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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

1\B'_ számú előterjesztés 

a Törekvés Művelődési Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról 
és a támogatás elszámolásáról 

L Tartalmi összefoglaló 

Vizi Tibor elnök úr benyújtotta a Törekvés Művelődési Központ (a továbbiakban: Törekvés) részére 
2012. évben nyújtott 15 millió forint összegű támogatás elszámolását. Az elszámolás kivonata az 
előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás -a terjedelme miatt- az Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoportnál megtekinthető. A költségvetésben biztosított 15 millió forint összegű támogatás 
mellett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
430/2012. (X. 18.) KÖKT határozatával még 3 millió forint támogatásban részesítette a Törekvést, 
melyről a megállapodásban rögzített módon és időben elszámoltak 

Elnök úr tájékoztatott arról, hogy a 15 millió forintot a következőképpen használták fel: 

l. Személyi juttatások: 
2. Dolgozókat terhelő adó: 
3. Munkaadót terhelő adó: 
4. Dologi kiadások: 
ÖSSZESEN: 

5 542 916 Ft 
2 970 881 Ft 
l 624 578 Ft 
4 861 625 Ft 
15 OOO OOO Ft 

A pénzügyi beszámoló mellett elnök úr nagyon részletes szöveges tájékoztatást küldött a Törekvés 
2012. évi tevékenységéről. Ebben bemutatja a művészeti csoportokat, a néptánc együtteseket, a 
társastánc csoportokat, a tartós művelődési közösségeket, a sakk klubot. Tájékoztat a területi 
közművelődési tevékenységről, a propaganda munkáról, valamint a gazdasági-technikai 
feladatokról. Összegzésként tájékoztat arról, hogy a Törekvés a 2012. évetrendkívül nehéz anyagi 
körülmények között és igen szerény létszámmal zárta. Ennek ellenére szakmai munkájuk 
kiemelkedő, a magyar kulturális életben változatos, sokszínű szerepet töltenek be. A helyi 
közösségek több éve bizonyítják, hogy tevékenységükkel értéket teremtenek. Elnök úr köszönetét 
fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, mert e nélkül a tartalmas, kiemelkedő 
szakmai munkát nem tudták volna véghezvinni a 2012. évben. A szakmai beszámoló az 
előterjesztés 3. melléklete. 

A 2012. évben is elmondhatjuk, hogy a Törekvés Művelődési Központ tovább ápolta a 
hagyományokat, tovább erősödött a nyugdíjas szervezetek működése, az itt működő klubok, körök 
egész évben aktívan folytatták megkezdett tevékenységüket. 



II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. .. ·'/ ... ::2__:_ // 
Budapest, 2013.január ){," . ~·j 

~-/ W ee ber Tibor '7 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( .. ) határozata 
a Törekvés Művelődési Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról 

és a támogatás elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Törekvés Művelődési 
Központ 2012. évi szakmai beszámoláját és a 15 millió forint támogatásról szóló elszámolást 
elfogadja. 
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Mellékelten megküldjük a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület 
és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 2008. április 14-én a Kőbányai 
Önkormányzat a közművelődésről szóló 1997. évi CLX Törvény 79.§ alapján és az Önkormányzat 
4/2009.(II.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött megállapodás 
teljesítéséhez tartozó 2012. évi pénzügyi bizonylatok listáját. 
Az elszámolás az éves 15.000.000.- Ft támogatási keretet foglalja magába. 
Továbbá külön elszámolásban az önkormányzat 430/2012. (X.18.) határozata alapján és a Budapest 
Főváros X. kerület. Kőbányai önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012.(11.27.) önkormányzati 
rendelet l sorábóll.813.300 Ft összeg, valamint a 14. mell. 20. sorából1.186.700,- Ft összeg; összesen: 
3.000.000,- Ft összeg támogatásróL 
Mindösszesen 18.000.000,- Ft-ról, azaz tizennyolcmillió ForintróL 

Köszönjük a támogatást és bízunk abban, hogy a jövőben is eredményesen segítik a TÖRI-KE 
tevékenységét. 

Budapest,2012. december 13. 

Melléklet: 
-Tételes elszámolás a támogatásról 

Tartalmazza: 
I. Személyi juttatások 
II. Dolgozókat terhelő adó 

Munkaadót terhelő adó 
Összesen 

III. Dologi kiadások 

5.542.916,-
2.970.881,-
1.624.578,-
4.595.459,-
4.861.625,-

15.000.000,-
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Egyesületünk, a közművelődési munkaprogramban tervezett éves terveit a felmerült 
nehézségek ellenére sikeresen teljesítette. Figyelembe véve intézményünk sajátosságait, 
kerületünkben betöltött helyét, szerepét, és lehetőségeinkhez képest igyekeztünk 
barátságos, meghitt, és kulturált környezetet biztosítani rendezvényeinkhez és 
csoportjaink működéséhez. Személyi és tárgyi feltételeink változatlausága mellett 
különböző átszervezési és karbantartás-felújítási megoldásokkal emeltük 
szolgáltatásunk minőségét. 

I. Művészeti csoportjaink-köreink rövid összefoglaló ja, ismertetője 

l. Törekvés Néptáncegyüttes 
2012. évben is rendszeres volt a bemutatkozás a színpadi, pódiumi fellépés. Az együttes 
továbbra is kiemeit fontosságúnak érzi az önkormányzat által szervezet műsorokat, ill. 
felkéréseket, hiszen csoportjainak tagjai és persze maga az együttes is ezer szállal 
kötődik Kőbányához. 

Kiemeit rendezvények: 
- 13. Széki Napok "Fekete-piros" tánc 
a Törekvés Táncegyüttes Cseperedők részvétele 

-GYIMES- BULGÁRIA 

a Törekvés Táncegyüttes tuméj~ 
- Az emberi élet fordulói bemutatása a Klauzál 
Részletesebben: 6-14. oldal. 

l.a Törekvés Néptánc Kamara Csoport 
Tagjai hetente egy alkalommal tartanak próbát, 
ahol népdalokat énekelnek és különböző, 
népi szokásokból, népi életből merített szituációkat 
játszanak el, hogy előadásaikat ezzel is színesítsék. Fellépnek a 
néptáncegyüttessel, ahol jelenlétükkel tovább emelik az előadás színvonalát. 

