemelyi, targyi,
technikai feltetelekrol, az intezmeny gazdalkodasar61. A Korosi szakmai tevekenyseget bemutat6
fejezetben talalhat6 az alkot6 kozossegek, klubok, szakkorok ismertetese, valamint a miisoros
rendezvenyek, gyermek- es csaladi programok, szinhazi eloadasok, nagyrendezvenyek,
helyt6rteneti eloadasok, koncertek, kiallitasok, p:ilyazatok leirasa. Ezentul megismerhetjuk a reklam
es marketingtevekenyseget es a Korosi kUlso kapcsolatrendszeret is.
A Korosi klildetese, hogy szakmailag felkeszulten, hitelesen, a hagyomanyokat kovetve szolgalja a
kozerdekii kulturalis celokat. Alapfeladatan tul napkozis taborok szervezese, tanuszoda es az
onkormanyzati udUlo, Ujhegyi Kozossegi Haz miikodtetese es a Kobanyai Helyt6rteneti
Gyiijtemeny kezelese is feladata. A 2014. ev konkret celjai es iranyai kozott- egyebek melletta) a nagyrendezvenyek szakmailag magas szinvonalu, gazdasagos megszervezese,
b) az Ujhegyi Kozossegi Haz szakmai tevekenysegenek erositese,
c) a Kobanyai Helytorteneti Gyiijtemeny szakmai tevekenysegenek integralasa a kozmiivelodesi
programokba,
d) a KOSZI fejlesztese,
e) a balatonlellei tabor kihasznaltsaganak novelese, valamint
f) az intezmeny fovarosi kapcsolatrendszerenek erositese
szerepel.
Az elmult harom ev alatt tiz fovel csokkent a Korosi letszama. A 2014. evben a tenylegesen
engedelyezett letszam 52 fo, amelybol 15 f6 fels6foku szakmai kepzettseggel rendelkezo
miivelodesszervezo biztositja a szakmai tevekenyseg magas szinvonalu ell:itasat. A targyi, technikai
feltetelek fejezet szerint az allagmeg6vasra kell kiemelt figyelmet forditani. A 2014. evben varhat6
felujitasok tagintezmenyenkent reszletesen megtalalhat6k a munkatervben.
A Korosi 2014. evi gazdalkodasaban kiemelt szerepet kap a kiadasi es beveteli tervek esszerii, sok
teruletre kiterjedo osszehangolasa. Fontos elem a rendezvenyek egyedi koltsegvetesenek
elkeszitese.
A munkaterv fo fejezete a Korosi szakmai tevekenyseget mutatja be. Az intezmeny szeles palett:it
hasznalva teszi valtozatossa az altala kinalt programokat. v altozatos tematika, kUlonfele miiveszeti
agak es az eletkori sajatossagok figyelembe vetelevel allitottak ossze az eves programjukat. A 2014.
ev szakmai programjai tervezesekor kiemelt figyelmet forditottak a szakmai szinvonal emelesere, a
financialis megalapozottsagra, a racionalis koltseg-tervezesre. A szakmai terv osszeallitasakor
figyelembe vettek az elmult evek adatait, a latogatottsagi mutat6kat es a negativ tendenciakat is.

A Korosi marketingkommunikaci6s munkaterv alapjan vegzi reklam es marketing tevekenyseget.
Ez tartalmazza a strategiai elemeket, valamint az esemenynaptarhoz kapcsol6d6an a konkret
feladatokat.
A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.iletenek Szervezeti es
Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet 2. melleklet 3. pont 3.8.
alpontja alapjan a munkaterv j6vahagyasa a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag hataskorebe
tartozik.
A munkaterv a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezeseknek megfelel, ezert annak j6vahagyasat
javasolom.

II. Dontesi javaslat

Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsaga
meghozza az eloterjesztes 1. melleklete szerinti hatarozatot.
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BEVEZETES

a}

KUidetes

Kiirosi Csoma Simdor Kiibanyai Ku/turalis Kozpont a 2011. evi alapitasat k6vet6en
fogalmazta meg ki.ildeteset, amelynek alapja, hogy nevad6janak gondolati kovetiijekent
tevekenysege hitelesl hagyomanyokat kovetiil kozerdek{i kulturalis celt szolgal.
Valljuk, hogy a kozmuveliides feladata az ertekek megteremteseben, azok atadasaban~
kozvetiteseben valamint megiirzeseben val6sul meg.
Segitji.ik azokat az egyeneket es kozossegeket, akik itt talaljak meg helyi.iket, ki.ilonos
tekintettel a tehetsegekre es a kozossegi szervez6desekre
Ennek alapjan szakmai/ag felkesziilten1 hatekonyan1 hitelesen1 kivanjuk munkankat vegezni
es fontos feladatnak tartjuk a gazdasagos mukodest.

b)

Az intezmeny allami feladatkent ellatando alaptevekenysege:
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A K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai
Onkormanyzat kozfeladatot ellato kozmuve/6desi intezmenye. A muzealis intezmenyekrol, a
nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvel6desr61 sz616 1997. evi CXL. torveny 76. §- ban
szerep/6 feladatokb61 - a fenntarto onkormanyzat helyi kozmuve/6desr61 alkotott
rendeleteben szabalyozott mod on es mertekben a felsorolt tevekenyseget latja el.

c)

Az intezmeny kiegeszlto tevekenysege:

Az 6/ta/anos iskolai korosztaly szamara nyari napkozis tcibort szervez a Budapest Fovaros X.
keri.ilet Janikovszky Eva Altalanos lskolaban, valamint nyari taborokat i.izemeltet a
telephelyeken (Arlo es Balatonlelle).
A Budapest X. keri.ilet Elod utca 1. szam alatt Tanuszodat mukodtet, es uszasoktatast szervez
orarendszeruen az (altalanos iskolas korosztalynak) es tanfolyami rendszerben az
ovodaskoruak szamara. Balatonalmadiban onkormanyzati ildil/6t mukodtet. Kezeli a
K6banyai Helytorteneti Gyujtemenyt es i.izemelteti az Ujhegyi Kozossegi Hazat.

d)
o

o

o

o

o

o

o

Altalanos cetok es iranyok:
A kulturalis eselyegyenlotlensegek csokkentese a helyi kozmuvelodesi feladatellatas es
intezmenyesi.iles biztosftasaval (szfnhazi el6adasok, zenei rendezvenyek, komplex
programok, iinnepi esemenyek, kiallftasok, kepzesek, tanfolyamok, klubok szervezese
minden korosztcily szamara).
A muvelodeshez val6 alkotmanyos jog gyakorlasa folyamatosan b6vi.il6, az
eletmin6seget es eleteselyeket javft6 intezmenyi feltetelek kozott (nyitott kbzbssegi terek
kialakftasa, technikai fejlesztese es korszerusftese, intezmenyi marketing fejlesztese).
A gazdasagi versenykepesseg novelese, a felnottkepzes es atkepzes munkaero piaci
orientacioja (informalis es kompetenciafejleszt6 tanulasi alkalmak megteremtese,
kompetencianbvel6 programok szervezese)
A kreativitas, ontevekenyseg es alkalmazkod6kepesseg fejlesztese, a kulturalis
ertekekhez, a nephagyomanyhoz val6 hozzaferes, azok kozvetftese es letrehozasa
(muveszeti csoportok, hagyomany6rz6 egyiittesek, szakkbrbk, el6adasok, programok,
kiallftasok).
A tarsadalmi kohezi6 erosltese, a kirekesztes elleni ki.izdelem, az onhibajukon kfvi.il
hatranyos helyzetU csoportok felzarkoztatasa, a kulturalis konfliktusok szakszeru kezelese
{bnszervez6d6 kbzbssegek segftese, civil forum, civil szervezetek tamogatasa, nemzetisegi
kultura bemutatasa, testvervarosi kapcsolatok kulturalis teriileten val6 er6sftese) .
Az info - kommunikaci6s technol6gia szakmai megjelenesenek formai a keriilet info kommunik6ci6s szolgaltatasainak egyseges rendszerbe tbrten6 integralasanak segftese,
egyseges kbzmuvel6desi kulturalis portal/honlapok mukbdtetese az intezmenyi es civil
szektor bevonasaval.
Palyazati tevekenyseg - palyazati lehetosegek megismerese es megismertetese,
palyazatfigyeles, az integralt intezmenyrendszer belso palyazati rendszerenek kialakftasa,
palyazatok frasa, palyazati megvalosftas nyomon kovetesere alkalmas rendszer kialakftasa
(penziigyi, szakmai).
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e)

Az intezmeny 2014. evi kiemelt fefadatai:

A K6rosi

Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont 2014. evi strategiai celja az
ertekteremto~ innovativ~ ugyanakkor a keriileti hagyomanyokat apo/6 kulturalis
tevekenyseg magas szinten val6 megval6sitasa~ valamint a keruleti kulturkorb61 kilepve
f6varosi es bizonyos esetekben az orszagos szakmai hirnev megszerzese es ez altai K6banya
kulturalis kepenek pozitfv formalasa. 1

f)
o

o

o
o
o
o
o

o

A 2014•. evre vonatkozo konkret celok es iranyok:
Az intezmeny nagyrendezvenyeinek (Cseh Tamas Nap, Kolteszet napja, Ujhegyi
gyermeknap, Szent Laszlo Napok, K6banyai Blues Fesztival, Mesefesztival, Adventi
Fesztival) szakmailag nfv6s, hatekony es gazdasagos megszervezese
Az Ujhegyi Kozossegi Haz szakmai tevekenysegenek erositese es a lak6telepen miikodo
kozossegek segftese. Ki kell alakftani a tovabbi kapcsolati rendszert a varosreszen el6
lakossaggal, az ott mukod6 intezmenyekkel es civil szervezetekkel.
A Kobanyai Helytorteneti Gyiijtemeny szakmai tevekenysegenek integralasa a
kozmuvel6desi programokba.
A KOSZI intezmenyegyseg szakmai tevekenysegenek fejlesztese, uj programok
megjelenitese a kfnalati repertoarba.
A balatonlellei tabor kihasznaltsaganak javftasa, illetve az ar/6i iflusagi sz6116shely civil
szervezettel val6 kozos Ozemeltetesenek megszervezese.
kulturalis
a
er6sitese,
Az
intezmeny
kapcsolatrendszerenek
f6varosi
kozmunkaprogramban val6 reszvetel segitsegevel.
Az intezmeny gazdasagi tevekenysegenek erositese~ a gazdasagi csoport szakmai
csoport kompetenciainak fejlesztese, a gazdasagos mukodes erdekeben szukseges
tovabbi intezkedesek megtervezese es vegrehajtasa.
Az intezmeny epuleteinek felujitasahoz kozeptavu terv elkeszftese es arajanlatok alapjan
val6 megval6sftasi utemezesenek kidolgozasa es az elkeszult szakmai anyag benyujtasa
fenntart6 fele.

SZERVEZETI KORULMENYEK

1) AZ INTEZMENY SZEMELYI FELTETELEI:

1 Az intezmeny 2014-ben- f6varosi kozmuvel6desi intezmenyek kozul els6kent- kapta meg a BUDAPEST
MARKA- DiJ elismerest Budapest F6varos Kozgyuleset61.
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Az intezmeny 2014. evi engedelyezett tenyleges letszama 52 f6. Az intezmenyben 15 /6
fels6foku szakmai kepzettseggel rendelkez6 muvel6desszervez6 biztositja a szakmai
tevekenysegek min6segi megva16sitasat. A gazdasagi-ugyviteli es muszaki human er6forras
meglev6 kompetenciaival alkalmas a szakmai munka hattertevekenysegeinek ellatasara. A
2014-es koltsegvetesi evben - bels6 atszervezes reven 1 f6 takarit6i statuszt allitunk be az
Ujhegyi kozossegi Hazhoz es a K6banyai Helyt6rteneti Gyujtemenyhez, megszuntetve az evek
6ta tart6 takaritasi gondokat.
Az intezmeny az elmult harom ev alatt 10 f6vel csokkentette allomanyat mikozben
feladatnovekedest jelent a 2012. ev masodik feleben elinditott Ujhegyi Kozossegi Haz
mukodtetese.

