
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

l~ számú előterjesztés 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
2013. évi munkatervének jóváhagyásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kőrösi) igazgatója Joós 
Tamás benyújtotta az intézmény 2013. évre vonatkozó munkatervét és programtábláját, mely a 
határozati javaslat l. melléklete. A Kőrösi a 20 ll. évi alapítását követően megfogalmazta 
küldetését, mely szerint a névadó gondolati követőjeként tevékenysége hiteles, hagyományokat 
követő, közérdekű kulturális célt szolgál. Kiemeit célja az értékteremtés, az értékek átadása, 
közvetítése és megőrzése. Az idei év programjai is hozzájárulnak a küldetés megvalósításához, 
valamint továbbra is fontos a hagyományok megőrzése, valamint a folyamatosan változó társadalmi 
igények kielégítése. Ezen célok megvalósítását szakmailag felkészült munkatársi közösség, 
hatékony gazdaságos működés segíti. 

A Kőrösi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a helyi közművelődésről szóló 
25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet alapján látja el alapfeladatát, amely mellett a következő 
kiegészítő tevékenységeket is elvégzi: 
- nyári napközis tábor, 
- tanuszoda, 
- önkormányzati üdülő üzemeltetése, 
- Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény kezelése, 
- Újhegyi Közösségi Ház üzemeltetése. 

A Törvény 50. § (2) bekezdése szerint a fenntartó meghatározza és jóváhagyja a közművelődési 
intézmény munkatervét. 

II. Hatásvizsgálat 

A komplex, sokrétű feladatmegvalósítás érdekében a Kőrösi megfogalmazta az általános célokat, 
irányokat, mely szerint kiemeit feladat - többek között - a kulturális esélyegyenlőségek 
csökkentése, a művelődéshez való alkotmányos jog gyakorlásának biztosítása, a gazdasági 
versenyképesség növelése, a kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodó képesség fejlesztése, a 
társadalmi kohézió erősítése. 
2013-ban kiemeit feladata a Kőrösinek az értékteremtő, innovatív, a kerületi hagyományokat ápoló 
kulturális tevékenység, valamint a fővárosi és országos hírnév megszerzésével Kőbánya kulturális 
képének pozitív formálása. 
A 2013. év konkrét céljai: 
- a nagyrendezvények színvonalas, nívós, szakmailag hatékony és gazdaságos megszervezése, 
- az Újhegyi közösségi Ház elindítása, arculatának kialakítása az ott működő közösségek 
bevonásával, 
- a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének integrálása a közművelődési 
programokba, 
-a KÖSZI szakmai tevékenységének fejlesztése, új programok megjelenítése, 



-a táborok (Balatonlelle, Arló) kihasználtságánakjavítása, 
-a Körösi kapcsolatrendszerének további erősítése, mélyítése, 
-a reklám és kommunikáció további fejlesztése, új kommunikációs csatornák kiépítése. 

A Körösinek a 2013. évre engedélyezett létszáma 50,5 fő, ebből 12 fő felsőfokú szakmai 
képzettséggel rendelkező művelődésszervező biztosítja aminőségi szakmai munkát. 

A közösségi terek folyamatos fejlesztése, az épület-korszerűsítések, a fejlesztések, és az 
üzembiztonság érdekében a Körösi forrást kíván elkülöníteni, de a felújításokhoz, állagmegóváshoz 
az Önkormányzat hathatós segítségére van szüksége. A technikai eszközpark bövítése azért igen 
fontos feladat, mert az új eszközök saját szervezésű karbantartása a képzett személyzet segítségével 
költséghatékonyabb megoldás, mint a régebbi, elavult készülékek javítása. 

Az intézmény 2013. év költségvetésében nagy hangsúlyt kap a kiadási és bevételi tervek ésszerű, 
sok területre kiterjedő összehangolása, a forrásteremtő lehetőségek bövítése, pályázatokon való 
részvétel. 

A szakmai tevékenység határozott szakmai irányvonalakat, innovatív elképzeléseket tartalmaz. A 
2013. évi munkaterv három alappilléren (tradíciók őrzése, új elképzelések közvetítése, komplexitás) 
nyugszik. A megfelelő minőségű, gazdag programkínálat, az Újhegyi Közösségi Ház helyi 
adottságainak funkcionálisabb kihasználása, a tartalmas rendezvények lebonyolítása a kerületi 
lakosok érdekeit szolgálja. A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének 
integrálása a helyi közművelődésbe komoly lehetőség az itt élők identitásának és a lokális kötődés 
erősítésére, a múlt megismerésében rejlő közösségformáló erőnek a kihasználására. Ezen cél 
megvalósítása érdekében egyre több programban kap jelentős szerepet a helytörténet. A Körösi 
kiemeit feladatnak tekinti továbbra is az alkotó művészeti közösségek, a különböző klubok 
támogatását, segítését. 
A programok, műsoros rendezvények, tanfolyamok, kiállítások változatosak, minden korosztály 
megtalálhatja közöttük az őt érdeklő területet: egészségmegőrzés, ismeretterjesztés, zene, gyermek
és családi programok, színházi előadások, koncertek, játszóházak, irodalmi estek, beszélgetések, 
pódium műsorok, ifjúsági előadások. A nagyrendezvények- Cseh Tamás Nap, nemzeti ünnepek, 
Költészet Napja, Körösi Csoma Sándor Emléknap, HalMajális, gyermeknap, Szent László Napok, 
Rendvédelmi Nap, Mozgás Nap, Kőbányai Közszolgálati Nap, Mesefesztivál, Öko-nap, Koccintós 
Fesztivál, Adventi Fesztivál - tematikája, változatossága, sokszínűsége is követi a Körösi 
hitvallását, azt az alázatot, melyet a kerület lakossága és az intézmény iránt éreznek az ott dolgozó 
szakemberek. 
Az Újhegyi Közösségi Ház 2012-es, 5 millió Ft összegű felújítása részben alkalmassá tette az új 
közösségi színteret a közművelődési tevékenységek ellátására. A további fejlődés elengedhetetlen 
része a felszereltség bövítése, az itt élők igényeinek figyelembe vétele. Cél a helyi 
közösségteremtés, a közösségi kapcsolatok bövítése, a közösségi részvétel fejlesztése. 

A Helytörténeti Gyűjtemény ez évben is aktív résztvevője lesz a kerület kulturális életének. Cél az 
állomány gyarapítása, a feldolgozottság bövítése, a helyi identitástudat erősítése az óvodai, 
általános iskolai és középiskolai csoportok, helyi közösségek, egyéni látogatók látványtárban 
történő fogadásávaL A változatos programok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Helytörténeti 
Gyűjteményt még szélesebb közönség ismerhesse és szerethesse meg. 

A tanuszodában a cél, hogy pedagógiai program alapján, kidolgozott tanmenettel, oktatási 
egységenként, képzés alapján működjön az intézményen belüli tevékenység. Kiegészítő programok 
során versenyek, szünidei programok, csecsemőúszás színesítik a programot. Az alapszolgáltatást 
szauna, szolárium és kondicionáló terem egészíti ki. 



A táborok szervezésénél nagy hangsúlyt fektetaKőrösi az erdei iskolai programokra, mely 2013. 
évben már minősített erdei iskolaként működik. Itt cél, hogy minél több kerületi oktatási intézmény 
vegye igénybe a lehetőséget. Az üdülők kihasználtságának növelése is célként jelenik meg a 
munkatervben. A 2012. évben az arlói üdülő kihasználtsága nagyon alacsony volt, így ennél az 
üdülőnél a legnagyobb kihívás akihasználtság növelése. 

A munkaterv részét képezi a reklám és marketing tevékenység, ahol kiemel t hangsúlyt kap - többek 
között- a közönségkapcsolatok és PR eszközök rendszerének fejlesztése, a belső internetes hálózat 
adta lehetőségek maximális kihasználása, valamint az operatív reklámtervek kidolgozása, 
alkalmazása. 

Összegezve a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkaterve igen részletgazdag, 
magas szakmai színvonalú munka, mely szem előtt tartja a gazdaságos működést, a kerületi lakosok 
minél szélesebb körű kiszolgálását. A munkaterv megvalósításával a Kőrösi folyamatosan emelni 
tudja azt a szakmai színvonalat, melyet 2011 óta mutat. Aminőségi munka, a Kőrösiben dolgozó 
munkatársak magas szakmai felkészültsége, empátiája, emberi magatartása, a szakmai vezetés 
útmutatása, következetessége záloga lehet annak, hogy a Kőrösi fővárosi, és országos szinten is 
ismert, elismert közművelődési intézmény legyen, ezzel is növelve Kőbánya hímevét 

III. A végrehajtás feltételei 

A munkatervi feladatok végrehajtását az intézmény költségvetése biztosítja. 

A munkaterv tartalmazza a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Közgyűjteményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete helyi alapszervezetének tudomásulvételét 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2013. március} .. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

a, a 
,0t~1 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

. . ./2013. ( .. ) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

2013. évi munkatervének elfogadásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi munkatervét a határozat l. melléklete szerintjóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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l) B,6VEZETÉS 

a) K:Qidetés 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá/is Központ a 2011. évi alapítását követően 

fogalmazta meg küldetését, amelynek alapja, hogy névadójának gondolati követőjeként 
tevékenysége hitelesi hagyományokat követő, közérdekű kulturális célt szolgál. 
Valljuk, hogy a közművelődés feladata az értékek megteremtésében, azok átadásában1 

közvetítésében valamint megőrzésében valósul meg. 
Szolgáljuk, gondozzuk azokat, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a 
tehetségeket és a közösségi szerveződéseket. 

Ez évben is olyan programokat kínálunk, amelyek hozzájárulnak kőbányai identitás 
erősítéséhez. A hagyományok megőrzése mellett nyitottak vagyunk a folyamatosan 
változó társadalmi igényekre és az új, 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 a 2013-as évben is szakmailag felkészülten~ hatékonyani 
hitelesen1 gazdaságosan működünk. Ezzel növeljük Kőbánya hírnevét, és lakosságmegtartó 
erejét. {Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ küldetése) 

b) ··!}z intézmény állami feladatkéntellátandó alaptevékenysége: 

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. 

c) Az1;,~![1tézmény kiegészJtQ,:;te'vékenysége: 

Az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervez a Budapest Főváros X. 
kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában, valamint nyári táborokat üzemeltet a 

telephelyeken (Arló és Balatonlelle). 
A Budapest X. kerület Előd utca l. 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. 



d) Általános célok és irányok: 

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 kompetencíafejlesztő tanulási alkalmak megteremtése, 
kompetencíanövelő progromok 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). 

e) Az intézmény 2013. évi kiemeit feladatai: 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi stratégiai célja az 
értékteremtő, innovattvl ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális 
tevékenység~ valamint a kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az 
országos hírnév megszerzése és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása. 
Különösen fontos az új intézményegység - az Újhegyi Közösségi Ház - tartalommal való 
megtölté se. 

f')", A 2013. évre vonatkozó konkrét;c~IQkés irányok: 

o Az intézmény nagyrendezvényeinek (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, Újhegyi 

gyermeknap, Szent László Napok, Mesefesztivál, Adventi Csokoládé fesztivál) szakmailag 
nívós, hatékony és gazdaságos megszervezése 



o Az Újhegyi Közösségi Ház szakmai tevékenységének elindítása, arculatának kialakítása 
és lakótelepen működő közösségek segítése. A Nemzeti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézet (NKKI) Közösségfejlesztő Osztályával való szaros együttműködés 
révén meg kell határozni az intézményegység feladatait, ki kell alakítani a kapcsolati 
rendszert a városrészen élőkkel, az ott működő intézményekkel és civil szervezetekkel. 

o A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének integrálása a 
közművelődési programokba 

o A KÖSZI intézményegység szakmai tevékenységének fejlesztése, új prograrnak 

megjelenítése a kínálati repertoárba. 
o A balatonlellei tábor kihasználtságának javítása, illetve az arlói ifjúsági szálláshely civil 

szervezettel való közös üzemeltetésének megszervezése. 
o Az intézmény kapcsolatrendszerének Kőbányán való erősítése és mélyítése. 

o Az intézmény reklám és kommunikációs rendszerének 2011-ben elkezdett kialakításának 

folytatása, újabb kommunikációs csatornák kiépítése és új eszközök alkalmazása. 