2. Törekvés Hagyományőrző csoport 
Az idősebb korosztályt (átlag 67 év) foglalkoztató tánccsoport 32 tagjával közvetíti a 
kultúrát városszerte. Heti két próbájuknak, töretlen lékesedésüknek valamint 
kitartásuknak köszönhetően idén is eredményesen szerepeitek Főbb fellépések csepeli 
Öregtáncos találkozó, "Az emberi élet fordulói"- október 
Részletesebben: 14-15. oldal. 
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4. TÖRI-Gotdance Táncsport Egyesület 
A Táncsport a hét 5 napján tart foglalkozást 
a Törekvés Müvelődési Központban. 
A tavalyi évhez képest a versenytánc oktatáson kívül 
salsa kezdő csoport is indult. 
Péntekenként a Hobbi csoportok képzése is a "Töriben" 
zajlik .Az előzőekből is kitűnik, hogy intézményünk 
kiemelten kezeli a tánc minden formáját, 
hiszen egészség megőrző szerepe nemcsak fizikailag, 
hanem a közösség miatt, mentálisan is jelentős. 

Részletesebben: 16-18. oldal. 

5. Kézműves foglalkozások 
A 2012-es évben is megtartottuk 
kézműves foglalkozásainkat, 
amely a régi magyar kézműves hagyományokat ismerteti 
meg kicsikkel és nagyokkal egyaránt. 
A legkisebbek számára játszósarok került kialakításra, 
ahol készségfejlesztő játékok segítik a hasznos időtöltést, 
amíg a nagyobb testvérek a táncórákon vesznek részt. 

6. Törekvés Természetjáró Klub 
1909-ben alapították a lelkes természetjárók Taglétszámuk jelenleg 34 fő. Jelenleg 6 
túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat ,a hétvégi 
kirándulásokat az év elején összeállított túraprogramok alapján. Nyugdijas túráikat keddi 
napokon tartják. 
Részletesebben: 18-19. oldal. 

7. Törekvés Nyugdíjas klubok 
A már hagyományosnak vehető klub formátum 
működik a ház falai között, innen szervezik a 

múzeumlátogatásokat és ismeretterjesztő előadásokat 
és mellett számos kirándulást . 
Az egészség megőrzése is nagy hangsúlyt kapott 
összejöveteleiken. Klubnapjaikat szerdán tartják, 
ahol megemlékeztek többek között az Anyák napj áról, 
Nőnapról, Idősek világnapjáról, Trianonról stb. 
Fő bb alkalmak: 
- Idősek világnapja 
Részletesebben: 19. oldal. 

4 



8. Törekvés Dalkör 
A Törekvés Dalkör országszerte szórakoztatja 
az igényes muzsikára vágyó közönséget. 
Tagjainakjelenlegi létszáma 30-35 fő. 
Tanulnak,előadnak örökzöld dalokat, operetteket, 
sanzonokat, magyar nótákat, kinek melyik műfaj áll jól. 
A vidám foglalkozásokat közös éneklések jellemzik. 
2012-ben részt vettek a gyáli énekversenyen 
és több alkalommal szerepeitek az Akácos Udvar színpadán. A Törekvésben hatalmas 
sikert aratott a Dalkör 5 előadásból álló tőszi rendezvénysorozata 
Részletesebben: 20. oldal. l 

9. Bélyeggyűjtő kör 
Tagjai minden hónapban találkoznak, és vásárolják korlátozott számban a megjelenő 
újdonságokat és lelkesen cserélgetik gyűjteményeik fölös darabjait. Részletesebben.·21 
oldal. 

ll. Törekvés Kártya Klub 
A klub az alapítók szándéka szerint vállalta, hogy a Törekvés Művelődési Központ 
területén ifjúsági és felnőtt programokkal színesíti a ház életét, különböző 
rendezvényekkel próbálja kielégíteni az oda látogatók és barátai igényeit. Mára a klub 
elérte célját, játékosaik a kártya mellett egyéb más programokra - szerda és pénteki 
napokra - beszélgetésre, zenehallgatásra, társasjátékra is invitálja. 
Részletesebben: 21. oldal. 

12. Etka-jóga 
A Törekvés Művelődési Központban újra kezdődött oktatás, melyet Tabi Hajnalka, 
gyakorló Etka-jóga oktató tart. Ismerteti az erőgyűjtő és erőfejlesztő módszer lényegét és 
megtanítja a résztvevőket a helyes testtartásra, légzésre és mozgásra. Részletesebben: 
21.oldal. 

13. Törekvés Sakk-klub 
A sakk klubnak 39 igazolt tagja van, rajtuk kívül további 15-20 játékos látogatja legalább 
alkalmanként a klubnapjaikat Tompa János mester edző és Bernei András FIDE mester 
tartják a foglalkozásokat. 
Együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a 
Törekvés Művelődési Központban bonyolítják a Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokságot, a 
Kőbányai Sakk Suli Kupát, és részben a Pesti Regionális Sakkiskola foglalkozása is a 
ház falai között zajlik. 
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Fő bb versenyek: 
- Óvodás sakk bajnokság 
- Értékszámszerző sakkverseny 
- 60 éven felüliek Villám Sakkverseny e, 
a korosztály Magyar Bajnoksága. 
Részletesebben: 21-23.oldal. 

14.Egyéb közművelődési programok: 
Intézményünk szálnos egyéb olyan közművelődési és közösségi programot valósított 
meg, mely nem köthető konkrétan egyetlen csoporthoz sem, hiszen a környezetünkben 
élő lakosság igényeihez illetve az nemzeti és egyéb ünnepekhez, alkalmakhoz köthetőek 

Megemlékezések példaszerűen: Március 15., Trianoni emléknap, Augusztus 20, 
Október 23, a Magyar Kultúra Napja 
Egyéb rendezvények, vigadalmak: "Ötórai Tea" élőzenés- táncos rendezvénysorozat, 
Tavaszváró vigadalom, Péntek esti Rock and Roll a Törekvésben, Márton napi 
Vigadalom stb. 
Részletesebben 24-2 8. oldal. 

ll. Néptáncegyüttesek 

11./1 Törekvés Néptáncegyüttes 

A Törekvés Táncegyüttes továbbra is lehetőséget tud biztosítaniszinte minden életkorú 
jelentkezőnek 

Jelenleg 3-74 éves kor közötti táncosok táncolnak csoportjaikban. Igen fontosnak érezik 
a táncon kívüli programokat is- például közös disznótoros- hiszen ezek teszik közösséggé 
az együttest. Táncházaik, edzőtáboraik, kirándulásaik mind-mind ezt a gondolatot 
erősítik. 

