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I. Tartalmi összefoglaló 

Joós Tamás igazgató úr benyújtotta a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
(továbbiakban: Körösi) 2012. évre vonatkozó munkatervét, amit a határozati javaslat l. melléklete 
tartalmaz. A csatolt anyagban megfogalmazza a Körösi küldetését, alaptevékenységét, a kiegészítő 
tevékenységeket, a kiemeit feladatokat. Tájékoztatást kapunk a személyi, tárgyi, technikai 
feltételekről, az intézmény gazdálkodásáról. A munkaterv legrészletesebb fejezete a Körösi szakmai 
tevékenységét mutatja be, amelyben kitér az alkotó közösségekre, klubokra, rendezvényekre, 
tanfolyamokra, kiállításokra, de tájékoztatást kapunk a Helytörténeti Múzeum helyzetéről, a 
táborokról, valamint az Újhegyi Közösségi Házról is. 
Igazgató úr a munkatervben tájékoztatást ad a reklám és marketing tevékenységről, valamint a 
2012. évi programtáblát is megküldi tájékoztatásul. 

A Körösi hitvallása, hogy hitelesen, hagyományokat követve szalgálják a közérdekű kulturális 
célokat úgy, hogy a hagyományok őrzése mellett követik a folyamatosan változó társadalmi 
igényeket is. Alapfeladatán túl napközis táborok szervezése, tanuszoda működtetése, önkormányzati 
üdülő működtetése, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény kezelése, valamint az Újhegyi Közösségi 
Ház üzemeltetése alkotják a feladatait. A 2012-es év kiemeit stratégiája az innovatív, értékteremtő, 
de a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenység, valamint az országos hírnév 
megszerzésével a kerületi kulturális élet képének pozitív formálása. 
Az idei év főbb céljai: a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a művelődéshez való jog 
gyakorlása, gazdasági versenyképesség növelése, az intézmény kreativitásának, öntevékenységének 
fejlesztése, a pályázati lehetőségek további igénybe vétele. 
A személyi feltételeket tekintve az elmúlt évben a vezetői és a személyi állomány változását 
követően kialakult, stabilizálódott a szakmai, általános igazgatási, gazdasági, technikai irányítás, és 
kialakult az új szervezeti struktúra is. A technikai feltételek adottak, de a közösségi terek folyamatos 
fejlesztése továbbra is kiemeit célja az intézménynek. A kiemeit feladatok sorát növeli az 
akadálymentesítési feladatok megoldása, mely egy részről az intézmény költségvetéséből, más 
részről önkormányzati segítséggel valósulhat meg. Folyamatos feladatot jelent az épületek 
felújítása, a technikai feltételek jobbítása, korszerűsítése. 
A Körösi gazdáikadását meghatározza, hogy a fenntartó önkormányzattól kevesebb támogatást kap, 
így növeini szükséges a bevételeket, csökkenteni kell a személyi jellegű kiadásokat, valamint két fő 
álláshely leépítése is szükségszerű. A 2012. évi tervezésben nagy hangsúlyt kapott a kiadási és 
bevételi tervek ésszerűsítése, összehangolása. 

A munkaterv fő fejezete a Körösi szakmai tevékenységét tárgyalja. Ezt megismerve láthatjuk, hogy 
igen széleskörű a paletta, mind a tematikát, mind az életkori sajátosságokat, mind a művészeti 
területeket figyelembe véve. Minden területen fontos és kiemeit szerepet kap az értékteremtés, a 
közösségi élet fejlesztése. A szakmai program folyamatosan keresi a lehetőséget a bővítésre, a 
nyitásra, minden korosztály igényének minél szélesebb körű kielégítésére, szem előtt tartva a 
kulturális értékeket. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012-ben is a Körösi szervezi az állami 
ünnepeket, valamint az egyéb, a kerület egészét érintő rendezvényeket, pl.: Szent László Napok, 



Az intézménytől már megszakott magas színvonalú és változatos tanfolyami élet folytatódik, itt is 
figyelemmel a különböző életkorokra, változatos tematikákra. Sok kiállítást is szerveznek, 
kihasználva mindkét intézmény tereit, lehetőségeit. A helytörténet területén láthatjuk, hogy 
megfogalmazódtak a célok, feladatok, kiemeit feladattá vált a helyi identitás-tudat erősítése, 

valamint cél a Gyűjtemény nyitottságának, hozzáférhetőségének növelése. 
A táboroztatás, valamint az üdülők üzemeltetése továbbra is kiemeit feladata az intézménynek. Az 
arlói üdülő működését felül kívánják vizsgálni, mert ez a legkevésbé népszerű az igénybevevők 
körében. 

Az Újhegyi Közösségi Ház programjai, foglalkozásai segítik a lakótelepen élők közösséggé 
kovácsolódását, hasznos segítség napi gondjaik megoldásában, és nem utolsósorban hely és 
lehetőség a szabadidő hasznos, élvezetes eitöltésének Az Újhegyi Közösségi Ház működtetése új 
szakmai kihívás a Kőrösinek, mely kihívásnak valóban a szakmai tudásuk, hitvallásuk gyakorlása 
mellett kívánnak eleget tenni. 

Nem elhanyagolható az intézmény reklám és marketing tevékenysége, hisz a hosszú távú célok 
megvalósításához szükséges a reklám- és marketingterv kidolgozása, és tudatos használata. Ennek 
okán az intézmény kidolgozta a hosszú-, és középtávú kommunikációs tervét, valamint a rövid távú 
reklámterveit A Kőrösi vezetése operatív és reklámcélok felvázolásával alakította ki a 
kommunikációs alapkoncepcióját. 

A munkatervhez igazgató úr csatolta a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
dolgozóinak érdek-képviseleti szervének nyilatkozatát is. 

Összegezve a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkaterve egy nagyon részlet
gazdag, a szakmai szempontokat, valamint a gazdaságos működést figyelembe vevő munka, mely 
valóban a kőbányai kulturális élet fellendülését szolgáló, és ezen keresztül az itt élők komfort
érzetét növelő terveket vázol fel. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 
meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2012. március 7. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

.. . /2012. ( .. ) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

2012. évi munkatervének elfogadásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi munkatervét a határozat l. melléklete 
szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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l) 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ névadójának gondolati követőjeként: 
hitvallásunk hiteles, hagyományokat követő, közérdekű kulturális célt szolgál. A művelődés 
feladatait eredeti módon, a tudomány eredményeit felhasználva a körülöttünk lévő 

közösséget önzetlenül műveltetve, elemezve koordináljuk. 
Valljuk, hogy a közművelődés feladata az értékek megteremtésében, azok átadásában, 
közvetítésében valamint megőrzésében valósul meg. 
Szolgáljuk, gondozzuk azokat, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a 
tehetségeket, a közösségi szerveződéseket. 

Olyan programokat kínálunk, amelyek hozzájárulnak kőbányai identitás erősítéséhez. A 
hagyományok megőrzése mellett nyitottak vagyunk a folyamatosan változó társadalmi 
igényekre és az új és értéket hordozó kezdeményezésekre. 
A korszerű kulturális szemlélet birtokában, a szolgáltatások fejlesztése mellett az intézmény a 
változó környezeti feltételeket is figyelembe véve végzi tevékenységét. 

Ennek fényében vállaljuk, hogy szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, 
gazdaságosan működünk. Hisszük azt, hogy ezzel növeljük Kőbánya hírnevét, és 
lakosságmegtartó erejét. {Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ küldetése) 

e) 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közfeladatot ellátó közművelődési intézménye. A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban 
szereplő feladatokból - a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott 
rendeletében szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. 

t) 

Az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervez a Budapest Főváros X. 
kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában {1105 Budapest, Bánya u.32.), valamint nyári 
táborokat üzemeltet a telephelyeken (Arló és Balatonlelle). 
A Budapest X. kerület Előd utca 1. szám alatt Tanuszodát működtet, és úszásoktatást szervez 
órarendszerűen az (általános iskolás korosztálynak) és tanfolyami rendszerben az 
óvodáskorúak számára. Balatonalmádiban önkormányzati üdülőt működtet. Kezeli a 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményt és üzemelteti az Újhegyi Közösségi Házat. 



g) 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi stratégiai célja az 
értékteremtő, innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális 
tevékenység, valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az 
országos hírnév megszerzése- ami az intézményi szegregáció elkerülésének feltétele - és ez 
által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása. 

o A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és 
intézményesülés biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex 
programok, ünnepi események, kiállítások, képzések, tanfolyamok, klubok szervezése 
minden korosztály számára). 

o A művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az 
életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között (nyitott közösségi terek 
kialakítása, technikai fejlesztése és korszerűsítése, intézményi marketing fejlesztése j. 

o A gazdasági versenyképesség növelése, a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci 
orientációja (informális és kompetenciafejlesztő tanulási alkalmak megteremtése, 
kompetencianövelő prograrnak szervezése) 

o A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése, a kulturális 
értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása 
(művészeti csoportok, hagyományőrző együttesek, szakkörök, előadások, programok, 
kiállítások). 

o A társadalmi kohézió erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a kulturális konfliktusok szakszerű kezelése 
(önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek támogatása, nemzetiségi 
kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése) . 

o Az info - kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái a kerület info -
kommunikációs szolgáltatásainak egységes rendszerbe történő integrálásának segítése, 
egységes közművelődési kulturális portál/honlapok működtetése az intézményi és civil 
szektor bevonásával. 

o Pályázati tevékenység - pályázati lehetőségek megismerése és megismertetése, 
pályázatfigyelés, az integrált intézményrendszer belső pályázati rendszerének kialakítása, 
pályázatok írása, pályázati megvalósítás nyomon követésére alkalmas rendszer kialakítása 
(pénzügyi, szakmai). 