2) SZERVEZ~J'I. KÖRŰLMÉNYEK 

A) AZ fN:UÉZMÉNY S~:~MÉÍ.YI FELTétEiEI: 

Az intézmény 2013. évi engedélyezett létszáma 50,5 fő. Az önkormányzati támogatás 
csökkenése és az átszervezés következtében 6,5 státusz {2 fő gondnok, 2 fő úszásoktató, 2 fő 
gazdasági ügyintéző és az arlói gondnaki státusz) megszűnt. Az arlói 8 órás gondnaki 
státuszban foglalkoztatott munkaideje 4 órás lett. 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. 

Megjegyezendő, hogy a 2011. évi intézményi integrációt követően a foglalkoztatott 61 fő 
volt. Az intézmény az elmúlt két év alatt 10 fővel csökkentette állományát miközben 
feladatnövekedést jelent a 2012. év második felében elindított Újhegyi Közösségi Ház 
működtetése. 

B) AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI, TECHNI~AI FELTÉTELEI: 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületeinek műszaki állapota megfelelő 
és alkalmas a feladatok ellátására. Az intézmény-együttes sajátosságainak megfelelően éves 
ütemezéssei szükséges az állagmegóvásra kiemeit figyelmet fordítani. A közösségi terek 
folyamatos fejlesztése a korszerű technikák kiépítésével biztosítható, amely a szakmai 
prograrnak lebonyolításátteszi lehetővé. 

Célszerű az 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 
elhasználódásával (minél régebbi a készülék, annál többe kerül a javítása), ezért különös 
jelentősége van a technikai eszközpark bővítésének, a saját szervezésű karbantartásnak, a 



képzett és minőségi személyzet megőrzésének, a joggal elvárható anyagi és erkölcsi 
megbecsülésnek. 

A 2013-as évben az Újhegyi Közösségi Ház működőképessé tétele kiemeit figyelmet kíván, a 
Szent László téri épületben (Körösi) pedig tovább kell folytatni az akadálymentesítés 
feltételeinek kialakítását: 

Az Újhegy,i Közösségi Házban tervezett fel újítások: 

Bukó ablakok átalakítása (szellőzéshez nyithatóvá alakítás). 
Ajtók pótlása, zárhatósága, speciális ajtók (harmonika) szerelése. 
Teakonyha kialakítása, vizes csatlakozások kiépítése. 
Vizes blokk esztétikai javítása, felszerelése. 

Festések, mázolások, burkolások, átalakítási munkák nyomainak eltüntetése. 
Alagsori helyiségek átalakítása használható (öltözők, raktárak) termekké. 

A ~ő,rő;$i épületében't~rvezettfelújítások; 

A színházterembe vezető bal- és jobb oldali lépcsősor fal felöli oldalán kapaszko

dák kiépítése az időskorúak és gyengén látók számára. 
A márványlépcsőkön láthatósági csík felragasztása. 

Gyengén látók részére vezető sávok telepítése, piktogramok kihelyezése. 
Információs térkép elkészítése, mobil rádiós vezetés lehetőségének kialakítása. 
Energiatakarékossági intézkedések keretében a nyílászárok utólagos szigetelése. 

Az elhasználódott, rossz hatásfokú, korrodált lemeztagas radiátorak cseréjének 
folytatása. 

A KÖSZI épületéÉ~n tervezettfelújítások: 

- Színházterem festése (megőrizve az eddigi összhatást- színben és formában). 
- Raktár+ öltöző blokk elválasztása, dolgozói öltöző, fürdő kialakítása (volt gond-
neki lakásból). 

Az QqiUőkben tervezett felújrtásQk: 

Balatonlellei Gyermektáborban a Faház rekonstrukciója kívánatos (pályázati forrás 
lenne az ideális (magas a felújítási költség). 
Arló elsősorban belső tereinek és berendezéseinek megújításával tudna 
hatékonyabban működni. 

A Színháztechnika (hang- és fénytechnikp), V.i.zuális technika és Számítástechnika fejlesztése 

- Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (programfrissítés, technikai kiszolgálás, 
nyomdai munkák kiszolgálása, gazdasági feladatok ellátásához a géppark 
megújítása). 



- Reflektorpark részleges megújítása: intelligens és robotlámpák, LED-es fényvetők. 
- l-es teremben a beépített hangosítás korszerűsítése (erősítő, keverő, hangfalak). 
- Valamennyi intézményben használható (mobil) aktív hangfal szett beszerzése. 

C) 

Költségvetésünk 2013. évre 2 799 e Ft bevételi előirányzat növekményt, 21 418 e Ft 
támogatáscsökkentést tartalmaz. Bevételi kötelezettségünk 2,5%-kal növekedett, míg a 
támogatási szint 10,5 %-kal csökkent. Legnagyobb csökkenés a személyi juttatásoknál 
jelentkezik, mértéke 8,7 %. 

A dologi kiadások tekintetében kismértékű növekedés mutatható ki, de ez annak tudható 
be, hogy az újhegyi Közösségi Ház üzemeltetési költségei a 2013-as évben már intézményünk 
költségvetésében jelentkezik. 

A fenntartói támogatáscsökkentést a személyi jellegű kiadások csökkentésével, 
létszámleépítéssei és a bevételi kötelezettség növelésével kell biztosítani. A létszámleépí~és 
6 fő álláshelyének megszüntetését jelenti. 

A 2013. év tervezésében nagyobb hangsúlyt kap a kiadási és a bevételi tervek ésszerű, sok 
területre kiterjedő összehangolása. Nagy jelentőséget kap a 2012. évben bevezetett módszer 
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 három intézményegység (Körösi, KÖSZI, Újhegyi Közösségi Ház) 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 prograrnek szervezése olyan kihívás, melynek az intézmény szeretne 
minél jobban megfelelni. 

4,,1(öltsé~etésünk ;éi6i,rányzatai~,';' 
Kiadások 
Személyi juttatások 
Járulékok 
Dologi kiadások 

Ki~dásokösszesen: ,,, 
Bevételek 
Intézményi működési bevételek 
Önkormányzati támogatások 
Bevételek összesen: 

Engedélyezett létszám: 

D) PÁLYÁZATOK 

adatok e Ft-ban 

106 125 
24 782 
167 088 

297995 

112 999 
184 996 
297 995 

50,5 fő 



A közművelődési intézmény forrásteremtő lehetőségeinek bővítésére elsősorban az 
önkormányzat által kiírt pályázatok, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázatai és az uniós 
források (TÁMOp_ T/OP} adnak lehetőséget. Az intézmény részt vesz a TÁMOP-3.2.12-12 
"KULTURÁLIS SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE A SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN" című 
pályázaton, amely lehetőséget ad kollégáink szakmai kompetenciájának. A képzések 
ingyenesek legyenek a résztvevő szakemberek számára. 

A további pályázati források eléréséhez a pályázati tevékenységünket 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 2013-es év folyamán az előző évhez hasonlóan határozott szakmai 

irányvonalakat, innovatív elképzeléseket tartalmaz A felgyülemlett tapasztalatokból merítve 
állítottuk össze idei munkatervünket, amely három pilléren nyugszik: 
- a tradíciók megőrzése, 
- új elképzelések közvetítése, 
- komplexitás 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy megfelelő minőségű gazdag programkínálattal jelentkezzünk 
olyanokkal, amik nagyon közkedveltek és sikeresek lehetnek a lakosság körében. Folyamatos 
kommunikációt folytatunk vendégeinkkel és igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is 
kielégíteni. Intézményünk újhegyi egységében felújítási munkálatok révén kialakításra került 
a közösségi ház belső tere. A munkálatoknak köszönhetően funkciójában sokkal jobban ki 
lehet használni a hely adottságait. A már meglévő kínálat mellett új programokat 
szervezünk erre a térségre. A 2013-as év programjainak tervezésében nagy hangsúlyt kapott 
a komplexitás. Rendezvényeinket egymásra építve tervezzük. Fő célkitűzésünk a családok 
számára olyan tartalmas rendezvények lebonyolítása, mely mindenki számára hasznos, és 
egyben értékteremtő. 

A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységének integrálása a közművelődési 
folyamatokba, egy olyan lehetőség melyet ki szeretnénk használni. A helytörténet erősíti az 
itt élők identitását, a lokális környezethez való kötődését, polgári tudatát, önrendelkezési 
hajlamát és nem utolsó sorban a múlt megismerésének közösségformáló ereje van. A 2013-
as évben több programunkban is jelentős szerepet kap a helytörténet, (nemzeti ünnepeink, 
költészet napja, Körösi nap, Szent László nap, játszóházak, kiállítások) 

Elképzeléseink, terveink, megvalósítása révén kívánjuk elérni céljainkat, melyek által olyan 
közművelődési színtérré 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 2013-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni az 
intézményi gazdálkodás lehetőségeit, 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. 

Alkotó művészeti közösségek 

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, valamint szakmai segítséget nyújt 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 

Klubok 

./ Nyugdíjas klubok 

./ Filmklub 



./ Bélyegkör 

./ Kárt y a kö r 

./ Kőbányai Képzőművészek Köre 

./ KÖD- Kerületi Diáktanács 

./ Kőcsont klub 

./ Stroke Klub 

./ Irodalmi Kör 

./ Rákellenes Liga 
'Nyugdíjaskfubók 
A Kőrösi 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 bővítése, kulturális prograrnek 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. 

Ebben az évben is tervezi a tanács a Szenior Ki mit tud? megtartását, melynek elődöntője 
várhatóan 2013. október 24-én, míg a gálaműsor 2013. november 13-án lesz a 
színházteremben. A Ki mit tud lehetőséget teremt az 55 év feletti korosztály, a kerületi 
nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok művészeti csoportjai számára a bemutatkozásra versben, 
dalban, prózában. 

A Szent László Napok keretén belül helytörténeti városnéző busz indítását tervezzük, 

kifejezetten a nyugdíjas klubok részére, térítés ellenében. 

Az Idősek napi rendezvényünk 2013. október l-jén lesz, melyen műsoros színházi előadással 

köszönti a kerület vezetése és intézményünk a szépkorúakat. Terveink szerint Gergely Theáter 
Szécsi Pálról szóló darabja kerül színre. 
Új programként indítjuk októberben a minden csütörtökön 10-12 óráig EGÉSZSÉG 
SZEMINÁRIUM-ot amelynek keretében meghívott előadókkal találkozhatnak az érdeklődők. 
ldősügyi Tanács évzáró rendezvényét 2013. december 8-án tartja a Köszi-ben. 

Filmklub -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 Kőrösi 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. 



lfelore klub - minden hónap első szerdáján 17-20 óra között tartják foglalkozásaikat. Az év 

során 4-5 alkalommal szerveznek intenzív oktatásokat felső tagozatosok és középiskolások 
számára (péntek-szombati napokon). 

Kőcsont Klub 
A Kőbányai Csontritkulásos Betegek Klubja foglalkozásaikat minden hónap második 
csütörtökén tartják. 

Éves tevékenységükből kiemelkedő jelentőségű a kerületi iskolák bevonásával történő 
ismeretterjesztő előadás megvalósítása. 2013-ban a Kada Mihály Általános Iskolát szeretnénk 

bevonni ebbe a prevenciós, ismeretterjesztő munkába. Az iskolával egyeztetve, "anyák napja" 

alkalmából, május 3-án, pénteken kerül sor a rendezvényre, az érintettek bevonásával, 

anyukák és nagymamák meghívásával. A rendezvény költségeit a Kőbányai Önkormányzat 

által civil szervezetek támogatására kiírt pályázati forrásból fedezzük. 