2012. év programjai, fellépései: 

Január - Néptáncbemutató és kézműves foglakozás a Hilton Szállodában a Sanofi 
cég rendezvényén, a Felnőtt csoporttal 

Február- Farsangi hagyományok és táncház a Törekvésben minden csoport 
részvételével 
-A felnőtt csoport fellépése a Keve u.-i Általános Iskola Szülői Bálján 

Március - Disznóvágás Ürömön, a Felnőtt és Hagyományőrző csoport részvételével 
-A Felnőtt csoport bemutatója Corvin Plázában 
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Április - Edzőtábor Veresegyházán a Cseperedő csoporttal 
- Edzőtábor Veresegyházán a Felnőtt csoporttal 
-Bemutató a Budai Nagy Antal Gimnáziumjubileumi műsorán 
- A Kamara csoport bemutatója Törekvés Művelődési Központban, a Dalkör 

rendezvény én 
Május -A Felnőtt együttes ünnepi fellépése az Ó-hegy parkban. 

- A Cseperedő csoport fellépése a Bem Iskola évzáró rendezvényén. 
- A Kamara csoport fellépése a Veres Péter Gimnáziumban. 
-A Cseperedő csoport fellépése a Vajda Péter Általános Iskola évzáró 

rendezvény én. 
Június -A Törekvés Táncegyüttes évzáró rendezvénye minden csoport 

részvételével. 
- A Kamara csoport bemutatója a Sanofi cég rendezvényén, a 

Márványmenyasszony étteremben. 
- Tűzugrás hagyományőrző program a meghívott vendégekkel, 

lakóközösségekkel és a Törekvés Táncegyüttes összes csoportjával. 
Július -Felújítási munka a Törekvés Művelődési Központban a Felnőtt néptánc 

csoport önkéntes munkavállalóinak segítségéveL 
-Gyimes-Bulgária turné a Felnőtt csoporttaL 

Augusztus - A Cseperedő csoport részvétele a Széki Néptánctáborban. 
Szeptember -A Felnőtt csoport bemutatója a Váli Napokon. 

-A Cseperedő csoport bemutatója és táncház a Táncegyesület 
szezonnyitó rendezvény én, az Akvárium Klubban. 
-A Felnőtt csoport bemutatója a Törekvésben, az Országos Nyugdíjas 

Találkozón. 
Október - Az Emberi élet fordulói c. előadás bemutatója Klauzál Művelődési 

Központban. 
November - Edzőtábor a Felnőttekkel Veresegyházán. 

- Márton napi mulatság a Törekvésben, minden csoport részvételével 
- A Felnőtt lányok részvétele a balatonboglári Banyabál on. 
-A felnőtt csoport bemutatója a Vakok Országos Rendezvényén. 

December - Mikulásváró Táncház a gyerekcsoportok részvételével. 
-A Felnőtt csoport bemutatója aSziliKálmán Középiskola 
Szalagavató Bálján. 
- Karácsonyköszöntő Táncház minden csoport részvételével. 
-A Felnőtt csoport bemutatója a Törekvés Sportegyesület évzáró 
műsorán. 

-Hagyományos karácsonyi vacsora a Felnőtt csoporttaL 
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Farsangi táncház a Törekvésben 

A februári farsang rendkívül kedvelt programmá vált, melyen gyermekek és felnőttek is 
egyre nagyobb létszámban vesznek részt, az alkalom többgenerációs. A táncház, a 
népzene, a különböző vetélkedők kiváló családi programmá varázsolják be kedves 
össze j övetelt 

l. sz. fényképes melléklet 
Farsangi táncház a Törekvésben 
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Tűzugrás 

Minden év június 24-hez közeli szombatján ünneplik meg a nyári napforduló e neves és 
több ezer évre visszatekintő népszokását, amit játékos vetélkedőkkel, ügyességi 
versenyekkel és táncházzal teszüik színessé. A sötétedés eljövetelekor a tűz meggyújtása 

, és átugrása a fő program, ez gyakran órákon keresztül tart. 

2.sz. fényképes melléklet 
Tűzugrás 
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"Fekete-piros" tánc-avagy a Törekvés Cseperedők Táncegyüttes csoportjának 
részvétele a 13. Széki Napokon. 

Az egyhetes erdélyi néptánc tábort megelőzte egy torockói és tordai látogatás is. 
A torockói Néprajzi Múzeumban, a falu történetével, a vasművességhez tartozó 

szerszámokkal, valamint a csodálatos és egyedülálló népviseletével, népi festett 
bútoraival ismerkedtek meg a gyerekek. Ezután az út Tordára vezetett, ahol a 
sóbányában rengeteg érdekesség várta a látogatókat: visszhang, óriáskerék, 
valamint az akna mélyén elterülő csónakázó tó. 
A Tordai-hasadékban a két sziklafal között futó Hesdát patakon átívelő függőhidak, 
a keskeny sziklába vájt gyalogutak tették kalandossá a túrát. 
Szék (Sic) községbevette kezdetét a néptánc tábor, ahol a kisebbek és nagyobbak is 
életkoruknak megfelelő csoportban tanulhatták meg a székiek 8 tánctípusát A napi 
2x 3 órás néptánc próbát énektanulás, néprajzi előadások tarkították, majd minden 
este mulatságot, táncházat tartottak, ahol mindenki kedvére kitáncolhatta magát, 
ismerkedhetett és ismerkedett is helyi fiatalokkal, akik gyakran népviseletben 
jelentek meg a mulatságban. 
A tánc mellett, az egyik délután ellátogattak a tábor lakói egy hagyományos, 
nagyon régi széki házba, ahol láthatták a gyerekek, milyen a ház elrendezése, 
bútorai, egyéb használati tárgyai. 
Egy másik kirándulás alkalmával a falu egyetlen ortodox, faépítésű kistemplomát 
tekintették meg, ahol a helyi pópa tartott egy kis előadást a templom történetérőL A 
tábor záró estéjén tábortüzet gyújtottak, és a helyi tánccsoport előadását egy 
fergeteges táncház követte .. 