2) AZ INTEZMENY TARGYI, TECHNIKAI FELTETELEI:

Az intezmeny targyi, technikai feltetelei

A K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont epuleteinek muszaki allapota
elfogadhat6 es alkalmas a tervezett feladatok ellatasara. Az intezmeny-egyuttes epuletei
korban es epitesi technikaban, valamint felszereltsegben jelent6sen elternek egymast61 es
persze a funkci6jat illet6en is mas es mas elvarasoknak kell megfelelni. Az elhasznal6das es a
lelakas miatt surget6 egy general felujitas (alapt61 a tet6ig, amelybe a kozmuvek
korszerusitese es az elvarhat6 energiahatekonysagi feladatoknak val6 megfeleles is resze
lenne). A rendelkezesre all6 forrasokb61 termeszetesen megfelel6 utemezessel elvegezhet6ek
feladatok, de jellemz6bb, hogy a varatlan helyzetek megoldasara kell nagyobb figyelmet
forditani (vakolatomlas, beazas, medence hejazat felvalas stb.). Az allagmeg6vasra kiemelt
figyelmet kell fordltani. A kozossegi terek folyamatos fejlesztese a korszeru technikak
kiepitesevel biztosithat6, amely a szakmai programok lebonyolitasat lehet6ve teszi.
Az uzemeltetesre fordithat6 osszegek forditott aranyban allnak az epliletek es berendezesek
elhasznal6dasaval (minel regebbi egy epulet, annal t6bbe kerlil a fenntartasa), ezert kulonos
jelent6sege van a technikai eszkozpark b6vitesenek, a sajat szervezesu karbantartasnak, a
kepzett es min6segi szemelyzet meg6rzesenek, a joggal elvarhat6 anyagi es erkolcsi
megbecsulesnek.
A K6rosi epuleteben tervezett felujitasok:

•

Az energiafelhasznalas hatekonysaga erdekeben ket nagy teruleten kell jelent6s
felujitast elkezdeni (ez lehetseges tobb lepcs6ben is):
- az egyik a megvilagitott terek fenyforrasainak optimalizalasa - energiatakarekos
eszkozok beepitese a regi fenyforrasok helyere,
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- a fUtesi rendszer
berendezesekkel.

h6atad6

berendezeseinek

(radiatorok)

kivaltasa

korszeru

•

Az energiatakarekossag erdekeben a nyflaszarok Otemezett csereje szukseges,
amellyel cs6kkenthet6 a h6veszteseg es biztosfthat6 az elvarhat6 komfort erzet is (sok
program eseteben szukseges a j61 fUtott terem- gyermek- es feln6tt torna).

•

A leveg6ztet6 rendszerek, szfnhaztermi es foglalkoztat6
karbantartasa, esetleges min6segi csereje surget6 feladat.

•

A fobejarat legalabb egy szelvenyeben fotocellas ajt6 kiepftese, amely egyarant
szolgalhatja a babakocsival k6zleked6 vendegeink kenyelmet, de hozzajarulhat a
kerekesszekkel k6zleked6 latogat6k kiszolgalasahoz is.

•

Az epulet bels6 kommunikaci6s rendszere (telefon) teljes cseret kfvan: elhasznal6dtak
a telefon-kozpont es a hal6zathoz csatlakoz6 keszulekek. Az IP alapu kiepftettseg
alapjai rendelkezesre allnak, ehhez szukseges illeszteni a telefon-berendezeseket es
eszkozoket.

termi

klfmak

nagy-

Ide tartozik az is, hogy a bels6 terek biztonsaga erdekeben kamerarendszert szukseges
kiepfteni, amely szolgalja az intezmeny biztonsagat (szemelyi es targyi}, de segfti a
program-szervezok munkajat is (a kozonseg mozgasanak figyelemmel kfserese,
tajekoztatasa).
•

A szfnpad felujftasa (csiszolas, beeresztes, festes) halaszthatatlan - az el6adasok
min6sege mulik azon, hogy milyen "kornyezetben" zajlik a program (a kozonseget ki
kell szolgalni).

•

Az el6szfnpadot mozgat6 mechanika elhaszna16dott (egyid6s az epulettel), felujftasra
szorul.
A vezerles meghibasodasa (az alkatresz hianya) azzal a veszellyel jarhat, hogy egy
darabig az el6szfnpad nelkul kell el6adasokat tartani (nem lesz, ami megemelje a
szfnpadelemet).

A KOSZI epUieteben tervezett felujltasok:

../ Szinhazterem festese (meg6rizve az eddigi osszhatast- szinben es formaban) .
../ A szinpad felujitasa (csiszolas, beeresztes, festes) itt is halaszthatatlan feladat .
../ A szinpadi kotelzet egy resze (az el6f0gg6ny mozgat6 es ket diszlethuz6)
elhasznal6dott ezert cserere van szukseg. A diszlethuz6 kotel elszakadasa eseten
baleset kovetkezhet be .
../ A Studio bels6 terenek felujitasa (vakolatomlas helyreallitasa, fUtesrendszer
korszen1sitese, klima berendezes kiepitese, termeszetes szellozes kialakitasa) .
../ A KG-CAFE fa tet6szerkezetenek feluletkezelese, beleertve az ablakok es a fels6 terasz
korlat elemeinek feluletkezeleset is.
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./ Az epulet homlokzata felujftasra szorul, es ha ebben az evben nem is a teljes felulet,
de a bejarat oszlopf6inek es az erkelyt tart6 felepftmeny marvany lapjainak
biztonsagos (es esztetikus) rogzftese halaszthatatlan feladat .
./ Az energiafelhasznalas erdekeben azonos (tobb lepcs6ben vegrehajthat6) felujftasi
munkalatok
szuksegesek:
vilagft6berendezesek,
fenyforrasok
kivaltasa,
futeskorszerusftes, leveg6mozgatas, klima berendezesek telepftese .
./ A kommunikaci6s hal6zat korszerusitese itt is szukseges. A ket epulet jelenleg egy
ha16zaton van, vagyis az IP alapu telefonhasznalatnak csak targyi akadalya van:
telefon-kozpont, keszUiekek .
./ Raktar + oltoz6 blokk kialakitasa (a volt gondnoki lakas reszbeni atalakitasaval).

Az Ujhegyi Kozossegi Hazban tervezett felujitasok:

A 2014-es evben varhat6an meg nem indul el az Ujhegyi Kozossegi Haz atepitese a f6varosi
palyazat pozitiv dontese nyoman, de addig is a folyamatos mukod6kepesseg fenntartasa
erdekeben el kell vegezni olyan karbantartasi munkakat, amelyek nem halaszthat6k
(tet6szigeteles, fUtesi rendszer atepitese, epulet leveg6ztet6 berendezesenek helyreallftasa).

-

Folytatni kelt a buk6 ablakok atalakitasat az oltoz6kben is (a szell6ztetes erdekeben).

-

Ajt6k p6tlasa, zarhat6saga (kUionosen az oltbz6kent hasznalt helyisegek eseteben).

- Teakonyha kialakftasa, vizes csatlakozasok kiepftese, helyiseg felszerelese.
-

Vizes blokkok (mosd6k, WC-ek) esztetikai javftasa, felszerelese.

-

Festesek, mazolasok, burkolasok, atalakftasi munkak nyomainak eltlintetese.

-

Alagsori helyisegek reszbeni atalakftasa (f61eg eszkozraktarak celjara).

Tanuszodaban tervezett felujitasok:

• A medencet korben borft6 csuszasmentes muanyag burkolat er6sen megkopott
(elveszitette csuszasmentes jelleget}, toredezett es helyenkent hianyos, elvalt a
medencet hatarol6 beton fe1Uiett61.
A jar6fe1Uiet kialakitasara ket megoldas kfnalkozik: a tart6sabb es biztonsagosabb
erdesftett csempe burkolat, vagy a PVC burkolat. Egyik sem fer bele a karbantartas
kateg6riajaba, ezert ehhez- az elkerulhetetlen - munkahoz feltetlenul szukseges az
onkormanyzat hathat6s anyagi tamogatasa. A kerulet gyermekeinek kotelez6 uszasoktatasa kiemelt erdek.
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•

A klimaberendezes "zajhatasanak" csokkentese erdekeben (elsa lepcs6ben) az
automata berendezes cserejet celszeru vegrehajtani, majd ezt kovetheti a leveg6csatorna szigetelese, majd vegul a kiaraml6 leveg6 iranyanak megvaltoztatasa a kifuv6
csatorna elforgatasaval (ezeket a munkalatokat lehetseges fontossaguk szerint sorolni
- hiszen minden beavatkozas csokkenti a zajszintet- amely jelenleg is az el6frt
hatarertek alatt van).

•

Az uszodai ter megvilagftasanak korszerusftesevel jelent6s osszeget tudnank
megtakarftani
(egy even belul biztosftott az uj fenyforrasok beszerzesenek es kiepftesenek
megterlilese).

•

A fUtesi rendszer "sajat kezbe vetele" nagyobb mozgasteret biztosftana a
h6szabalyozasban, de a kiepftettseg hianya miatt magas az indul6 koltseg (noha havi
atlagban milli6kat fizetunk az uszoda futesere- egyben a viz melegftesere is).

Az udillokben tervezett felujitasok:

Balatonlelh!n a Gyermektaborban a nagy fahaz rekonstrukci6ja szuksegszeru
(palyazati forras bevonasa lenne az idealis - a felujftasi koltsegek jelent6s tetele
vegett).

Az ujabb epftesu fahazak festese ugyancsak indokolt, mert az epuletek nyari
igenybevetele utan a teli id6szakban nines futes, a faszerkezet telit6dik nedvesseggel
es elveszfti szfnet, mikozben deformal6dnak is egyes elemei.

Balatonalmadiban az epulet kuls6 falan szukseges felujftas, kul6n6sen az
erkelyt dfszft6 "jar61apok" felvalasat (illetve esztetikus rogzfteset) kell megoldani, de
az es6csatorna reszleges felujitasa is varat magara. A sok parabola antenna
(hasznalaton kfvUI) nem illeszkedik az epulet stilusahoz es a Park rendezettsegehez.

A bels6 terek berendezesi targyait javftani kell (jelent6s a vendegforgalom) es
bizony korszerubb technikara is igeny mutatkozik (TV, projektor, bels6 internetes
hal6zat).

Arlo a ritkabb igenybevetel miatt kevesbe hasznal6dik el, de itt is els6sorban a
bels6 terek berendezesi targyaiban kellene el6rehaladast elerni, hogy megfelel6
legyen feln6tt vendegek fogadasara is (a kismeretu es emeletes agyak erre nem
alkalmasak).
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A Szfnhaztechnika (hang- es fenytechnika), Vizualis technika es Szamftastechnika
fejlesztese

- Szamftastechnikai eszkozok korszerusftese: uj programok telepitese, a meglevok
frissitese, technikai kiszolgalas bovitese (kozponti nyomtatas lehetosege), nyomdai
munkak kiszolgalasa, gazdasagi feladatok ellatasahoz, a banki es hatosagi kotelezes ala
eso penzmozgasok kezelesehez a gepparkot folyamatosan meg kell ujitani.

- Az egymas mellett fut6 programok kiszolgalasa erdekeben 3 db Laptop beszerzese a
szfnhaztechnikai csoport reszere (ebbol 2 db a Korosiben, 1 pedig a KOSZI-ben kerulne
telepitesre). Az eszkozok ket telephely kozotti mozgatasa egyetlen technikai eszkoznek
sem tesz jot (a szabadteri helyszinek igenybevetelerol nem is szolva - idojarasi faktor
belepese).
- Reflektorpark reszleges megujitasa: intelligens es robotlampak beszerzese, LED-es
(energiatakarekos) fenyvetok beszerzese.
- Valamennyi intezmenyben hasznalhat6 (mobil) aktfv hangfal szett bovitese (a
minosegi hangzas erdekeben jelenleg bereft eszkozok folyamatos kivaltasa).
- Projektor vasznak (rolos- 152 x 203 em mereta) beszerzese az egyideju oktatasok
kiszolgalasa erdekeben szukseges.

3} AZ INTEZMENY GAZDALI<ODASA

Koltsegvetesunk 2014. evre 9 667 e Ft beveteli eloiranyzat novekmenyt, 12 114 e Ft
tamogatasnovekedest tartalmaz. Beveteli kotelezettsegunk 10,6 %-ka/ novekedett, mig a
tamogatasi szint 10,7 %-kal nott. 2 A szemelyi juttatasok novekedesenek merteke 10,4 %,
amely szinten a tobbletfeladatok ellatasnak koltsegeit hivatott fedezni (napkozis tabor
berkoltsegei stb.).
2 A finanszfrozas ni:ivekedeset nagyobb reszt a ti:ibbletfeladatok (napkozis tabor, Balatonlellei udultetes) ellatasi
ki:iltsegek okozzak.
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A dologi kiadasok tekinteteben 10,7% novekedes 61/apithato megJ
A 2014. ev tervezeseben nagyobb hangsulyt kap a kiadasi es a beveteli tervek esszen1, sok
teruletre kiterjedo osszehangolasa. Tovabbra is nagy jelentoseget kap a 2012. evben
bevezetett modszer a rendezvenyek egyedi koltsegvetesenek elkeszitese a tervezesi lap
segitsegevel. A fenntarto altai a keriileti intezmenyek szamara kedvezmenyesen vagy
ingyenesen biztositani sziikseges rendezvenyek ellatasa szinten a feladataink koze tartozik.
A harom intezmenyegyseg (Korosi, KOSZI, Ujhegyi Kozossegi Haz) termeinek szabad
kapacitasban torteno berbeadasa az osszevonassal hatekonyabb formaban tortenik. Az
ujhegyi kozossegi szinter szakmai tevekenysegenek fejlesztese es uzemeltetese kiemelkedo
feladatunk ebben az evben is.