2) 

A) AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLVI FELTÉTELEl 

Az intézmény 2012. évi engedélyezett létszáma 57 fő. Az elmúlt évben a vezetői állományban 
történt változások és a személyi állomány kismértékű fluktuációját követően a 2012-es évre 
mind a szakmai, mind pedig az általános igazgatási és gazdasági-technikai és üzemeltetési 
tevékenységek irányítása és szervezeti struktúrája kialakult. Az önkormányzati támogatás 
csökkenése és az átszervezés következtében két státusz (gondnoki és belső ellenőri} 



megszűnt, de ugyanakkor két üres státusz betöltése (művelődésszervező és technikus) 
szükségesé válik. Az intézményben 12 fő felsőfokú szakmai képzettséggel rendelkező 

művelődésszervező biztosítja a közművelődési tevékenységek minőségi megvalósítását és a 
gazdasági-ügyviteli és műszaki humán erőforrás meglévő kompetenciáival alkalmas a szakmai 
munka háttértevékenységeinek ellátására. 

B) AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI, TECHNIKAI FELTÉTELEl 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületeinek műszaki állapota megfelelő 
és alkalmas a feladatok ellátására. Az intézmény-együttes sajátosságainak megfelelően éves 
ütemezéssei szükséges azonban az állagmegóvásra kiemeit figyelmet fordítani. A közösségi 
terek folyamatos fejlesztése a korszerű technikák kiépítésével biztosítható, amely a szakmai 
prograrnak lebonyolításátteszi lehetövé. 
Célszerű a beruházásokra {Helytörténeti Gyűjtemény új helyének kialakítása), 
épületkorszerűsítésekre (Újhegyi Közösségi Ház, Balatonlellei Gyermektábor), fejlesztésekre 
(KÖSZI, Körösi) és az üzembiztonságra (Tanuszoda) forrásokat elkülöníteni. A felújításokhoz 
és az állagmegóváshoz az Önkormányzat hathatós segítsége szükséges. 
Az üzemeltetésre fordítható összegek fordított arányban állnak az épületek és berendezések 
elhasználódásávat ezért különös jelentősége van a technikai eszközpark bővítésének, a saját 
szervezésű karbantartásnak, a képzett és minőségi személyzet megőrzésének az ezzel járó 
anyagi és erkölcsi megbecsülésnek. 
A 2012-es évben a Szent László téri épületben (Körösi) kiemeit feladat az 
akadálymentesítés feltételeinek biztosítása: 

• A kerekesszékes parkolásra kijelölt hely biztosítása (felfestéssel), a szegélykövek 
módosítása a továbbjutás érdekében. 

• A rámpa mindkét oldalán kapaszkodó kialakítása a kerekes székesek és 
mozgáskorlátozottak közlekedésének érdekében. 

• Az épületen belül kerekesszékesek részére vizes blokk kialakítása. 
• A színházterembe vezető bal- és jobb oldali lépcsősor fal felöli oldalán kapaszkodók 

kiépítése az időskorúak és gyengén látók számára. 

• A márványlépcsőkön láthatósági csík felragasztása. 
• Induktív hurkos erősítő kiépítése az Aulában. 
• Információs térkép elkészítése, mobil rádiós vezetés lehetőségének kialakítása. 

• Automata bejárati portál kialakítása a 2x3 bejárati ajtó helyett. 
• A kísérővel történő személyszállításhoz a szükséges szabályozást ki kell alakítani, a 

technikai eszközöket (jelzőrendszer) telepíteni kell. 

./ Az l-es teremben a parkettás felület felújítása (hézagolás, csiszolás, beeresztés, 
lakkozás) . 

./ Az l-es terem mellvédjének cseréje, a hő-híd okozta vizesedés megszüntetése . 

./ Személyzeti WC és mosdó helyiségek felújítása, világítás korszerűsítése (új 
vezetékezéssei J. 



./ Energiatakarékossági intézkedések keretében a nyílászárók utólagos szigetelése 
(nyáron) . 

./ Az elavult, rossz hatásfokú, korrodált lemeztagas radiátorak cseréjének folytatása {40 

db) . 
./ A számítógépes fűtés vezérlés teljes felújítása (új szaftver és hardver elemekkel j . 
./ A csatornarendszer teljes felülvizsgálata, a szükséges felújítások elvégzése . 

./ Színházterem parkettás felületének felújítása (hézagolás, csiszolás, beeresztés, 

lakkozás) . 
./ Gondnaki lakás beüzemelése, riasztórendszer kiépítése, belső terek átalakítása . 

./ Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (programszervezés, technikai kiszolgálás, 

vezérlés) . 
./ Reflektorpark folyamatos megújítása intelligens és robotlámpákkal, LED-es 

fényvetökkeL 
./ l-es terembe 4 monitor hangfal (FBT verve), 1 sub hangfal (FBT verveL 1 erősítő (FBT 

HPlOOO) . 
./ Valamennyi intézményben használható (mobil) aktív hangfal szett (JBL eon510) . 
./ KÖSZI-ben színpadi színes karnera (Gokki GQ756) kiépítése, színes TV {Orion t19d) 

telepítése . 
./ Valamennyi intézményben használható vetítővásznak telepítése (projecta slim 

screen). 

C) AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA 

Költségvetésünk 2012. évre 3 614 e Ft bevételi előirányzat növekményt, 13 579 e Ft 
támogatáscsökkentést tartalmaz. Bevételi kötelezettségünk 3,4%-kal növekedett, míg a 
támogatási szint 8,5 %-kal csökkent. 

A Fenntartói támogatáscsökkentést a személyi jellegű kiadások csökkentésével, 
létszámleépítéssei és a bevételi kötelezettség növelésével kell biztosítan i. A létszámleépítés 
2 fő álláshelyének megszüntetését jelenti. 

A 2012. év tervezésében nagyobb hangsúlyt kap a kiadási és a bevételi tervek ésszerű, sok 
területre kiterjedő összehangolása. Jelentőséget kap a rendezvények egyedi 
költségvetésének elkészítése a tervezési lap segítségéveL A fenntartó által a kerületi 
intézmények számára kedvezményesen vagy ingyenesen biztosítani szükséges rendezvények 
ellátása szintén a feladataink közé tartozik. 

A két intézmény termeinek szabad kapacitásban történő bérbeadása az összevonással 
hatékonyabb formában történhet. Idén új telephelyként a régóta igényként felmerülő, 
Újhegyi lakótelepen működő közösségi ház kialakítása és a szakmai programok szervezése 
olyan kihívás, melynek az intézmény szeretne minél jobban megfelelni. 



Az Újhegyi Közösségi Ház költségvetésének kialakítása jelenleg folyamatban van, hiszen 
eddig csak a tavalyi számok alapján a Vagyonkezelő Zrt. által közölt rezsiköltségeket ismerjük, 
amelyek egy szinte használaton kívüli ház költségei voltak. 

Személyi juttatások 
Járulékok 

Intézményi működési bevételek 
Önkormá k 

Engedélyezett létszám: 

118 852 
30658 

110 200 
206 203 

16403 

57 fő 

A közművelődési intézmény forrásteremtő lehetőségeinek bővítésére elsősorban az 
önkormányzat által kiírt pályázatok, a Nemzeti kulturális Alap pályázatai és az uniós források 
(TÁMOP, T/OP} adnak lehetőséget. Az intézmény részt kíván venni a TÁMOP-3.2.12-12 
"KULTURÁLIS SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE A SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN" című 
pályázaton, amely lehetőséget ad kollégáink szakmai kompetenciájának fejlesztésére. A 
pályázat lehetőség ad arra is, hogy e képzések ingyenesek legyenek a résztvevők számára. A 
konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekthez a potenciális partnerek és 
együttműködők keresése folyamatban van. 

A szakmai pályázati tevékenységet az alábbi stratégia alapján kívánjuk folytatni: 

./ Pályázatfigyelés . 

./ Belső pályázati rendszer kialakítása és működtetése . 

./ Pályázati lehetőségek megismerése és megismertetése . 

./ Intézményi stratégiához igazodó pályázati terv készítése . 

./ Pályázatok írása- fenntartói együttműködés tudatosítása . 

./ Részvétel pályázatokban -kerületi, fővárosi és regionális együttműködő 

partnerek bevonása, konzorciumi partnerség. 

3) AZ INTÉZMÉNY SZAKMAl TEVÉKENYSÉGE 



Szakmai tevékenységünk a 2012-es év folyamán az előző évhez képest új irányvonalakat, 
innovatív elképzeléseket tartalmaz. Munkatervünkben olyan folyamatokat, elképzeléseket 
fogalmaztunk meg, melyek új távlatokat, lehetőségeket teremtenek a közösségépítésben, a 
család, a fiatal szülők és természetesen a fiatalok művelődési szokásait bővíti. A színházi 
programok, koncertek, vizuális nevelési képzések és azok a kezdeményezések, melyekben a 
fiatalok a "főszereplők" adnak új irányvonalat. Szakmai kihívást jelent az Újhegyi Közösségi 
Ház közművelődési programjának kialakítása. A leendő átalakítási munkálatok befejezése 
után a 2012-es év második felében egy igényfelmérést követően tudatosan felépített szakmai 
programokkal várhatjuk vendégeinket. 
Elképzeléseink, terveink, megvalósítása révén kívánjuk elérni céljainkat, melyek által olyan 
hellyé válunk, amit minden korosztály szívesen keres fel, mert számukra színvonalas 
programokkal tudunk szolgálni, amelyekben mindenki megtalálja ízlésének, igényeinek 
megfelelő rendezvényeket. 

Minden a kultúra terjesztését támogató eszközzel azon vagyunk, hogy nemcsak az eddigi 
évek során létrehozott kerületi rétegen belül, de fővárosi szinten is az egyik meghatározó, 
kultúrát hirdető és formáló intézménnyé válhassunk. 

A 2012-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor figyelembe kell venni az intézményi 
gazdálkodás lehetőséget, előtérbe kell helyezni a szakmai minőség mellett a financiális 
megalapozottságot és a költségek racionális tervezését. A tervezéskor figyelembe vettük az 
elmúlt évek adatait, a látogatottsági mutatókat és az érzékelhető negatív tendenciákat is, 
melyek a kulturális sza/gáitatásokra fordítható összegek családoknál érzékelhető jelentős 
csökkenésében nyilvánul meg. 

A) ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, KLUBOK, SZAKKÖRÖK 

A közösségi művelődés lokális, a helyi társadalomban zajló közművelődési folyamatok 
összessége. Magában foglalja az állampolgárok öntevékenységére alapozó képzési, alkotó 
művelődési, ismeretszerző tevékenységek összességét. Meghatározó eleme: az egyének aktív 
részvétele a művelődési folyamatok tervezésében, célrendszerének kialakításában. 

A közösségek (értékteremtő csoportok, művészeti együttesek) támogatásunkkal, szakmai 
segítségünkkel folyamatosan fejlődnek. Az intézmény nem csak a közösségek fejlesztéséhez, 
hanem a csoporttagok egyéni kompetenciájának fejlesztéshez is hozzájárul és ez által a 
lokális társadalom közérzetének javításához. A művészeti csoportok, a honismereti, 
hagyományápoló körök, a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségei erősítik a helyi kultúra 
értékeit, biztos eligazadási pontot adnak az ott élőknek. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ a helyi sajátosságok figyelembevételével biztosít helyet és ad teret a helyi 
művészeti közösségeknek, ad szakmai segítséget működésükhöz. Az intézményben az alábbi 
művészeti közösségek tevékenykednek: 

./ Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör 

./ Kerámia szakkör 

./ Kézimunka szakkör 

./ Koccintós Néptáncegyüttes 

./ Kőbányai Kamarakórus 

./ Kőbánya Fotóklub 



-----------------------~ 

./ Kőszirmocskák Bábcsoport 

./ Pataky Nőikar 

./ Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör 

./ Válaszút Néptánccsoport 

./ Bélyegkör 

./ Kártyakör 

./ Kőbányai Képzőművészek Köre 

./ KÖD- Kerületi Diáktanács 

./ Kőcsont klub 

./ Stroke Klub 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ öt nyugdíjas klubnak ad helyet. A 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Szervezetének, a Harmat Nyugdíjas Klubnak, a Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának, valamint 
az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak is egyöntetűen célja, a szabadidő hasznos eltöltése, a 
rekreáció, ismereteik bövítése, kulturális programok szervezése. A klubnapoknak, 
foglalkozásoknak közösségformáló ereje van. Ily módon vesznek részt többek között a 
Nosztalgia bérlet előadásain, valamint rendszeres látogatói kiállításainknak is. Ezen felül 
kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek. 

2012. február 3-án, az ldősügyi Tanács ülésén elfogadásra került az éves programterv, mely az 
elmúlt évekhez képest új elemekkel gazdagodott. 
Újdonságként májusban indul Nyitott ajtó címmel a nyugdíjasok problémáira megoldást 
nyújtó program. Minden hónap első csütörtökjén 10-12 óráig tart a program, melynek 
keretén belül jogász, pszichológus és szociális munkás nyújt segítséget az érdeklődőknek. A 
program felváltva kerül megrendezésre a Körösiben és az Újhegyi Közösségi Házban. A 
segítők önkéntesként vesznek részt a programban. 

Immár hagyományosan május hónapban kerül meghirdetésre a Szenior Ki mit tud?, melynek 
elődöntője október 25-én lesz, a gálaműsor november 15-én. A Ki mit tud? bemutatkozási 
lehetőséget teremt az 55 év feletti korosztály, a kerületi nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok 
művészeti csoportjai számára versben, dalban, prózában. A gálaműsor profi fellépőinek díját, 
valamint a konferanszié tiszteletdíját önkormányzati forrásból finanszíroznánk. 

A Szent László Napok keretén belül helytörténeti városnéző busz indítását tervezzük, 
kifejezetten a nyugdíjas klubok részére, térítés ellenében. 

Idősek napi rendezvényünkön műsoros színházi előadással kedveskedünk vendégeinknek, 
terveink szerint a Turay Ida Színház Móricz: Sári bíró c. előadásával. Ezzel egy időben kiállítás 
nyílik majd meg a Körgalérián Kézimunkák címmel a képzőművészeti pályázatra beérkezett 
pályamunkákból. A színházi előadás költségét önkormányzati forrásból finanszíroznánk. 
Az október 7-i Családi egészségnap keretén belül külön program, előadások, szűrővizsgálatok 
várják majd a nyugdíjas korosztályt. 
December 7-én tartja az ldősügyi Tanács évzáró rendezvényét a KÖSZI-ben, melyen a 
fellépők költségeit önkormányzati forrásból finanszíroznánk. 



-VARIETAS DELECTAT /A változatosság gyönyörködtet/ 
Több mint tíz éve működik intézményünkben a filmklub, ezen időszak alatt számtalan művész 
filmet, értékes alkotást vetítettünk le a mindig nyitott és a filmklub iránt érdeklődő 
közönségnek. A Nemzeti Alaptanterv tartalmazza, hogy a mozgóképkultúra és a 
médiaismeret oktatásának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése. Fontos, hogy a 
gyerekek megismerjék az értékhordozó audiovizuális műveket, különösen az európai és a 
magyar filmművészet alkotásait, amelyhez segítséget nyújt a Körösi filmklubja, tavasszal és 
ősszel is 8-8 részes sorozattal. Ősztől NOSZTALGIA FILMKLUB címmel új sorozatot indítunk a 
szép korúaknak, ahol elsősorban a nagy klasszikus filmek kerülnek vetítésre. 

B) MŰSOROS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

Programtípusok: 
• Környezeti kultúrát, ismereteket fejlesztő progromok (Öko programok, játékok, 

vetélkedők, előadások). 

• Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok (Tavaszi bezsongás 

az uszodában}, egészségnapok, vetélkedők révén. 
• Szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon interaktív progromok gyermekeknek, hogy 

ne csak nézők, hanem szereplői is legyenek a nap eseményeinek. 
• Szünidei prograrnek keretében nyári szaktáborok, és kalandjáték napok a gyerekek 

aktív részvételére, kreativitására építve. 
• Játékos, nevelő zenei ismeretterjesztő előadások (MÁV Szimfonikusok). 
• Kreatív játszóházak. 
• Kerületi helytörténeti gyűjtemény gyermekprogramjai, helytörténeti vetélkedők, 

kiállítások. 
• Kerületi szintű ünnepségeken való aktív részvétel (pl. Költészet Napja), cél a helyi 

hagyományok ápolása, újjáteremtése, a helyi identitástudat megerősítése. 
• Vizuális művészeti nevelés, vizuális művészeti értékek bemutatása (Kiállítások, 

szakkörök, versenyeken való részvétel). 
• Előadóművészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok ... ). 

Gyermekszínházi előadások: A gyermekek színházba járási szakásainak kialakítását az 
intézmény egyik fő feladatának tekinti. Célunk, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba 
járó, kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak. Ennek jegyében alakítjuk ki a színházi 
kínálatot, változatos és értékes programot kínálva. Bérietes előadásainkkal elsősorban a 
kerületi iskoláknak, óvodáknak kínálunk lehetőséget az iskolán kívüli nevelésben, a színházi 
ismeretek átadásában. 
A Bérietes (csoportos} gyermekszínházi prograrnek célja többek között az is, hogy a 
gyermekek az előadások után, vagy azt követő nap együtt beszélgetve a nevelővel, 

együttesen dolgozzák fel a színházi élményt. A mesék, a dráma és a színház eszközeit kínáljuk 
véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi 
élménnyé teszi a színházlátogatást. Éppen ezért törekszünk arra, hogy a kerületi 
intézményekkel az eddigieknél szerosabb kapcsolatot alakítsunk ki, ami a visszajelzések, a 
prograrnek utóélete és az új prograrnek fejlesztése szempontjából kiemelten fontos. 
Színházi nevelés: a jó látogatottsággal működő óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló 
bérletsorozataink megadják az alapját a "színházhoz szoktatásnak", amelynek fontos elemei 



az előadásokon kívül a színházlátogatás, mint esemény megismertetése a gyerekekkeL Erre 
építve kívánjuk folytatni középiskolások számára induló kötelező és ajánlott irodalmi 
művekből álló bérletsorozatainkat, együttműködve a kerület középiskoláival. 
Az előadásokat továbbra is a Szent László téri utcai épület színháztermébe szervezzük 
egyrészt a párhuzamosság kizárása miatt, másrészt a színházi miliő segíti a gyermekek pozitív 
attitűdjének kialakulását a színház iránt. A "hetes szám bűvkörében" elnevezett a 
"Hétszínvirág", Hétmérföldes" és "Hetedhét" bérletsorozatok keretében 2012-es év első 
felében összesen 8 előadással, és terveink szerint a második félévben további két 
bérletsorozattal várjuk az óvodás és iskolás gyermekeket. Repertoárunkban a bábelőadás, az 
élő szereplős mesejátékok és a zenés előadások egyaránt megtalálhatóak. 

Hétvégi programként megrendezésre kerülő családi színházi eseménysorozatunk célja, hogy 
közös művészeti élményt nyújtson a családoknak. A rendszeres előadás látogatások révén a 
gyermekek szocializációs folyamataiban pozitív élményként épül be a színház, a kultúra . 