3. sz. fényképes melléklet 
13. Széki Napokon.\ 
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GYIMES -BULGÁRIA 

a Törekvés Táncegyüttes 
turnéja 

Gyimesbe, Boros-patakára, a táncosok a már régóta ismert családokhoz szinte haza 
érkezhettek. Az itt töltött négy nap alkalmával ellátogattak Nyergestetőre a hősiesen 
elhunyt székely katonák emlékművéhez. 
A helyiektől gyimesi táncokat tanultak (az előző évekhez hasonlóan), majd 
ellátogattak az Ezeréves határhoz. A hegyekbe, ahová az utat szekéren tették meg, 
szalonnát sütöttek. 

Bulgáriában egy N essebarhoz közeli tengerparti városba szálltak meg 
A következő napon már elkezdődött a Nemzetközi Néptáncfesztivál Az első 

fellépésre egy amfiteátrumban került sor, ahol az együttes hatalmas sikert aratott. 
Másnap a csoport a város főtéren felállított színpadon adta elő koreográfiáit. 

Csak úgy mint előző nap, ezt az estét is siker koronázta. 
A koreográfiák versenyében Magyarország nyerte el az első helyezést. A 

rendezvényen sor került még másfajta versenyekre is; a legszebb népviselet 
kiválasztása, és a bolgár nemzeti tánc, a racsenyica eltáncolására. Magyarország 
kalotaszegi népviseletével szintén az első helyet nyerte el. Majd a bolgár táncok 
eltáncolásában is sikert arattak; a lányok versenyénél az első helyet hozták el, míg a 
fiúkénál a másodikat sikerült megszerezniük. 

ll 



4. sz. 
GYIMES- BULGÁRIA a Törekvés Táncegyüttes turnéja 

Mikulás táncház 

Már hagyomány, hogy a Néptáncegyüttes is Mikuláskor táncházzal ünnepli a Mikulás 
eljövetelét, amit a gyerekek nagy várakozással, énekszóval, tánccal köszöntnek Az 
ajándékozás után a gyerekek a szüleikkel és csoport társaikkal együtt táncolnak élő 
népzenei kíséretre. 

5. sz. fényképes melléklet 
Táncosok Mikulás műsora 
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Banya bálon 

A Törekvés Táncegyüttes női tagjai rendszeres résztvevői a Balatonbogiáron 
megrendezendő Banyabálnak, ahol tavaly és idén is a Törekvés Táncegyüttes hozta el az 
első díjat. A boszorkánymesterség valamint a boszorkányvilághoz köthető rituálék és 
játékos, vicces vetélkedők és mulatságok napja ez a lányoknak és asszonyoknak. 

6. sz. fényképes melléklet 
Részvétel a Balatonboglári XIII. Országos Banya bálon 

A Törekvés 2012. évi festési, felújítási munkálatairól 

Hetedik éve, minden nyáron, a Törekvés önkéntesei és felnőtt táncosai szabad 
idejüket, energiájukat és az általuk gyűjtött pénzt áldozzák fel arra, hogy 
megszépítsék, felújítsák a Törekvés Művelődési Központ számos helységét. Idén 
közel 20 fiatal 4 napon keresztül dolgozott, 640 munkaórát. 
Ez alatt kifestették az: 
I.em.-i férfi és női öltözőit, és a mellékhelységeket,a kiállító-tánctermének öltözőit, 
a földszinti férfi és női mellékhelységeket, parkettáztak 
A fentieken kívül még számtalan "apróbb" javítási, festési munkálattal szépítették 
meg a különböző folyosókat, helységeket. 
Az itt működő közösségek nem nyugszanak bele, a pénztelenség okozta 
problémákba, nem várják a "sült galambot", hanem tesznek is érte, hogy 
környezetük megújuljon. 
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Ezt a gondolkodásmódot is értékelte idén Kőbánya Önkormányzata, amikor 
Kőbányáért díjjal jutalmazta a Törekvés Táncegyüttest. 

Az önerőből megvalósuló felújítási munkálatok szerves részét képezi annak a 
szerény, de folyamatos megújítási programnak, melynek a kedvezményezettjei 
elsősorban az ide látogató vendégek lesznek. 

1112. Hagyományőrző csoport: 

7. sz. fényképes melléklet 
Festés 2012 

Az újkori alapító tagok akiknek átlagéletkora is 67 év felett van, változatlan 
lelkesedéssel járnak próbára és örömmel tesznek eleget a felkéréseknek 
A hagyományőrzők egyik feladata az 50-ik évfordulón bemutatott koreográfiák 
műsoron tartása. Idén szatmári eredeti táncfolyamatokat tanultak régebbi 
koreográfiák ismétlése mellett. 
Solymáron részt vettek a Solymári búcsún. 
Az évek óta, Csepelen megrendezett Országos Öregtáncos fesztiválon is jól szerepeitek 
2012 okt.20-án a Budafoki Klauzál Művelődési Központban tartott egész estét 
betöltő műsor részesei voltak. 

Fontosabb rendezvények: 
-Táncház találkozó a Soroksári Táncegyüttessel 
- Nagysikerű szereplése volt a csoportnak 2012 május 19-én Székesfehérváron 
- Csepeli Öregtáncos Találkozó 
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S.sz. fényképes melléklet 
Hagyományőrző együttes 

D/3. Cerhul de Aur Román (Balkán) Néptánc csoport 

A Cerhul de Aur Néptáncegyüttes a 2012-es évben változatlan taglétszámmal működött. 
A tánctanítások nem csupán a koreográfiák elsajátítására korlátozódtak, hanem a 
tájegységek, etnográfiai régiók jellegzetes táncelemeinek és stílusának gyakorlására is. 
Az együttes a déli és keleti román táncokra koncentrál, és szisztematikusan haladunk az 
erdélyi táncok megtanulása és színpadra állítása felé. 
A déli táncok szakmai anyagait részben saját magunk gyűjtöttük Romániában, és ebből 
állítottuk össze színpadi szvitjeinket, részben kész koreográfiákat hoztak nekünk neves 
román koreográfusok. Koreográfiáinkban törekszünk arra, hogy a néző maximális 
színpadi élményt kapjon, de megtartsuk a néptáncok eredeti tartalmát is. Koreográfiáink 
elkészítésekor a Mojszejev iskola színpadi koreográfiai elemeit és alapelveit 
alkalmazzuk. 
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Az év során az együttes az erdélyi román néptáncok tanulása felé fordult. Ezen feladatok 
mellett számos magyarországi kisebbségi napon, nemzetközi fesztiválon, rendezvényen 
léptünk fel, mindig nagy sikerrel. 