A koltsegvetesunk eloiranyzatai
Kiadasok
Szemelyi juttatasok
Jarulekok
Dologi kiadasok
Beruhazasi kiadasok
Kiadasok osszesen:

Bevete1ek
lntezmenyi mukodesi bevetelek
bnkormanyzati tamogatasok
Kozponti, iranyitoszervi felhalmozasi tamogatas
Bevetelek osszesen:

Engedelyezett letszam:

adatok e Ft:-ban

111010
31809
174 505
2 452
319776

122 666
194 658
2 454

. 319 776

50,5 to

4.) AZ INTEZMENY SZA.KMAI TEVEKENYSEGE
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Szakmai tevekenysegunk a 2014-es ev folyaman az el6z6 evhez hasonl6an hatarozott szakmai
iranyvonalakat, elkepzeleseket tartalmaz Az el6z6 evek tapasztalatain alapul6 tervezessel
allltottuk ossze idei munkatervunket, amely harom pilleren nyugszik:
- a tradfci6k meg6rzese,
- uj elkepzelesek kozvetftese,
- komplexitas.
Fontosnak tartjuk tovabbra is, hogy megfelel6 minosegu, gazdag programkfnalattal
jelentkezzunk hasznal6ink fete. Folyamatos kommunikaci6t kelt folytatnunk vendegeinkkel es
ennek alapjan igyekszunk az ujonnan jelentkez6 igenyeket is kielegfteni. Az ujhegyi kozossegi
hazat funkci6jaban sokkal jobban ki lehet hasznalnunk. A mar meglev6 kfnalat mellett uj
programokat szervezunk erre a varosreszre. A 2014-es ev programjainak tervezeseben is nagy
hangsulyt kapott a komplexitas. Rendezvenyeinket egymasra epftve tervezzuk. F6
celkitlizesunk, hogy a csaladok szamara olyan tartalmas rendezvenyeket szervezziink, am ely
szamukra hasznos, es egyben ertekteremt6.
Minden a kultura terjeszteset tamogat6 eszkozzel azon vagyunk, hogy nemcsak az eddigi
evek saran letrehozott keruleti retegen belul, de fovarosi szinten is az egyik meghataroz6,
kulturat hirdet6 es formal6 intezmennye valhassunk.
A 2014-es ev szakmai tevekenysegenek megtervezesekor fokozottan figyelembe kell venni a
takarekos intezmenyi gazdalkodas lehetosegeit, el6terbe kelt helyezni a szakmai minoseg
mellett a financialis megalapozottsagot es a koltsegek racionalis tervezeset. A tervezeskor
figyelembe vettlik az elmult evek adatait, a latogatottsagi mutat6kat es az erzekelhet6
negativ tendenciakat is.

a) Alkot6 kozossegek, klubok, szakkorok

A kozossegi muvelodes lokalis, a helyi tarsadalomban zajl6 kozmuvel6desi folyamatok
osszessege. Magaban foglalja az 61/ampo/garok ontevekenysegere alapoz6 kepzesi, alkot6
muveliidesi, ismeretszerzii tevekenysegek osszesseget. A feladat harom elem alapjan
val6sulhat meg. Az egyenek aktfv reszvetelevel, amely segft bennunket a muvel6desi
folyamatok tervezeseben, celrendszerenek kialakftasaban (1), a muvel6d6 kozossegek
fejleszteseben, tamogatasaban (2), es a kozossegek kozti egyuttmukodesek, kapcsolatok
fejleszteseben (3).
A kozossegek (ertekteremto csoportok, muveszeti egyUttesek) tamogatasunkkal, szakmai
segftsegunkkel folyamatosan fejl6dnek. Az intezmeny nem csak a kozossegek fejlesztesehez,
hanem a csoporttagok egyeni kompetenciajanak fejleszteshez is hozzajarul es ez altai a
lokalis tarsadalom kozerzetenek javftasahoz. A muveszeti csoportok, a honismereti,
hagyomanyapol6 korok, a nemzeti es etnikai kisebbsegek kozossegei erosftik a helyi kultura
ertekeit, biztos eligazodasi pontot adnak az ott el6knek. A K6rosi Csoma Sandor Kobanyai
Kulturalis Kozpont a helyi sajatossagok figyelembevetelevel biztosft helyet es ad teret a helyi
muveszeti kozossegeknek, valamint szakmai segftseget nyujt mukodesukhoz. Az
intezmenyben az alabbi muveszeti kozossegek tevekenykednek:
./ Egressy Beni Nota es Zenebaratkor
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./ Keramia szakkor
./ Kezimunka szakkor
./ Koccint6s Neptancegyuttes
./ Kobanyai Kamarak6rus
./ Kobanya Fot6klub
./ Koszirmocskak Babcsoport
./ Pataky Noikar
./ Tamasi Aron Szekely Hagyomanyorzo Nepdalkor
./ Valaszut Neptanccsoport

Klubok
./ Nyugdfjas klubok
./ Filmklub
./ Belyegkor
./ Kartyakor

./ Kobanyai Kepzomuveszek Kore
./ KOD- Keruleti Diaktanacs

./ Kocsont klub
./ Stroke Klub
./ lrodalmi Kor
./ Rakellenes Liga

Pataky Noikar marcius 1-en Tavaszi hangversenyet, mig okt6ber 4-en az 6szi hangversenyet
tartja az 1-es teremben.

Kobanya Ferfikar ebben az evben is fellep a X. keruleti
Plebaniatemplomban, valamint ket keruleti szocialis otthonban.

K6r6si Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont Munkaterve 2014

Feltamadott Krisztus

Oldal

13

Egressy Beni Nota es Zenebaratkor ebben az evben is ket n6tadtHut6nt szervez a notaszeret6
kozonseg reszere, Mate Ottilia a Magyar nota napja alkalmabol marcius 1-en, valamint
majus 10-en.

Kobanya Fot6klub 2014 decembereben Farkas Laszlo egyeni kiallftasa nyilik a Galeriaban,
valamint a klub havonta uj alkotasokkal mutatkozik be a Folyosogalerian.

Tamasi Aron Szekely Hagyomany6rz6 Nepdalkor ebben az evben is tobbszor fellep az
brokzold Nyugdfjas Klubban.

IFELORE: lfjusagi Els6segelynyujt6k Orszagos Egyeslilete Minden honap elsa szerdajan
16.30-20 ora kozott tartjak foglalkozasaikat. Az ev saran tobb alkalommal is szerveznek
oktatast fels6 tagozatos es kozepiskolas diakoknak.
Kocsont klub: A K6banyai Csontritkulasos Betegek klubja, foglalkozasaikat minden honap
masodik csutortoken tartjak. Tevekenysegukhoz tartozik, hogy ismeretterjeszt6 el6adasokat
szerveznek a keruletben.

Stroke klub Harom eve alakult a Stroke betegek klubja, mely feladatanak tekinti a betegek
k6rhazon kfvuli rehabilitaci6jat. A szakmai hatteret a Bajcsy K6rhaz neurologusai, els6sorban

Dr. Kiss Judit pszichol6gus biztosftja. Foglalkozasaikat minden honap utolso keddjen tartjak
szakmai el6adok es meghfvott vendegek reszvetelevel.

AA klub: Az Anonim Alkoholbetegek klubja minden csutOrtok este tartja osszejovetelet.

K6borzeng6 Klub

A K6borzeng6 zenekar kethetente tartja klubnapjait. A zenekar hagyomany6rzesre,
nepzenenk hiteles, hangulatos es igenyes megsz61altatasara szovetkezett.

Az intezmeny helyt ad meg a Rakellenes Liganak, valamint az MSZOSZ Nyugdijas
Szervezetenek is.
Nyugdfjas klubok

A K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont at nyugdfjas klubnak ad helyet. A
Gardonyi Geza Nyugdijas Pedag6gus Klubnak, a Kobanyai Nyugdijasok Erdekvedelmi
Szervezetenek, a Harmat Nyugdijas Klubnak, a Kobanyai Nyugdfjasok Klubjanak, valamint
az Orokzold Nyugdijas Klubnak. Valamennyi klubnak egyontetU celja, a szabadid6 hasznos
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eltoltese, a rekreaci6, ismereteik b6vitese, kulturalis programok szervezese, melynek jelent6s
k6z6ssegformal6 ereje van. lly m6don vesznek reszt tobbek k6z6tt a Noszta/gia ber/et
el6adasain, valamint rendszeres latogat6i rendezvenyeinknek is, valamint kirandulasokat,
muzeumlatogatasokat szerveznek.
Kobanyai Nyugdijasok Akademiaja
Evnyit6- Dr. Jaszberenyi J6zsef {ZSKF KMI): Az internetes k6z6ssegi kommunikaci6 el6nyei es
veszelyei (marcius 5., szerda 15.00)
Sulyok Tamas: Okostelefonok az id6sek szolgalataban (marcius 19., szerda 15.00)
Veresne Dr. Balint Marta: Zsirok es olajok az id6sek taplalkozasaban (aprilis 2., szerda 15.00)
Dr. Jaszberenyi J6zsef: A j6v6 varosai (aprilis 16., szerda 15.00)
Dr. Molnar Krisztina: Mesek, meseterapia, feln6tteknek, gyerekeknek (aprilis 30., szerda
15.00)
Kovacs Gyorgy: Kozossegteremtes id6skorban (majus 14., szerda 15.00)
Dr. Jaszberenyi J6zsef: Harom ev, ami megrengette a vilagot (majus 28., szerda 15.00)

(a magyar sport legfenyesebb eveinek tarsadalomtudomanyi hattere)
ldosiigyi t~m«ks rendezvenyei
Nyugdljasok Olimpiaja (kiiras: marcius, lebonyolitas: szeptemberben)
Kobanyai Nyugdljasok Helytorteneti vetelkedoje (majusban kiiras-okt6berben lebonyolitas)
Okt6ber 1. ldosek Vilagnapja lehetseges fellep6k: Torekves Tancegyuttes, Tutta Forza, Kro6
Gyorgy lskola fuv6s zenekara, Pataky N6ikar, Valaszut Tancegyuttes, Szent Laszlo es Zrinyi
Gimnazium musical studi6janak musora

b) MOsorqs rendezvenyek; .programok
Egeszsegmegorzes

Az egeszsegtudatossag szemleletm6dja hazankban is el6ret6rt, reszben a megnovekedett
betegsegek kapcsan, reszben a preventiv, megel6z6 szemlelet er6s6dese miatt. Az emberek
igenylik a tajekoztatast, keresik az olyan rendezvenyeket, ahol kerdeseikre valaszt kaphatnak.
Az Egeszsegnapok is ezt a celt tUzik ki: segiteni az eletmin6seg javulasat, konkret etrendi es
eletm6dbeli szaktanacsokkal szolgalva. Hasznos lepesr61 lepesre vezetni a hallgat6t,
erdekl6d6t, hogy a mindennapokban is alkalmazni tudja a hallottakat. Az egeszsegugyi
el6adassorozat, valamint az egeszsegnapok e teren adhatnak ujabb ismereteket,
motivaci6kat a megoldasokat keres6 polgaroknak K6banyan es kornyeken. 2014. februar 17tel indul T6th Gabor elelmiszeripari mernok eloadassorozata, mely igen kedvelt a K6r6si
kozonsege koreben, lehet6seg szerint a sorozatot 6sszel is szeretnenk folytatni. 2014.
marcius 22-en es okt6ber 18-an szervezunk Csalcidi egeszsegnapot a K6r6siben.
2014-ben immar 6t6dsz6rre kerul megrendezesre augusztus 30-31-en a Vegetciricinus
Fesztivcil.
1smeretterjesztes
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Kreatfv zenei foglalkozasok
Ferge Bela zenetanar sorozata (2014. 6sz)

Kepzomuveszeti eloadassorozat
Dr. Reisinger Janos irodalomtortenesz sorozata. (2014. 6sz)

Gyerekprogramok
Gyermekprogramjaink valtozatos tfpusuak, tobb helyszfnen is varjak a latogat6kat. Az
intezmeny kiemelten kezeli a csaladokat es kfnal minel tobb szabadid6s, rekreaci6s es
kulturalis alkalmat, amelyen a csaladtagok egyutt vehetnek reszt.

Programtfpusok:
•

Kornyezeti kulturat, ismereteket fejleszt6 programok (OKO NAP: jatekok, vetelked6k,
el6adasok).

•

Preventfv, egeszsegtudatos neveles tamogatasa sportprogramok, egeszsegnapok,
vetelked6k reven.

•

Szabadteri rendezvenyeken, fesztivalokon interaktfv programok gyermekeknek, hogy
ne csak nez6k, hanem szerepl6i is legyenek a nap esemenyeinek.

•

Szunidei programok kereteben nyari szaktaborok es napkozis tabor a gyerekek aktfv
reszvetelere epftve.

•

Jatekos, nevel6 zenei ismeretterjeszt6 el6adasok.

•

Kreatfv jatsz6hazak.