Stroke Klub 
A civil kezdeményezésnek szakmai hátteret a Bajcsy Zs. Korház neurolégusai biztosítják. 

Foglalkozásaikat minden hónap utolsó keddjén tartják szakmai előadók és neves 

személyiségek részvételével. Létjogosultságát az egyre növekvő létszám igazolja. 2013. május 
24-én az Országos Stroke Konferencia a KÖSZI-ben kerül megrendezésre. 

Kóborzengő Klub 
A Kóborzengő zenekar folytatva 2012. évi koncertjeit továbbra is kéthetente tartja 

klubnapjait a Köszi-ben. A zenekar hagyományőrzésre, népzenénk hiteles, hangulatos és 

igényes megszólaltatására szövetkezett. 

B) MŰSOROS RENDEZVÉNYEK .. PROGRAMOK 

Egés,z$égmegőrzis,,programok 

Az egészségtudatosság szemléletmódja hazánkban is előretört, részben a megnövekedett 

betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemlélet erősödése miatt. Az emberek 

igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. 

A Stressz-szeminárium előadássorozatok és a Családi egészségnapok is ezt a célt szolgálják. 

2013. március 24-én és október 20-án szervezünk Családi egészségnapot a Körösi Csoma 

Sándor Kőbányai Kulturális Központban a BFKH X-XVII-XVIII. kerületi Népegészségügyi 

Intézettel közösen. 

A Stressz-szeminárium előadássorozatokat Mézes Judit életmód tanácsadó tartja 2013. 

január 28-tól kezdődően hat héten át. 
Immár negyedszerre kerül megrendezésre a Vegetáriánus Fesztivál 2013. augusztus 24-25. 

között, melyhez kapcsolódóan főzőverseny is meghirdetésre kerül június hónapban. 

A gyógynövények~ mint természetes segítők 
Az előadás-sorozat az Újhegyi Közösségi Házban 2013 áprilisától péntek esténként 18 órától 

kerül megrendezésre. 
A témák: 

1. Gyógynövények, illóolajok általában és felhasználásuk. 

2. Kedvenc gyógynövényeim (apróbojtorján, levendula, körömvirág, orbáncfű). 



3. Légzőszervünk-és megbetegedései (gyógyítás). 

4. Gyomrunk és az emésztés-táplálkozás (mit, mikor, mivel, hogyan). 
5. Máj- és epe. 
6. Nemi szervek. 

7. Fájdalomcsillapítás; mit tehetek a gyermekemért? Nagymarnáink praktikái. 
8. Nyugalom, harmónia, a stressz leküzdése. 
9. Ismétlés: "tudáspróba", relaxáció. 

10. Gyógynövények a természetben (terep, kirándulás). 

Zöld terasz - Újhegyi Közösségi Házban pályázati lehetőség esetén a tető kihasználása és 
lakótelepi kiskert-gazdálkodás kialakítása. 

Egészséges életmód sorozat - kéthetente előadás az egészséges életmóddal kapcsolatban, 
valamint főzőtanfolyam keretében az elméleti alapok átültetése a gyakorlatba 

Ismeretterjesztő ptogféfmok 

Munkácsy Krisztus Trilógiája a Biblia Tükrében 2013. március 11-25 között. 

A 3 alkalmas ismeretterjesztő előadás-sorozat a húsvéti ünnepkör jegyében melyet Dr. 
Reisinger János irodalomtörténész tart. A vetített képes előadásokat közös beszélgetés, 
együttgondolkodás kíséri majd. Az előadás-sorozatot ősszel kívánjuk folytatni az időszaknak 
megfelelő témakörökből merítve. 

Kreatív zerieelőac:Jások 
• Szépség a zenében (2013. Szeptember 21. szombat 16 óra) 

• Elvarázsol, vagy gondolkodtat (2013. október 12. szombat 16 óra) 

• Szépség a zenében (2013.november 9. szombat 16 óra) 

• Zene és Játék (2013. november 30. ll óra) 

Előadó: Ferge Béla 

"Házikence" Tanoda előadassorozata: 

2013 májusáig még három alkalommal szerezhetünk elméleti ismereteket a vegyszermentes, 
házi kozmetikumkészítés előnyeiről és technikáiról. 

2013 októberétől az elméleti ismeretekre alapozva gyakorlati tanfolyamokat is szeretnénk 
indítani, melyek során a résztvevőknek lehetősége nyílik egy tapasztalt szakember 
segítségével együtt elkészíteni a termékeket. 

Gyerekprograinak 

Programtípusok: 
• Környezeti kultúrát1 ismereteket fejlesztő progromok (Öko programok, játékok, 

vetélkedők, előadások). 

• Preventív, egészségtudatos nevelés támogatása sportprogramok 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 

• 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). 

• Előadó művészeti nevelés (színházi előadások, színi tanoda, tánctanfolyamok ... ). 

Csal~di progralno~~gye,rrl\kkkoncert'és gyermekszfnház 

Eseménysorozatunk célja, hogy közös művészeti élményt nyújtson a szüleikkel a 
gyermekeknek. A rendszeres prograrnek révén a gyermekek szocializációs folyamataiban 

pozitív élményként épül be a kultúra. A meghívott zenekarok, előadók, társulatok továbbra is 
a műfaj élvonalából kerülnek ki, ezáltal is növelve a látogatottságot, az érdeklődést, 

intézményünk kerületi elismertségét. 

Gyermekszínházi -előadás(),k 

Műsorainkkal kerületi lehetőséget biztosítunk az iskolán kívüli nevelés számára, segítve ezzel 
a pedagógusok munkáját. Az óvodás korosztálynak szóló 11Hétszínvirág és az iskolások részére 
szervezett "Hetedhét" bérletsorozatokat félévente 6 előadással tervezzük. 
Bérletsorozatainkban a bábelőadás, az élő szereplős mesejáték, a táncjáték, a zenés előadás 
és a gyermekkoncert is egyaránt megtalálható, így repertoárunk nem csak értékes programot 
kínál, de változatos is. Célunk, továbbra is, hogy a kőbányai gyermekek, aktív színházba járó, 

kultúraszerető és értő felnőttekké váljanak. 
A csoportos gyermekszínházi prograrnek lehetövé teszik, 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. 
Az évközi munka során figyelmet fordítunk a kerületi oktatási intézményekkel és a 
pedagógusokkal való jó kapcsolat fenntartására, amely az új prograrnek fejlesztése 
szempontjából is fontos. Ennek megfelelően hagyományainkhoz híven a kísérő pedagógusok 
térítésmentesen látogathatják intézményünket. 

Bérietes gyermekszínházi -előadásqk2013. évben 

Tavaszi előadások: 
• Alma koncert (2013. február 26. 10 óra) 

• Bagoly Rudi varázsórája- mesejáték (2013. március 19. 10 óra) 

• Piroska és a farkas- táncszínházi előadás (2013. április 9. 10 óra) 

• Alma koncert {2013. február 26. 14.30 óra) 



• Óz a csodák csodája- táncjáték (2013. március 20. 14.30 óra) 

• Három szegény szabólegény- mesejáték (2013. április 17. 14.30 óra) 
Őszi előadások: 

• Bonbon Matiné Társulat: A Koldus és Királyfi zenés-árnyjáték. 

• Magyar Népmese Színház: Mátyás király születése napja. 

• Bőrönd mese - mesemusical sok zenével, játékkal és tánccal a Gergely Theater 
előadásába n. 

• Maszk Bábszínház: Szamárcsel, avagy a török gyerek megvágta, magyar gyerek gyó-

gyítja - látványos marionett bábokkal, élő szerepiökkel és árnyjátékkaL 

• VSG Kamarabalett: A rendíthetetlen ólomkatona-tánemese 

• Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás 

• (Kerületi pedagógusok kérésére Gryllus Vilmost egy nálunk még nem játszott műsorá
val újból meghívjuk) 

• Babos-bábos 5 részes bábeladás sorozat 2013-ban is folytatódik az Újhegyi 
Közösségi Házban. 

• Kolompos együttes koncertje- farsangi táncház és jelmezbál (2013. február 16.) 

• Gubás Gabi koncert- Biomese (2013. március 24.) 

• Halász Judit Koncert (2013. április 13.) 

• Katáng együttes gyermekkoncertje (2013. május 26.) 

• Békakirály Bábjáték (2013. június) 

• Szüreti táncház (2013. szeptember) 

• Foltin Jolán - Novák Péter: Tititá Interaktív, zenés gyerekelőadás az "Öko" Nap 
keretében a KÖSZI-be n (2013. október 5.) 

• 100 Folk Celsius zenekar (2013. november) 

• Palya Bea Gyermekkoncert (2013. december 1.) 

• Itt a Mikulás- Bábjáték (2013. december 6.) 

Játszó)1ázak: 

A Körösi népszerű játszóházi programjait idén is folytatja, bevonva helyszínként mindegyik 

telephelyét. Az alkotni, játszani vágyó gyerekek, családok így még jobban találnak kedvükre 
való szabadidős elfoglaltságot. 

Nagyon kedveltek és látogatottak a Jeles napokhoz kötődö játszóházaink, kézműves 

foglalkozásaink. Koncepciónkban még több természetes anyag felhasználásávat népi 
technikák bevonásával, hagyományőrző jelleggel szervezzük, tesszük még érdekesebbé 
ezeket a programokat. 

Új programnak ígérkezik az Újhegyen tartandó Családi vasárnapok - kreatív kézműves 
foglalkozásokkal, készségfejlesztő játékokkal és táncházzat melyeket a Törekvés egyesülettel 
táncosai tartanak 

• Farsangi játszóház busóálarc készítés, fánkevő verseny (2013. február 16., 16:00) 

• Történelmi játszóház Kolompos koncerttel és tematikus játszóházzaL (2013. március 
15-én) 

• Húsvéti játszóház az Egészségnap keretében (2013. március 24.) 

• Tavaszi Kolompos táncház (2013. április 7.) 



• Rajzfilm-mánia {2013. május 12). 

• Újhegyi Szabadtéri Gyereknap (2013. május 26.) 

• Kőszirmocskák bábelőadása után kreatív kézműves foglalkozás {2013. június 8.) 

• Szüreti játszóház koncerttel, szőlőpréseléssel, mustkóstolóval. (2013. szeptember 28.) 
• Öko kézműves játszóház {2013. október 5.) 

• Márton napi játszóház Újhegyen {2013. november 11.) 

• Adventi kézműves foglalkozás, Adventi Csokoládé Fesztivál (2013. november 30.) 
• Adventi játszóház és betlehemes bábelőadás Újhegyen (2013. december 14.) 

• Jézuskát várjuk -Karácsonyi Ünnepi játszóház {2013. december 24.) 

Irodalmi estek, kamara előadások fiataloknak 

• Te meg Én- Détár Enikő és Rékasi Károly verses, zenés estje 
• CS.A.J. (CSakAzértisJáték) 

Előadók: Gáspár András, Kálloy-Molnár Péter 
Rendező: Jean-Pierre Baulanger 

• Katona József Színház l Kamra 
Tadeusz Slobodzianek: A mi osztályunk 

Szereplők: Pálos Hanna, Pelsőczy Réka, Bodnár Erika, Dénes Viktor, Takátsy Péter, 
Rajkai Zoltán, Bán János, Szacsvay László, Ujlaki Dénes, Haumann Péter 
Rendező: Máté Gábor 

Pódium műsorok, beszélgető estek, közönségtalálkozók 

Irodalmi és beszélgető estek keretében egymásra találhat az előadó/szerző/művész és 
közönsége. 

• "Álmodni luxus?"- Tamás Anita című könyvének bemutatója (2013. március 22.) 

• "Valljak vagy tagadjalak" Irodalmi est a Költészet Napja tiszteletére (2013. április 10.) 
• Kepes András est (2013. május 5.) 

