
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

b 1 számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

2013. évi szakmai beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Körösi) igazgatója, Joós 
Tamás benyújtotta az intézmény 2013. évi szakmai beszámolóját, mely az előterjesztés 2. 
melléklete. 

A kulturális intézmények összevonása óta eltelt időszak bebizonyította, hogy a szervezeti átalakítás 
hatékony volt, hisz megújult a kerület kulturális élete, színesedtek a programok, változatosabb 
rendezvények szerveződnek, valamint évről évre szélesedik a Körösi által a kerület lakossága felé 
nyújtott kulturális paletta. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokkal összhangban számos új programot 
vezettek be, valamint a már bevezetett rendezvényeket hagyományként viszik tovább úgy, hogy 
továbbra is hozzájárulnak a kőbányai identitás erősítéséhez, a hagyományőrzéshez, valamint 
igazodnak a folyamatosan változó igényekhez. 

A Körösi szakmai tevékenysége a művészeti értékek megteremtésén, azok közvetítésén, átadásán, 
valamint a hagyományok megőrzésén, kulturális értékek átörökítésén nyugszik. Ezen túl kiemeit 
célja volt a 2013. évnek az országos ismertség megszerzése, növelése. Az alappillérek célkitűzéseit, 
valamint a kiemeit cél megvalósítását magas színvonalon, folyamatosan emelkedő látogatottsággal 
valósította meg az intézmény. Tovább bővültek a programok, új kulturális elképzelések valósultak 
meg. A komoly reklám és marketingtevékenységnek köszönhetően Budapest-szerte népszerü 
kulturális intézményt tudhatunk magunkénak. Néhány hagyományos program (Mesefesztivál, Cseh 
Tamás Nap) már túlmutat a főváros határain is, ezzel népszerűsítve kerületünket 

A Körösi gazdálkodása az Önkormányzat által elfogadott szakmai munkaterv, valamint a 
jóváhagyott költségvetés alapján valósult meg. Fokozott figyelmet fordítottak a pályázati 
lehetőségekre, kiemeit hangsúlyt fektettek a bevételek növelésére. Ennek eredményeképpen a 
Körösi bevétele összességében az eredeti előirányzathoz képest 13,6%-kal növekedett, valamint a 
kiadási oldal megtakarítást mutat. 

A 2013. évben az Önkormányzat döntése értelmében 2 fővel csökkent a foglalkoztatottak száma a 
Körösiben (gazdasági csoport). Az igazgató által 2011-ben bevezetett új szervezeti struktúrának 
köszönhető en az egységes intézményben jól elkülöníthetők a feladatok és hatáskörök. 

A 2013. évi beszámoló legrészletesebb, legnagyobb terjedelmű része a szakmai feladatok 
teljesítésével foglalkozik. A IV. fejezetből láthatjuk, hogy a szakmaiság kiemeit fontosságú, és a 
bevezetőben megfogalmazott célok, célkitűzések elérésében maximálisan segíti az intézményt. A 
prograrnek sokszínűsége, változatossága, a különböző korosztályi igények felkutatása, kielégítése, 
valamint a Körösi és telephelyei funkcióinak maximális kihasználtságára való törekvés mutatja, 
hogy mind a vezetés, mind a munkatársak számára fontos az ismertség és az elismertség növelése. 

Találhatunk a Körösiben évek óta működő amatőr művészeti csoportokat, akiket az intézmény 
folyamatos szakmai munkával segít. A nyugdíjasklubok helyet kapnak összejöveteleik 
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megrendezéséhez, valamint szakmai segítséget programjaik, céljaik megvalósításához. A 
gyermekeket változatos programok (színházi előadások, játszóházak, gyermekkoncertek) várják. A 
felnőtt korosztály részére a színházi előadások (melyek az elmúlt évben legtöbbször táblás házzal 
mentek), pódiumbeszélgetések, kiállítások, közönségtalálkozók, koncertek, zenés rendezvények 
kínáltak változatos szórakozási, művelődési lehetőséget. Továbbra is szerves részét képezik a 
programoknak a tanfolyamok, az egészségmegőrző programok. 