./ Jönnek a huszárok -Kolompos Színház 

./ Csukás István- Darvas Ferenc: ÁGACSKA-zenés mesejáték 

./ Muzsika hangja -zenés musical a Pannon várszínház vendégjátékaként 

A tavalyi évhez hasonlóan 2012-ben is folytatni szeretnénk a népszerű kézműves 

foglalkozásokat, melyek egy részét más programhoz kötnénk (pl. gyerekkoncert), vagy az 
oktatási szünetek idejére terveznénk, azonban újításként korcsoportok szerint bontva a 
célközönséget. A bontás azért vált szükségessé, mert igény mutatkozott arra, hogy a 
legkisebbek is alkothassanak valamit és a már iskolás gyerekek is saját igényeiknek megfelelő 
módon játszhassanak, valamint a felnőttek is kedvükre alkothassanak: 
Újdonság a témában a kreatív ismeretterjesztő matiné, amelynek keretén belül a kisiskolás 
korosztály különleges tárgyakat hoz létre saját fantáziája szerint. Az első foglalkozásokon 
robotmesékkel ismerkedhettek meg a gyerekek, a későbbiekben azonban újabb és újabb 
érdekes találmányokat alkothatnak. 
Újdonság lehet az újrahasznosító játszóház -Színezd újra néven - is, ahol háztartási hulladék 
felhasználásával hoznának létre tárgyakat gyerekek és felnőttek. Ennek részletei még 
kidolgozás alatt állnak, de ősztől szeretnénk bevezetni a foglalkozásokat. 
Természetesen megtartjuk az immár hagyományos "Jeles napok" sorozatát is, melyen az év 
ünnepeinek megfelelő díszeket, tárgyakat, ajándékokat készíthetnek a gyerekek és 
játszhatnak hagyományőrző játékokat. 
Az év második felében szeretnénk bevonni a játszóházi sorozatba a helytörténetet is 
témaként, akár helyszínként is bevonva a Helytörténeti Gyűjteményt. Így játékos formában 
ismertetjük meg a gyerekekkel lakóhelyük történetét, szaktatjuk őket ahhoz, hogy látogassák 
a gyűjteményt, és felkeltsük érdeklődésüket a lakóhelyük iránt. 
Szeptembertől indítjuk el felnőtteknek szóló kézműves műhelyünket, havi egy alkalommal, 
mivel többször jelezték felénk szülők, nagyszülők, hogy szívesen vennének részt gyerekek 
nélkül is ilyen foglalkozásokon, esetleg klubszerű formában. 
A kézműves alkotóműhelyek mellett a kiegészítő progromok színesítik a játszóházak 
programjait: játékos vetélkedők, filmvetítés, élőzene és táncház. 
Fő szempontunk, hogy élményhez juttassuk a kerület legifjabb lakóit is, miközben megismerik 
lakóhelyük kulturális intézményét, természetessé válik számukra az, hogy betérjenek oda, s 
később is legyen erre igényük. 



Kézműves szaktábor: kézműves foglalkozások minden nap, kiegészítő programok (mozi, 
uszoda ... ) Június 18-22: 

Szeptember 
Folytatódik az ismeretterjesztő matiné kisiskolások számára 
Szüreti játszóház kézműves foglalkozással és táncházzal 
Mágikus műhely- felnőtteknek (mandalakészítés, üvegfestés) 

Október 
Ismeretterjesztő matiné 
Kézműves foglalkozások az ősz terményeinek felhasználásával 
Színezd újra- újrahasznosító műhely- Őszi szüneti játszóház keretein belül 

November 
Ismeretterjesztő matiné (hideg-meleg) 
Márton napi sokadalom: libák papírból és textilbőt játszóház zenével és tánccal 

- Mágikus műhely -felnőtteknek 
December 

Ismeretterjesztő matiné (hópehely) 
Mikulás-váró játszóház, a gyerekek találkozhatnak a Mikulással 
"Színezd újra" - adventi kézműveskedés 
Karácsonyi játszóház műsorral december 24-én délelőtt 
Téli szüneti játszóház a szilveszter jegyében 

2012. évre tervezett családi gyermekkoncertek a családi együttlét örömére és igényére 
alapoznak. A családdal együtt megélt élmények szükségességére alapozó koncertjeinken a 
meghívott zenekarok, előadók, mint a Kolompos együttes (március), Halász Judit (április) 
Gryllus Vilmos, Bojtorján együttes (május), Paya Bea (június), 100 Folk Celsius zenekar 
(október), Alma együttes (november) a műfaj élvonalából kerülnek ki, és színvonalas 
előadásaikkal növelve a látogatottságot, az érdeklődést, amely növeli intézményünk kerületi 
elismertségét. 

A már meglévő gyermekszínházi bérletsorozatunk mellett, illetve azt továbbépítve ifjúsági 
sorozatot indítunk. A darabok kiválasztásánál az elsődleges szempont, hogy az az iskolai 
tantervekben szereplő irodalmi tananyaghoz kapcsolódó legyen. A végleges kínálatot a 
kerület középiskoláival együttműködve kívánjuk összeállítani, valamint a közönségszervezésbe 
is szeretnénk bevonni őket. Az előadásokat havonta állítjuk színpadra, csütörtöki napokon, 
16.00 órai kezdettel. 
A felső tagozatos diákok számára szeptembertől olyan ifjúsági előadásokat, bemutatókat 
szervezünk, amelyek vagy kapcsolódnak a tananyaghoz (az irodalmi, történelmi 
tanmenethezL vagy nevelési célzatúak. 
Pál utcai fiúk {Beavató előadás) -A BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN előadása 
Fazekas Mihály- Schwajda György- Mericske Zoltán: LUDAS MATYI, Pódium Színház 

(felső tagozatos diákok számára): 
A színházi nevelési programok a tapasztalati tanulásra támaszkodnak úgy, hogy az előadás 
összessége által keltett érzelmeket használják fel. Cél, hogy a néző-résztvevő 

belehelyezkedjen az adott helyzetbe és meghatározza az ahhoz fűződő viszonyát. 



Színházi nevelési program során az előadásokat a színházteremben közös feldolgozás, 
szakember vezetésével irányított beszélgetés kíséri. Az előadások erkölcsi-morális, társadalmi 
problémákat járnak körül. A színház és a dráma eszköz, a cél minden esetben a probléma 
megértésének elmélyítése. 
Tervezett előadások: 
Kövek- Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház előadása 

A webáruház-Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház előadása 

Előadás középiskolás csoportoknak: 
Tudod, hogy nincs bocsánat. .. Földes László (Hobo) előadói estje József Attila verseiből. 

-í'IR 
Az előző évben sikeresen újraindított szép korúaknak (is) szóló színházi bérletsorozatunk a 
Nosztalgia Színházbérlet idén is folytatódik egy tavaszi és egy őszi szériával. Célunk a már 
meglévő bérletes közönség megtartása, illetve növelése. 
NOSZTALGIA BÉRLET 2012 tavasz 

./ Száguldó Orfeum: Neil Simon: NŐI FURCSA PÁR 

./ Görbetükör Színház: Molnár Ferenc: MARSALL /IBOLYA 

./ Körúti Színház: MESEAUTÓ 

./ Shakespeare: ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIA 
NOSZTALGIA BÉRLET 2012 ősz 

./ Száguldó Orfeum: Gyurkovics Tibor: NAGYVIZIT 

./ Kisszínház: Nóti Károly: SÜT A HOLD 

./ Ábrahám Pál: BÁL A SAVOYBAN 

./ BÓNUSZ ELŐADÁS 

Az intézmény befogadó színház. Kész befogadni a határon belüli és túli színházi és színházon 
kívüli műhelyek, társulatok produkcióit. Az eddigi tapasztalat alapján nívós, színvonalas, 
könnyedebb zenés és prózai darab bemutatására van a legnagyobb igény (vígjátékok, 
musicalek, stb.). 2012-ben gazdag műfaji választékkal alakítjuk repertoárunkat, a könnyebb 
műfajú, szórakoztató előadásokat kiegészítve tervezzük komolyabb színházi előadások 

bemutatását is. Az előadások kiválasztásánál szempont a minőség, a nevelési hatás, a 
gazdaságosság, a közönség igénye és az eladhatóság. Reményeink szerint hosszabb távon 
érvényesül az intézménynek a nevelő, értékalakító funkciója is. 
A megjelenő sztárok, a neves produkciók, a szakmailag elismert művészek sokasága növeli a 
kulturális központ hírnevét. Ha az intézmény olyan előadásokat kínál, amely színvonalas és 
rangot képvisel, még inkább számíthat a közönség érdeklődésére . 

./ OSCAR -vígjáték két részben 

./ Kramer kontra Kramer 

./ John Murell: Az isteni Sarah 

./ Gyógyír északi szélre 

./ David Harrower: Feketerigó 

./ Breffort- Monnot- Legrand: Irma, Te édes 

./ Bánfalvy Stúdió FIGARO HÁZASSÁGA 

./ Tu ray Ida Színház BALFÁCÁNT VACSORÁRA 

./ Turay Ida Színház SÁRI BÍRÓ 



Különleges atmoszférájú színházi csemegeként kortárs magyar előadóművészek műsorát is 
láthatja a közönség . 

./ Három kismalac + Badár Sándor stand up estje 

./ Bödöcs Tibor stand up műsora 

./ Fábry Sándor önálló estje, 90 perces műsor 

Pódium estek, irodalmi műsorok, közönségtalálkozók 
Kell egy hely, ahol egymásra találhat az előadó/művész/sportoló és közönsége . 

./ Beszélgető estek a Kő Cafféban olimpikon sportolókkal a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Körrel közös szervezésben 

./ Müller Péter est- könyvbemutató 

./ Latinovits Zoltán emlékest -A Filter Performance előadása . 

./ Előadás középiskolásoknak: 11Úgy éltem életem ... " Radnóti est 

./ KEPES ANDRÁS est "Eszkimó puszi" 

-a 
~ 
Az intézmény célja, hogy Kőbányán olyan előadóművészek, zenekarok lépjenek fel, akik olyan 
minőségi előadásokat, produkciókat nyújtanak, amely révén a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ, és a kerület hírneve is öregszik . 
./ 2012. február 18. 19.00 ILLÉNYI KATICA: SZERELMESÉK 
./ 2012. március 3. 20.00 KULKA JÁNOS: Akarod vagy nem 
./ 2012. március 18. 19.00 PITTI KATALIN 
./ 2012. április 15. 19.00 BUDAPEST BÁR koncert 
./ 2012. november ZSÉDA 

"SZENVEDÉLYÜNK A TÁNC" - Kyra és Barátai Tánc Show 
2012. április 14-én a Szenvedélyünk a tánc c. táncelőadás lesz, melyen a hazai és a 
nemzetközi táncélet kimagasló művészei lépnek fel, mint pl.: Anasma ázsiai származású 
táncművész PárizsbóL 
KIVO-KITOTAl KO koncert 
2012. március 17-én újra fellép nálunk a KIYO-KITO TAIKO japándob-csoport. A Szintézis 
Szabadegyetem dobcsoportja közel tíz éve ad nálunk rendszeresen nagysikerű koncerteket, 
ebben az évben új műsoruk ősbemutatója lesz, Tsukuyomi-Taiko Cukujomi Sintó Templom 
Éves Fesztiválja címmel. 