Ill. Társastánc- TÖRI-Goldance tánccsoport 

Intézményünk kiemelten kezeli a tánc minden formáját, hiszen egészség megőrző szerepe 
nemcsak fizikailag, hanem a közösség miatt mentálisan is jelentős. Az utóbbi l 0-15 
évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társasági élet és ezen belül e táncok ismerete, 
így a kulturált, társasági viselkedés szempontjából is hasznos az ilyen irányú 
ismeretszerzés. 

A 2012-es táncévben is folytatódott a táncoktatás a TÖRI-Goldance Tánccsoport 
Egyesület "főhadiszállásán" a Törekvés Művelődési Házban. Minden hétköznap 
reggeltől estig zajlik a táncgyakorlás. 

A versenytánc oktatáson kívül salsa kezdő csoport is indult. 

A "Töri" tárt ajtókkal fogadja a versenyekre, fellépésekre készülő versenytáncos 
tanítványokat, így nyugodt körülmények között gyakorolhatnak, próbálhatnak. A 
versenyzők minden hétköznap részt vesznek latin és standard közös órákon, vezetett 
edzéseken, illetve versenyszimulációkon. 

Táncképzéseikben minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát a 
fiataloktól a senior korosztályig. Ezen kívül a tánc sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, 
hogy segítsük a gyermekek egészséges fejlődését, a sport, a tánc szeretete által, valamint, 
elősegíti, hogy minden korcsoport megőrizze testi fittségét, szellemi frisseségét. 

A társastánc képzés vezetője, Kreiter Dávid többszörös "A" osztályos Magyar Bajnok, 
Savaria Grand Prix győztes, Hungarian Open Rising Star győztes, Magyar Bajnoki 
döntős, illetve bronzérmes. 

Repertoárjukban a standard és latin társastáncok és a latin-amerikai inspirációjú salsa 
szerepe l. 
Idén nyári tábort szerveztek a "TÖRI" -ben, amelyen aktív versenyzők és a versenyre 
készülő tanítványok is egyaránt sok új információval és tudással lettek gazdagabbak. A 
táborban standard és latin workshopokon vehettek részt a táncosok, amelyeken basicet, 

· tartásjavító gyakorlatokat, lendületvételt és a különféle táncstílusokhoz tartozó technikai 
információkat tanultak. A workshopok után pedig a latin és standard versenyszimulációk 
során gyakorolhatták az új koreográfiákat. 

Fellépéseink 

2012-ben egyesületünk táncosai több alkalommal nagy sikerrel szerepeitek a 
Törekvés házi rendezvényein, mint például a Farsangi mulatság, Tavaszváró 
Vigadalom, Törekvés Vasutas találkozó, Katalin napi bál. 
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Rendezvények: 

2012-ben két táncbemutatót rendeztek (márciusban és októberben), amelyen a 
tanulók bemutathatták tánctudásukat és decemberben egy nagy évzáró bemutatót 
is tartottak. 

"D", "C", "B", "A", és "S" osztályos versenyzőkkel is büszkélkedhetnek, 
Országos Bajnoki 1., 3. és 4. helyezésekkel Latin-amerikai és Standard táncokból, 
valamint TíztáncbóL Senior versenyző párosaik is szép sikereket érnek el az 
országos versenyeken. 

Standard workshop tanárok: 

Kreiter Dávid (Eredményei: Hungari an Open (Rising Star) L hely, Standard 
Magyar Bajnokság IlL hely, Savaria Standard Bajnokság L hely) 

Bodorik Alma (Eredményei: "B" standard L helyezett," C" latin és "B" standard 
Sz őke Tisza verseny L helyezett, " C" standard Budapest Bajnok) 

Latin workshop tanárok: 
Farantai Bence (Eredményei: Blackpool IlL helyezett, Magyar Bajnoki döntős, 
Ranglista IV. helyezett, ljjúsági Magyar Bajnok) 

Balogh Diána (Eredményei: tíztánc magyar Bajnoki döntős, Latin magyar bajnoki 
VII helyezett) 

9. sz. fényképes melléklet 
TÖRI-Goldance tánccsoport 
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IV. Tartós művelődési közösségeink 
IV/l. A Törekvés Természetjáró Kör 
1909-ben alapították a lelkes természetjárók Taglétszámuk 38 fő (felnőtt dolgozó: ll; 
nyugdíjas: 16; ifjúsági: ll). 5 fő vezetőségi tag irányít, és jelenleg 6 túravezető szervezi 
a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat és a hétvégi kirándulásokat az év elején 
kiadott túraprogramok alapján. 
Hétköznapi túráinkon általában l 0-12 fő vesz részt. 
Főbb túrák, rendezvények: 
Január- Túra a Budai hegyekbe 

Normafa -Hajnalos hegy-Mária kápolna -Diósárok- Városmajor 
-A Szakosztály évzáró-évnyitója 

Február -Pilis-hg. 
-Piliscsaba vá.- Kőrishegy- Hosszúárok- Pilisszentiván- Pilisvörösvár vá. 
Március - Isaszegi emléktúra 

-Isaszeg- Honvéd sírok- Autóeros pálya- Papp hegy- Pécel vá. 
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- V értes-bg. Csákvár- Vidrafű tanösvény- F omapuszta madárfigyelő
Gesznertó Csákvár 

Április - Vasutas Turista nap 
60 éves Vasutas Természetjáró mozgalom emlékére 
-Tavaszi Csillagtúra 

Május - Gellérthegyi Álmok 
Panoráma túra 

- Vicinális Túra 
- Tavaszi Csillagtúra 
- Gyalogtúrázók Országos Találkozója 

Június -Zemplén hg. 
59-ik Országis Vasutas Természetjáró Találkozó 

Július - SzakosztályunkNyári Tábora 
Helyszín: Bükkszék 

Augusztus - Börzsöny-hg. 
-Forrás emléktalálkozó 

Szeptember - Őszi Csillagtúra 
Október - Fóti Somlyó és tanösvényeinek bejárása 
November -Gödöllő dbs. 

IV/2. Törekvés Nyugdíjas klubok 
Klubnapjainkat szerdánként tartják. 