A nagyrendezvények a 2013. évben is a már megszokott körültekintéssel, pontossággal, magas 
szakmai színvonalon szerveződtek. V áltozatosan, sokszínűen képezte le a Körösi ezen programokon 
a célkitűzéseit, hitvallását. A teljesség igénye nélkül néhány fontos nagyrendezvény: 
- Szent László Napok: a már hagyományossá vált egy hetes rendezvény több új programelemmel 
bővült úgy, hogy közben megtartotta a már ismert és kedvelt elemeket is; 
-állami ünnepek rendezvényei: a megszokott magas színvonalú megemlékezések zajlottak ez évben 
is kerületünkben. Ki kell emelni a hagyományteremtő szándékkal 2013. évben első ízben 
megrendezett "Kőbányán szól a blues" rendezvényt az Óhegy parkban, mely nagy látogatottságnak 
örvendett; 
- a Halmajális, a Gyermeknap, Rendvédelmi Nap, Advent Kőbányán már ismert, bevezetett 
programok kerületünkben, melyet szeretnek, szívesen látogatnak a kerületiek, kerületen kívüliek. 

Kiemeit szerepe van a Körösi életében a helytörténetnek Mivel egyik legfontosabb célja az 
intézménynek a helyi identitástudat erősítése, így ezen a területen a 2012. évhez képest jelentős 
előrelépést láthatunk. Növekedett a Helytörténeti Gyűjteményt meglátogató csoportok száma, 
megújult a Mély tó melletti szabadtéri téglakiállítás. Változatos előadások, kihelyezett kiállítások, a 
helyi médiumokban való helytörténeti megjelenés mind a kitűzött cél elérésében segítik a 
szervezőket. Folytatódott a gyűjtemény anyagának feldolgozása és digitalizálása is. A Helytörténeti 
Gyűjtemény változatlan körülmények között tudott eredményes szakmai munkát végezni a 2013. 
évben, mely megmutatkozott a látogatók számának emelkedésében, valamint az ismeretteijesztő és 
publikációs tevékenység szélesedésében egyaránt. 

Az Újhegyi Közösségi Ház színtereinek használata az átalakításoknak köszönhetően bővült. 
Mozgásos tanfolyamok, bábszínházi programok, közösségi vásárok, irodalmi estek, baba-mama 
klub teszik változatossá a programokat. Jelentős előrelépés, hogy az itt élők egyre többször veszik 
igénybe a telephelyet zsúrok, ünnepi alkalmak helyszínéül. 

A 2013. évben is folytatódott a táboroztatás, üdültetés. A nyári napközis tábor, a balatonlellei tábor a 
gyermekek számára, míg a Balatonalmádiban található üdülő a felnőtt korosztály részére 
biztosította a kikapcsolódási lehetőséget. Az arlói üdülő kihasználtságának növelése érdekében 
megállapodást kötött a Körösi a Cikk Egyesülettel, akik a középiskolai korosztály számára 
szerveztek ide programokat. Az idelátogató fiatalok egyúttal nagyon sok karbantartási, kertészeti 
munkát végeztek az üdülőben. A Cikk Egyesülettel történő együttműködés folytatása 2014. évben is 
várható, ehhez azonban szükséges az ágyak kicserélése, mert azok állapota és mérete sem felel meg 
a középiskolás korosztálynak. 

Az érdeklődés felkeltését, megtartását, a meglévő látogatók megtartását, kötődésük erősítését, új 
látogatók bevonzását, az intézményről kialakult kép javítását, a telephelyek, programok 
propagálását a reklámokon keresztül tudta a Körösi megvalósítani. Használták a helyi és országos, 
az írott és elektronikus médiumokat, az intemet lehetőségeit, a szórólapok, plakátok, műsorfüzet 
adta lehetőségeket, így sokrétű, sokak számára elérhető tájékoztatással szalgáltak egész évben a 
látogatók, érdeklődök számára. 

A Körösi a 2013. évben is a korábbiakban megszakott magas szakmai színvonalú munkát végzett. 
Az elvárásokat következetesen érvényesítő, a munkatársak számára ismert vezetői magatartás 
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záloga annak, hogy egységes, szakmailag korrekt, példamutató tevékenységgel működjön 
kerületünk kiemeit kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy a Körösi nemcsak Kőbányán, hanem 
a kerület határain túl is ismert és elismert kulturális, közművelődési intézménnyé nőtte ki magát. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. február"~ ~' 

.~tk Q) 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

2013. évi szakmai beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
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KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 

KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT 

BESZÁMOLÓ 

2013. 