A KÖSZI színháztermében - újraélesztve az egykor zajos könnyűzenei életet - hivatásos 
együttesek klubkoncertjeit szervezzük. Az előadók és együttesek a különféle műfajok hazai 
képviselői: 

KŐBÁNYA BLUES KLUB KONCERTEK, KISTEHÉN, PÉTERFY BORI, KOWALSKY MEG A VEGA, 
KOZMA ORSI QUARTE"f: ANNA AND THE BARBIES, VAD FRUTTIK, VÖRÖS ISTVÁN, ALVIN ÉS A 
MÓKUSOK, IITRIBUTE ZENEKAROK" 
Tervezett időpontok: 2012. március-április, szeptember-december 
Amatőr rock-zenekarok számára kínálunk bemutatkozási lehetőséget a Hangár elnevezésű 
rendezvénysorozatunkkal, amellyel párhuzamosan már országosan ismert előadókat is 
felléptetünk. Célunk egyrészt, hogy a KÖSZI-t, mint koncerthelyszínt "feltegyük" a fővárosi 
koncerthelyszínek térképére, másrészt, hogy a fiatal amatőrök élesben is bemutatkozzanak . 

./ 2012. február 11., 17.00-21.00 



./ 2012. április 14., 17.00-21.00 

./ 2012. október 13., 17.00-21.00 

./ 2012. december 15., 17.00-21.00 

Szórakoztató rendezvények: a Vasárnapi Táncparti ötletét tovább gondolva tematikus esteket 
szervezünk, amelyeken különböző országok jellegzetességeivel (gasztronómia, zene, 
irodalom, tánc, film, stb.) ismerkedhet meg a közönség. A kultúrák bemutatásán túl a célunk 
a közösségteremtés és a tartalmas kikapcsolódás biztosítása. 

Prevenció: az előző évhez hasonlóan a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 
Drogambulancia Alapítvánnyal és kőbányai középiskolákkal együttműködve Egészség Iskola 
nevű prevenciós program megvalósítását tervezzük. A program elsősorban nem a drogoktól 
való elrettentésről szól, hanem holisztikusan értelmezi az Egész-ség fogalm át, ahol a hangsúly 
az "Egész-en" van. Ezt kívánjuk bemutatni a kerület középiskolásainak. 

Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is előretört, részben a megnövekedett 
betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemtélet erősödése miatt. Az emberek 
igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. 
Ennek a szemtéletnek a jegyében a következő előadásokat kívánjuk megszervezni: 

./ Egészségünk titkai előadássorozatok 

./ Családi egészségnapok 2012. március 25-én és október 7-én 

./ Családi egészségnap a Körösiben BFKH X-XVII-XVIII. kerületi Népegészségügyi 
Intézettel közösen, az őszi egészségnap fő témája pedig előtérbe helyezi az idősek 
egészségét . 

./ Az Egészségünk titkai tudományos, ismeretterjesztő előadássorozat február 27-tel 
kezdődően a tavaszi, míg október 15-tel az őszi sorozatot . 

./ Vegetáriánus Fesztivál 2012-ben immár harmadszorra kerül megrendezésre 
augusztus 25-én valamint 26-án. Idén egy főzőversennyel is gazdagodik programunk . 

./ Születés hete rendezvénysorozat Május 1- 8. a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ is bekapcsolódik a Születés Hete szakmai, kulturális és tájékoztató 
rendezvénysorozatba. Ez alatt az egy hét alatt a családalapítással kapcsolatos fontos 
információk egy egységes arculattal rendelkező országos rendezvénysorozat 
keretében, koncentráltan érhetők el az érdeklődök számára. A Születés Hete ezért 
ahhoz kíván hozzájárulni, hogy az információk elérhetők legyenek és segítsék a 
kismamákat, anyukákat, családokat. 

C) NAGYRENDEZVÉNYEK 

Az intézmény 2011. óta szervezi az önkormányzat ünnepségeit. Az állami ünnepek: Március 
15. Augusztus 20., Október 6., Október 23. megünneplése protokolláris esemény. Célunk, 
hogy minden ünnephez méltó kísérőprogramot állítsunk össze és ezeket a kőbányai polgárok 
minél nagyobb számban látogassák. 

A kerület egyik nagyszabású programja, amely az Ó-hegy parkban kerül megrendezésre, 
elsődleges célja, hogy az itt élőknek nyújtson olyan szabadtéri alkalmat, amelynek keretén 



belül komplex kulturális és szabadidős programokon vehetnek részt. A több napos 
programsorozat fontos eleme a gasztronómia is. 

Egész napos rendezvény az intézményben zajló mozgásos tanfolyamok vezetőinek 

bevonásávaL Aquafitnesz, kondi torna, jóga, gyerek fitnesz, apró lábak tornája. A 
foglalkozások párhuzamosan zajlanak, időrendi beosztással, ismeretterjesztő előadásokkal 

(meghívott előadókkal}. 

--
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Az idei évben induló Újhegyi Közösségi Ház megismertetésére és népszerűsítésére 
gyermeknapi programot szervezünk. A szabadtéri színpadon a BOJTORJÁN EGYÜTTES 
koncertjét követően az intézményben működődő és bemutatkozásra alkalmas produkcióval 
rendelkező tanfolyami gyerekcsoportok színvonalas produkciókkal, lépnek fel és különféle 
játékos programokat kínálunk a lakótelep közösségének. 

A kerület legnagyobb rendezvénye több programelemből áll. Az önkormányzati kitüntetések 
átadása, templomi misék, szabadtéri koncertek, gyermekprogramok, játszóház, kézműves 
vásár, gasztronómiai bemutató, borfesztiváL 

(augusztus 20.) 
A kőbányai könnyűzenei élet népszerűsítésére, a régi nagy legendák felidézésére alkalmas az 
a szabadtéri koncert, amely az Ó-hegy parkban augusztus hónapban kerül megrendezésre. Az 
új - a 2012-es évben először megrendezendő - szabadtéri zenei rendezvény reményeink 
szerint hagyománnyá válik és a kerület jelentős zenei eseménye lesz, amelynek célja és 
funkciója Kőbánya kulturális rangjának emelése. A szervezésben részt vesz a Kőbányai Zenei 
Stúdió Póka Egon vezetésével. 

Minden évben egy adott téma/évforduló mentén valósulnak meg a programok. 2012-ben a 
téma lehetne a világok meséje, különös tekintettel Körösi Csoma Sándorhoz kapcsolódva a 
tibeti mesékre. 
A fesztivál célja az Intézmény nyitórendezvényeként a programok, tanfolyamok 
népszerűsítése. Itt kerül sor a meseíró és rajzpályázat eredményhirdetéseire is. 

A meseíró pályázatok beadási határideje: 2012. április 10. A beérkezett meséket feltöltjük a 
www.korosi.org oldalra és 2012. június 5-éig várjuk hozzájuk az illusztrációkat. A legjobb 
alkotásokból a Mesefesztiválra kiadjuk Az én mesém mesekönyv 5. kötetét. 
A könyveket a sok éves hagyományok alapján előrendelés formájában értékesítjük így a 
kiadása nyereséges. 

11111~&-
Az amatőr néptánccsoport hagyományteremtő fesztiváljának adtunk helyet és szakmai 
hátteret 2011-ben. Ennek folytatásaként kerül megrendezésre a ll. Koccintós Fesztivál, ahol 
lehetőséget kapnak kerületi, budapesti és határon túli meghívott vendégcsoportok a 
bemutatkozásra. 



Adventhez kapcsolódva 2012. december 15-én intézményünk ad otthont az l. Adventi 
Csokoládé Fesztiválnak. Csokoládé koncerttel (Hungarofest), Alma koncerttel, játszóházzal, 
minőségi csokoládé és szaloncukor bemutatóval, csokoládé szökőkúttal, kézműves vásárra!, 
az egész család részére felejthetetlen élményt nyújthatna. 

D) TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 

A közművelődési tevékenységrendszerben mindig is nagy szerepet játszott a 
kompetencianövelő, az egyének életesélyeit kiegyenlíteni hivatott forma: a nonformális és 
informális képzésnek minősülő tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások. A tanulás az 
ismeretek megszerzése a mindennapi élet természetes velejárója. 

Az informális tanulás- melynek alkalmazása a legelterjedtebb a közművelődési tevékenységi 
formái közül, nem feltétlenül tudatos tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének sem ismerik 
fel tudásuk és készségeik bővülését. Éppen ezért kell nagy figyelmet fordítani arra, hogy a 
meghirdetett tanfolyamok valós igényeket elégítsenek ki. 