• "Beviszlek az erdőbe" - Karafiáth Orsolya Rudolf Péterrel beszélget 

• Csernus Imre est (2013. december) Közönségünk kérésére a közkedvelt pszichiáter 
2012. év decemberi sikeres előadásának folytatását tervezzük újabb témában 
(Vágyak és félelmek .... ) 

• Kanizsa József író, költő, Kőbánya díszpolgára szerzői estjét a kerület hagyományaihoz 
hűen szeptember hónapban rendezzük meg. 

Ifjúsági elő;adásQk 

Gyermekszínházi bérletsorozatunkat kiegészítve ifjúsági előadásokat szervezünk felső 

tagozatos, illetve középiskolás diákok részére. Olyan ifjúsági előadások bemutatását 
tervezzük, amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz (az irodalmi, történelmi), vagy nevelési 
célzatúak. 

• Villon est (2013. november) - Földes László Hobo Kossuth-díjas művész előadói estje. 

• Babits Mihály verstánc est (2013. december) A társulat verstánc estje, érdekes kísérlet a 
költészet- tánc- zene kapcsolatára. 



• Előadások középiskolásoknak: "Úgy éltem életem ... " Radnóti est A Filter Performance 
előadása. 

Színházi előadások 

Az előző évben sikeresen újraindított szép korúaknak {is) szóló színházi bérletsorozatunk a 
Nosztalgia Színházbérlet idén is folytatódik egy tavaszi és egy őszi évaddaL Célunk a már 
meglévő bérletes közönség megtartása, illetve növelése. 

2013. február 17. 15 óra 
Gergely Theáter 

Marc Camoletti: Francia Négyes avagy négyen a kanapén-vígjáték 2 felvonásban 
Szereplők: Greger Bernadett, Németh Kristóf, Harsányi Gábor, Szabó Zsófi, Szabó Máté 
Rendezte: Gergely Róbert 

2013. március 10. 15 óra 
Budapesti Bulvárszínház 

Hennequin- Veber- Nádas: Elvámolt Nászéjszaka zenés vígjáték 
Szereplők: Straub Dezső, Csengeri Attila, Beleznay Endre, Sáfár Anikó, Szabó Zsuzsa, 
Fogarassy Bernadett, Oszter Alexandra, Fésűs Nelly 
Rendezte: Straub Dezső 

2013. április 28. 15 óra 
Ábrahám Pál: Bál a Savoyban nagyoperett 

Szereplők: Csonka Zsuzsanna, Boncsér Gergely, Galambos Lilla, Pásztor Ádám, Török Anna, 
Langer Soma, Kökény Pál 
Rendezte: Csere László 

2013. szeptember 29. 15 óra, október 13. 15 óra 
Játékszín 

Bernard Slade: Jutalomjáték vígjáték két részben 

Szereplők: Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Barabás Kiss Zoltán, Tóth Enikő, Nagy Sándor, 
Fábián Anita 
Rendezte: Szirtes Tamás 

2013. november 10. 15.00 óra, 17. 15 óra 
Körúti Színház 

Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris népszínmű 
Szereplők: Esztergályos Cecília, Makrai Pál, Fila Balázs, Angyal Anita, Lipták Péter, Ömböli 
Pál, Király Adrián 
Rendezte: Galambos Zoltán 

2013. december 15. 15 óra 
Száguldó Orfeum 
André: Lulu zenés bűnügyi komédia két részben 

Szereplők: Koltai Róbert, lvancsics Ilona, Végh Judit, Szirtes Balázs, Király Adrián, Kertész 
Péter, Bodrogi Attila 
Rendezte: Koltai Róbert 

2013. december 3. 15 óra 
Spirit Színház 



Popper Péter: A KARNEVÁL VÉGE 
Szereplők: 

Professzor- Perjés János, Színésznő - Malek Andrea, Kutya- Lili 
Színpadra alkalmazta: Perjés János, Rendező: Bori Tamás 

Koncertek 

• Újévi Koncert- Tutta Forza zenekar (2013. január 5.) 

• Nőnapi Koncert- Takács Nikolas (2013. március 8.) 

• Budapest Bár Koncert "HOLNAP- Válogatás Fényes Szabolcs dalaiból"- (2013. május 
12.) 

• "Palika-ln Memoriam" Szécsi Pál Gergely Róbert előadása (2013. október 1.) 

• Zséda adventi koncertje (2013. november 30.) 

C) 1\Jagyrendezvényel< 

• Cseh Tamás Nap Kőbányán (2013. január 19.) 

A hagyományteremtő szándékkal szervezett találkozó a magyar kultúra napja alkalmából a 

Kossuth díjas előadóművész munkássága előtt kíván tisztelegni. A pályázat és a rendezvény 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Cseh Tamás munkássága és életfilozófiája tovább éljen a 

művészetekben, és a résztvevő előadók művészi alkotásukkal továbbítsák ezt az üzenetet. A 

két kategória legjobbjai a "Cseh Tamás Nap Kőbányán" prograrnon mutatkoznak be. 

• Március 15. -i megemlékezés (2013. március 14-15.) 

Kőbánya több szállal köthető az 1848-49es forradalom és szabadságharc eseményeihez illetve 

neves és névtelen hőseihez. Az akkori történelmi eseményekre emlékezve minden évben 

fáklyás felvonuJáson vesznek részt a kerület fiataljai és polgárai. Az impozáns látvány mellett 

idén a hangulatos táncház is színesíti a megemlékezést. 

Március 15-én délelőtt 10.00 órakor ünnepi megemlékezés az 1848-49es forradalom és 

szabadságharc 164. évfordulója alkalmából. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepséget követően a Rottenbiller parkban és a KÖSZI épületében 

történelmi játszóház és zenei progromok követik. 

• A Költészet napja a Költészet parkban (2013. április 11.) 

A helyszínt 2012-ben a költészet napja tiszteletére szervezett nagyszabású szabadtéri 

irodalmi rendezvényen nevezték át arra az alkalomra a Magyar Költészet Parkjává. Az idei 

program fő elemeként József Attila első versének - melyhez bizonyítottan József Jolán egy 

harmadik "válasz strófát" illesztett - tulajdonított "Kedves Jocó" sorait elevenítjük fel a 

résztvevő és vállalkozó kedvű gyerekekkel, térben jelenítjük meg a vers írott szövegét. A 

betűket és az ebből összeálló szavak, majd verssorokat közel 300 fő tudja megjeleníteni a 

Költészet parkjában. Betűnként és írásjelenként egy résztvevő tartja magasba a tábláját 

(2013. április 11-én, 11.00 óra 11. perckor). A verssorokat egy-egy iskola diákjainak csoportja 
alkotja meg. 

• Körösi Csoma Sándor Emléknap (2013. április 12.) 

A kőbányai önkormányzat és a nagy tudós és kutató nevét viselő intézmény e napon 

tudományos előadásokkal, zenei és irodalmi programokkal emlékezik meg a magyarság egyik 
nagy alakjáról. A róla elnevezett sétányon szobra előtt koszorúzási ünnepséggel zárul az 
ünnepség 



• HaiMajális (2013. május 1.) 
Az Óhegy park csodálatos környezetében minden évben egész napos mulatságra várjuk a 
kerület polgárait, ahol kézműves foglalkozások, vidámpark, koncertek várják az érkezőket. 

• Kőbányai Gyermeknap (2013. május 26.) 
Az egész napos program során a színpadi prograrnak mellett interaktív csoportos játékokkal, 

versenyekkel (perecevő verseny, aszfaltrajzverseny, ügyességi játékok), kreatív játszóházakkal 

is várjuk a gyermekeket, hogy ne csak nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek az 
ünnepnek. Idén a programsor zárásaként már utcabált is tervezünk a Kőbányai Zenei Stúdió 
növendékei közreműködésével. 

• Szent László napok (2013. június 27-30.) 
Június 27-hez legközelebb eső hétvégén egy négy napos rendezvénysorozatra várjuk Kőbánya 
lakosságát. Az első napon dísztestületi ülés alkalmával kerül sor a kitüntetések átadására. A 
templomkertben felállított két színpadon koncertek, kézműves foglalkozások, játszópark, 

kisvasút, kézműves kirakodó vásár várja a családokat. Ezeken a napokon az érdeklődők buszos 
városnézés során megtekinthetik Kőbánya értékeit. Idén a pénteki napot a "blues" jegyében 
szervezzük meg. A szombati napon a Hangár rendezvénysorozat felfedezettjeinek, tradíciót 
őrző zenekaroknak, stand up komedy, este pedig a táncos lábúak kedvében kívánunk járni. 
Tervezett fellépők: Bödőcs Tibor, Reckless Road, Pesdig, Ilényi Katica, Takács Tamás, Deák Bill 
Gyula, Starmachine, Balázs Fecó 

• Augusztus 20-i ünnepség (2013. augusztus 20.) 
Szent István ünnepén a Magyar Oltár előtt, - melyet Szervátiusz Tibor Kossuth díjas 
szobrászművész készített Kőbányának a Millecentenárium évében 1996-ban - az 
önkormányzat ünnepi megemlékezése keretében kenyérszentelésre, kulturális bemutatóra is 
sor kerül. A délután folyamán az Óhegy parkban Kőbányai Blues fesztivált rendezünk melynek 
végén az ünnepi nap tűzijátékkal zárul. A 2013-as 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. 

• VI. Rendvédelmi nap (2013.Augusztus 31.) 
Az öt éves múltra visszatekintő rendvédelmi napa résztvevők és a látogatók értékelése szerint 
Budapest legnagyobb ilyen jellegű bemutatója. A nap folyamán lesz tűzoltási- és műszaki 
mentési bemutató, betekintést lehet nyerni, többek mellett a Készenléti Rendőrség életébe, a 
Magyar Honvédség harcászati eszközparkjába, de látható lesz a Fővárosi Büntetés
végrehajtási Intézet Műveleti Osztályának bemutatója is. A harcászati, helikopteres 
bemutató, a rendőrkutyás és lovas prograrnak mellett a színpadon zenei koncertek, 
gyermekműsorok is szerepeinek a kínálatban. 

• Mozdulj velünk! Mozgás nap (2013. szeptember 1.) 
Második alkalommal kerül megrendezésre az a nyílt nap, ahol ingyenesen vehetnek részt az 
érdeklődők a foglalkozásokon, melyek az intézményben szeptembertől meghirdetett 
mozgásos tanfolyamokból adnak ízelítőt. Remélhetőleg újra segítséget nyújtunk ezzel a 
szülőknek, gyerekeik tanórán kívüli tartalmas időtöltésének összeállításában. 



• Kőbányai Közszolgálati nap (2013. szeptember 6.) 
A Kőbányai Közszolgálati Napot először 2012-ben rendezte meg az önkormányzat a képviselő
testületének tagjai, az önkormányzati fenntartású kőbányai intézmények, bölcsődék, óvodák, 
iskolák, cégek, egészségügyi szolgálat, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai részére, 
azoknak, akik önkormányzati foglalkoztatottként KŐBÁNYÁÉRT dolgozik. A nap folyamán 
sportversenyeken, vetélkedőkön mérkőzhetnek egymással a résztvevők és kulturális 
programok szalgálják szórakozásukat. 

• VII. Országos Mesefesztivál (2013. szeptember 7.) 

Tematikánk a 125 éve megjelent Dausz Gyula: Kőbánya múltja és jelene c. könyve köré épül. 
A századelős Kőbányát szeretnénk megidézni játékokkat jelmezekkel, zenékvet 
történetekkel, fényképekkel, képeslapokkaL Az Én Mesém pályázat eredményhirdetése és a 

Az én mesém 6. kötetének bemutatója is ekkor lesz. 

Öko-nap (2013. október 5.) 

A program célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra, életmódra, 

illetve annak fontosságára, hogy a gyermekeket minél kisebb korban el kell kezdeni nevelni a 
környezettu datasságra. 

• Aradi Vértanúk (2013. október 6.) 
Az önkormányzat az 1849. október 6-án 'kivégzett vértanúkra emlékezve minden évben az 
Újköztemető 48-as sírhelyek parcellájában megkoszorúzza a 48-as honvédek tiszteletére 
felállított emlékművet. 

• Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójáról 
(2013. október 23.) 

A 2012-es évben tartott ünnepi megemlékezésen a kerület iskolái egy pályázati felhívás 

nyomán ünnepi műsorokkal készültek és a legjobb összeállítás bemutatkozott az ünneplő 
közönség előtt. Az idei évben az ünnepi programot hasonló módon színesíti az erre az 
alkalomra készülő előadás és azt követően gyertyás menet indut a Liget sétányon lévő 

Kopjafához, ahol az emlékezés virágai mellett a mécsesek és gyertyák is emlékeznek a 
történelmi eseményre. 

• Nemzeti gyásznap (2013. november 3.) 
Az elbukott 56-os forradalom mártírjainak jelentős része raboskodott a Kőbányán található 
börtönben és többüket megtorlásul itt végeztek ki. A tragikus történelmi események 

színhelyén minden évben méltóságteljes megemlékezés keretében koszorúzzák meg a 
résztvevők az önkormányzat által 2011-ben felavatott emléktáblát és a kivégzettek emlékére 

az ünnepségen helyezik el a résztvevők virágjaikat és a mécseseket. 

• Koccintós Néptánc Fesztivál (2013. október 26.) 
Hagyományteremtő fesztiváljuknak adunk helyet és biztosítjuk a szakmai hátteret. 2013. 
október 26-án, szombaton kerül megrendezésre a lll. Koccintós Fesztivál, ahol lehetőséget 
kapnak kerületi, budapesti és határon túli meghívott vendég csoportok a bemutatkozásra. A 
fesztivál megrendezésére csak pályázati támogatás mellett kerülhet sor. 



• Adventi ringató (2013. december 8.) 

A rendezvény a Köszi-ben működő ringató foglalkozás törzsközönségére épül. Idén második 
alkalommal adunk helyet a Dél-pesti régió összevont ünnepi ringató rendezvénynek, melyen 
a családok minden generációja részt vehet. 

• Adventi {Csokoládé) Fesztivál 

Advent első hétvégéjén 2013. november 29-december 1. között folytatjuk a már megkezdett 
hagyományt és megrendezzük a //. Adventi (Csokoládé) Fesztivált. Gyermek és felnőtt 
koncertekkel, színházi előadásokkal várjuk vendégeinket, terveink szerint a rendezvény
sorozaton fellép majd Zséda, Palya Bea és előadást tart Dr. Reisinger János, valamint Pál 
Feri atya is. Emellett bemutatók, kóstolók, kézműves csokik, édességek, karácsonyi 
ajándékok, méz vására, valamint tea, forralt bor, meleg sör, sült gesztenye, mézes és 
kürtőskalács várja a vendégeket. 

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 
Fenntartási időszak 2017. május 31-éig. 

Együttműködés átdolgozása és megvalósítása a 9 intézménnyel: 
Gézengúz Óvoda 
Harmat Általános Iskola 

Janikovszky Éva Általános Iskola 

Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti Tagintézménye 
Komplex Általános Iskola 

Kroó György Kőbányai Zeneiskola és AMI 
Mászóka Óvoda 
Széchenyi István Általános Iskola 

Szilády Áron Gimnázium (Kiskunhalas) 

A fenntartáshoz a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi 1.000.000 Ft 
támogatást nyújt. 

TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 
Fenntartási időszak 2017. július 15-éig. 

Komponensenként 1-1 foglalkozást kell fenntartani. 
B komponens: DÖK 

E komponens: KUK fogl·alkoztató klub 
A fenntartáshoz a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat anyagi támogatást 
nyújt. 

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 16 szakalkalmazottja tanul a pályázatnak 
köszönhetően különböző szakokon: új média grafikus, múzeumpedagógiai tanácsadó, CSR 
menedzser, protokoll szaktanácsadó, nonprofit menedzser, kulturális menedzser, kreatív 
event menedzser, népi játszóház vezető, számítástechnika, vezetői kompetenciák fejlesztése. 
Minden kolléga tanul angolul. 8 fő kezdő, 4-4 fő középhaladó illetve haladó szinten az 
International House nyelviskola kihelyezett nyelvóráin összesen 400 órában. A képzésen 



résztvevő kollégákat egy heti 25 és egy heti 40 órás határozott idejű szerződéssel 

foglalkoztatott szakember helyettesíti. 
A projekt ideje: 2012. szeptember 28.- 2014. december 28. 
Támogatás összege: 18.856.777 Ft. 

TÁMOP-5.6.1.8-12/1-2012-0028 
Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program Budapesten 
A projekt megvalósítási ideje: 14 hónap. 
Igényelt támogatás: 40.000.000 Ft. 
Döntés 2013 tavaszán várható. 

EJ TANFOLYAMOK, KÉPZESEK 

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 
- egészségmegőrzést szalgá/ó tanfolyamok 
- művészeti képzéssel (mozgás1 tánc1 vizuális1 tárgyalkotó) foglalkozó tanfolyamok 

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. 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igyekszik minden korosztály igényeinek 
megfelelő tanfolyamokat, szakköröket nyújtani kínálati palettáján. Fentieknek megfelelően a 
tanfolyamok területén az alábbiakat tervezzük: 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Gyermekek részére: 

• Showtánc stúdió, 

• Akrobatikus rock and roll, 

• játékos gyerekjóga, 

• Csillag Musical Stúdió 

Felnőttek részére: 

• Nyelvtanfolyamok, 

• Szabás-varrás, 

• Társastánc, 

• Salsa, Hastánc, 

• Zumba, 



• Gyakorlatias jóga, 

• Tai Csi, Pilates torna, 

• Testformáló női torna, 

• Gerinctréning 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ KÖSZI 
Kicsiknek: 

• ringató, 

• apró lábak tornája, 

• néptánc, ovi-balett, 

• fittnesz, 

• karate, 

• játékos angol 

Iskolásoknak: 

• bábjáték, 

• fittnesz, 

• karate, 

• taekwon-do, 

• kerámia, 

• minimart képzőművészeti műhely 

Felnőtteknek: 

• kondicionáló torna, 

• aquafittnesz, 

• hatha jóga, 

• karate, 

• kard rántás, 

• kerámia, 

• ikon festés 

A 2013-as évben újdonságként jelentkezik palettánkan az óvodás korosztály számára a 
Csillagzenede-zeneovi foglalkozás, hétfőnként 17 órától. 
A szakmai munka sikere a létszámok növekedésében mutatkozik meg. Ennek érdekében a 
tanfolyamok eszközeinek fejlesztésére kiemeit figyelmet szükséges fordítani. Az egyre 
növekvő létszám mellett csak így biztosítható a minőség megtartása. Minden tanfolyam 
önköltséges rendszerben működik, az ezekből származó bevételnek jelentős szerepe van az 
intézmény költségvetésében. Ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni a piaci igényeket, a 
kínálatot a szabad kapacitások függvényében új elemekkel bővíteni szükséges. 

Művészeti Tanfolyamok 
Kreatív Formarajz tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek (Waldorf módszer}, 
Művészetterápiás foglalkozássorozat, Kerámia, Bábjáték, lkonfestés, Stúdiumrajz és felvételi 

előkészítő, MinimArt Képzőművészeti Műhely gyerekeknek 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Újhegyi Közösségi Ház 
• Taekwon-do, 

• Ovi Balett, 

• eassandra jazz-táncoktatás, 



• HIP-HOP tánc gyerekeknek, 

• Pilates, 

• Női Kondícionáló torna, 

• Zumba, 
• Senior Gerinctorna 

• zenei és mozgásfejlesztő foglalkozások csecsemők számára 

F) VIZUÁLIS NEVELÉS1 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 művészet és vizuális környezetkultúra területén. 
Vizuális nevelés, kiállítások 

A Galéria éves tematikája: EMBER A RENGETEGBEN. 
E köré igyekszünk a különféle témákat építeni. Igyekszünk megjeleníteni a külsőt, a belsőt, a 
munkát, a lelket, a múltat a jövőt, az ember különféle megjelenési formáit, elsősorban 
képzőművészeti műalkotások mentén, de ezen túl informálisan, az alkoták szempontjából a 
közönség számára előremutató irányokat is bemutatni. A kiállítások kiválasztásánál 
igyekeztünk eredeti, a közönség számára még nem ismert anyagat bemutatni. 

Mesterek és tanítványok XI. (február 6- március 2.} 
A nagy presztízsű Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola iparművészetet tanuló 
fiataljainak szárnypróbálgatásait bemutató kiállítással hagyományt teremtve indítjuk 
programsorozatunkat. 

Művész-tanár-művész (március 4- 22.} 
A Kőbányai Pedagógiai Napok keretében nyitunk képzőművészeti kiállítást, ahol a kőbányai 
képzőművész tanárok mutatkoznak be a rendezvény nyitónapján. 

"Hommage az embernek" (március 7 - 28.} Otthont adunk Varga László grafikusművész 
életművének, melyből egy termet a 130 esztendeje született Franz Kafkának szentelünk. 

"HA NÉZEM A VILÁGOT .. "- Gerzson Sarolta fotóművész fotókiállítása (április 5- május 4.} 
Köszöntőt mond: Dr. György István főpolgármester-helyettes. 
A kiállítást megnyitja: Magyari Márton festőművész. 
Gerzson Sarolta kerületünkben élő művész első önálló kiállítása galériánkban melynek 
megnyitóját követően egy irodalmi estet is rendezünk "Valljak vagy tagadjalak" címmel. 

"A Közelbő!..." - Ko/fán Tamás csellóművész- több mint három évtized alatt fotografált 
erdélyi hangulataiból, portréiból, csendéleteiből válogatunk. (május 10- 31.} 

Pünkösd (Körgaléria május 16- 24} 
A Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészeinek kiállítása lesz látható. 

KKIE Biennále- UJ{J)-LENYOMATOK (június 13-július 12.) 



Hagyományos rendezvénye a intézményünknek, ahol bemutatkeznak a Kőbányai Képző- és 
Iparművészek Egyesületének tagjai. 

Keresztelő (Körgaléria június26-július 12.) 
Galériánk programjának jelentős eseménye lesz egy régi kőbányai egyházművész Barth 
Ferenc emlékkiállítása. Munkáinak válogatott darabjait, műhelyvázlatait és életképeit 
mutatjuk be a Szent László napi búcsú napján. 

"Emberek, gondok, gondtalanok" (szeptember 17- október 4.) 
Kőbányai Fotóklub csoportos megjelenése éves hagyománya a galéria programjának. Egy év 
munkájának és zsűrizett eredményének bemutatása az emberről. 

Kézimunkák (október 1-19.) 

A kőbányai Idősügy Tanács szervezésében rendezzük meg az Idősek Világnapja alkalmából 
tartandó kiállításunkat 

A Magyar Képzőművészeti Alap grafikai kiállításával a legújabb országos grafikai anyag 
bemutatására vállalkozunk. (október 11- november 2.) 

Test, lélek grafika és szobrászati kiállítás (2013. november 11- december) 

Advent a Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészeinek kiállítása lesz látható. 

Vasútmodell kiállítás (2013. április S-7.) 
Immáron több éves hagyomány, hogy tavasszal egy ilyen kiállítással kedveskedünk a kerület 
családjainak. Egy igazi családi program, ahol nem csak befogadóként, hanem alkotóként is 
hasznosan tölthetik el a hozzánk betérők szabadidejüket. 

Legokiállítás 2013 .december 14-15. 

A lego egy olyan fantáziát, kreativitást igénylő játék, mely nem csak a gyermekek, hanem 
szüleik számára is sok örömet okoz. A kiállításon a gyári készletek mellett egyéni alkotásokat 
is megcsodálhatnak vendégeink, természetesen a játszó sarokban saját elképzeléseik szerint 
építhetnek. 