Bevezető: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális 
Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1.-vel, azzal a céllal 
alapította, hogy az addig önálló intézményenként működő Pataky Művelődési Központ és a 
Kőbányai Gyermek - és Ifjúsági Szabadidő Központ (továbbiakban: KÖSZI} hatékonyabban 
tudja ellátni a jogszabályban az önkormányzat számára kötelezően elírt közművelődési 
feladatellátást és az önkormányzat által meghatározott funkciókat. 
Ehhez a komplexumhoz tartozik ezen kívül az Újhegyi Közösségi Ház, a Tanuszoda, az Erdei 
iskola és tábor Balatonlellén, a Balatonalmádi Önkormányzati és a Bükkben lévő - Arlói 
üdülők. 

Az intézmény a 2013-es évben az önkormányzat által meghatározott feladatokkal 
összhangban olyan programokat kínált, amelyek hozzájárultak kőbányai identitás 
erősítéséhez. A hagyományok megőrzése mellett a folyamatosan változó társadalmi 
igények és az új, értéket hordozó kezdeményezések megvalósítása volt a cél. 
A közfeladatokat ellátó közművelődési intézmény 2013. évi szakmai tevékenysége továbbra 
is a következő három alappillére támaszkodott: 

1) Alkotás (művészeti és kulturális értékek megteremtése) 

2) Terjesztés (művészeti értékek közvetítése, átadása) 

3) Megőrzés (hagyományok, kulturális értékeink megőrzése, és átörökítése a jövő 

nemzedékei számára) 

l. A szakmai tevékenység általános értékelése: 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi kiemeit célja az értékteremtő, 
innovatív, ugyanakkor a kerületi hagyományokat ápoló kulturális tevékenység, valamint a 
kerületi kultúrkörből kilépve fővárosi és bizonyos esetekben az országos elismertség 
megszerzése és ez által Kőbánya kulturális képének pozitív formálása. 
Különösen fontos volt az új intézményegység - az Újhegyi Közösségi Ház - tartalommal való 
megtöltése. , 

./ Az intézmény 2013. évi nagyrendezvényei (Cseh Tamás Nap, Költészet napja, 
Halmajális, Újhegyi gyermeknap, Szent László Napok, Kőbányai Blues fesztivál, 
Mesefesztivál, Adventi Fesztivál) sikeresen valósultak meg. A Cseh Tamás Nap 
Kőbányán és a Kőbányai Blues Fesztivál1 első ízben került megrendezésre és 
eredményük alapján a továbbiakban évente visszatérő - Kőbánya kulturális életét 
pezsdítő- programként kívánjuk megszervezni mindkettőt. 

1 
A blues fesztivált rock történeti eseményként jellemezte a közvélemény 
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./ Fontos feladat volt az elmúlt évben az Újhegyi Közösségi Ház szakmai 
tevékenységének elindítása, arculatának kialakítása és lakótelepen működő 

közösségek segítése . 

./ A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységét sikerült integrálnunk a 
közművelődési programokba (Kőrősi emléknap, Szent László Napok, Adventi fesztivál, 
Kőbányai kalendárium 2013} 

./ A KÖSZI intézményegység szakmai tevékenységei közé új prograrnak kerültek 
(pódium beszélgetések, rock koncertek, táncház, újszerű tanfolyamok, fiatal alkotók 
kiállításai) 

./ Új színfoltja volt az élethosszig tartó tanulási programjaink non formális képzési 
programjaiban a Nyugdíjasok Akadémiája2 

./ A balatonlellei tábor kihasználtságát javítottuk, illetve az arlói ifjúsági szálláshely 
civil szervezettel (CIKK) való közös üzemeltetése is zökkenőmentesen zajlott le . 

./ Az intézmény kapcsolatrendszere 2013-ban tovább bővült. Kőbányán való 
integrálódása és elismertsége nőtt. Budapest Főváros Közgyűlése "Budapest Márka" 
elismerést adományoz a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak . 