•

Keruleti helytorteneti gyujtemeny gyermekprogramjai, helytorteneti vetelked6k,
kiallftasok.

•

Keruleti szintl.i unnepsegeken val6 aktfv reszvetel (pl. Kolteszet Napja), eel a helyi
hagyomanyok apolasa, ujjateremtese, a helyi identitastudat meger6sftese.

•

Vizualis muveszeti neveles, vizualis muveszeti ertekek bemutatasa (Kiallitasok,
szakkorok, versenyeken val6 reszvetel).

•

El6ad6 muveszeti neveles (szfnhazi el6adasok, szfni tanoda, tanctanfolyamok).

Nyilvanval6an a nagykozonseget els6sorban a bemutat6k erdeklik - valamennyi muveszeti
terulet vonatkozasaban - mfg a muhelymunka, amely szinten kiemelked6 fontossagu az
alapszintl.i muveszeti oktatasban, csak egy szuk alkot6i csoportot es a koret erinti.

Csalac.fi pr,ogramok
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Esemenysorozatunk celja, hogy k6z6s muveszeti elmenyt nyujtson a szi.ileikkel a
gyermekeknek. A rendszeres programok reven a gyermekek szocializacios folyamataiban
pozitfv elmenykent epi.il be a kultura. A meghfvott zenekarok, e16ad6k, tarsulatok tovabbra is
a mufaj elvonalab61 keri.ilnek ki, ezaltai is novelve a latogatottsagot, az erdekl6dest,
intezmenyi.ink keri.ileti elismertseget.
Gyermekszlnhazi eloadasok

Musorainkkal keruleti lehet6seget biztosftunk az iskolan kfvuli neveles szamara, segftve ezzel
a pedagogusok munkajat. Az 6vodas korosztalynak sz616 ,Hetszlnvirag" es az iskolasok
reszere szervezett ,Hetedhet" berletsorozatokat felevente 6 el6adassal tervezzuk.
Berletsorozatainkban a babel6adas, az el6 szerepl6s mesejatek, a tancjatek, a zenes el6adas
es a gyermekkoncert is egyarant megtalalhat6, fgy repertoarunk nem csak ertekes programot
kfnal, de valtozatos is.

Celunk, tovabbra is, hogy a k6banyai gyermekek, aktfv szfnhazba jar6, kulturaszeret6 es ert6
feln6ttekke valjanak.

Berletes eloadasok 2014. evben
Tavaszi eloadasok:

Piros eserny6 mesejatek
Nyakiglab, Csupahaj, Maleszaj- mesejatek
Hagymacska- marionett babjatek
Pottom Panna- tancszfnhazi eloadas
Vuk- zenes mesejatek
Titita zenes eloadas Novak Peterrel.

Oszi eloadasok:

Micimack6- mesejatek
Tobbsincs kiralyfi- Magyar Nepmese szfnhaz
Katang zenekar koncertje
Furulyas Palko- Kolompos egyuttes szfnhazi e16adasa
A tlicsok es a hangyak mesejatek
A kiskakas gyemant fel krajcarja
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Koszirmocskak babcsoport- felevi bemutat6 (junius)
Gyermekkoncertek
Halasz Judit koncert (februar 15.)
Farsangi jelmezbal es farsangi jatsz6haz (februar 22.)
Kolompos egyuttes tanchaza kezmuves jatsz6hazzal (aprilis, szeptember, december)
Alma egyuttes koncertje (aprilis 5.)
Malek Andrea- Korpas Eva gyerekmusora (okt6ber)
Jon a Mikulas- meseszinhaz (december 5.)
Ghymes gyermekkoncert (december 6.)
Jatsz6hazak
A 2014-es evben a tavalyi esztendoben kialakftott hagyomanyorzo foglalkozasokat tovabb
kfvanjuk vinni kiegeszftve egyedi valamint uj otletekkel. A termeszetes es a modern
alapanyagok keveredeset felhasznalva.

Megtartjuk a legkedveltebb es leglatogatottabb programjaink soraban a Jeles napokhoz
fUzodo jatsz6hazainkat, valamint folytatjuk a gyerekprogramokhoz, illetve szabadteri
rendezvenyekhez kotott kezmuves foglalkozasokat is.

lden szeretnenk megval6sftani az Oko kezmuves napot. Ez a nap a termeszetes anyagoke es
az ujrahasznosftase lesz, a kornyezettudatossagra neveles jegyeben. A gyerekek reszere
temahoz illo mesejatek, oko jatsz6haz, rejtvenyek, jatekok, a felnotteknek eloadasok,
bemutat6k szfnesftenek a programot.
Kiemelt szerepet kap iden is a Halmajalis, Kobanyai Gyermeknap, a Szent Laszlo Napok.

Farsangi jatsz6haz- ahol farsangi kiegeszft6ket es teiUzo hangszert keszftlink, melyeket aztan
ki is pr6balhatnak a resztvevok. {2014. februar 22.)
Marcius 15-i tortenelmi jatsz6haz - Kolompos koncert utan tematikus jatsz6hazzal: kreatfv
zaszl6festesre es huszarbab keszitesre varjuk a gyerekeket. (2014. marcius 15.)
Husveti jatsz6haz- melyen mini tojasfat es tojastart6 figurakat keszftlink. (2014. aprilis 13.)
Halmajalis az 6hegy parkban - egesz napos tematikus jatsz6haz, melynek soran a halas
temat jarjuk korul. (2014. majus 1.)
Oko kezmuves jatsz6haz- a Madarak es fak napja alkalmab61. {2014. majus 11.)
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Ujhegyi Szabadteri Gyereknap - Egzotikus jatsz6haz, tavoli tajakon utazunk. Kezmuves
foglalkozasok es vetelked6k varjak a csaladokat. (2014. majus 25.)
Szent Laszlo Napok- lovagkori tematikus jatsz6haz egesz nap {2014. junius 28-29.)
SzUreti jatszohaz
szeptember 27.)

kezmuves

foglalkozassal,

sz616preselesset

mustk6stol6val.

(2014.

Halloween - delutan toklampas faragast es felvonulast tartunk a Rotenbiller parkban. (2014.
okt6ber 31.)
Ill. Adventi fesztival a K6rosiben - Adventi
ablakdfszeket alkotunk (2014. november 30.)

kezmuves foglalkozas,

melyen csodas

Mikulas-napi jatszohaz es Ko-szirmocskak- babel6adas a Kosziben. (2014. december 5.)
Jezuskat varjuk- Onnepi jatszohaz - ajandek-, es karacsonyfadfsz keszftes. (2014. december

24.)
lrodalrrii estek, kamara ei{Sadasok

Budapesti Kamaraszfnhaz- Ericsson Studio:
cs.A.J. (CSakAzertisJatek)

A Shakespeare bsszes Rovidftve, valamint a Gorogok bsszes Regei es Cselekedetei (G.O.R.CS)
tril6gia 3. darabja, a CSakAzertisJatek.

Katona Jozsef Szlnhaz I Kamra

Tadeusz Slobodzianek: A Ml OSZTALYUNK
Szerepl6k: Palos Hanna, Pelsoczy Reka, Bodnar Erika, Denes Viktor, Takatsy Peter, Rajkai
Zoltan, Ban Janos, Szacsvay Laszlo, Ujlaki Denes, Haumann Peter
Rendez6: Mate Gabor
lrodalmi E~ek

a K6 Cafe Gaferiaban

Nemeth Sandor Hangok Buvoleteben c. vers-es pr6zamond6 estje (2014. januar 21.)
Gyulai Zsuzsa "Hany het a vilag? Te bolond" c. ona116 musoros estje {2014. marcius 18.)

A Kolteszet Napja alkalmab61 a Kobanyai frok, Koltok EgyesUietenek megemlekezese a
Holokauszt 7o. evfordulojarol. Szerkeszt6, musorvezet6: K6ves Istvan (2014. aprilis 15.)
A Krudy Gyula lrodalmi Kor bemutatkozasa. Hazigazda: K6ves Istvan (2014. majus 20.)
Verbai Lajos helytorteneti eloadasai (2014. aprilis- majus)

Szalon

K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont Munkaterve 2014

Oldal19

A cet hogy a keri.iletben egy uj alkot6 kozosseg alakuljon (nem kepz6muvesz) me!ynek celja,
hogy a k6banyan lak6, a meghivott muveszek a keri.ilettel valamilyen kapcsolodasi ponttal (itt
szi.ilettek, tanultak, nevelkedtek, hazasodtak, szi.il6k, nagyszi.il6k stb.) lehet6seget teremtsi.ink
egy kotetlen barati talalkozora- beszelgetesre, gondolatcserere.

KULTUR Kaszin6
A Korosi helyen a mult szazad elejen Kaszin6 alit. Ennek tortenetet, konyvek es film 6rzi.
Olyan lokalpatriotak hoztak letre, akik a korabeli kozeletben szamftottak, mesteremberek,
tanitok, orvosok. Ezert szeretnek itt a Korosiben utjara indftani egy olyan kozossegi
gondolkodast segft6 programot, amely a Szechenyi-fele "Kaszin6", "Egyletek" szellemiseget
probalja eloterbe helyezni. Ahol a kreatfv gondolkod6 emberek velemenyt csereltek,
kozossegi.ik fejlodese es sajat maguk fejlesztese celjab61. Tervezett resztvevok szama: 50 fo
/dopant: 2014. szeptember 17.

a

Podium eloadasok, beszelgeto estek, kozonsegtalafkoz6k KOSZIBEN
lrodalmi es beszelget6 estek kereteben egymasra talalhat az el6ad6/szerz6/muvesz es
kozonsege.

Muller Peter: Ferfielet, noi sors. lnteraktfv eloadas, konyvbemutat6 (februar 7.)
Muller Peter legujabb konyvenek bemutat6 eloadasa

Kankan harmasban, de kie a nyakek?
Zenes boh6zat ket reszben orokzold dalokkal (2014. marcius 23.}
Kival6 poentfrozassal es bonyolult parbeszedekkel megfrt vfgjatek, amely elrepft minket abba
az idobe mikor Molnar Ferenc es N6ti Karoly zsenialis frasait olvashattuk.

"Minket nem lehet elfelejteni"
Bodrogi Gyula es Voith Agnes zenes show musora {2014. osz)

Karafiath Orsolya estje (2014. majus, november)
Karafiath Orsolya estjeinek vendegei a magyar kozelet neves zeneszei, szfneszei. Beszelget6
tarsak: Kane Zsuzsa, Rudolf Peter
MESEK A SUGOLYUKBOL (2014. szeptember) Tarr Mari mesel kozremukodik: Dunai Tamas
Tarr Mari mondja el tarteneteit, ahogyan a szfnpadot kulonleges szogb611atja. Akikr61 meset:
Mensaros Laszl6, Darvas Ivan, Latinovics Zoltan, Ruttkai Eva, Markus Laszl6, Pager Antal,
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To/nay K/6ri, Huszti Peter, Piros 1/dik6. "Az emlekezes gyerty6it szeretnem meggyujtani a XX.
sz6zad nagy muveszei e/6tt, akikkel j6 sorsom osszehozott."

Kanizsa J6zsef szerzoi estje (2014. szeptember)
Rita's end- szlnjatek (2014. november)
lfjusagi ellSadasok
Gyermekszinhazi berletsorozatunkat kiegeszitve ifjusagi eloadasokat szerveziink fels6
tagozatos, illetve kozepiskolas diakok reszere. Olyan ifjusagi el6adasok bemutatasat
tervezzuk, amelyek kapcsol6dnak az iskolai tananyaghoz (irodalmi, tortenelmi).
Eloadasok kivalasztasa folyamatban (Orkeny Istvan- T6tek,)
Eloadas kozepiskolas csoportoknak

Befogad es kitaszlt a vilag!
Francois Villon est Macsai Pal es Huzella Peter el6adasaban. (aprilis)

Ady est (november)
Foldes Laszlo (Hobo) Kossuth-dijas muvesz el6ad6i estje.