Kő Café Galeria 

A "Kő Café Galéria" olyan kiállító tér, amely bemutatkozási lehetőséget biztosít azon alkoták 
számára, kiket a művészet megszólított. Korra, nemre, tanulmányokra való tekintet nélkül. 
A program összeállításában elsősorban a változatasságra törekedtünk, hogy ne csak festmény 

(70%L hanem a fantázia terébe enyhén "kibátorkódó" kiállítások (30%) is legyenek, hogy a 
művészet "űzésének" minél több területét mutassák be: gyűjtemények, fotók, tipográfiai 
játékok, ikonfestés, bábkészítés,- és tervezés, vagy éppen tetoválás formájában. 

Londoni olimpiák története (2013. január 7.- február 8.) 
A Borovitz házaspár kiállítása 
Beszélgetés: Hóbor Béla nemzetközi röplabda játékvezetővet Beliczay Sándor vezető vívó 
edzővel és tanítványával a vívásban bronzérmet nyert paralimpikonnal Osváth RichárddaL 
Az előadást Oszvald György újságíró vezette. 



Bábok (2013. február 11.- március 5.) 
Palya Gábor a Magyar Bábszínház fiatal bábtervezőjének kiállítása. 
Megelevenedő mesehősök, megszemélyesített állatok. A bábkészítés és bábszínház világába 
enged betekintést a kiállítás, vázlatok, bábtervek és megvalósult alkotásokon keresztül. 

Tervezett együttműködés vagy kapcsolattartás a KÖSZI épületében működő bábcsoport 
tagjaival. 

Ébredés (2013. március 6.- április 2.) 
Godáné Nagy Katalin és Nagy Attila festménykiállítása 
Tájképekbe vetített hangulatok, kőbányai amatőr autodidakta festők alkotásai. 
A képeket versek is illusztrálják. 

Megfogalmazások (2013. április 3.- május 6.) 

Keczely Gabriella, Kecsmár Marianna, Szepesi Ibolya, Juhász Judit festmény kiállítása. 
Egy művésztelepen egymásra talált alkotótársak, Keczely Gabriella kőbányai festőművész 
meghívására együtt állítanak ki. 

A RING Művészeti Iskola másodéves hallgatóinak kiállítása. (2013. május 7.- június 5.) 
Az iskola és a Kő Café Galéria között tavaly született megállapodás szerint, az iskola évente 
egy alkalommal kiállítást rendez tehetséges tanulóinak munkáiból, egyre szélesebb körben 
ismertetve meg a helyszínt a közönséggel, potenciális kiállítókkaL 

Az ikonfestés misztériuma (2013. június 6.- július 2.) 
A tradicionális orosz ikonfestés műhely bemutatkozó kiállítása 
Hét alkotó festett ikonjaiból és a tanfolyamon készült fázis-, és élményfotókból nyílik kiállítás 
a Kő Caféban, bemutatva és összegezve az éves kitartó, elmélyült munkát. 

Viselt szimbólumok (2013. július 3.- szeptember 2.) 

Matolcsi Beáta képzőművész kiállítása 
Matolcsi Beát a képzőművészet és a test dekorálásának kérdései foglalkoztatják. Népi 
motívumokból építkező kompozícióit emberi testekre tetaválja nagy igényességgel, 

odafigyeléssel. Munkásságát fotódokumentációin, festett és rajzolt tervein keresztül 
ismerhetjük meg. 

Mesefesztivál illusztrációs pályázatának kiállítása (2013. szeptember 3.- október 2.) 

Solymos Tamás festőművész kiállítása (2013. október 3.- november 4.) 

Intarziakészítők Országos Egyesületének kiállítása. (2013. november 5.- december 2.) 
Az egyesület 2007-ben alakult s eltökélt célja, hogy összefogja és egyben felkarolja az intarzia 
képek készítésével foglalkozó képzőművészeket. 

Tóth Kornélia ólomüveg tervező müvész kiállítása (2013. december 3.- január 6.) 

Médiaismeret (2013. szeptember- december) 
Az iskolai tanulmányokat kiegészítő programokat kínálunk. 
A MEDIAWAVE óriási film archívumából, tematikusan válogatunk rövid,- és an1mac1os 
filmeket, melyeket a megadott szempontok szerint elemeznek és beszélnek a diákok. 



Újhegyen állandó helytörténeti kiállításként tekinthető meg az "Újhegyi lakótelep mú/tja" 
képekben. 

Az Újhegyi "Ákom-bákom" rajzverseny legkiemelkedőbb alkotásai az előtérben láthatók. 
A "Élj biztonságban~ boldogan ... " gyermekrajz pályázat legjobb alkotásait az Újhegyen 
megrendezendő Gyermeknap keretében nyitjuk meg és tekinthetik meg az érdeklődök. 
Az év második felében helyi alkoték, képzőművészek mutatkoznak be a közösségi házban. 

G) ÚJHEGYI KŐZÖSSÉGI HÁZ 

Az új közösségi színtért 2012-ben 5 millió forintos összegből újítottuk fel és tettük részben 
alkalmassá a közművelődési tevékenységek ellátására, de felszereltsége még nem megfelelő. 
Két termet tudunk használni, illetve bizonyos rendezvényeknél (pl. Vöröskereszt véradás 
programja, védőnői tanácsadás) az előtér is használható. Az öltőzök azonban nem felelnek 
meg az előírásoknak és a mellékhelyiségek felszereltsége sem elégséges. Nem megoldott a 
szemétszáll ítás. 

A TÁMOP pályázatnak köszönhetően.2013. januártól egy fő kisegítő munkájára tudunk 
számolni illetve a kulturális közmunkaprogram pályázat keretén belül áprilistól vélhetően 1 fő 
közművelődési szakember foglalkoztatására is lehetőség nyílik. Az intézmény takarításót 
azonban nehezen tudjuk biztositani. (Jelenleg egy takarítónő 4 órában látja el e feladatot 
osztott munkaidőben.) 
A szakmai feladatok tervezésénél figyelembe kell venni: 
-a lakótelepen élők igényeit, elvárásait, 
-az általunk megfogalmazott tevékenységek "piacképességét", 
-a körzetben meglévő hasonló szolgáltatók és szolgáltatások körét, 
-saját lehetőségeinket, erőforrásainkat és infrastruktúránk jelenlegi helyzetét. 
Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a szakmai költségeken kívül az intézményegység 

üzemeltetési költségeit is részben a befolyó bevételekből kell finanszíroznunk. 

Céljaink: 
közösségteremté~ 

közösségi kapcsolatok bővítése1 
közösségi részvétel fejlesztése. 

Közösségi programokkat családi klubfoglalkozásokkat valamint hétvégi családi prograrnek 
lebonyolításával 2012. szeptembertől Újhegyen különböző közösségek kialakulását hívtuk 
létre. A családos fiatalok gyakori problémája, hogy társadalmi kapcsolataik beszűkülnek, 

egyedül maradnak családi és életviteli problémáik megoldásávaL A rendszeres kluboki 
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. E/érésük módja: védőnői hálózat; 
bölcsődék, óvodák, iskolák, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, nagycsaládosok 

egyesülete civil közösségek, szervezetek. 

Tervezett rendszerés:közösségi fgrmák1 

l Az Újhegyi Közösségi Ház programjai a közművelődési formák mentén megfogalmazott munkatervben 
témakörönként szerepelnek. 



• klubok érdeklődési körök mentén 

• korosztály alapján szerveződő klubok 

• ismereterjesztő előadások különböző témakörök mentén 

• tanfolyamok 

• helytörténeti és képzőművészeti kiállítások 

• pódium és színházi jellegű előadások 
• családi játszóházak 

• prograrnak fiataloknak (sport és szabadidős) 

H) Helytörténet 

Folytatva az elmúlt év gyakorlatát, 2013-ban is valami újat szeretnénk elmondani a régi 
Kőbányáról, tovább folytatni, hogy a gyűjteményben felhalmozott ismeretekhez az 
érdeklődők még könnyebben férjenek hozzá. Ebben az évben is gyarapítani kívánjuk az 
állományt~ bővíteni a feldolgozottságot. A kényszerűségből szűkülő forrásokat (kieme/ten a 
humán erőforrás területén) a kisközösségi aktivitásra támaszkodva próbáljuk pótolni. 

Küldetésünk megvalósítása érdekében 2013-ban a következőket tesszük: 

Helyi identitástudat erősítése 
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. 
határidő: folyamatos 

Részt vállalunk a kőbányai információs rendszer kidolgozásában, kimunkáljuk annak 
helytörténeti részét. 
határidő: folyamatos 

Feldolgozzuk a kőbányai csata eseményeit1 azt széles körben közzétesszük. 
határidő: február 

"Hallgassa meg Kossuth Lajost11
- az érdeklődőknek lehetővé tesszük, hogy megismerhessék 

a hangját. 
határidő: március 

Előadást szervezünk a Körösi Csoma Sándor emléknapon. 
határidő: április 

Egy kiválasztott neves költő és kőbánya kapcsolatának bemutatása a Költészet Napja 
alkalmából. 
határidő: április 

Szthelo Gábor (kőbányai evangélikus segédlelkész) gyermekmentő munkájának a 
bemutatása a holokauszt áldozatainak napja alkalmából. 
határidő: április 

Ebben az évben csatlakozunk a "Budapesti 100 éves házak11 akcióhoz. 



határidő: április ill. utána folyamatos 

Nyílt napot tartunk a Szt. László Napokon 
határidő: június 

Marchenke a miénk! címmel kiállítást rendezünk a Szt. László Napok részeként (lehetséges 
helyszínek: Havas villa, volt SZDSZ székház, volt zeneiskola, Helytörténeti Gyűjtemény 
tanácsterem) 
határidő: június 

Ismertető összeállítása és közzététele a szabadtéri téglakiállítás tablóiróL 
határidő: július 

Nyílt napot tartunk a, Kulturális Örökség Napján. 
határidő: szeptember 

Kihelyezett kiállításokat (foglalkozásokat) tartunk oktatási intézményekben, kerületi 
rendezvényeken. 
határidő: folyamatos 

8 alkalommal tematikus helytörténeti előadásokat tartunk. 
határidő: folyamatos 

A Kőbányai Városvédők Egyesületével közösen, további 8 alkalommal kerül megszervezésre 
tematikus helytörténeti előadás. 
határidő: havonta 

Megkezdjük a kiemelkedő kőbányai pedagógus elődeink munkásságának bemutatását. 
határidő: havonta 

Havonta jelentetünk meg helytörténeti témájú cikkeket a helyi írott és elektronikus 
sajtóban. (Kőbányai Hírek" 10kerkult stb.) 
határidő: folyamatos 

Kihelyezett minitárlatotokat rendezünk be a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ aulájűában lévő "Helytörténeti ablakban". 
határidő: havonta 

Részt vállalunk a "Kőbánya kalendárium 2014.'' szerkesztésében. 
határidő: november 

Állománymegőrzés 
Megkezdjük a Helytörténeti látványtár megújítását 
határidő: április 

Folytatjuk a gyűjtemény állományának feldolgozását. 
A Körösi Kulturális Központban lévő gyűjteményrészt a Halom utcai épületben kell elhelyezni. 
határidő: május vége 



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

Új elhelyezés szakmai körülményeinek meghatározásában való részvétel. 
határidő: folyamatos 

Gyűjteményi tárgyak karbantartása. 
határidő: folyamatos 

Állománygyarapítás 

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

Saját beszerzéseknét fel kell kutatni a tárgyakat önként felajánlok körét, az anyagi hátteret 
fejlesztő támogatót, szponzort. 
határidő: folyamatos 

l) USZODA 

2013-ban változás következett be az oktatási feladatok ellátása területén. Intézményünket ez 
az úszásoktatás és az ehhez kapcsolódó mindennapos testnevelés megvalósításán keresztül 
érinti. Az oktatási feladatok ellátását a kőbányai tankerület igazgatója koordinálja a Tanuszoda 

oktatáson kívüli működtetése a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ feladata. 