./ Az intézmény tevékenyen vett részt a főváros közművelődési életében, azt 
rendezvényeivel gazdagította és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a 
kulturális közmunka program fővárosi koordinálója lett. 

ll. A működés személyi, tárgyi, gazdálkodási feltételei: 

Gazdálkodásunk a fenntartó által elfogadott szakmai munkatervünk és jóváhagyott 
költségvetésünk alapján történt. Ezen kívül fokozott figyelemmel kísértük a pályázati 
kiírásokat. Igyekeztünk új bevételnövelő forrásokat feltárni, és a meglévő szabad 
kapacitásokat hasznosítani. Munkatervi feladataink minőségének növelését és a vállalt 
feladataink sokszínűségét többek között a pályázati támogatások mellett a szakmai 
prograrnak sikerei is lehetövé tették. A bevételek növekedéséhez3 hozzájárultak azok a 
tanfolyamok,4 amelyekre az érdeklődés a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére 
megmaradt. Az intézményegységek feladatinak ésszerű megosztása és a szabad kapacitás 
kihasználása is javult. Bérleti bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 6,4 %-kal lett 
magasabb. Összességében a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 13,6 % lettek 
magasabbak és ennek alapján történt meg az előirányzat módosítása. A 2013. évi bevételi 
előirányzatok - a bázis alapú tervezésnek megfelelően - magasabbak voltak a 2011-es és 
2012-es évekhez képest. Ez azt jelenti, hogy az intézmény folyamatosan növeli bevételeit és 
ezzel arányosan lehetséges az önkormányzati finanszírozás százalékban megállapított 
csökkentése. (2011-2014 között 10 %)5 

2 
A hét előadáson 679, átlag 97 "hallgqtó" vett részt 

3 
A 2013. évi többletbevétel összege: 15 390 190.-Ft 

4 A tanfolyamok többletbevétele 1454 349.-Ft 
5 
l. számú táblázat, a 2. számú táblázat és a 3. számú táblázat adatai 
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lll. l. 2013. év végi költségvetési beszámolója: 

A Kőbányai Kulturális Központ közfeladatot ellátó1 önállóan működő és gazdálkodó 
önkormányzati költségvetési szerv. 

A költségvetés elkészítése az önkormányzat Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság által 
megadott és a költségvetési tárgyaláson jóváhagyott előirányzatok alapján történt. 
Az intézmény a költségvetési tárgyalások eredményeként szakmailag indokolt és 
megalapozott költségvetéssei indult. Ennek ellenére az év folyamán törekedtünk a 
takarékosabb gazdálkodás megvalósítására. 
Az év végén a kiadási oldalon megtakarítás jelentkezett (981 73 %l míg a bevételi 
oldalon~ - különösen a második félév szakmai tevékenysége miatt - sikerült a terv 
túlteljesítése/ Az eredeti előirányzathoz képest a saját bevételeinket 113162 %-ra 
teljesített ük. 

Felhalmozási kiadások teljesítése 100,00%-a az előirányzatnak. 

Tevékenységünk két meghatározó bevételi forrása az alaptevékenység szolgáltatási 
bevétele pl. műsorok, rendezvények, koncertek stb. és a kiegészítő tevékenységekből 

származó bevétel. Jelentős többletet értünk el a sza/gáitatások ellenértéke soron, amely 
köszönhető a vidéki telephelyeken szervezett nyári gyermektáborok sikerének. Az alkalmi 
terembérlők is egyre több érdeklődést mutatnak intézményünk iránt. Ez megmutatkozik a 
bérleti díjak teljesítésében (1061 4%-ra nőtt az eredeti előirányzathoz képest.). A balatoni 
táborok kihasználtsága megfelelőnek tekinthető. 

Az intézmény Önkormányzat általi finanszírozása az eredeti előirányzathoz képest 
túlteljesült (137,49 %). Azonban jelentősen csökkent a pályázati pénzekből valamint átvett 
pénzeszközökből befolyt bevétel a tavalyi évhez képest. Az év végére beérkeztek a 
pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok és pénzügyi könyvelési tételek egy része. Külön 
táblázatban emeltük ki az átvett pénzeszközök részletezését.8 

Támogatások, finanszírozások, átvett pénzeszközök: 

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata 184.996 e Ft, a módosított előirányzata 
254 356 e Ft, ami 69.360 e Ft előirányzat módosítást jelent. 
Szakmai célfeladatokra kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege 
69.360 Ft volt. 
A működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök a 2013. évben 16.779 e Ft 
volt. 9 

Az összes támogatást, pénzmaradványt, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett 
pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek. 