Az intézmény által szervezett tanfolyamok e fentiek alapján az egyének igényei szerint 
valósulnak meg, és ezek a foglalkozások, képzések általában nem kapcsolódnak képesítés 
megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez. A tanfolyamoknak három fő csoportja van: 

- elméleti oktatás (pl. angol) 
- egészségmegőrzést szolgáló tanfolyamok 
- művészeti képzéssel (mozgás, tánc, vizuális, tárgyalkotó) foglalkozó tanfolyamok 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igyekszik minden korosztály igényeinek 
megfelelő tanfolyamokat, szakköröket nyújtani kínálati palettáján. Az egész főváros területén 
a népszerű tanfolyamok sokasága indul különféle szervezési formákban. A cél az, hogy a 
kőbányaiaknak és a környékbeli kerületekben lakóknak itt teremtsük meg a lehetőséget a 
színvonalas tanfolyamokon való részvételre. 
Az évek alatt nyújtott magas színvonal és széles kínálat megtartása mellett a létszámok 
növekedése kitűzött cél. 
Tanfolyamok a KÖSZI-ben: 

• Gyermekeknek: ringató, apró lábak tornája, néptánc, ovi-balett, fittnesz, karate, sakk
ovi, játékos angol 

• Iskolásoknak: bábjáték, fittnesz, karate, taekwon-do, sakk, kerámia, minimart 
képzőművészeti műhely 

• Felnőtteknek: kondicionáló torna, sztepp aerobic, hatha jóga, karate, kardrántás, 
kerámia, 

Tanfolyamok a Kőrösiben: 

• Gyermekeknek: showtánc stúdió, capoeira, játékos gyerekjóga 
• Felnőtteknek: nyelvtanfolyamok, szabás-varrás, társastánc, salsa, hastánc, zumba, 

gyakorlatias jóga, ta i esi, pilates torna, testformáló női torna 



Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán 

A projekt ideje: 2011.04.01.- 2012. 05. 31. 
A támogatási összeg: 38.679.999 Ft {100%-os finanszírozás) 
A projektzáró rendezvény tervezett ideje: 2012. május 25. 
A pályázat alapvető célja a közoktatásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek 
tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének, oktatásának 
támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészséges életmód kialakítását fejlesztő 
szabadidős tevékenységek megvalósításávaL Hosszú távú együttműködés a nevelési-oktatási 
intézményekkel, helyi {8 kerületi) és országos {l vidéki iskola) szinten. 

A pályázat lehetőséget teremt a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak, hogy 
programkínálatát bővítse; a célcsoport tagjainak, hogy személyiségüket, készségeiket, 
képességeiket fejlessze. 
2012. május 3-án egy konferenciát szervezünk a gyógypedagógiai nevelés témakörében, ahol 
a program és az abban résztvevő diákok is bemutatkoznak. 

Megvalósítás: Balatonalmádi Üdülő, 2012. február 22-26. 
Az ifjúsági találkozó célja: az ország három pontján {Kőbánya, Komárom, Szombathely) 
tevékenykedő középiskolai diák-önkormányzati képviselő fiataloknak lehetőség biztosítása a 
találkozásra és egymás megismerésére {települési diákönkormányzatok kapcsolatépítése). 

Megvalósítás: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, 2012. április 1-3. 
A program célja: 

• A helyi ifjúsági munka szereplői: döntéshozók, ifjúsági referens, ifjúságsegítő, fiatalok 

- párbeszédrendszerek kialakítása. 
• Helyi szintű ifjúsági szolgáltatások {pl. ifjúsági közösségi terek, ifjúsági információs és 

tanácsadó szolgáltatások) bemutatása, bemutatkozása. 

Főpályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Konzorciumi tag: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Önrész: 8.000.000 Ft, amelyet az Önkormányzat biztosít a Testületi döntés értelmében. 
Építés: 

• A központi épület utólagos hőszigetelése, nyílászáró cserével, akadálymentesítés. 

• Nap kollektoros meleg víz termelés kialakítása. 

• Az ikerfaház átépítése akadálymentes megközelíthetőséggeL 

• Bemutató célú házi komposztáló és hagyományőrző kenyérsütő kemence építése. 

• A belső járdahálózatának fő közlekedési útvonalakon történő akadálymentesítése. 

• Akadálymentes parkoló kiépítése. 

Eszközbeszerzés: kül- és beltéri bútorok, kerékpárok, oktatási/demonstrációs segédeszközök, 
speciális tematikus terepi bemutatóeszközök, konyhai eszközök. 



ESZA tevékenység: az erdei iskolában rendszeresen oktató pedagógusok erdei iskolai 
módszertani képzése. Oktatási segédanyagok (munkafüzetek) nyomtatása a hatékonyabb 
oktatás/nevelés elősegítése érdekében. Speciális munkafüzet kidolgozása és létrehozása az 
óvodás és enyhén értelmi fogyatékos látogatók részére. Az erdei óvoda beindítása. 

E) VIZUÁLIS NEVELÉS, KIÁLLÍTÁSOK 

Fő célkitűzés: Vizuális kultúraközvetítés előmozdítása a közízlés és a kortárs szemlélet 
közötti szakadék áthidalása, a helyi igények figyelembevételével. Olyan helyek, lehetőségek 
biztosítása, ahol az érdeklődést mutató közönségnek lehetősége nyílik ismereteit elmélyíteni 
a művé~zet és vizuális környezetkultúra területén. --A Kő-Café-ban megvalósuló olyan olvasó sarok, mely a nyugodt, elmélyült olvasgatás 
feltételeit biztosítja egy tea vagy kávé mellett a világ művészeti életéről több nyelven (francia, 
angol, német, magyar). A kiadványok viszonylag friss információkat tartalmaznak (10-30 év), 
melyek még magyar folyóiratokban sem jelentek meg, gazdag képanyaggaL Igazi kincs és 
ihletforrás a könyvtárból szerzett közel EZER darab kiadvány. 
Cél: A világ képző-művészeti irodalmához való hozzáférés biztosítása, ezzel az 
összehasonlítás képességének kifejlesztése. Viszonylatokban gondolkodás erősítése, később 
véleményalkotás, definiálás képességének kialakítása. 

A KÖSZI 2-es termében jelenleg 3 művészeti szakkör működik. A jövőben szeretnénk elérni, 
hogy a hely igazi alkotóműhellyé váljon, ahol helyet kap a kísérletezés, tehetséggondozás, és 
egyéb vizuális fejlesztő programok, miniatűr rendezvények. 
Cél: Minél több alkotó-csoport működési feltételeinek megteremtése, a szakmai repertoár 
bővítése, olyan pedagógusok, szakemberek meghívásával, mely a kőbányai gyermek műhely 
színvonalát emeli, közösséggé szervezi az ott alkotó embereket. 

(havonta egy alkalommal) 
Tematikája a bennünket körülvevő világ jelenségeire alapoz. Egy digitális korszak kapui előtt 
automatizált világunkat áthatja a robotok és gépek jelenléte. 
A foglalkozások vetítéssel, történettel kezdődnek, mely segíti a ráhangolódást, információt 
közvetít és keretbe ágyazza a foglalkozáson történteket. 
(10.00 -10.20 előadás, 10.30 -12.00 szabad alkotás) 
Cél: Az életkori sajátosságok figyelembevételével olyan önálló, elsősorban gondolkodási 
útvonalak kiépítése, melyek a megszerzett információkra alapozva segítik a gyermeki 
esztétikum fejlesztését, egyéni kreativitásuk kibontakozását. A készülő produktumokat 
mindig nekik kell kitalálni, a mintadarab inspirálhat, de nem kötelez a minta másolására. 
Célközönsége: 5- 10 éves korosztály 

Napjainkban, az ezredforduló eljövetele után az elektronikus zene, az elektronikus 
hullámokkal történő hangtovábbítás, egyre nagyobb bázist talált magának. A kezdeti 
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kísérletezés után elismert zenei irányzat lett, számtalan ritmusirányzata áthatja 
mindennapjainkat. A )ounge" a kávézék tipikus zenéje, mely kellemes aláfestést nyújt a 
társalgáshoz, olvasáshoz. Az "ambient" is hasonló rétegzene, különleges, érdekes hangokkal, 
zajokkal, effektekkel is kombinál, ritmusa lassú, relaxált, hasonlóan a "chilll out"- hoz. 
2012. március l-től 18.00-20.00 között "új hullám", háttérzene a Kő Café-ban. A vizuális 
kultúraközvetítés előmozdítása összetett feladat, összehangolt munkát és szemléletbeli 
egyetértést kíván a vizuális terület képviselőitőL 

A Kő-Café Galéria szemléletében megújul, a legkülönbözőbb műfajokban tevékenykedő fiatal 
alkotók számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. 
A látás érzékszervi folyamat, a látásmód intellektuális. Ezért élő kapcsolatot alakítunk ki a 
város művészeti iskoláival, művésztanáraival, hogy a Galéria terét friss, kortárs 
kezdeményezésekkel töltsük meg, létezését tudatosítsuk a régióban. 

A vizuális és esztétikai nevelést intézményünk alapfeladatának tekinti. Ennek egyik faktora a 
megismerés, látható világra való rácsodálkozás - a kortárs művészeten keresztül - annak 
befogadása, mivel leginkább ez mutatja meg a korszakot, a problémákat, kutatja a 
megoldásokat és emellett esélyt ad a bemutatkozásra. Ennek adekvát helyszínei: a Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ galériái. Ennek szellemében a (Pataky-), (Kör-) 
Galéria éves tematikáját: A város gondolata köré építjük. Meg kívánjuk jelentetni az élettér 
különféle formáit, elsősorban képzőművészeti műalkotások mentén, de ezen túl informálisan, 
az alkoték szempontjából a közönség számára előremutató irányokat is bemutatni. A leendő 
kiállítók - a már meglévő, eddig nem látott munkáiból gyűjtve, és/vagy ösztönözzük őket, 
hogy a kiírt tematika mentén alkossanak újabb műveket. Így, mintegy kreatív műhellyé válik 
a galéria 2012-es kiválasztott alkotóköre, közöttük a legnagyobb magyar képzőművészek 
kiállításai, úgy Kőbányáról, mint a tágabb hazából, miközben rendszeres, jelentős, 

közösségmegtartó eseményei, találkozóhelye a művészvilágnak. 