A kapcsolatok építése és ápolása ill. a marketing és PR. munka szempontjából fontos, hogy 
minél jobban használjuk ki az idelátogató heti több száz gyermekkel és szülővel történő 
kommunikáció adta lehetőségeket. Ez a közösség potenciális gyerekszínházi látogató, tábori 
résztvevő a szüleik rendszeres látogatói lehetnek egyéb rendezvényünknek. Erre 2013-ban 
nagyobb figyelmet kell fordítani. 

A Tanuszoda működtetése során természetesen továbbra is cél a bevételek növelése. Ezt a 
még üres szombat délutáni ill vasárnap délelőtti időpontok hasznosításával lehet elérni. 
Elsősorban a családok és az idősebb korosztály számára tudnánk megfelelő programot és 
szolgáltatást biztosítani. 

J) TÁBOROK 

A hasznos szabadidő eitöltés másik fontos része a táboroztatás. Itt ki kell emelni -
jelentőségénél fogva - az erdei iskolai programokat, melyeket ebben az évben már 

minősített erdei iskolaként tudja megvalósítani az új intézmény Balaton/el/én. Törekedni kell 
arra (az önkormányzattal együttL hogy e szervezeti formába minél több kőbányai oktatási 
intézmény kapcsolódjon be, itt eiköltve az önkormányzat erre a célra biztosított támogatását, 
hozzájárulva az intézményi bevétel növeléséhez a fenntartási költségek csökkentéséhez. 



2013-ben el kell érni arra, hogy az erdei iskolai program egyes részeit a nyári táboroztatás 
alatt is kihasználjuk ezzel is segítve programjaink népszerűsítését. 

Testvérvárosi kapcsolatunk ápolásának és a kőbányai gyerekek határon túli magyar 
közösségekkel való találkozásainak egyik meghatározó színterévé célszerű alakítani a 

balatonlellei tábort. Ennek alapja a cseretáboroztatás és az a kormányzati elképzelés, mely 
ezt a fajta programot anyagilag is támogatni kívánja. 

A tábornak fontos feladata, hogy legyen az iskolai közösségek, civil szervezetek, egyházak 
által szervezett nyári táboroztatás lebonyolítása és az idősek elő és utószezoni üdültetése. 

Az általános iskolák nevelési oktatási feladatai között szerepeltetett napközis ellátás nyári 

időszakban történő szervezése és lebonyolítása intézményünk alapfeladata. Az ellátás 
Sikeressége a komplex intézmény adta, sokszínű lehetőségek kihasználása. E programom 

egyik meghatározó eleme és az ebből adódó feladatok megoldása, hogy Kőbányán minél 
több gyermek kapjon a nyári szünetben is színvonalas tanórán kívüli programot a napközis 
táborban. Itt az elmúlt esztendőben megkezdett munkát kell folytatni. 

A fent megfogalmazott célok eléréséhez a következő feladatok elvégzése szükséges: 

A folyamatosan megjelenő pályázatok figyelemmel kísérése, a táborok működtetését és 

programjainak bővítését segítő témákban pályázatok benyújtása 

Felelős: Győrffy László, Nagy Krisztina 

Tájékozató készítése a kerületi általános iskoláknak a nyári napközis tábor működéséről, az 
igénybevétel feltételeiről 

Felelős: Thurzó Katalin 

Balánbányai- balatonlellei cseretáboroztatás előkészítése 

Felelős: Győrffy László 

A napközis tábor és balatonlellei táborok táborvezetőinek kiválasztása, a táborok szervezési 
munkáinak megkezdése 

Felelős: Győrffy László 

Új kezdeményezésként horgásztábor szervezése Arlón a helyi horgász egyesület bevonásávaL 

Felelős: Győrffy László 

A balatonlellei tábor májusi nyitásához szükséges valamennyi feltétel biztosítása (munkák 
befejezése, ANTSZ engedély, kertész alkalmazása, eszközök beszerzése, étkezési szerződés 
megkötése) 

Felelős: Nagy Józsefné, Győrffy László, Had András 

Nyári napközis tábor előkészítésének megkezdése a Janikovszky Éva Általános Iskolával együtt 
működve 

Felelős: Nagyné Tollasi Gabriella, Győrffy László, Thurzó Katalin 



A balatonlellei erdei iskolai programunk népszerűsítése a kerületi általános iskolákban a 
résztvevők számának bövítése érdekében 

Felelős: Győrffy László, Gáll Gizella 

Tábori értekezlet megtartása (az összes táborvezetővel) 

Felelős: Győrffy László, Thurzó Katalin 

A kéthetes szaktáborok előkészítése, programjainak összeállítása, meghirdetése (sport, 
karate, kézműves) 

Felelős: Thurzó Katalin, Demeter Éva 

A balatonlellei tábor befizetéseinek összegzése, a táboroztatói munkát vállalókkal 
szerződéskötés, a turnusok utazás szervezése 

Felelős: Győrffy László, Thurzó Katalin 

A napközis tábor étkezés befizetéseinek koordinálása az iskolákkal, a táboroztatói munkát 
vállalókkal szerződéskötés, a tábori program összeállítása 

Felelős: Győrffy László, Thurzó Katalin 

A táborok szakmai munkájának ellenőrzése 

Felelős: Győrffy László 

K). ÜDÜLŐK 

Intézményünk speciális területe a táboroztatás és üdültetés. E tevékenységünket 

Balatonlellén, Balatonalmádiban és Ar/ón valósítjuk meg 2013-ban is. Ezen feladatok 
megvalósítása során kiemeit célunk- különösen Arló esetében - akihasználtság növelése, a 
működtetés gazdaságosabbá tétele érdekében. 

A tábor szennyvízcsatornájának szakaszos cseréjét idén folytatni kell. Nagyobb beruházásra 
idén nem lesz lehetőség csak a legszükségesebb ANTSZ által előírt feladatokat tudjuk 
megoldani. 

2013-ra cél, hogy növeljük az erdei iskolai csoportjaink számát. 

Balatonalmádi továbbra is elsősorban a közalkalmazottak és köztisztviselők pihenését 

biztosítandó, kedvezményes feltételekkel igénybe vehető üdülőnk. A gazdaságosabb 

működtetés érdekében szükséges felmérni, hogy milyen kedvezményeket biztosítunk 2013-
ban kőbányai vendégeinknek törekedve arra, hogy továbbra is a piaci árnál kedvezőbb 

feltételekkel nyaralhassanak. Bevezetjük a differenciált díjtételt a szállásár megállapításánáL 
Ezzel párhuzamosan bővítjük szolgáltatásainkat (kerékpár kölcsönzés, kültéri ping-pong 
asztal, kültéri sütő. ) 

A tavaszi, őszi, téli időszakban az üres helyeket a kerületi intézmények és vállalatok között 

népszerűsítjük, ezzel is növelve a kihasználtságot és a bevételt. 

Arlói üdülőnk az elmúlt évben alacsony kihasználtság mellett működött. Ennek okai 
ismertek. Intézményünk javaslatot tett az Önkormányzat költségvetési koncepciójában az 

ingatlan értékesítésére. Egyenlőre a működtetés mellett döntött a tulajdonos. Ennek 
megfelelően teljesen át kell alakítani Arló üzemeltetését. A bérjellegű kiadásokat a gondnok 



fél állásban történő alkalmazásával kell csökkenteni és jelentősen növeini kell a bevételt. A 
cél elérése érdekében szerződést kötünk 2013-ra a CIKK Egyesülettel az üdülő "feltöltésére" a 
kihasználtság növelésére. Ezt az egyesület ifjúsági kapcsolatrendszere képes biztosítani. 

Fe/adatok: 

Balatonlellei és az arlói tábor turnusbeosztásainak előkészítése, kerületi iskolák számára 
tájékoztató készítése, az igénybevétel feltételeinek pontosítása 

Felelős: Győrffy László 

A Balatonalmádi üdülő Üdülési Szabályzatának módosítása 

Felelős: Győrffy László, Gáll Gizella 

A balatonlellei, arlói tábor és az almádi üdülő turnusbeosztásainak elkészítése a jelentkezések 

függvényében, figyelembe véve a közalkalmazottak üdültetési lehetőségét is. 

Felelős: Győrffy László, Gáll Gizella 

4) ' .'REKLÁM MARKETING TEVEKENVSÉG 

Az éves marketingkommunikációs munkaterv tartalmazza a hosszú és középtávú terv alapján 

felvázolt, stratégiai elemeket. Az Éves Rendezvénynaptár (műsorterv) alapján tartalmazza a 
konkrétabb információkat. 

A kommunikációs tevékenység részei: 

marketingkommunikációs munkatervének elkészítése 

közönségkapcsolatok és a PR eszközök rendszerének fejlesztése 

külső kapcsolatok és a kommunikáció (személyes instruktori rendszer, 
közönségszervezői háló kialakítása, kiadványok, programajánlék készítése) 
belső kommunikáció fejlesztése: 

létesítményenként szolgáltatásmarketing kidolgozása, a kapacitás kihasználtság 
növelése érdekében 

a munkatervben meghatározott, kiemeit programokhoz koncentrált reklámkoncepció 
kidolgozása 

az intézmény komplexitását figyelembe véve kulturális fogyasztói, vásárlásösztönzési 
módszerek kidolgozása 

külső marketingszolgáltatók kiválasztása, országos - regionális- lokális média változás 
menedzsmentje 

információs hordozák kiválasztása, média-mix tervezése, kommunikációs szórásterv

ütemterv készítése az intézményi költségterv figyelembe vételével 

Belső kommunikáció: 

e-mail listák (munkatársanként) adatbázis létrehozása, 
intézmény létesítményei között - belső internetes és face-to-face fórumok (skyp, msn, 
chat) üzenet típusok kialakítása, üzemeltetése 
belső internetes hálózat adta lehetőségek, mindennapos használata 

2 Ld. 1. számú melléklet: Éves Rendezvénynaptár 2013 



szabályok arra vonatkozóan, hogy a szakmai munkatársak a megosztandó üzeneteket 

milyen formában küldjék a kommunikáció felé 

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

Operatív célok (2013) 
magas kultúrát képviselő produkciók egyedi stratégiájának kialakítása, reklámozása 

fővárosi szintű rendezvények karnpányának kidolgozása, lebonyolítása 
a hatékony kommunikáció által az előny megőrzése a vonzáskörzetben és a Dél-Pesti 
régióban 

hatékony külső PR munkával kapcsolatrendszer bövítése, a vállalkozói szférával, 
civilszervezetekkel, non- profit szektorral, intézményi rendszerrel, partneri viszony 
erősítése 

az intézmény honlapjának (www.korosi.org) folyamatos kezelése, frissítése és az 
igénybevevői kör jelzései alapján a szükséges korrekciók megtétele 

forrásbevonási lehetőségek (szponzorok, támogatók, pályázatok által) 
középiskolás és egyetemi szegmentumok bevonása ifjúsági előadásokkal, 

koncertekkel, programokkal, rendezvényekkel, ismeretterjesztő előadásokkal 

belső PR: családbarát munkahely kialakítása 
nosztalgia és gyerek színházi bérleteink piaci pozíciójának megtartása válságbarát ár 
kialakítássa l 
a hasznos szabadidő eitöltésének kulturális promóciója (kulturális közösségi terek, 

uszoda, táborok, üdülő) 
a kultúra fogalmának kiterjesztése a mindennapi életre vonatkoztatva, jelenlegi 

fogyasztási szokások megváltoztatása: 
az élmény- és élvezetorientáció erősödése, az egészség- és környezettudatosság növe

kedése, a szabadidő felrétkelkődése 

5) INTÉZMÉNY KULSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 

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 honlapja lehetőséget ad arra, hogy az információkat 
elektronikus úton érhessék el a budapesti kollégák. A rendszeresen kiküldött 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 Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 

(NKKI) és a Budapesti Művelődési Központ (BMK) munkatársaival, valamint a Budapesti 
Népművelők Egyesületével (BNE) való szakmai együttműködést. 



Budapest, 2013. február 28. 