6 4. számú táblázat 
7 

5. számú táblázat 
8 

6. számú táblázat 
9 

7. számú táblázat 
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A Körösi Csoma Sándor KKK a 2012. évi lekötött és szabad pénzmaradványát 2013-ban az 
alábbiakra fordította: 

Mérleg szerinti pénzmaradvány: 

Kötelezettséggel terhelt, lekötött pénzmaradvány: 

Ebből: 

Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 

Személyi juttatásra pénzmaradván y: 
2012. évről túlóra elszámolás 

járulékai 
Kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány: 

Elvonásra kerülő pénzmaradvány: 

8 086 e Ft 

7 351 e Ft 

5 861 e Ft 
1490 e Ft 

361 e Ft 
98 e Ft 

735 eFt 

735 e Ft 

A felújítások rendben lezajlottak, az ingatlan értékébe bekerültek, mint értéknövelő 
beruházás. 

Felhalmozási célú teljesítések részletezése: 

Riasztó felújítás 
Hangrendszer felújítás 

Mcsdó-wc felújítás befejezése 
Klímaberendezés vásárlás (56. szeba) 
Plazma TV Panasonic (kupola) 
Projektor BenQ (118 alleltár) 
Összesen: 

l 069 e Ft 
421 e Ft 

1538 e Ft 
165 e Ft 
150 e Ft 
150 e Ft 

3 493 e Ft 

Valamennyi teljesítést előirányzatosítottuk a teljesítésnek megfelelő mértékben. 

lll. 2. Humánpolitikai feladatok: 

Önkormányzati döntés eredményeként a 2013-as évben újabb 2 fő státusz csökkenés 
történt az intézmény állományában ezúttal a gazdasági csoportnál10

• Az év folyamán egy fő 
alkalmazott tért vissza a Gyesről és állt újra munkába takarítóként. l fő takarítónő nyugdíjba 

vonult helyére- a folyamatos működés érdekében - új alkalmazottat vettünk fel. Továbbra is 
gondot jelentett az Újhegyi Közösségi Ház takarítása, hisz a jelenlegi állomány csak nagyon 
nagy szervezési munkával tudja megoldani feladatot. A Helytörténeti Gyűjtemény rendszeres 
tisztán tartása is hasonló problémákat okozott a 2013-as évben. A kulturális közmunka 
programban 3 főt a TÁMOP képzési pályázatban 2 főt alkalmazunk határozott időre. 

10 
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Az intézményvezetés 2011-ben új struktúrát állított fel, mely egységes intézményben 
gondolkodik, azonban a jeladatok és a hatáskörök jól elkülöníthető. A szakmai 
igazgatóhelyettes az intézmény programjainak megszervezéséért, szakmai stratégiájának 
kidolgozásáért és az abból következő célok megvalósításért felelős, addig az általános 
igazgatóhelyettes a tevékenységhez szükséges háttér biztosításáért, valamint a szabad 
kapacitás minél jobb kihasználtságáért (üdülők hasznosítása, uszoda működtetése, 

terembér/etek, külső szervek rendezvényei stb.) felelős. A műszaki vezető a 
létesítményüzemeltetésért (Körösi+ 6 telephelyegység) a felelős ezen kívül feladat a szakmai 
tevékenységek hátteréhez szükséges logisztika kialakítása és szervezése. 
Külön önálló feladatkörként jelentkezik a szervezetben a helytörténeti tevékenység, az 
információs szaigálat megszervezése és irányítása, valamint a PR. és marketing 
tevékenység működtetése. 

111.3. Karbantartás: 

A szűkre szabott költségvetés miatt elsőrendű cél lett - a takarékosság szem előtt tartása 
mellett - az üzembiztonság követelményeinek való megfelelés. Gyorsan léptünk, ahol a 
hibaelhárítás volt a cél és ez felemésztette a tervezett költséget, így felújításra, tervszerű 
karbantartásra már nem maradt forrás. 

Rezsi költségek alakulása: 
A gáz felhasználás 2.531 e Ft, az előirányzathoz képest 101,05 %-os teljesítést mutat, amely 
egyenletes felhasználást jelent. Az eltérés oka az aktuális áremelkedés. 

A villamos energia felhasználás 16.986 e Ft, az előirányzathoz képest 92,15 %-os teljesítést 
mutat, amely azzal magyarázható, hogy az újhegyi fogyasztás kisebb lett a tervezetnéL 

A távhő és melegvíz szaigáitatás 39.964 e Ft, az előirányzathoz képest 123,76 %-os 
teljesítést mutat. Az eltérés oka elsősorban az egyenletes számlázás bevezetése plusz az 
áremelkedés. 

A víz- és csatornadíjak 6.949 e Ft, az előirányzathoz képest 104,09 %, de ez egy uszodát 
üzemeltető intézménynél (kényszerű ürítések) nem jelentős eltérés. 