Mesterek és tanítványok: A tradíciók mentén mutatjuk be a két legjelentősebb középfokú 
képzőművészeti intézmény hallgatóinak munkáit (Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola), 

amely frissességével indítja a kiállítási programot. 
Kisképző N02: Tanulmányi versenyanyagat tárjuk a látogatók elé a MKE Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola tanulóinak munkáiból. 
Világvároskép: A 11Városgondolatot" a Kőbányai Fotóklub csoportos megjelenésével indítjuk. 
Ezüst Malibu: Amerikai élettereket mutatunk be egy nosztalgikus fotóutazással és filozofikus 
megjegyzésekkel a Körgalérián. 
Angyal perspektíva: Breznay András festőművész cím ű tárlata. 
Nagyvárosi látszat: Zsemlye Ildikó szobrászművész és Kovács G. Tamás grafikusművész a 2011 
KKIE biennále különdíjával nyerte el a kiállítás lehetőségét. Izgalmasnak ígérkező originális 
térplasztikák és fotógondolatok kerülnek bemutatásra. 
Pünkösd: A Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészei mutatkoznak, be a Körgalérián. 
Barth Ferenc emlékkiállítása: Galériánk programjának jelentős eseménye lesz, terveink 
szerint ekkor veszi fel új nevét kiállítóterünk: Barth Galéria a Szent László napi búcsú 
napján. 
A hely értéke: Az őszi évadkezdő kiállításunk arra keres választ, hogy mi az a dolog, amelyet 
mi városnak, kerületnek, otthonunknak, nevezünk. Aknay János, Arnóti András, Györffy 
Sándor; Kecskés András, Lonovics László, Romvári János, Orosz István, Varga Ágnes Kabó, 
Zsemlye Ildikó képzőművészek közreműködésével. 



Fénytér: Tervezett önkormányzati támogatással egy országos szimpózium - A társadalmi tér 
értelmezései - kerül meghirdetésre, a város az otthon lakhatóbbá tételének érdekébe. 
Korszerű gondolatot tükröz a tér osztására rendezésére Csáji Attila festőművész. 
Az évet Füzes Gergely festőművész zárja, képi gondolataival és festői megoldásaival mutat be 
városi és falusi tereket, embereket. 

A kőbányai helytörténeti kiállítások hagyományosak és népszerűek a Körgalérián. Tervezett 
kiállításunk: A liget, amely a Népliget történetét mutatná be illeszkedve a várostematikába. 
Mivel ez egy originális kiállítás lenne, természeti enteriőrökkel, óriás-poszterekkel, sok 
szállítással és segédanyaggal, ezért ez külön költségvetést igényel. A téma gyakorlatilag 
feldolgozatlan, ezért helytörténeti-, múzeumszakmai- és pedagógiai értéke is jelentős. Ehhez 
kapcsolódóan a Kőbányai füzetek sorozat újabb kötete láthatna napvilágot. 

F) HELYTÖRTÉNET 

A RÉGIRŐL VALAMI ÚJAT szeretnénk elmondani. Olyan információ-raktár, nyitott médium 
vagyunk, ahol a Kőbánya múltjáról felhalmozott ismeretekhez minden érdeklődő 

hozzáférhet. Támaszkodunk a közösségi aktivitásra is, ezért várjuk azok jelentkezését, akik 
szívesen vesznek részt a helytörténeti munkában, vagy cselekvő tagjai szeretnének lenni a 
gyűjtemény köré csoportosuló érdeklődési körnek. Egyszerre vagyunk tudásbázis és a 
Kőbányát szeretők számára agora, olyan találkozási pont, ahol ki-ki szabadidejét kellemesen 
eltöltheti. 

Küldetésünk megvalósítása érdekében 2012-ben a következőket tesszük: 
l. cél: állománymegőrzés 
Módszerek, eszközök: 

• Rendet teszünk, mindennek meghatározzuk állandó helyét, a gyűjtőkörnek megfelelő 
anyagok kiválogatása, lajstrombavétel, az elhelyezés központosítása. 

• Múzeumi nyilvántartó program beszerzése, az adatfelvitel, digitalizálás megkezdése 
Határidő: március ill. program beszerzésétől függően 

• Új elhelyezés szakmai körülményeinek meghatározásában való részvétel. 
• Gyűjteményi tárgyak karbantartása 

2. cél: állománygyarapítás 
Módszerek, eszközök: 

• Az eddigieknek megfelelően, állományunk gyarapításánál főként felajánlásokra, 
adományokra számíthatunk. Az új szerzeményeket nyilvánosan be kell mutatni, ezzel 
is ösztönözve a példa követésére. 

• Saját beszerzéseknél, fel kell kutatni az anyagi hátteret biztosító szponzort. 

3. cél: a helyi identitástudat erősítése 
Módszerek, eszközök: 

• A szakmai munka gerincét ebben az évben is az óvodai-, általános iskolai és 
középiskolai csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni látogatóknak a látványtárban 
történő fogadása és tárlatvezetése jelenti. Több alkalommal központi rendezvényhez 
csatlakozva szervezzük meg ezeket a látogatásokat. (szt. László Napok, Kulturális 
Örökség Napja) 



• Kihelyezett kiállításokat (foglalkozásokat) tartunk oktatási intézményekben, kerületi 
rendezvényeken 
Határidő: március- Orchidea Általános Iskola 

április- Szt. László Általános Iskola 
május- zöld óvoda 
május 1.- sörös címkék 
június- augusztus Balatonlelle: táborozás anno ... 
június- Szt. László hermája a legúja bb kutatások tükrében 
szeptember- december (egyeztetés alatt) 
egész évben: igény szerint 

• Feldolgozzuk Dr. Viszota Gyula és Sajó Sándor akadémikusok, igazgatók életét, 
munkásságukat, és a gimnázium folyosóján állandó kiállítást készítünk. 

• Havonta jelentetünk meg helytörténeti témájú cikkeket a helyi írott és elektronikus 
sajtóban (Kőbányai Hírek, Helyi Téma, Kőbánya Info, lOkerkult stb.) 

• A Kőbányai Városvédők Egyesületével közösen, 8 alkalommal kerül megszervezésre 
tematikus helytörténeti előadás. 

• Részt veszünk a helytörténeti tábor programjainak a lebonyolításában. 

4. cél: nyitottság, hozzáférhetőség növelése 
Módszerek, eszközök: 

• Szakmai tartalommal töltjük fel, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
honlapjának "Helytörténeti Gyűjtemény" rovatát 

• Megkezdjük a gyűjteményi anyag internetes elérésének biztosítását. {l alapadatok) 

• Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk szét a helytörténet aktualitásairól 

5. cél: közösségszervezés 
Módszerek, eszközök: 

• Az aktív sajtótevékenység mellett, külön olyan internetes rovatot kell működtetni, 
ahol a helytörténet iránt érdeklődök aktivitására is lehet építeni. A legaktívabbakból 
kell szervezni a Helytörténeti Gyűjteményben működtetett érdeklődési kört. 

G) USZODA 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban különös formában jelenik meg 
alapfeladatként az úszásoktatás, melynek sajátossága éppen abból fakad, hogy egy 
közművelődési intézményben valósul meg. Ezt a sajátosságot továbbra is meg kell őrizni. 
Ennek egyik meghatározó eleme az általános iskola 1-4. osztályos tanulóinak úszásoktatása. 
Ezt mindenképpen az oktatáson belül kell tartani, hisz ez az iskolai testnevelés részeként 
jelenik meg, segítve az iskolák mindennapos testnevelését, hozzájárulva az egészséges 
életmód kialakításához, a szabadidő kulturált hasznos eltöltéséhez. Cél, hogy pedagógiai 
program alapján, kidolgozott tanmenettel, oktatási egységként, pedagógusok által végzett 
képzés alapján működjön az intézményen belül e tevékenység. 
Kiegészítő tevékenységként fontos feladat az óvodás úszásoktatás, versenyek, szünidei 
programok, úszótábor, gyógytestnevelés, csecsemőúszás, fogyatékkal élők úszás 
foglalkozásainak biztosítása. A szabad kapacitás kihasználásával valamint a bérleti díj 
növelésével szükséges elérni a gazdaságosabb üzemeltetést. Ennek kiemeit elemei 2012-ben 
is a női torna, csecsemőúszás, fogyatékkal élők úszásfoglalkozásai lehetnek. 



A szauna, szolárium és konditerem jól kiegészíti az alapszolgáltatást, az ebből származó 
bevétel is hozzájárul a költségek csökkentéséhez. Ennek megvalósításához nélkülözhetetlen 
a· folyamatos karbantartási és felújítási munkák tervszerű elvégzése (szivattyúk, hőcserélő, 
légtechnika, automataadagoló és a medencetér műanyag fóliájának cseréje). 

H) TÁBOROK 

A szabadidő hasznos eitöltésének egyik népszerű formája minden korosztály számára másik 
táborozás, üdültetés. Intézményünk ebben az évben már minősített erdei iskolaként az 
tudja megvalósítani az erdei iskolai programokat, Balaton/el/én. Törekedni kell arra, hogy e 
szervezeti formába (erdei iskola) minél több kőbányai oktatási intézmény kapcsolódjon be, 
felhasználva az önkormányzat erre a célra biztosított támogatását, hozzájárulva az intézményi 
bevétel növeléséhez a fenntartási költségek csökkentéséhez. 
Testvérvárosi kapcsolatunk ápolásának és a kőbányai gyerekek határon túli magyar 
közösségekke/ való találkozásainak egyik meghatározó színtere a balatonlellei tábor. Ennek 
alapja a cseretáboroztatás és az a kormányzati elképzelés, mely ezt a fajta programot 
anyagilag is támogatni kívánja. 
A táborhely infrastruktúráiának fejlesztését az erre a célra kiírt KEOP-os pályázatra beadott 
tervvel valósítjuk meg 2012-ben. (Egy faház akadálymentesítése, ezzel is integráini a 
fogyatékkal elő gyerekekkel való együtt üdülést, a közösségi színterek felújítását, a kőház téli 
üzemeltetésének megoldását, eszközök beszerzését az oktatáshoz, stb). A tábornak fontos 
feladata az iskolai közösségek, civil szervezetek, egyházak által szervezett nyári táboroztatás 
lebonyolítása és az idősek elő és utószezoni üdültetése. 

l} ÚJHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Cél: Közösségteremtés, társas kapcsolatok bövítése, közösségi részvétel fejlesztése. 
Közösségi programokkal, családi klubfoglalkozásokkal, valamint hétvégi családi prograrnek 
lebonyolításával szeptembertől Újhegyen különböző közösségek kialakulását hívjuk létre. A 
családos fiatalok gyakori problémája, hogy társadalmi kapcsolataik beszűkülnek, egyedül 
maradnak családi és életviteli problémáik megoldásávaL A rendszeres klubok, tanfolyamok 
visszatérő látogatói azonban közösséggé kovácsolódnak, társas kapcsolataik bővülnek. 
Újhegyi közösségi programjaink révén nemcsak a kerületi lakosok szabadidő-eltöltési 
lehetőségei nőnek, hanem intézményünkhöz kötődö bázis-közösségek jönnek létre. 
Együttműködések, hálózatok, közösségláncok alakulnak ki. Látogatói célcsoportunkat a 
közepes illetve alacsony jövedelmi helyzetűek adják. Elérésük módja: védőnői hálózat; 
bölcsődék, óvodák, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nagycsaládosok egyesülete. 