Néhány, kiemeit programunk: 
O 1.18. Ludvig Múzeumban Y ona Friedman építésze kiállítását tekintették meg, melyet 

kiváló tárlatvezető mutatott be a csoportnak. 
02.15. Farsangi Klubdélután virsli főzéssei és vidám tánccal egybekötve. 
03.07. Nőnapi köszöntés 
03.23. Zelnik István Délkelet- Ázsiai Aranymúzeum kiállítását tekintették meg. 
04.25. Író- olvasó találkozó. Faragó Ottó "Gyilkos magyar elmék" című könyvének 
bemutatása. A felmerült kérdésekre adott válaszok megbeszélése 

04.28. A VNyKOSZ három generációs ku1turális és sport fesztivál találkozóján 
vettek részt a BVSC pályán. 
05.02. Édesanyák, Nagymamák köszöntése. 
05.06. Makói kirándulás 
05.09. Székesfehérváron a "Nagyi pogácsája"című regionális nyugdijas találkozón 
vettek részt. 
05.16. A nagyatádi Hotel Solar rendezésében részt vettek egy négy napos Somogy 
megye kincseit bemutató kiránduláson. 
06.20. A gödöllői Királyi Kastély időszakos kiállítását tekintették meg a klubtagok. 
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IV/3. A Törekvés Dalkör 
A Dalkör jelenlegi létszáma 35 fő. A foglalkozásokat hétfő és keddi napokon tartják. 
A jelzett időpontokban az elkövetkezendő műsorokra, énekversenyekre, fellépésekre 
készülnek. A munkát két korrepetior segíti: Farkas Juditka és Cselényi László. 
A 2012. évben nagy sikerű rendezvénysorozatot sikerült megvalósítaniuk, ahol több 
neves művész és tánccsoport is vendégszerepelt. Ezen műsorokat borkóstolással, 
szavalással, tánccal színesítették. 
Vendégművészeik közt szerepelt többek között Bokor János- Nóta Császár, 
Szentendrei Klárát- Nóta Császárnője, Fekete Zoltán -Okány Polgármestere,Látó 
Imre és cigányzenekara,a Fürgelábú Roma Tánccsoport- Páty , Gránát Zsuzsa
aranykoszorús előadóművész,a Tállyai Nefelejcs Népdalkör,Németh Anna, Tolnay 
András- Nótakirály,Csák József- a Magyar Állami Operaház tagja, Miklóssy 
József-Cselényi díjas,előadóművész, a Bajóti Népdal Kórus,Kalmár Magda
Kossuth-díjas előadóművész, Erdős Melinda- a Magyar Állami Operaház tagja, 
Gáti Pál- az énekversenyek győztese. 

10. sz. fényképes melléklet 
Törekvés Dalkör rendezvénysorozat 2012 
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IV/4. Bélyeggyűjtő kör 

Tagjai minden hónapban találkoznak, és vásárolják korlátozott számban a megjelenő 
újdonságokat, cserélgetik gyűjteményeik fölös darabjait. Úgy vesszük észre, hogy mai 
világunkban e szenvedélynek "ítélt" szabadidő eitöltés egyre inkább a "megszállottak" 
szórakozása lesz. De fontos, hogy ennek a rétegigénynek is helyet adjunk, hiszen része 
Irulturális értékeinknek. 

IV/5. Fotókör 
Szerény taglétszámú idősödő tagjaimára már csak inkább beszélgetésekre és szabadtéri 
sétákra jönnek szívesen. Sajnos anyagi problémák miatt nem tudtuk előteremteni a 
digitális fotózáshoz szükséges ingyenes feltételeket, de távlati célunkban továbbra is 
szerepel. Célunk, a fiatalabb generációk érdeklődésének felkeltése. Ezt, szakköri 
körülmények között valósítanánk meg. Egyelőre azonban anyagi lehetőségeink, ezt még 
nem teszik lehetövé. 

IV/6. Törekvés Kártya Klub 
Az alapítók szándéka a Törekvés Művelődési Központ ifjúsági és felnőtt programjainak 
színesítése. 
Havi rendszerességgel, amennyiben van rá elég jelentkező, póker versenyt rendezünk 
ahol a versenyen elindult klubtagok összemérhetik tudásukat. 
Klubhelyiségeinket több közösségek közösen használják, mára a klub elérte azt a célját, 
hogy játékosait egyéb más programokra; zenehallgatásra, társasjátékra is járnak. 

IV/7. Etka Jóga kör 
A Törekvés Művelődési Központban egy éve kezdődött az Etka-jóga oktatás, melyet 
Tabi Hajnalka gyakorló Etka-jóga oktató tart. Ismerteti az erőgyűjtő és erőfejlesztő 
módszer lényegét és megtanítja a résztvevőket a helyes testtartásra, légzésre és mozgásra. 

V. Sakk-kör 

A sakk klubnak 24 igazolt (versenyengedéllyel rendelkező) tagja van, rajtuk kívül 
további 20-25 játékos látogatja legalább alkalmanként a klubnapjaikat 
Tompa János nemzetközi mester és Bernei András FIDE mester tartják a 
foglalkozásokat. 

20 ll.őszétől együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai 
Önkormányzattal, a Törekvés Művelődési Központban zajlik a Budapesti Ifjúsági CsB-t, 
a Kőbányai Sakksuli Kupát, és részben a Pesti Regionális Sakkiskola foglalkozásait E 
rendezvényekre általában szombati napokon kerül sor. 
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Csapatbajnokság: 

2011-12.éviidény: 
A felnőtt csapat (12 táblán): Budapesti CsB Bilek István csoportjában a 6. helyet 
érte el (12 csapatból). 
Résztvevők ( csapattagok) száma: 20 fő 

2012-13.éviidény 
Felnőtt csapat (12 táblás): Budapesti CsB Bilek István csoport 
A csapat három forduló után a 3. helyen áll12 csapat közül. 
Résztvevők (csapattagok) száma: 21 fő 

A felnőtt csapatbajnokságon pályaválasztóként a Törekvés Művelődési Központban 
rendezzük mérkőzéseinket vasárnapi napokon. 

Törekvés Értékszámszerző Sakkversenyek: 

9 fordulós FIDE versenyek 3 csoportban. 
A résztvevők száma: "A" csoport 10 fő, "B" csoport 10 fő, "Svájci" csoport 32 fő. 
A svájci csoportban a Törekvés tagja, Szurkos András a 2. helyen végzett. 