Karbantartási és felújítási feladatokra fordított költségek: 
Körösi 56-os szabájának felújítása (laminált padló, festés) 
Körösi 56-os szabájába split klíma telepítése 
Uszodában az elváló medencehéjazat helyreállítása (új befúvókkal) 
Uszodában 200 literes elektromos vízmelegítő cseréje, szereléssel 
Uszodában a vízgépészeti berendezésen sérült szakasz bontása, új kiépítése 
KÖSZI teakonyhájában a gázboyler kiváltása elektromos vízmelegítőre 

Káreseményekből származó feladatok l Biztosító által megtérített 

60.000 Ft 

164.560 Ft 

463.296 Ft 

99.059 Ft 

156.624 Ft 

32.306 Ft 

Balatonlellei Gyermektábor: viharkár miatt tetőborítások helyreállítása 71.960 l 78.220 Ft 

KÖSZI színházépületén a tetőeresz vakolatomlások helyreállítása 862.880 l 680.010 Ft 

KÖSZI udvarán a kerti víztelenítő vezetéken csőrepedés elhárítása 86.360 l 61.360 Ft 
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Intézményünket érintő (külső forrásból finanszírozott) felújítások: 
A bal oldali főbejárathoz az önkormányzat akadálymentes rámpát épített 500.000 Ft 

Színház- és irodatechnikai eszközpark bövítése és az elhasználódott kis- és nagy értékű 
eszközök cseréje: 

Színháztechnikai fejlesztés részeként 2 db erősítő- végfok beszerzése 
Kőrösibe 1 db Panasonic plazma televízió beszerzése oktatási célra + konzol 
Színháztermi kivetítőbe projektor izzó beszerzése 
Információs pultban a megfigyelő monitor cseréje (4-es osztású képernyő) 
Számítógép konfigurációk beszerzése (intézményi fejlesztés) 
Spirálozó készülék beszerzése a nagyméretű dokumentációk elkészítéséhez 
Ipari porszívó beszerzése a Körösi színháztermének takarításához 

125.476 Ft 
139.900 Ft 

85.000 Ft 

31.900 Ft 

400.000 Ft 

50.800 Ft 

79.343 Ft 

A karbantartó csoport elvégzett minden olyan szakmai feladatot, amelyhez csak az 
alkatrészeket kellett megvenni (festések, villanyszerelési munkák, asztalos feladatok stb.) 
ezzel is segítve a takarékosság követelményeit. 

Műszaki szempontból fontos, hogy a biztonságos működtetéshez szükség van a tervszerű 
karbantartásra és az eszközpark megújítására (a fejlesztés hosszú távon megtérül). A 
pénzügyi keret szűkítése veszélyezteti a működtetést (meghibásodás esetén a felmerülő 
költség többszöröse lehet a megelőző munkáknál felmerülő költségekhez képest). 

lll. 4. Beszámolási kötelezettségek a fenntartó felé: 

Az intézmény a fenntartó felé beszámolási kötelezettségeinek eleget tett.11 A pénzugy1 
beszámolók - a negyed, fél, és háromnegyed éves - határidőre elkészültek. Az 
előterjesztéseket a Kulturális és Oktatási Sport Bizottsághoz tárgyalta, a testületi jóváhagyást 
igénylőket a képviselő-testület is napirendre vette. 

2012. évről szóló közművelődési statisztikai jelentési kötelezettségét az intézmény az előírt 
határidőre és módon teljesítette. 

2013-ban az önkormányzat Belső Ellenőrzési Csoportja vizsgálat keretében a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a volt Kőbányai Szabadidő Központ beszámolási 
feladatait alátámasztó folyamatok rendszerellenőrzéséről feladatot végezte el. A vizsgálati 
jelentésben feltártak alapján az intézmény 2014. év elején elkészíti intézkedési tervét és 
annak végrehajtását követően beszámolóját a fenntartó illetékesei felé továbbítja. 

11 
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IV. 2013. évi szakmai feladatok teljesítése: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai tevékenységét az 1997. CXL tv
ben foglaltak és a fenntartó önkormányzat 1/2009.{1.23.) számú Közművelődési 
rendeletében meghatározott célok valamint az intézmény Alapító Okiratában leírt feladatok 
alapján végzi. 