111!1111r-:D 
• Ringató 
• Baba-mama klub 
• Manótorna 
• Baba masszázs 
• Zene ovi 

• Babaszínház 
• Aprók tánca a Kolompos együttessel 



• Bábjáték előadás 
• Kreatív játszóházak 
• Kalandjáték prograrnek 

A fiatalok igénylik a beszélgetéseket, az őket érintő és érdeklő minőségi információkat, 
(gyermekeik miatt) az egészséges életmód gyakorlását. Célunk életvitelük területén a 
tudatosságuk fokozása, a tartalmas kikapcsolódás. Havi gyakorisággal különböző témákban 
meghívott szakemberek segítségével (akár a Családsegítő Központtal és a Nagycsaládosok 
egyesületével együttműködve) előadásokat szervezünk. 
Tervezett témakörök (az előadások már konkrét témákról szólnak, egyeztetés alatt): 

• gyermeknevelés 
• egészséges táplálkozás 
• elsősegélynyújtás kismamáknak 

Cél a leendő családot, illetve a kismamát felkészíteni a speciális élethelyzet változásra, illetve 
a hasonló élethelyzetben lévőknek lehetőséget és teret adni összejövetelekre, a tartalmas 
kikapcsolódásra és a kisközösségi élettérre. 

• Várandósok Klubja 
• Előadások 

4) REKLÁM, MARKETING TEVÉKENYSÉG 

Az intézmény hosszútávra alakította ki műsorpolitikáját, amelynek megvalósításában a 
reklám jelentős segítséget nyújt. A reklám összhangba van az Intézményi marketing-mix 
egyéb elemeivel és azokkal együtt szolgálja a szervezet célkitűzéseit megvalósítását. 
Az intézmény vezetése kialakította kommunikációjának alapkoncepcióját, amely alapján 
elkészítette a különböző időtávú kommunikációs terveket. 

1. A hosszú távú kommunikációs terv tartalmazza: az intézmény által követendő marketing
marketingkommunikáció- reklám- magatartás irányait, szabályait, elvi állásfoglalásokat. 

2. A középtávú kommunikációs terv tartalmazza a hosszú távú terv alapján felvázolt az adott 
időszak (éves Munkaterv) alatt lebonyolítandó rendezvényeket, programokat. Konkrétabb 
információkat, döntéseket tartalmaz. 
Ideális kommunikációs terv részei: 

• PR terv 
• médiaterv- sajtóterv 
• költségterv 
• intézkedési terv- ütemezés 

3. A rövidtávú reklámtervek (kampány, akciótervek) tartalmaznak minden olyan döntést és 
ismeretet, amely a konkrét reklámok kivitelezéséhez és közzétételéhez szükséges 
(programtervek, rendezvénytervek- marketing-, reklám költségtervvel). 

Operatív célok (2012) 
• intézményi PR és kommunikációs stratégia kidolgozása 



• markáns intézményi arculat kialakítása formai és tartalmi elemekkel (Arculati 
Kézikönyv, Etikai - kódex) 

• a munkatervben meghatározott, kiemeit programokhoz koncentrált és tervezett 
kommunikációs mix 

• az intézményrendszer szeigáitatás marketingtevékenységének kidolgozása 
(összességében és létesítményenként egyedi marketing stratégia) 

REKLÁMCÉLOK (2012) 
• minőségi kultúrát képviselő előadások, produkciók reklámozása 
• játszóházi és gyerek prograrnek gyakoriságának növelése marketing tevékenységgel 

{Újhegyi Közösségi Ház beindításával) 
• a hatékony kommunikáció által az előny megszerzése és megőrzése a Dél-Pesti 

régióban 
• image erősítés a gazdasági szférában, non-profit szektorban, intézményi hálóban 
• nosztalgia és gyerek színházi bérleteink ár-érték viszonylatában, piaci pozíció 

biztosítása 
• ifjúsági bérlet bevezetése, családi jegy kialakítása a családi színházi előadásoknál 
• szabadidő eltöltésének, a kultúra jelenlegi fogyasztási szakásainak megváltoztatása 

• a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ismertségét és elfogadottságát 
pozicionáló igényes prezentáció elkészítése 

• az intézmény honlapjának (www.korosi.org) folyamatos kezelése, frissítése és az 
igénybevevői körjelzéseialapján a szükséges korrekciók megtétele 

• az intézményi műsorajánló, plakát és szórólapok tartalmi és formai megújítása 

5) ÜDÜLŐK 

Az intézmény három üdülőt üzemeltet, melyből egy időszakosan működik, kettő pedig egész 
évben igénybe vehető. Az arlói üdülő működését célszerű felülvizsgálni, hisz ez a telephely, 
felszereltsége miatt kevésbé népszerű az igénybe vevők körében. Ugyan üzemeltetési 
költségei nem magasak, de ennek ellenére a bevételek alacsony szintje nem finanszírozza a 
ráfordított kiadásokat. Az idei évben több szaktábor (kézműves, horgász, vadász) indítását 
tervezzük. 

A kőbányai köztisztviselők és közalkalmazottak reszere a balatonalmádi üdülőben 

biztosítunk üdülési lehetőséget. Az gazdaságos működés érdekében elsősorban a szezonon 
kívüli időszak jobb kihasználása a cél. (Cégek, gazdálkodó szervezetek részére szakmai 
tréningek, vezetőképzés, oktatás, magánszemélyek üdülése) 

Az általános iskolák nevelési, oktatási feladatai között szerepel napközis ellátás nyar1 
időszakban történő szervezése melynek lebonyolítása intézményünk feladata. Az ellátás 
Sikeressége a komplex intézmény adta, sokszínű lehetőségek kihasználása. Célunk, hogy 
Kőbányán minél több gyermek kapjon a nyári szünetben is színvonalas tanórán kívüli 
programot a napközis táborban. A szaigáitatás egyben segítség a szülőknek is, akik egyre 
nehezebben tudják megoldani a nyári időszakban, hogy gyermekeik tartalmas és élmény 
gazdag táborokban tölthessék szabadidejüket. 

6) INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK: 



Az intézmény a jó kapcsolat ápolására törekszik a fenntartó önkormányzattal és azok irányító 
és szakmai szerveivel, a kerület intézményeivel, gazdálkodó szervezeteivel, cégekkel, és a civil 
szervezetekkel. 

A közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás jól bevált formája az elektronikus úton 
való információáramlás. A Körösi új honlapja lehetőséget ad arra, hogy az információkat 
elektronikus úton érhessék el a budapesti kollégák. A rendszeresen kiküldött új hírlevelekben 
és a honlapon megjelenő Hírek rovatában a kerületi intézmények, civil szervezetek és a 
magánszemélyek a friss és napi aktualitásokkal ismerkedhetnek meg. 

Az intézmény továbbra is résztvevője az országos közművelődési hálózatnak és aktív tagja a 
művelődési intézmények országos szakmai szövetségének. Kiemelten fontosnak tartjuk az 
NEFMI Közművelődési Főosztályával, az MMIKL és a Budapesti Művelődési Központ (BMK) 
munkatársaival, valamint a Budapesti Népművelők Egyesületével való szakmai 
együttműködést. 

Budapest, 2012. február 29. 

7) NYILATKOZAT 

JoósTamás s.k. 
igazgató 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ intézményi dolgozóinak 
érdekképviseleti szerve, a Közalkalmazotti Tanács és a KKDSZ helyi alapszervezetének 
képviselője a 2012. évi Munkatervet megismerte, a benne foglaltakat tudomásul vette. 

Budapest, 2012. február 29. 

/:Nádor Tamás:/ 
KKDSZ képviselője 

/: Csüllög Károly:/ 
Közalkalmazotti Tanács elnöke 
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Életmód klub 

12. 
13. 
14. 

15. 

Gustave de Kervern: Aaltra 



Balfácánt vacsorára-Turay Ida Színház Körösi 

Ringató, Baba-mama klub, Manótorna, Életmód klub Újhegy 

Színházi estek Körösi 

Gyermekszínházi előadások Körösi 

Kolompos táncház Újhegy 

1. Könnyűzenei koncert KÖSZI 

2. Mikulás váró játszóház KÖSZI 

2. Vasárnapi táncparti Körösi 

6. Filmklub Spielberg: Párbaj Körösi 
6. Város és falu Füzes kiállítás - Körgaléria Körösi 

7. ldősügyi Tanács évzáró rendezvénye KÖSZI 

Kepes András est KÖSZI 
9. Nosztalgia Bérlet - Bál a Savoy-ban Körösi 

9. Vasárnapi táncparti Körösi 

11. Kőbányai Nyugdíjasok Klubja Körösi 

11. Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete Körösi 

12. Nyugdíjas Pedagógus Klub karácsonyi ünnepség Körösi 

13. Kő-Csont Klub KÖSZI 
14. Örökzöld Nyugdíjas Klub Körösi 
15. Adventi játszóház Újhegy 
15. Adventi Csokifesztivál Körösi 

22. Dudance karácsonyi táncgála Körösi 

24. A Jézuskát várjuk -Játszóház Körösi 

28. Örökzöld Nyugdíjas Klub Körösi 

31 B.Ú.É.K. 2013 KÖSZI 