9 fordulós FIDE versenyek 3 csoportban. 
A résztvevők száma: "A" csoport 10 fő, "B" csoport 10 fő, "Svájci" csoport 29 fő. 
A Törekvés játékosai közül az "A" csoportban fiatal sakkozónk, Szatmári Dávid 
fölényesen győzött. A "B" csoportban Sárközi Ferenc a 2., Sulcz István a 3. helyen 
végzett. A svájci csoportban Velenyák János 3. lett. 

Több játékosunk rendszeresen játszik egyéni versenyeken is, pl. Sirály, MTK, 
Budapesti Sakkszövetség, Első Szombat sakkversenyek Az ezeken való részvétel 
elsősorban a felkészülést, a versenygyakorlat megszerzését szolgálja. Az ifjúsági 
korból most kinőtt 19 éves Szatmári Dávid játszott a legsikeresebben, jelentősen 
gyarapította FIDE értékszámát 

Budapesti Óvodás Sakkbajnokság 
Résztvevők száma: 31 fő 
A kísérőversenyen 6 fő. 
A verseny fő szervezője Nádasi Balázs volt. A Budapesti Óvodás Sakkbajnokságot 
a kora nyári időpontokban már 6 éve folyamatosan megrendezi a Törekvés. 

60 éven felüliek Villám Sakkversenye, a korosztály Magyar Bajnoksága. 

22 



Résztvevők: 

Az I. osztályúak csoportjában 82 fő, a mcstercsoportban l O fő indult. 
Győztesek: Nagy Miklós (Budapest), a mcstercsoportban Káposztás Miklós 
nemzetközi mester (Vasas SC). 

A korábbi években megrendeztük a Kőbánya Kupa sakkversenysorozatot, amelynek 
része volt a 60 éven felüliek versenye. 

A 2012-13. évi Budapesti Ifjúsági CsB helyszínének is a Törekvés M. K.-t kérte fel 
a BSSZ és a Kőbányai Önkormányzat, amely kérésnek a Törekvés M. K. 
lehetőségei szerint igyekszik eleget tenni. 

Budapesti Ifjúsági CsB: 
Hivatalos osztály: 40 fó (12 csapat) 
Amatőr osztály: 80 fő (26 csapat) 
Amatő rapid osztály: 48 fő. 
Játéknapok száma 2012-ben: 4 (ebből 3 nap a Törekvésben). 

Pesti Regionális Sakkiskola 
Részvevők száma:3 5 fő 
Foglalkozási napok száma 2012-ben a Törekvésben: 7 

ll. sz. fényképes melléklet 
Óvodás Sakkbajnokság 
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VI. Területi közművelődési tevékenység 

Idén is, szokásunkhoz híven nagyrendezvényeink sorát a Tavaszi Vigadalommal 
nyitottuk, A zenés- táncos rendezvényen a vendégeket a Törekvés Dalkör énekesei, 
valamint Töri- Goldance Tánccsoport tagjai szórakoztatták. A műsort követően a 
talpalávalót a Kristály Duó Zenekar szolgáltatta. 
Március 24-én közkívánatra újraindítottuk "Ötórai Tea" című rendezvénysorozatunkat, 
ahol szombatonként, délután 5 órától este l O óráig a Kristály Duó vagy a Sétahajó 
Együttes slágereire táncolhatnak a vendégek. 
Április 22-én került megrendezésre "Cudar ez a világ" címmel a Törekvés Dalkör 
2012. évi nyitó előadása, ahol sztárvendégként közönségünk B. Tóth Magda
aranykoszorús előadóművészt valamint Csák Józsefet- a Magyar Állami 
Operaház tagját hallgathatta valamint a Törekvés Dalkör tagjai szórakoztatták 
vendégeinket 

12. sz. fényképes melléklet 
Tavaszváró Vigadalom 
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13. sz. fényképes melléklet 
"Cudar ez a világ" 

A gyermekeket május 25-én köszöntöttük vidám gyermeknapi műsorunkkal, kézműves 
foglalkozással és a már jól megszokott módon ugráló várral. Hatalmas sikert aratott az 
óvodás és iskolás gyermekek körében a Főnix Irodalmi-színi kör előadása; a "Piroska és 
a farkas". A zenés műsor a felnőttek számára is szórakoztató volt. Nem csak azért tartjuk 
fontosnak e napok (Gyermeknap, Mikulás stb.) megrendezését, hogy szórakoztassuk 
vendégeinket, hanem, hogy ezen keresztül megismerhessék az intézményünkben működő 
csoportokat, ill. egyéb programjainkat, képzéseinket is. Kedvező áraink vagy ingyenes 
szolgáltatásaink segítenek az egyre nehezebb körülmények között élő emberek kulturális 
igényeit kielégíteni. 
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14. sz. fényképes melléklet 
Gyermeknap 

Trianonra emlékezve júniusban többen ellátogattunk Ság hegyre (V as megye) 
országunk egyik trianoni emlékművéhez, a trianoni kereszthez, melyet 1934-ben avatták 
fel. Rövid megemlékezés keretében koszorút helyeztünk el. 

Néptáncosaink közreműködésével idén is megrendeztük a Szent Iván éji tűzugrást 
Gúnius 22-én), ahol totó várta a játékos kedvűeket, táncba invitáltuk a szülőket és 
gyermekeiket, lehetett íjászkodni, aszfalt rajzolni valamint az este folyamán 
meggyújtottuk a tüzet, melyet a népi hagyományoknak megfelelőerr egészség és szerelern 
varázslás céljából a vállalkozó szelleműek átugrottak. Eközben párosító és kiházasító 
dalokat énekeltek a többiek, mindig annak a párnak a nevét, aki épen a tüzet átugrotta, 
hogy összeénekelve őket egy pár legyenek. Majd zárásképen cseresznyét ettek a tűz 
körül, mert a népi babona szerint meghozza a gyermekáldást. 

November 23-ától, péntekenként megrendezésre került a "Péntek esti Rock and Roll 
Party" a Classic Beat Band zenekar közreműk:ödésével, szórakozási lehetőséget 
biztosítva az "idősebb" korosztálynak is. 