Nosztalgia Szinhazberlet
2014. februar 16. vasarnap 15.00
NOSZTALGIA SZiNHAZBERLET
Koruti Szinhaz
So6ky Margit-Galambos Zoltan: KATYI
So6ky Margit regenyeb61 frta es rendezte: Galambos Zoltan

2014. marcius 2., vasarnap 15.00
Budapesti Bulvarszfnhaz
Ray Cooney: DELUTAN A LEGJOBB, AVAGV A MINISZTER FELRELEP
komedia ket felvonasban
Rendezte: Straub Dezso

2014. aprilis 13., vasarnap 15.00
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Spirit Szfnhaz
Vajda Panni: SZERELMEK AZ EGBOL
Romantikus vfgjatek 2 reszben
Rendezte: Kiraly Attila

2014. aprilis 27., vasarnap 15.00
Gergely Theater
Fenyes Szabolcs, Szecsen Mihaly, Szanto Armand: PAPRIKAS CSIRKE
Rendezte: Gergely Robert

Oszi berletsorozat lehetseges eloadasai:
Oscar- Had a produkcio,

bt No- Szaguldo Orfeum, Mezftlab a parkban -

Koruti Szfnhaz,

I<Qracertek
Ujevi Koncert {2014. januar 4. 19:00)- Tutta Forza zenekar
Rock koncert {2014. marcius 1. 20:00)- Korall Forever zenekar
Nonapi Koncert {2014. marcius 8. 19.00)- Revesz Sandor
Filmslagerek a Tutta Forza el6adasaban (2014. marcius 28. pentek 19.00)
Ruzsa Magdi koncert (2014. majus 1.)

loran koncert {2014. okt6ber)
Adventi koncert {2014. december 6.)- Harcsa Veronika
Francia Szerelem- Horgas Eszter es a Tala mba Egyuttes koncertje
Retur- Malek Andrea Band

aumor
Humorest- Stand up comedy (2014. januar 17.)
Dolak Saly Robert- Stend up el6adasa (2014. junius 29.)
Galla Miklos homorestje (2014. oktober)

c)

Nagyrendezveny~k
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Cseh Tamas Nap (2014. januar 18.)
A masodik alkalommal megrendezett programban harem kateg6riaban meghirdetett legjobb
alkot6k mutatjak be palyazatukat egy galaest es kiallftas kereteben. A rendezveny orszagos
ismertseget vfvott ki maganak es a palyazatok szama megkozelitette a szazat.

Faklyas felvonulas {2014. marcius 14.)
Conti Kapolna- Magyar Oltar- Rottenbiller Park
Szabadteri tanchaz a KOSZI elott, kfser a Zagyva banda
Kobanya tobb szallal kothet6 az 1848-49es forradalom es szabadsagharc esemenyeihez illetve
neves es nevtelen h6seihez. Az akkori tortenelmi esemenyekre emlekezve minden evben
f6k/y6s felvonu/6son vesznek reszt a kerulet fiataljai es polgarai. Az impozans latvany mellett
iden a hangulatos tanchaz is szfnesfti a megemlekezest.

1848-49•es 'Forradalom es S~ab,ad~gharc megemleke~es {2014. mardus 15.)
Marcius 15-en delelott 9.30 6rakor iinnepi megem/ekezes az 1848-49es forradalom es
szabadsagharc 165. evfordul6ja alkalmab61. Az 1848-49-es forradalom es szabadsagharc
tiszteletere rendezett unnepseget kovetoen a Rottenbiller parkban es a KOSZI epUieteben
tortenelmi jatsz6haz es zenei programok kovetik.

Kl)rosi Csoma SfindorEmleknap (2014. marcius 27~)
A k6banyai onkormanyzat es a nagy tud6s es kutat6 nevet visel6 intezmeny e napon
tudomanyos eloadasokkal, zenei es irodalmi programokkal emlekezik meg a magyarsag egyik
nagy alakjar61. A r61a elnevezett setanyon szobra elott koszoruzasi unnepseggel zarul az
emleknap.

Kolte~etnapja a l(olte:~~t':J)Clrkban (2014. ap.rilis 11:)
2014-ben Jozsef Attila: Hull a level a farol cfmu verset szeretnenk jelbeszed utjan
,elmondani" - az erre az alkalomra meghivott - siketnema gyerekeknek es felnotteknek,
akik sajnos nem hallhatjak a verseket, az azokban rejl6 nyelvi csodak artikulalt valtozatait.
Segitsunk nekik azzal, hogy az 6 nyelvukon, a jelbeszed segftsegevel mondjuk egyutt J6zsef
Atttlaval, 11 ... elmegyek hat keresni, szeretnek mar szeretni'~
2014. aprilis 11-en 11 ora 11 perckor a helyszlnen, kerUieti ovodasok es iskolasok
kozremukodesevel adjuk elo, mondjuk el kozosen a verset.
A produkcioban kozremukodik: Weisz Fanni modell, Takacs Erika jel tolm;ks Sebo Ferenc
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nepzenekutat6, el6ad6muvesz, aki egyuttesevel avers enekelt valtozatat fogja megtanitani a
resztvev6knek.

Halmajalis (2014. majusl.)
Az 6hegy park ad otthont iden is majalisunknak. Vidamparkkal, kezmues jatszohazzal,
lacikonyhaval varjuk vendegeinket. Halaszlef6z6 versenyunket iden is megrendezzuk. A nap
programja:
Majusfa kitancolas a Torekves Neptancegyuttessel

Kovacsovics Fruzsina gyerekkoncertje
Marching Jazz Band
Papa Jazz Seven

Trio Trix artista produkci6
Kis-Hetret egyuttes gyerekkoncertje
Kobanyai Zenestudi6 koncertje
Ruzsa Magdi koncert

oko-nap (2014. n'lajusll.}
A program celja, hogy felhivja a figyelmet a kornyezettudatos gondolkodasra, eletmodra,
illetve annak fontossagara, hogy a gyermekeket minel kisebb korban el kell kezdeni nevelni a
kornyezettudatossagra.
Programok:
6kokviz, kreativ jatsz6hazak ujrahasznositott anyagokbol, kornyezetvedelmi filmklub,
tajekoztat6 alternativ elelmiszer-vasarlasi m6dokr61, civil szervezetek bemutatkozasa.
Alkot6i palyazat kiallitasa es eredmenyhirdetese harom kategoriaban:

•

Keszits hulladeknak min6s016 anyagokb61 ujra ertekes, hasznalhat6 targyat.

•

Otlet pet palackra - a kornyezetedben fellelhet6 hulladek pet palackb61 keszits
egy ujragondolt targyat.

•

Otlet sores dobozra - a kornyezetedben fellelhet6 hulladek sores dobozb61
keszits egy ujragondolt targyat.

Tovabbi programok:
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10.00 Gryllus Vilmos koncert
15.00 Lim-Lom mese

Gyereknap (2014. majus 25.)

Az egesz napos program saran a szinpadi programok mel lett interaktiv csoportos jatekokkat
versenyekkel (perecev6 verseny, aszfaltrajzverseny, ugyessegi jatekokL kreatfv jatszohazakkal
is varjuk a gyermekeket, hogy ne csak nez6i, hanem aktiv resztvevoi is legyenek az
unnepnek. !den a programsor zarasakent mar utcabalt is tervezunk a K6banyai Zenei Studio
novendekei kozremukodesevel.

Tribute-park (2014. jUnius 1.}

Nyarnyito napunkon olyan dallamok csendi.ilnek fel, melyek a nemzetkozi zenei elet
meghatarozo egyi.itteseinek szerzemenyei. Olyan fiatalokbol allo zenekarokat invitalunk az
6hegy parkba, akik a "nagyok" hangzas-, valamint latvanyvilagat varazsoljak K6banyara. A
programot palyazatbol szeretnenk megvalositani. K6zremukod6k:
Station U2 - U2 tribute, Slick - Pearl Jam tribute, Experience - Jimmy Hendrix tribute,
Erospista, avagy a magyar csili - RHCP tribute, Reckless Roses - Guns n' Roses tribute,
AB/CD- AC/DC tribute

A nemzeti ernlekezet napja (2014. junjus 4.)

A megemlekezeshez kapcsolodoan a k6banyai onkormanyzat, a Szent Laszlo Kiraly Alapftvany
az Erkolcsi Szellemi Megujulasert es az intezmeny "Nekem hazam" dmmel versmondo
versenyt hirdet ebben az evben is es a legjobbak az i.innepseg k6zremuk6d6i lesznek.

Junius 27-hez legkozelebb es6 hetvegen egy negy napos rendezvenysorozatra varjuk K6banya
lakossagat. Az els6 napon dfsztesti.ileti i.iles alkalmaval keri.il sor a kitl.intetesek atadasara. A
templomkertben felallftott ket szfnpadon koncertek, kezmuves foglalkozasok, jatszopark,
kisvasut, kezmuves kirakodo vasar varja a csaladokat. Ezeken a napokon az erdekl6d6k buszos
varosnezes saran megtekinthetik K6banya ertekeit.
Tervezett fellep6k: Balazs Feco es a Koral, Voros Istvan, Dolly Roll, Dolak Saly Robert,
Makam egyuttes, Biro Eszter, Tutta Forza, Orosz Zoltan es zenekara, Gymes.

Kobanyan szol ~Blues (2014,augusztus 20.)
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Az ,Augusztus 20. Kobanyan sz61 a blues" dmu hagyomanyteremt6 cellal megszervezett
programnak az 6hegy park ad helyszfnt. A delutan kezd6d6 a magyar zenei elet meghataroz6
alakjai lepnek szfnpadunkra.

Rendvedelmi nap (2014. augusztus 30.)
A hat eves multra visszatekint6 rendvedelmi napa resztvev6k es a latogat6k ertekelese szerint
Budapest legnagyobb ilyen jellegu bemutat6ja. A nap folyaman lesz tUzoltasi- es muszaki
mentesi bemutat6, betekintest lehet nyerni, tobbek mellett a Keszenleti Rend6rseg eletebe, a
Magyar Honvedseg harcaszati eszkozparkjaba, de lathat6 lesz a F6varosi Buntetesvegrehajtasi lntezet Muveleti Osztalyanak bemutat6ja is. A harcaszati, helikopteres
bemutat6, a rend6rkutyas es Iovas programok mellett a szfnpadon zenei koncertek,
gyermekmusorok is szerepelnek a kfnalatban.

l\l)o~du1j nap! (2014; augusztus

:31.)

Augusztus 30-an, vasarnap 3. alkalommal kerul megrendezesre a Mozdulj velunk! Mozgas
nap, amely egy kival6, ingyenes lehet6seg a Kosziben meghirdetett mozgasos tanfolyamok
kipr6balasara. Remelhet61eg segftseget nyujtunk fgy a szul6knek es a gyerekeknek
kivalasztani a megfelel6 mozgasos format, osszehasonlfthatjak, melyik a legjobb szamukra,
hiszen egy helyszfnen, ugyanazon a napon tapasztalhatjak meg mindegyiket. Ujdonsagkent es
figyelemfelhfv6kent 6sszek6tnenk ezt a rendezveny egy kis 6r6mzenelessel a Koszi el6tti kis
teren. Ehhez palyazatot frunk ki meg a tavasz folyaman, kis osszegu reszveteli dfjjal.

Kobanyai Kozszolg.ilati nap (2014. szeptemberS.)
A Kobanyai Kozszolgalati Napot el6sz6r 2012-ben hfvta eletre K6banya Onkormanyzata az
onkormanyzati fenntartasu k6banyai intezmenyek, b61cs6dek, 6vodak, iskolak, cegek,
egeszsegugyi szolgalat, valamint a polgarmesteri hivatal munkatarsai reszere, azoknak, akik
onkormanyzati foglalkoztatottkent KOBANYAERT dolgozik. A nap folyaman sportversenyeken,
vetelked6k6n merk6zhetnek egymassal a resztvev6k es kulturalis programok szolgaljak
sz6rakozasukat

vm~ orszagos Mese(esztival Epltsunk varost! (2014. szeptember 13.)
Rottenbiller park
Mora Ferenc- Lechner Odon evfordul6 valamint a hagyomanyok szellemeben
Az en mesem mesekonyv 7. kotete, online mesekonyv
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lden, minden eddiginel tobb mese, kozel 1000 mese erkezett a felhivasra. Ez reszben a
nagyszamu internetes megjelenesnek, reszben a meseirokkal valo folyamatosa
kapcsolattartasnak koszonhet6.

Aradi Vertanuk (2014. oktober 6.)
Az onkormanyzat az 1849. oktober 6-an kivegzett vertanukra emlekezve minden evben az
Ujkoztemet6 48-as sirhelyek parcellajaban megkoszoruzza a 48-as honvedek tiszteletere
felallftott emlekmuvet.

Koccintos Fesztival (2014. oktoher 18.)
A koccintos amat6r neptanccsoport- akik hetente tartjak intezmenyunkben foglalkozasaikathagyomanyteremt6 fesztivalja, mely iden negyedik alkalommal kerl.il megrendezesre,
oktober 18-an. A fesztivalon lehet6seget kapnak a keruleti, budapesti es akar hataron tuli
meghivott csoportok a bemutatkozasra. A fesztival megrendezesehez azonban palyazati
tamogatas szukseges.

Megem"ekezes az.1956:.os· fc)rradillorn es szabadsagharc.S6. evfordulojarol.(2014~ okt6ber
23~)

A 2012-es evben tartott Onnepi megemlekezesen a kerl.ilet iskolai egy palyazati felhivas
nyoman Onnepi musorokkal keszultek es a legjobb osszeallitas bemutatkozott az Onnepl6
kozonseg el6tt. Az idei evben az Onnepi programot hasonlo modon szfnesfti az erre az
alkalomra keszul6 el6adas es azt kovet6en gyertyas menet indul, a Liget setanyon lev6
Kopjafahoz, ahol az emlekezes viragai mellett a mecsesek es gyertyak is emlekeznek a
tortenelmi esemenyre.