6) N~tlATKOZAT 

Joás Tamás s.k. 
igazgató 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ intézményi dolgozóinak 
érdekképviseleti szerve, a Közalkalmazotti Tanács és a KKDSZ helyi alapszervezetének 

képviselője a 2013. évi Munkatervet megismerte, a benne foglaltakat tudomásul vette. 

Budapest, 2013. február 28. 

/:Nádor Tamás:/ 
KKDSZ képviselője 

/: Csüllög Károly:/ 
Közalkalmazotti Tanács elnöke 



DÁTUM PR0GRAMOK HELY$zfN 
január 5. Újévi koncert Tutta Forza Kőrösi 

január 7. Londoni Olimpiák kiáll. Köszi 

január 13. Nosztalgia Bérlet Figaro házassága Kőrösi 

január 17. Kőbányai Városvédő Egyesülettel Várhegy és várkertek helytört.ea. Helytörténet 

január 18. Acoustic light blue koncert Köszi 

január 19. Cseh Tamás Nap Kőbányán 2013 Kőrösi 

január 28. Stressz szeminárium Kőrösi 

január 30. Kóborzengő klub Kös zi 

január 31. Tematikus helytörténeti előadás Kőbánya anno Helytörténet 

február 4. Stressz szeminárium Kőrösi 

február 6. Mesterek és tanítványok Kiállítás Kőrösi 

február 9. Farsangi Bál KÖSZI 

február 11. Stressz szeminárium Kőrösi 

február 11. Bábok kiállítás Köszi 

február 13. Kóborzengő klub Köszi 

február 14. Filmklub Kőrösi 

február 15. Acoustic light blue koncert Köszi 

február 16. Kolompos táncház- farsangi jelmezbál Köszi 

február 16. Farsangi játszóház köszi 

február 17. Nosztalgia Bérlet -Francia négyes Kőrösi 

február 18. Stressz szeminárium Kőrösi 

február 21. Filmklub Kőrösi 

február 21. Kőbányai Városvédő Egyesülettel Miről ír az Est? Helytört.ea. Helytörténet 

február 23. Meseklub- Lázár Zsófia Köszi 

február 23. Asztalhoz emberek koncert KÖSZI 

február 25. Stressz szeminárium Kőrösi 

február 26. Gyerekszínház- Alma koncert Kőrösi 

február 26. Gyerekszínház- Alma koncert Kőrösi 

február 27. Kóborzengő klub Köszi 

február 28. Filmklub Kőrösi 

február 28. Tematikus helytört.ea. Elfeledett kőbányai híres emberek ll. Helytörténet 

március 3. Magyar Nóta Napja Kőrösi 

március 4. Művész -tanár-művész kiállítás Kőrösi 

március 4. Stressz szeminárium Kőrösi 

március 6. Ébredés kiállítás Köszi 

március 7. Hammage kiállítás Kőrösi 

március 7. Filmklub Kőrösi 

március 8. Nő napi Koncert- Takács Nikolas Kőrösi 

március 9. Lézerszínház- Fényvarázsló Kőrösi 

március 10. Nosztalgia bérlet- Elvámolt Nászéjszaka Kőrösi 

március 11. MUNKÁCSY- Krisztus trilógia Kőrösi 

március 14. Március 15- Fáklyás felvonulás Önkormányzat 

március 14. Kóborzengő klub Köszi 

március 14. Filmklub Kőrösi 



március 15. Március 15- szabadtéri ünnepi műsor Önkormányzat 

március 15. Március 15 Történelmi játszóház+ Kolompos táncház Köszi 

március 15. Játszóház Kös zi 

március Hallgassa meg Kossuth Lajost Helytörténet 

március 18. MUNKÁCSY- Krisztus trilógia Kőrösi 

március 19. Gyerekszínház -Bagoly Rudi varázsórája Kőrösi 

március 20. Gyerekszínház -Óz a nagyvarázsló Kőrösi 

március 21. Filmklub Kőrösi 

március 22. Könyvbemutató-Álmodni Luxus? Kő-Café 

március 23. Acoustic light blue koncert Köszi 

március 24. Gubás Gabi Koncert- Biomese Kőrösi 

március 24. Húsvéti biojátszóház Kőrösi 

március 24. Családi Egészségnap Kőrösi 

március 24. Bio -játszóház Kőrösi 

március 25. MUNKÁCSY- Krisztus trilógia Kőrösi 

március 27. Kóborzengő klub Kös zi 

március 28. Filmklub Kőrösi 

április 3. Megfogalmazások kiállítás Kös zi 

április 4. Filmklub Kőrösi 

április 5. Vasút modell kiállítás Kőrösi 

április 5. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

április 6. Vasút modell kiállítás Kőrösi 

április 7. Vasút modell kiállítás Kőrösi 

április 7. Táncház- Kolompos Kös zi 

április 7. Játszóház Köszi 

április 9. Gyerekszínház- Piroska és a farkas Kőrösi 

április 10. Gerzson Sarolta kiállítása Kőrösi 

április 10. "Valljalak vagy tagadjalak ... " irodalmi est Kőrösi 

április 10. Kóborzengő klub Köszi 

április 11. Költészet parkja Köszi 

április 11. Filmklub-záró előadás Kőrösi 

április 11. Költő és Kőbánya kapcsolata Helytörténet 

április 12. Kőbányai Helytörténeti Nap- Kőrösi Csoma Sándor emléknap Kőrösi 

április 12. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

április 13. Halász Judit koncert Kőrösi 

április 17. Gyerekszínház- 3 szegény szabólegény Kőrösi 

április 19. Acoustic light blue koncert Kös zi 

április 19. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

április 24. Kóborzengő klub Köszi 

április 26. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

április 28. Cseh Tamás est- Dévai Duó Köszi 

április 28. Nosztalgia bérlet- Bál a Savoyban Kőrösi 

május 1. Halmajális Önkormányzat 

május 3. Kőcsont klub- Anyák napja Köszi 

május 3. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

május 5. Kepes András est Köszi 



május 7. Ring művészeti iskola kiállítása Köszi 

május 10. Közelből kiállítás Kőrösi 

május 10. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

május 12. Játszóház Köszi 

május 12. Rajzfilmmánia Kös zi 

május 12. Budapest Bár koncert Kőrösi 

május 16. Pünkösd kiállítás Kőrösi 

május 17. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

május 24. Országos Stroke Konferencia Köszi 

május 24. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

május 26. Gyereknap- Katáng koncert- Utcabál Újhegy 

május 26. Gyereknapi játszóház Újhegy 

május 31. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

június 4. Megemlékezés Trianonról -Összefogás napja Önkormányzat 

június 6. Ikonfestés misztériuma kiállítás Köszi 

június 7. Gyógynövények, életmód, természet nyújtotta gyógyulásunk Újhegy 

június 8. Pataky Női kar évadzáró koncert Kőrösi 

június 8. Kőszirmocskák- Játszóház kös zi 

június 12. Gárdonyi Géza nyugdíjas Klub- Ped napi ünnepség Kőrösi 

június 13. KKIE Bienálé kiállítás Kőrösi 

06.24-07.05 Szaktáborok Köszi 

június 26. Keresztelő kiállítás Kőrösi 

június 27. Szt. László Napok- Dísztestületi ülés Kőrösi 

június 28. Szt. László Napok Templomkert 

június 29. Szt. László Napok Templomkert 

június 29-30 Nyílt napok aSzt. László Napokon Helytörténet 

június 29-30 Marchen ke a miénk- Szt. László Napokon Helytörténet 

június 30. Szt. László Napok Templomkert 

július 3. Viselt szimbólumok kiállítás Köszi 

augusztus 20. Államalapítás Ünnepe Óhegy park 

augusztus 24. Vegetáriánus Fesztivál Kőrösi 

augusztus 25. Vegetáriánus Fesztivál Kőrösi 

augusztus 31. Rendvédelmi Nap Óhegy park 

szeptember 1. MOZDULJ- mozgás nap Köszi 

szeptember 3. Mesefesztivál kiállítása Köszi 

szeptember 7. VII. Országos Mesefesztivál Köszi 

szeptember 11. Kóborzengő klub Kös zi 

szeptember 14. Szüreti játszóház Köszi 

szeptember 17. Emberek, gondok, gondtalanok Kőrösi 

szeptember 20. Kanizsa József írói estje Köszi 

szeptember 21. Kulturális Örökség Napján helytörténeti nyílt nap Helytörténet 

szeptember 22. Szüreti mulatság, táncház Köszi 

szeptember 29. Nosztalgia bérlet- Jutalomjáték Kőrösi 

október 1. Idősek világnapja Kőrösi 

október 1. Idősek világnapja - Kézimunkák Kőrösi 

október 3. Solymos Tamás kiállítás Köszi 



október 5. Pataky Női kar jubileumi koncert Kőrösi 

október 5. Öko- nap Kös zi 

október 5. Játszóház Köszi 

október 6. 48-as sírhelyeknél koszorúzás és emlékműsor a köztemetőben Önkormányzat 

október 11. Magy. Képz. Alap grafikai kiállítás Thurzó 

október 15. Hétszínvirág színházi előadás óvodásoknak Kőrösi 

október 16. Hetedhét színházi előadás iskolásoknak Kőrösi 

október 16. Kóborzengő klub Kös zi 

október 20. Családi Egészségnap Kőrösi 

október 23. ünnepi megemlékezés a Magyar Oltárnál Önkormányzat 

október 24. Senior Ki mit tud? Elődöntő Kőrösi 

október 26. Koccintós Fesztivál Köszi 

november 4. Ünnepi megemlékezés 56-os áldozatokra Önkormányzat 

november 5. Intarziakészítők Országos Egyesületének kiállítása Köszi 

november 10. Nosztalgia bérlet- Piros bugyelláris Kőrösi 

november 11. Test lélek grafika és szobrászat kiáll. Kőrösi 

november 12. Hétszínvirág színházi előadás ll. óvodásoknak Kőrösi 

november 11. Márton napi játszóház Újhegy 

november 100 falk Celsius koncert Kőrösi 

november 13. Senior Ki mit tud? Gálaműsor Kőrösi 

november 13. Kóborzengő klub Köszi 

november Pódium műsor- Karafiáth Orsolya Köszi 

november 20. Hetedhét színházi előadás ll. iskolásoknak Kőrösi 

november 29. Adventi kiállítás Kőrösi 

november 29. Adventi Csokoládé Fesztivál Kőrösi 

november 30. Játszóház Kőrösi 

november 30. Adventi Koncert- Zséda Kőrösi 

november 30. Adventi Csokoládé Fesztivál Kőrösi 

december 1. Palya Bea koncert Kőrösi 

december 1. Játszóház Kőrösi 

december 1. Adventi Csokoládé Fesztivál Kőrösi 

december 3. Tóth Kornélia ólomüveg kiállítása Köszi 

december 6. Itt a Mikulás- bábjáték Köszi 

december 7. Csernus Imre est Köszi 

december 8. Adventi ringató Kös zi 

december 10. Hétszínvirág színházi előadás lll. óvodásoknak Kőrösi 

december 11. Hetedhét színházi előadás lll. iskolásoknak Kőrösi 

december 11. Gárdonyi Géza nyugdíjas klub karácsonyi ünnepség Kőrösi 

december 14-15. Lego kiállítás Kőrösi 

december 15. Nosztalgia bérlet- Lulu Kőrösi 

december 18. Kóborzengő klub Köszi 

december 24. Ünnepi játszóház Kőrösi 

december 28. Kölyök Szilveszter Kőrösi 

egész évben Újhegyi állandó Helytörténeti Kiállítás Újhegy 

év közben Budapest 100 éves házak- együttműködés H e lytö rt é n et 

2013-ban Szabadtéri téglakiállítás-ismertető anyag készítése Helytörténet 



havonta Kőbányai Városvédő Egyesülettel tematikus helytört.előadás H e lytö rt é n et 

havonta Kőbányai Városvédő Egyesülettel tematikus helytörtelőadás Helytörténet 

havonta Tematikus helytörténeti előadás Helytörténet 