December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás a kőbányai gyermekek, a szomszédos 
óvoda illetve a MÁV te lepi iskola gyermekeinek nagy örömére. Délelőtt kezdődött az 
előadás a Főnix Színház előadásában a "Várunk Mikulás" c. mesejátékkal. 
December 7 -én a 2. emeleti tánc gyakorlótermünkben pedig az ifjú táncosaink várták a 
Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet. 
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15 .sz. fényképes melléklet 
Ötórai tea 
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16. sz. fényképes melléklet 
"Várunk Mikulás!" 

2012-es évben is helyet adott a Törekvés a görög kisebbség éves rendezvényének 
A cigány kisebbségek is előszeretettel veszik igénybe szolgáltatásainkat ballagások, 
keresztelő utáni találkozó, baráti összejövetel, és kisebb esküvő lebonyolítására is helyet 
biztosított számukra a Törekvés. 

A különböző foglalkozások, szolgáltatások mellett a KÖZHÁLÓ programnak 
köszönhetően ingyenes intemet hozzáférést és számítógép használatot is tudunk 
biztosítani látogatóinknak 
8 gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez szakmai segítséget is 
nyújtunk. 
A WIFI hálózatot az egész ház területén elérhető. 
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VII. Propagandamunka 

Továbbra is magas példányszámban jelentetjük meg havi műsorfüzetünket, hogy a 
kőbányai lakosság és más hozzánk érkezők folyamatosan és idejében tájékozódhassanak 
program jainkról, melyeket megjelenítettük a különböző sajtóorgánumokban is (Kőbányai 
Hírek, Magyar Vasutas, Vasutas Hírlap). Rendezvényeinkről szórólapokat, plakátokat 
tettünk közzé. Kiemeit rendezvényeinkhez kapcsolódó meghívóinkat jó színvonalon 
igyekeztünk elkészíttetni. Ünnepi műsorainkról és egyéb aktualitásainkról az ATY és a 
Kőbányai Híradó rendszeresen készít riportanyagokat Megoldottuk intézményünk 
internetes honlapjának naprakész gondozását, s így szélesebb körben is eljuttathatjuk az 
általunk szükségesnek vélt információkat 
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VIII.Gazdasági-technikai lehetőségeink 

A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény 
mozgásterét. Ezért csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani. 
Önkénteseink, a néptáncegyüttes fiataljai a Ház több helyiségeiben végezték el tisztasági 
festést. 

A 2010. év elején lényegesen megváltoztak működési feltételeink, a MÁV Északi J.J.
ban leszerelték a berendezéseket, eszközöket és a gyárat bezárták. Mint ismeretes 
Művelődési Központ az elmúl 123 évben szerves része volt az üzemnek, oly mértékben, 
hogy ma is egy helyrajzi számon szerepel a volt Járműjavítóval az ingatlan 
nyilvántartásban. 

A MÁV Északi J .J. szolgáltatta az elmúl években a vizet, az elektromos áramot és az 
utóbbi években a gáz energiát. A víz mellett a csatornahálózatba mi fogadtuk a 
szennyvizet, mivel a múlt század végén a Művelődési Központ udvarába fektették a 
főgyűjtő csatornát. Az Északi J. J. rendezvényeinek többségét a Művelődési Házban 
tartotta és a szolgáltatásért fizetett is Egyesületünknek 

Az elmúlt 124 évben nem kellett szerződéses viszonyban lennünk az épület 
tulajdonosával. 

Mivel az épületben a TÖRI 124 éve működik, mindig vannak hiányosságok, javítani 
valók és ezeket finanszírozni is kell. Úgy tűnik magunkra maradtunk az épület 
fenntartását és üzemeltetésének vonatkozásában is. Nem sikerült az elmúlt években 
megoldani a nyílászáróink cseréjét, így a fűtési költségünk lényegesen több mint az 
optimális szint. 
20 l O. év elején a Művelődési Központban látogató és regnáló MÁV vezérigazgató úrral 
megállapodtunk sakktermünkben, hogy ha már egyszer szükséges a bérleti szerződés 
kötése, az történjen úgy, hogy a Művelődési lehetőség az elkövetkező években is 
fennmaradjon, azaz határozott idejű szerződés megkötését javasoltuk, amelyet az elnök
vezérigazgató úr el is fogadott. Nevezetesen az a megállapodás született, hogy határozott 
15 éves időtartamra a MÁV Zrt. a Törekvésnek bérbe adja az épületet. A Törekvés 
vállalta, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően megtartja az épület állagát (vis 
majort kivéve) és pályázatokból megkísérli korszerűsíteni a fűtési rendszert, a külső 
nyílászárókat felújíttatja, a szükségeset kicserélteti. A kultúrház napi üzemeltetését 
biztosítja. 
Sajnálatos módon a szerződés csak szóban köttetett, igaz hogy azon többen részt vettek. 
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IX. Összegzés 

Idén rendkívül nehéz anyagi körülmények között és meglehetősen szerény létszámmal 
nehéz évet zártunk. A munkatársainktól igen nagy erőfeszítést kívánt a megfelelő 
színvonalú programok lebonyolítása. 
Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani az intézmény létjogosultságát, szakmai 
tevékenységének elismertségét a magyar kulturális élet változatos, sokszínű palettáj án 
immár 124 éve tevékenykedő Törekvés Művelődési Központot Az itt kialakult 
közösségek sok-sok éve bizonyíiják, hogy tevékenységükkel értéket teremtenek. Felhívják 
embertársaik figyeimét a közösségben rejlő erőre, mely gyakran legyőz testi-lelki bajokat, 
és segít teljesebbé tenni életünket. Ez nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak is 
rendkívül fontos. Elért eredményeink bizonyíiják, hogy támogatóink, a Bp.X. Ker. 
Önkormányzat, a TEMI és az NEA a MÁV Zrt. jó és hasznos célra fordította anyagi 
eszközeit. 

Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, a kerület 
lakóinak, a MÁV Zrt.-nek, a MÁV minden aktív és inaktív dolgozójának, 
családtagj aiknak, az EMET- NEA döntnökeinek, valamennyi látogatónk és munkatársunk 
nevében, hogy munkánkat jelentős anyagi ráfordítással támogatták, és ez által lehetővé 
tették a tartalmas szakmai munkát. r-· _--·-- ---···-----r---- ----· 

és Vasutas TÖilEK\'f:s 
1 

Budapest, 2012. december o 7. . 
j 
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