Nernzeti gyastnap (2014. f)()V~rubef4.)
Az elbukott 56-os forradalom martfrjainak jelent6s resze raboskodott a K6banyan talalhato
bortonben es tobbuket megtorlasul itt vegeztek ki. A tragikus tortenelmi esemenyek
szfnhelyen minden evben meltosagteljes megemlekezes kereteben koszoruzzak meg a
resztvev6k az onkormanyzat altai 2011-ben felavatott emlektablat es a kivegzettek emlekere
az unnepsegen helyezik el a resztvev6k viragjaikat es a mecseseket.

Advent Kopanycin (2014. detemb~r 3::6.)
Folytatva a tavalyel6tt megkezdett hagyomanyt - ismet megrendezesre kerul advent els6
hetvegejen, az Advent K6banyan c. rendezveny.
A harom nap alatt olyan programokkal kedveskedtlink vendegeink reszere, mely az egesz
csalad szamara nyujtott kikapcsolodast, feltblt6dest es lelki rahangolodast a kozelg6 Onnepre.
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lskolai rendezvenyek
A kerulet es Budapest altalimos- es kozepiskolaival egyuttmukodve, remelhet61eg iden is
nagy szamban helyt adhatunk a kulonboz6 iskolai rendezvenyeknek, kezdemenyezeseknek,
mind a Kosziben, mind a K6rosi termeiben.

d) Palyazatok
A kozmuve/6desi intezmeny forrasteremt6 lehet6segeinek b6vitesere els6sorban az
onkormanyzat altai kiirt palyazatok, a Nemzeti Kulturalis Alap (NKA) palyazatai es az unios
forrasok {TAMOP, TIOP} adnak lehet6seget. Az intezmeny reszt vesz a TAMOP-3.2.12-12
,KULTURALIS SZAKEMBEREK TOVABBKEPZESE A SZOLGALTATASFEJLESZTES ERDEKEBEN"
cimu palyazaton, amely lehet6seget ad kollegaink szakmai kompetenciajanak. A kepzesek
ingyenesek legyenek a resztvev6 szakemberek szamara.

A tovtibbi ptilytizati forrtisok eleresehez a ptilytizati tevekenysegiinket az altibbi strategia
alapjtin kivtinjuk folytatni:
./

Palyazatfigyeles .

./

Bels6 palyazati rendszer kialakitasa es mukodtetese .

./

Palyazati lehet6segek megismerese es megismertetese .

./

lntezmenyi strategiahoz igazodo palyazati terv keszitese .

./

Palyazatok ira sa- fenntartoi egyuttmukodes tudatositasa .

./

Reszvetel palyazatokban- keruleti, f6varosi es regionalis egyuttmukod6
partnerek bevonasa, konzorciumi partnerseg.

TAMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 - fenntartas 9 intezmennyel az Budapest F6varos X.
kerlilet K6banyai bnkormanyzat tamogatasaval.

Egyi.ittmukodo
intezmenyek

program

alkalmak szama

h~tszam

szakmai
megval6sit6

Gezenguz 6voda

ldentitasneveles
K6banyan

3x3 6ra

30 f6

Kalman,
Buzas
Ramona,
T6th
Nagy Krisztina

Harmat Altalanos lskola

Jeles napok

3x3 6ra

180 f6

Matrai Livia
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Ear Master
zenetanftas
Korus programok

Janikovszky Eva Altalanos
lskola

dramapedagogia
szakki:iri:ik- 2 csoport

3x3 ora

Gajzer Edit

3x3 ora

Vizy Judit

24 * 2 ora/csoport

36 f6

8 nap

100 f6

Katona Zsuzsa

nyari tabor

Janikovszky Eva Altalanos
Is kola
0116i
uti
Tagintezmenye

nyari tabor

8 nap

10 f6

Katona Zsuzsa

Kroo Gyi:irgy K6banyai
Zeneiskola es AMI

Zenekari programok

3x3 ora

20 f6

Szell Rita

Maszoka 6voda

ldentitasneveles
K6banyan

3x3 ora

30 f6

Kalman,
Buzas
Toth
Ramona,
Nagy Krisztina

ldentitasneveles
K6banyan

3x3 ora

30 f6

Buzas
Kalman,
Toth
Ramona,
Nagy Krisztina

Szilady Aron Gimnazium
(Kiskunhalas)

mesefro,
szimbolumkutato
programok

3x3 ora

20 f6

Peter Mariann

Komplex Altalanos lskola

ldentitasneveles
K6banyan

3x3 ora

15 f6

Buzas
Kalman,
Toth
Ramona,
Nagy Krisztina

Szechenyi
Altalanos lskola

Istvan

TAMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 - fenntartas az Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai
bnkormanyzat tamogatasaval.
KUKK a Szechenyi Altalanos lskolaban, hetente 2x2 ora.
DOK foglalkozasok a K6r6siben, kethetente 3 ora.

TAMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017- megval6sitas
Kepzesben 2014-ben csak Kires Ilona es Abraham lldiko nem vesz reszt.
A helyettesftest Kekesi lbolya (a palyazat vegeig) es Joos Bence (2014. augusztus 31-eig)
vegzi.

Angol kezd6 csoport: Joos Tamas, Nagy Irma, Thurzo Katalin - heti 2x2 ora (vege kb. 2014.
majus)
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Angol kozephalado csoport: Buzas Kalman, Nagy Krisztina, Nador Tamas, Szigeti Monika,
Urban Adrienn- heti 2x2 ora (vege kb. 2014. oktober)
Angol halado csoport: Morassi Laszlo es Toth Ramona- heti 2 ora (vege 2014. majus)

kezdes

vegez

2013. januar

2015. januar

Edutus
F6iskola

2013. oktober

2014. oktober

Online marketing

Edutus
F6iskola

2013. oktober

2014. oktober

Nagy Irma

Kulturalis menedzser

Edutus
F6iskola

2013. januar

2014. marcius

Gy6rffy Laszlo

Kulturalis
min6segbiztosltas

BMK

2013*

Joos Tamas

lntenzlv angol

IH

2014.
augusztus

nev

szak

Buzas Kalman

M uzeu m ped agogia i
szakert6

Nagy Krisztina

Online marketing

Toth Ramona

is kola

2014.
augusztus

*Nem volt eleg szamu jelentkez6 a kepzes elindltasahoz
e) Janfolyamok, Jtepzesek

A K6r6si Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont igyekszik minden korosztaly igenyeinek
megfelelo tanfolyamokat, szakkoroket nyujtani klnalati palettajan. Hisszi.ik, hogy ezzel
novelji.ik Kobanya hirnevet es lakossag megtart6 erejet. Fentieknek megfelel6en a
tanfolyamok teri.ileten intezmenyi.inkben az alabbiakat tervezzi.ik:
A eel az, hogy a k6banyaiaknak es a kornyekbeli keri.iletekben lakoknak itt teremtsi.ik meg a
lehet6seget a szlnvonalas tanfolyamokon valo reszvetelre. Nagyon fontosnak tartjuk mind az
oktatokkal, mind a resztvev6kkel a szemelyes, kozvetlen kapcsolattartast, a mai nehez
gazdasagi kori.ilmenyek kozott mine! tobb ember meggyozeset, egyedi fizetesi megoldasok
megtalalasat.

Tanf9lyamok Korosi Csoma Sandor ~obciny~i
·Kulturalis.Kozpontban
( Szent Lasz f6 ter)
.
.
.

Gyermekek reszere

Showtanc studio, Akrobatikus rock and rolt Jatekos gyerekjoga
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Felnottek reszere
Angol nye!vtanfolyam, Szabas-varras, Tarsastanc, Hastanc, Zumba, Gyakorlatias j6ga, Hatha
j6ga, Csi Kung-Tai Csi, Pilates torna, Gerinctrening, Testformal6 n6i torna

Tanfolyamok A Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont- Koszi epl.ilethen
A legkisebbek szamara
Ringat6, Apr6 labak tornaja, ovis neptanc, balett, gyermekfitnesz, avis karate, jatekos angol

Az iskolas korosztalynak
babjatek, fitnesz, karate, taekwon-do, keramia foglalkozasok

A felnotteknek
kondicional6 torna, aquafitnesz, hatha j6ga, karate, kardrantas, keramia, ikonfestes

Eddigi kfnalatunkat b6vfteni kfvanjuk elmeleti es kreatfv tanfolyamokkal.

Tanfolyar:Ttok
Hazban

a Korosi

CSOR'la Sandor Kobanyai f<ulturafis Kozpont -:- Ujhegyi K6z6ssegi

Gyerekeknek
Kerekft6, Takewon-do, Ovis balett, Cassandra- karaktertanc, Hip-Hop
Felnotteknek
Zumba, J6ga, Hastanc, N6i konditorna, Pilates, Senior gerinctorna

f) Vi!ualis neveh~s, kiatfi,J~sok
A Galeria eves tematikaja: AZ IDOTLEN 100. E k6re igyekszunk a kulonfele temakat epfteni.
lgyekszunk megjelenfteni a multat es a j6v6t, az ember kulonfele megjelenesi formait,
els6sorban kepz6muveszeti mualkotasok menten, de ezen tul informalisan, az alkot6k
szempontjab61 a k6z6nseg szamara el6remutat6 iranyokat is bemutatni. A leend6 kiallft6k - a
mar meglev6, es eddig nem latott munkaib61 gyujtve, es/vagy 6szt6n6zzuk 6ket, hogy a kifrt
tematika menten - alkossanak ujabb muveket. A kiallftas f6 helyszfne a {3-as) Galeria,
amelybe 3-4 hetes id6szakra tervezzuk a kiallftasokat.
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Eselyteruletnek tervezzuk a Korgaleriat, am ely kamara kiallitasoknak ad lehet6seget.
A kiallitasok kivalasztasanal igyekeztunk eredeti a kozonseg szamara meg nem ismert anyagot
bemutatni.

Cseh Tamas Nap Kobanyan 2014. fot6- es video palyazatok "akci6 kiaiHtasa", valamint a

dalszovegek es Cs. T. tanitvanyok gyermekrajzainak kiallitasa. (januar 19 -22.)

A program sorozat inditasa kepen meg6rizzuk a mar hagyomanynak szamit6 -"alkot6i
teregeteseket", az iparmuveszetet tanul6 fiatalok szarnypr6balgatasait, a nagy presztizsu
Jaschik Almas Kepz6muveszeti Szakiskola, - MESTEREK ES TANITVANYOK XII. cimu,
kiallitasunkat. (januar 24- februar 28.)

"AKIT SOHA NEM ISMERTEK" MORICZ JOZSEF fest6muvesz kiallitasa. (marcius 21 - aprilis

16.)

"A FALU LELKE - FOTOK A FELEDES HATARAROL" Both Gyula marosvasarhelyi fot6s es

klubtarsainak kiallitasa. (aprilis 23- majus 24.)

"AZ ELFELEDETT MULT SZAZAD" cimmel Rumbai Istvan (1888-1974) k6banyai fest6muvesz

kiallitasa lesz lathat6. (junius 13- julius 4.)

A MAGYAROS SZECESSZIO MESTERE, Lechner Odon emlekkiallitas. (junius 13-julius 4.)
KorgaiE~ria

"IDOTLEN 100" CSAKI GYONGYI kepvarr6 kiallitasaval inditjuk az 6szi evadot. (szeptember 12

- okt6ber 4.)

"LXXX" cimu tarlatunk VERESS SANDOR LASZLO Munkacsy-dijas fest6muvesz a Magyar

Muveszeti Akademia tagjanak eletmuvet mutatja be. (okt6ber 17- november 15.)

IDOSIKOK cimmel a K6banyai Fot6klub kiallitasa (november 4- november 29.)
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"REKESZIDO 1/60" dmmel egy foto kiallftasra invitaljuk galeriankba. FARKAS LASZLO
fotografus eletmuvet mutatjuk be. (november 25- december 31.)
Ko Cafe Galeria
Olyan "naiv-muveszeti" bemutat6 ter es talalkoz6hely, mely havi rendszeresseggel nyujt
amat6r alkot6k szamara bemutatkozasi lehet6seget.

Feith Balint a 2013 Cseh Tamas Emlekest 1. helyezettjenek RETROmantika c. egyeni
fot6kiallitasa. (januar 7.- februar 3.)

Tlmar tbolya amat6r fest6muvesz Viragaim vilagai c. egyeni festmenykiallitasa (februar 4. februar 25.)

Land Art projektbemutat6 es fot6kiallltas (februar 26.- marcius 5.)

Matolcsi Beata Nepmuveszeti inspiraci6k, viselt szimb61umok c. egyeni kiallitasa (marcius 6.
- marcius 26.)

Papp Krisztina es Bujtor Beatrix "A no ketszer" c. festmenykiallitas (marcius 27.- aprilis 16.)

Kovacs Dora Urbanus terek c. egyeni rajzkiallftasa (aprilis 17.- majus 7.)

Az OKO Napra beerkezett palyamuvek kiallitasa (majus 8.- majus 14.)

German Huarachi boliviai fest6muvesz egyeni kiallitasa (majus 15.- junius 11.)

Szivarvany lskola "Videki elet - varosi elet" c. projektbemutat6 kiallltasa (junius 12. -julius
28.)

Mesefesztival illusztraci6s palyazatanak bemutat6 kiallitasa (szeptember 13.- okt6ber 1.)

Gerje Alkot6kor csoportos festmenykiallltasa (okt6ber 2.- november 5.)
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Papp Anita Gyongyvarazslat c. ekszerkiallftasa (november 6.- december 3.)

Kozma Lajos Faipari Szakkozepiskola Dekorator tagozatanak csoportos kiallftasa (december
4.- januar 7.)

Vasutmodell kiallftas (2014. aprilis 4-6.)

g) UJHEGYI I<OZOSSEGl HAZ

A mult ev saran elkezdett kozossegepltest kivanjuk folytatni. Egyreszt a mar stabil,
torzsvendegeink megtartasa, masreszt uj, potencialis latogat6kat kivanunk elerni. Leend6
programjainkat meg kivanjuk er6siteni, ezaltal szilardabba teve eddigi klienturankat. A
folyamatos igenyfelmeresek altai szamos elkepzelest fogalmaztunk meg, melyek az itt elok
kozossegbe integralasara helyezik a hangsulyt. Ezen gondolatok adjak gerincvonalat
Kozossegi hazunk 2014-es programjainak.

Celjaink:
- kozossegteremtes,
- kozossegi kapcsolatok b6vitese,
- kozossegi reszvetel fejlesztese.

A szakmai feladatok tervezesenel figyelembe kell venni:
-a lak6telepen el6k igenyeit, elvarasait,
- az altalunk megfogalmazott tevekenysegek ,piackepesseget",
- a korzetben meglev6 hasonl6 szolgaltat6k es szolgaltatasok koret,
- sajat lehet6segeinket, er6forrasainkat es infrastrukturank jelenlegi helyzetet.

Ezen kivUI figyelembe kell venni, hogy a szakmai koltsegeken kivul az intezmenyegyseg
uzemeltetesi koltsegeit is reszben a befoly6 bevetelekb61 kell finansziroznunk.
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.--------------------------------------------

-----------

Gyerekekenk
A tanfolyamaink :

taekwon-do, ovis balett, cassandra, hip-hop, kerekit6, ovis balett, ovis matek jatekos
foglalkozasok, Angol baba-mama klub
Meseszinhazi el6adasok ovisoknak, kisiskolasoknak.

Felnott programok :

Tancos szombat delutan
senior gerinctorna, zumba, j6ga, n6i konditorna, pilates, nyugdijasok tornaja, tarsastanc
tanfolyam hastanc

A csaladok szamara vasarnapi napokon csaladi hetvegeket szervezunk. Ezek komplex
programok melyek a befogado es aktlv szemelyt egyarant kivanjak. (e16adasok, zenes-csaladi
jatsz6hazak)

Gyereknap- Ujhegyi banyat6nal

Helytorteneti, valamint ismereterjeszto eloadasok kl.ilonboz6 temakorok menten
Kiallltasok
lrodalmi estek- Ujhegyi ir6k-kolt6k

Taborok

Ovis balett
Cassandra dzsessz-balett

Klubok

Ujhegyi nyugdijas klub
Nyugdijas kartyaklub
Reformatus kozosseg
Ezustkoruak tornaja
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Mozgasfejleszt6 foglalkozasok
Egeszseg klub

Egyeb programok
Helyet biztositunk a kornyeken talalhat6 6vodak, iskolak csoportjai szamara, mozgasos
kepzeseik, tevekenysegeik zavartalan lebonyolitasahoz.
vasarok

Berbeadasok
ceges rendezvenyekre, csaladi osszejovetelekre
h) Helytortt~neti ~yujtemeny
Alapfeladataink 2104-ben valtozatlanok. A gyujtemenyi anyag meg6rzesen tul, kiemelt
feladatunk a K6banya multjar61 felhalmozott ismeretek tovabbadasa, az azokhoz val6
hozzaferes szeleskoru biztositasa. Az ev folyaman az elhelyezesi korulmenyek varhat6an nem
javulnak, es mivel a bels6 lehet6segeket az elmult evben maximalisan kihasznaltuk, az iden a
szinten tartasra torekszunk. Termeszetesen, szeretnenk ebben az evben is gyarapftani az
allomanyt, novelni a feldolgozottsagot.

eel: a helyi identitastudat erositese

•

A szakmai munka gerincet ebben az evben is az 6vodai-, altalanos iskolai es
kozepiskolai csoportoknak, helyi kozossegeknek, egyeni latogat6knak a latvanytarban
t6rten6 fogadasa es tarlatvezetese jelenti.

•

,,(Jj temakent" feldolgozasra kerulnek a 11. Rak6czi Ferenchez k6thet6 k6banyai
esemenyek, a Pet6fi csalad es K6banya kapcsolata, irodalmi multunk, a mozizas es a
gepjarmugyartas helyi hist6riaja.

•

Erdekesen, szfnesen, az eddigiekhez kepest "masfajta m6don" mutatjuk be
hagyomanyos megemlekezeseinket, a K6r6si Csoma Sandor Emleknapon, a nemzeti
Onnepekhez kapcsol6d6an.

•

Segedanyag keszul az iskolak szamara a holokauszt aldozataira val6 melt6 emlekezes
segftesere. (Szthelo Gabor k6banyai evangelikus segedlelkesz gyermekment6
munkajanak a bemutatasa, a k6banyai csillagos hazak, KPK-KHGY kozos palyazat)

•

Ebben az evben is csatlakozunk a

•

Nyflt napot tartunk a K6banyai Szt. Laszlo Napokon, helytorteneti satrat mukodteti.ink

II

Budapesti 100 eves hazak" akci6hoz
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•

Nyflt napot tartunk a Kulturalis brokseg Napjan

•

lnternetes ismerteta osszeallftasa es kozzetetele a szabadteri teglakiallltashoz
kapesol6d6an

•

Kihelyezett kiallftasokat (foglalkozasokat) rendezunk oktatasi intezmenyekben,
keruleti rendezvenyeken, tematikus helytorteneti elaadasokat tartok

•

Helytortenethez kapesol6d6 elaadassal reszt vallalunk a Kabanyai Pedag6giai Napok
szervezeseben Folytatom a kiemelkeda kabanyai pedag6gus eladeink munkassaganak
bemutatasat (Katedra)

•

Kihelyezett minitarlatotokat rendezunk be a Karosi Kulturalis Kozpontban leva
"Helytarteneti ablak" -ban, itt megpr6baljuk helyi gyujtak anyaganak bemutatasat is

•

Reszt vallalunk a "Kabanya kalendarium 2015." szerkeszteseben

eel: allomanymegorzes

•

Egyszeru eszkozokkel megkezdjuk a Helytorteneti latvanytar megujftasat

•

Folytatjuk a gyujtemeny allomanyanak feldolgozasat. A Karosi Kulturalis Kozpontban
leva gyujtemenyreszt a Halom uteai epUietben kell elhelyezni.

•

vizualis dokumentaci6 (all6 es mozg6kep) tovabbi feldolgozasa

•

szabadteri teglakiallftas dokumentalasa

•

Gyujtemenyi targyak karbantartasa

eel: allomanygyarapftas

•

Az eddigieknek megfelelaen, allomanyunk gyarapftasanal fakent felajanlasokra,
adomanyokra szamfthatunk. Az uj szerzemenyeket nyilvanosan be kell mutatni, ezzel
is osztonozve a pelda kovetesere.

privatfot6 gyujtes
Helytort~neti

programok

januar

•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaci6k- informaci6s
szolgalat

•

KHGY- Ujhegyi Nyugdfjasok Klubja- UKH: Kabanya tortenete
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•

Ujhegyi ir6-olvas6 talalkoz6k k6re: a k6banyai kolteszet rovid t6rtenete

•

a virtualis seta folytat6dik

•

KISZE: hires k6banyai szfneszek

•

a sz616muveles t6rtenete

•

a Banya utca tortenete

•

Helyt6rteneti kirakat: nepi cserepek.

•

TV musor ATV- hazajar6

•

intezmenyi statisztika

•

everteke16 beszamo16 keszftese

•

miniszteriumi adatszolgaltatas

februar
•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaci6k- informaci6s
szolgalat

•

KHGY- Ujhegyi Nyugdfjasok Klubja- UKH: Madaremberek K6banya felett- Az
6srepules tortenete

•

TVlO: helyt6rteneti setak IV.: sz616muveles- Cs6sztorony

•

Helyt6rteneti kirakat: Farsang- alarcok- kepek

•

KISZE: irodalmi multunkr61 r6viden

•

K6banyai Varosved6 Klub: II. Rak6czi Ferenc hamvainak k6banyai fogadtatasa

•

Pincetura: Az 56-osok Orszagos Sz6vetsegevel k6z6s szervezesben

marcius
•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaci6k- informaci6s
szolgalat

•

TVlO: helyt6rteneti setak V.: Az Ohegy

•

Helytorteneti kirakat: unnepi dekoraci6 vagy Bajusztorteneti tabl6

•

K6banyai Pedag6giai Napok: K6banyai irodalmi k6t6desek- pedag6gus tovabbkepzes

•

Hallgasd meg Kossuthot

Korosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont Munkaterve 2014

Oldal38

•

Szabadteri Teglakiallftas online katalogusanak elkeszftese

•

K6banyai Varosved6 Klub: Szende volt -e Szendrei Julia?

april is
•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

•

K6r6si Csoma Sandor Emleknap

•

Fekete Istvan Emlekverseny lebonyolftasaban valo reszvetel

•

Helytorteneti kirakat: buddhista relikviak

•

100 eves hazak program K6banyan

•

K6banyai Varosved6 Klub: A Bolhas es tarsai- A k6banya mozik tortenete

majus
•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

•

TV10: helytorteneti setak VII.: A Nepliget

•

Helytorteneti kirakat: Figaro itt- figaro ott- egy borbelymuhely korabeli targyai

•

K6banyai Varosved6 Klub: 100 eve tort ki az I vilaghaboru

Junius
•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

•

Szent Laszlo Napok: nyflt nap

•

Helytorteneti sator: K6banyai anzix- levelez61ap kiallitas- kerlilj kepbe

•

Helytorteneti kirakat Rohan az id6- korabeli orak, id6mer6k

•

K6banyai Varosved6 Klub: ,Annak nyomdokain ... " - a k6banyai irodalmi el6d6kr61
(K6banyai K61t6k, frok Egyesevel kozos szervezesben)

•

Felhfvas nemes vetelkedesre: vers vagy novella frasa egy neves k6banyai targyhoz,
festmenyhez
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Julius
•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

•

Napkozis es mas taborozok szervezett tarlatlatogatasai

•

esetleg kezmuves foglalkozasok

augusztus

•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

szeptember

•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

•

kalaposmesterseg relikviai

•

Medgyanszky Miklos gyujtemenyenek bemutatasa

•

tanevindft6 ismertet6 elkeszftese

okt6ber

•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaciok- informacios
szolgalat

•

szuret- Cs6sztorony

•

Kobanyai frok, Koltok Egyesulete: "Emlekek a multb61" - a szuletett alkotasok
felolvasasa, ertekelese, dfjazasa

•

1956 es K6banya- ajanlott tematikus program iskolaknak

•

Kobanyai Varosvedo Klub: a k6banyai gepjarmugyartas

•

Ujhegyi fr6-olvas6 talalkozok kore: a kobanyai proza rovid tertenete

•

kirakat: takarekoskodj- regi plakatok, perselyek, penzek

november
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•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaci6k- informaci6s
szolgalat

•

K6banyai Varosved6 Klub: A Cellaj a Bicskas es a tobbiek

december

•

tarlatlatogatasok szervezese- tarlatvezetes- szakdolgozati konzultaci6k- informaci6s
szolgalat

•

allomanyrendezes

•

mas szervezetekkel, intezmenyekkel val6 egyuttmukodes kozos kiertekelese

•

ev vegi adminisztraci6s feladatok

2015. evi szakmai programok el6keszltese (adatok felkutatasa, rendszerezese). Szent Laszlo
Gimnaziumnak a Lechner epuletbe t6rten6 koltozesenek 100. evfordul6ja, Pataky MK uj
epulet epltesenek evfordul6ja, Varga Hanna fest6muvesz eletmuvere vonatkoz6 adatok
osszegyujtese, feldolgozasa, a csaladdal kozosen.

•

vizualis dokumentaci6 (all6 es mozg6kep) tovabbi feldolgozasa

•

szabadteri teglakiallltas dokumentalasa

•

privatfot6 gyujtes

•

interjuzas (egyuttmukodesben)

•

targygyarapltas szakmai el6keszltese (partnerintezmenyekkel osszehangolva)

i)

Uszoda

lntezmenyunk 2014-ben is ellatja a keruleti altali3nos iskolasok 6rarendszeru es az 6vodasok
tanfolyami rendszeru uszasoktatasat. Ez j61 illeszkedik a mindennapos testneveles es az
egeszseges eletm6d kialakltasanak megval6sltasahoz. Az oktatasi feladatok ellatasat tovabbra
is a k6banyai tankerlilet igazgat6ja koordinalja a Tanuszoda oktatason klvlili mukodtetese a
Kor6si Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont feladata.
A Tanuszoda mukodtetese saran termeszetesen tovabbra is eel a bevetelek novelese. Ezt a
meg Ores szombat delutani ill. vasarnap delel6tti id6pontok hasznosltasaval lehet elerni.
Els6sorban a csaladok es az id6sebb korosztaly szamara tudnank megfelel6 programot es
szolgaltatast biztosltani.
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Tanuszodimkban hetente tobb mint 1500 f6 fordul meg. Ezert marketing es PR. munka
szempontjabol fontos, hogy minel jobban hasznaljuk ki az idelatogato heti tobb szaz
gyermekkel es szul6vel torten6 kommunikacio adta lehet6segeket. Ez a kozosseg potencialis
gyerekszfnhazi latogato, tabori resztvev6 a szuleik rendszeres latogatoi lehetnek egyeb
rendezvenyunknek. Erre 2014-ben nagyobb figyelmet kelt fordftani.
j)

Taborok

Kozmuvel6desi intezmenyunk egyik specialis, de a kozossegi muvel6des fontos terulete a
taboroztatas es udl.iltetes. E tevekenysegunket Balatonlelh~n, Balatonalmadiban es Arion
valosftjuk meg 2014-ban is. Ezen feladatok megvalosftasa soran is kiemelten kell figyelembe
venni a kihasznaltsag noveleset a mukodtetes gazdasagosabba tetele erdekeben.
Balatonlellen torekedni kell arra, hogy az el6 es utoszezonban tobb iskolas csoport forduljon
meg els6sorban az erdei iskolai programunkon. Fontos, hogy a K6banyan mukod6 civil
szervezetek minel szelesebb k6rben ismerjek meg a lellei tabor adta lehet6segeket celjaik
eleresehez. Ezzel is novelhet6 a kihasznaltsag. Tovabbra is fontos, hogy a nyugdfjasok
udl.iltetesebe Balatonlelte is bekapcsolodjon.
Testvervarosi kapcsolatunk apolasanak es a k6banyai gyerekek hataron tuli magyar
kozossegekkel vale talalkozasait a Balatonlelle-Balanbanya cseretaboroztatas programjanak
kereteben kelt megvalosftani 2014-ban is. Celszeru folytatni ebben az evben is a tavaly
megvalosftott ,,Testvervarosok tabora" programot.
A nyari turnusokban taborozo gyerekek komforterzetenek novelese erdekeben ebben az
evben szukseges megvalosftani regi keresuket egy a tabor teruleten elhelyezett ivokut
felallitasaval.
A tabor szennyvizcsatornajanak szakaszos cserejet iden folytatni kell. Az uj fahazak kl.ils6
festeset meg kell csinalni.
2014-ben eel, hogy noveljuk az erdei iskolai csoportjaink szamat.

K6banya tovabbra is kiemelt figyelmet fordft az altalanos iskolasok nyari napkozis ellatasara.
Annak ellenere, hogy az oktatas ,atkerult" a Klebelsberg iskolafenntarto kozponthoz a kerulet
biztosftja a napkozis tabor mukodesi koltsegeit. Ezert is fontos, hogy ezt a forrast a
leghatekonyabban hasznaljuk fel es a gyerekek szfnvonalas programokat kapjanak a nyari
szunetben. A tabor helyszfne 2014-ben is a Janikovszky Eva Altalanos lskola Kapolna teri
epulete es annak udvara. A szakmai hatteret tovabbra is intezmenyunk biztosftja. Ennek
feltetelei adottak szlnhaztermeink es foglalkoztato helysegeinken keresztl.il, de az iskola
tornaterme es a Sportkozpont mufl.ives palyai is hozzajarul ehhez. Torekedni kell arra ebben
az evben is, hogy a gyerekek minel tobb elmenyhez jussanak a nyar folyaman, ezert a
kirandulasok, valtozatos sport rendezvenyek szfnesftsek programkinalatunkat. Cel, hogy
tovabb szelesitsuk a napkozis tabor nepszeruseget ezzel is novelve a resztvev6k szamat.
Ebben szorosan egyutt kelt mukodni a keruleti altalanos iskolakkal, azok szakmai
munkakozossegeivel (napkozis, gyermekvedelmi) es a kerl.ileti civil szervezetekkel.
(Nagycsaladosok Egyesl.iletevel, VUELTA Sportegyesulettel, Ujhegyi Horgaszegyesl.ilettel)
k)

Odi.ilok
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Balatonalmadi tovabbra is elsosorban a kozalkalmazottak es koztisztviselok piheneset

biztosftand6, kedvezmenyes feltetelekkel igenybe vehet6 udulonk. Az egesz evben uzemel6
epulet kihasznalasanak novelese erdekeben kisebb iskolai kozossegek tovabbkepzeset, diak
onkormanyzati taborok lebonyolftast celszeru ide szervezni. A gazdasagosabb mukodtetes
erdekeben szukseges felmerni, hogy milyen kedvezmenyeket biztosftunk 2014-ben kobanyai
vendegeinknek torekedve arra, hogy tovabbra is a piaci arnal kedvezobb feltetelekkel
nyaralhassanak. A tavaly bevezetett differencialt szallasar alkalmazasat iden is alkalmazni kell.
A tavaszi, 6szi, teli idoszakban az ures helyeket a keruleti intezmenyek es vallalatok kozott kell
nepszerusfteni, novelve a kihasznaltsagot es a bevetelt.
2013-ban a CIKK Egyesulettel Egyuttmukodesi megallapodast kottittunk az arl6i udulonk jobb
kihasznaltsaga erdekeben. Ennek eredmenyekent jelentosen nott az igenybe vevok szama. A
kiadasok csokkentesevel es a bevetelek novelesevel jelentosen javultak az arl6i udUI6
uzemeltetesi koltsegei. Ezt az eredmenyt 2014-ben is meg kell orizni az udUI6 tovabbi
nepszerusftesevel es a ttirzsvendegek megorzesevel. Az evekkel ezel6tt megfogalmazott
ertekesftessel tovabbra is celszeru foglalkozni, ha erre megfelel6 vevot sikerul talalni.
I) lnf9tmacios szolgalat

Az intezmenybe latogat6 vendegek eloszor az lnformaci6s Szolgalat munkatarsaival
talalkoznak. Ezret fontos a minosegi munka folyamatos biztositasa az informaci6s
szolgalatban. Egysegesfteni szukseges az informaci6s szolgalatot a KOSZI es Korosi kozott.
Mindket helyen azonos feladatokat kell ellatni azonos id6beosztasokkal. Feleslegesen ne
lassunk el portaszolgalati feladatokat berloink indokolatlan "kfvansagai" miatt. A terulet
fontossaga miatt lenyeges az udvariassag, tUrelmesseg, tolerancia, empatia.
A rendezvenyek szfnvonalas lebonyolftasahoz biztosftott ruhatarosok, jegykezelok es
biztonsagi 6rok beosztasat korultekintobben kell megszervezni. minden esetben szukseges e
tevekenyseg kiadasait megjelentetni a rendezvenylapokon. Az ingyenes es kedvezmenyes
feltetelekkel szervezett eloadasoknal ttirekedni kell, hogy a rendezvenyt szervezok biztosftsak
a szukseges szemelyzetet.

3.3. REKLJ\1\,1, MAt:l~~ING.·TEVEKENYSE(1
Az eves marketingkommunikaci6s munkaterv tartalmazza a hosszu es kozeptavu terv alapjan
felvazolt, strategiai elemeket. Az eves esemenynaptar alapjan tartalmazza a konkretabb
informaci6kat.
A kommunikaci6s tevekenyseg reszei:

marketingkommunikaci6s munkatervenek elkeszftese, operatfv strategia kidolgozasa
kozonsegkapcsolatok es a PR eszkozok rendszerenek fejlesztese
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kuls6 kapcsolatok es a kommunik;ki6 (szemelyes instruktori rendszer b6vftese,
informalis k6z6nsegszervez6i halo mukodtetese, kiadvanyok, programajanlok
keszftese)
bels6 kommunikaci6 fejlesztese a szamitastechnika fejlesztese segftsegevel
letesftmenyenkent szolgaltatasmarketing kidolgozasa, a kapacitas kihasznaltsag
novelese erdekeben (teremgazdalkodas elektronikusan, uszoda, taborok)
a munkatervben meghatarozott, kiemelt programokhoz koncentralt reklamkoncepci6
kidolgozasa (grafikus, kiadvanyszerkeszt6, reklamugynoksegek bevonasaval)
az intezmeny komplexitasat figyelembe veve kulturalis fogyasztoi, vasarlasosztonzesi
modszerek kidolgozasa (berletek, kedvezmenyek, komplex program jegyar stb.)
egyuttmukodes, kuls6 marketingszolgaltatokkal (orszagos- regionalis -lokalis media)
media-mix tervezese, kommunikacios szorasterv- utemterv keszftese az intezmenyi
koltsegterv figyelembe vetelevel (1 sz. mell.)
PR rendezvenyek kl.ilso kapcsoiat erosltesere:
lntezmenyvezetoi tanevnyit6 talalkoz6 (igazgat6k, "szabadid6 felel6s" tanarok)
szeptember
Ev vegi partnertalalkozo (tanfolyamvezetok, vallalkozok, intezmenyvezetok,
partnercegek)
Novilag- Dr. Hugonnay Vilma szellemisegeben -a n6, mint haziorvos, n6 es a karrier,
n6, mint az egeszsegtudatos magatartas sz6sz616ja - egeszseges csalad, egeszseges
nemzet
az egeszsegugyi szervezetekkel, egeszseghazzal, ved6n6i halozattal,
intezmenyekkel val6 kapcsolat, lakossag, n6i torzsvendegeinkre epftve.

szocialis

Kutatasok:
a meglev6 adatbazis b6vftese a szakmai kollegak adatbazisaval a hfrlevel aktivizalasa
erdekeben
kulturalis szuksegletek, fogyasztoi igeny felmeresere, szabadid6 eltoltesere vonatkoz6,
egeszsegtudatos magatartasra vonatkoz6 felmeresek az ifjusag es id6s korosztaly
koreben
elegedettseg merese rendezvenyeken, programokon, klubok, korok, e16adasok
image vizsgalat a K. Cs. S. K. K. Kozpontra vonatkozoan a lakossag koreben - ifjusag es
senior korosztalyokra f6kuszalva

Online marketing, Hlrlevel

MaiiChimp rendszerrel kUidjuk ki a korleveleket.
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Plakatok, szorolapok

egyseges stflust kialakitani ezaltal hfranyagaink azonnal felismerhet6k lesznek.

s)

INTEZMENY KULSOKAPCSOLATREND$ZERE

Az intezmeny a j6 kapcsolat apolasara torekszik a fenntart6 6nkormanyzattal es azok iranyft6
es szakmai szerveivel, a kerl.ilet intezmenyeivel, gazdalkod6 szervezeteivel, cegekkel, es a civil
szervezetekkel.

A kozmiivelodesi intezmenyekkel va/6 kapcsolattartas j61 bevalt formaja az elektronikus uton
val6 inform<ki6aramlas. A Korosi honlapja lehet6seget ad arra, hogy az informaci6kat
elektronikus uton erhessek el a budapesti kollegak. A rendszeresen kikl.ildott hirlevelekben es
a honlapon megjelen6 Hirek rovataban a keriileti intezmenyekl civil szervezetek es a
maganszemelyek a friss es napi aktualitasokkal ismerkedhetnek meg.
Az intezmeny tovabbra is resztvev6je az orszagos kozmiive/6desi h616zatnak es aktfv tagja a
muvel6desi intezmenyek orszagos szakmai szovetsegenek. Kiemelten fontosnak tartjuk az
EEMI K6zmuvel6desi F6osztalyaval, az Nemzeti Muvel6desi lntezet (NMI) es a Budapesti
Muvel6desi Kozpont (BMK) munkatarsaival, valamint a Budapesti Nepmuvel6k Egyesuletevel
(BNE) val6 szakmai egyuttmukodest.
Budapest, 2014. marcius 13.
Jo6s Tamas s.k.
igazgat6
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6) NVl~TKOZAT

A K6r6si Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont intezmenyi dolgoz6inak
erdekkepviseleti szerve, a Kozalkalmazotti Tanacs es a KKDSZ helyi alapszervezetenek
kepvise16je a 2014. evi Munkatervet megismerte, a benne foglaltakat tudomasul vette.
Budapest, 2014. februar 28.

/:Nador Tamas:/
KKDSZ kepvisel6je
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/: Csullog Karoly :/
Kozalkalmazotti Tanacs elnoke
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