IV.l. Amatőr müvészeti tevékenység: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ kiemeit feladata az amatőr művészeti 
tevékenység támogatása, a klubok és szakkörök szervezése valamint a helyi civil 
szerveződések működésének segítése. A fentiek alapján az intézmény több amatőr 

művészeti csoportnak, közösségnek ad teret és lehetőséget és segíti működésüket. 

ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK: 

A Körösiben működő Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület, az Egressy 
Béní Nóta és Zenebarát Kör, a Kőbánya Férfikar, a Pataky Nőikar, heti rendszerességgel 
tartotta meg alkalmait és gazdagította a ház és a kerület kulturális életét is. 

A többször fellépett a Pongrácz úti katolikus templomban, valamint 
szeptemberben önkormányzati támogatással részt vehettek Dr. Áment Lukács tanár úr zenei 
továbbképzésén. A tanfolyam gyakorlati anyagából a Férfikar decemberben, advent második 
vasárnapján gregorián kancertet adott a Vasláb utcai Feltámadott Krisztus 
Plébániatemplomban. 
Taglétszám: 16 fő 
Foglalkozások: minden pénteken 
Fellépések száma: 6 alkalom 
Művészeti vezető: lnguszné Dr. Barabás Rita 

A májusban fellépett a Bárdos Lajos Zenei Heteken a Kőbányai Református 
templomban. Ugyanebben a hónapban részt vettek még a bajai Pünkösdvárát 
Kórusfesztiválon is, míg szeptember hónapban a Fóti Kórustábor gazdagította a kórus életét, 
melynek költségeit a kórus maga fedezte. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával 
valósulhatott meg győri útjuk, melynek során október hónapban egyházzenei hangversenyt 
adtak a Győri Székesegyházban, de felléptek még Lébényben az Árpád-kori templomban és a 
győri Református Templomban is. Az út teljes költsége a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával, valamint a Kőbányáért díjból valósulhatott meg. A Körösiben tavasszal 
évadzáró hangversenyt, míg októberben a 20 éves kórus Jubileumi Hangversenyt adott az 
érdeklődőknek. 2013-ban először karácsonyi koncerttel is kedveskedtek az Advent Kőbányán 
rendezvényen. A kórus 2013. önkormányzati kitüntetésben részesült. 
Taglétszám: 30 fő 
Foglalkozások: minden kedden és pénteken 
Fellépések száma: 9 alkalom 
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Művészeti vezető: dr. Fazekas 
Az Máté Ottillia szervezésében tavasszal a 
színházteremben a Magyar Nóta Napja alkalmából adott műsort a nótaszerető közönségnek, 
míg ősszel egy kisebb műsorral készültek. 
Taglétszám: 20 fő 
Foglalkozások: minden szerdán 
Fellépések száma: 3 alkalom 
Művészeti vezető: Máté Ottilia 

Az együttes legfontosabb feladatának a székely népdalok megőrzését, utókornak való 
átörökítését, terjesztését, népszerűsítését, valamint új dalok gyűjtését tartja. A népdalkör 
rendszeresen fellép a művelődési házak rendezvényein, a nyugdíjas klubokban, és 
egyesü letekben. 
Taglétszám: 16 fő 
Művészeti vezető: Keresztesné Sándor Ilona 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Fellépések száma: 13 alkalom 

A nagy sikereket elérő és kiválóan működő csoport állandó bemutatkozási helye a folyosó 
galéria. A klub fotóművészeti előadásokkal, tárlatokkal járul hozzá Kőbánya kulturális 
életének sokszínűségéhez. Tagjai folyamatosan vesznek részt hazai és nemzetközi 
kiállításokon. 
Taglétszám: 19 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Művészeti vezető: Farkas László 

2013-ban is sok értékes alkotást láthatott a közönség, többek között Bergman filmtörténeti 
klasszikusát a Suttogások és sikolyok ill. Fellini: Amarcord c. remekművét, valamint a 
filmszerető közönség megtekinthette Pálfi György ritkán látható rendhagyó filmjét a Final 
cut-ot is. A klub több mint 530 vendéget vonzott be az elmúlt évben is, akik között a 
középiskolás diákokon át a nyugdíjas, idősebb vendégekig minden korosztály képviselte 
magát. 
Foglalkozások: heti egy alkalom 

Taglétszám: 9 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Művészeti vezető: Csókos Mihály 

Taglétszám: 5 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Művészeti vezető: Rataj Endre 

-----·-
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Taglétszám: 15 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Művészeti vezető: Vazinay Mária 
Kiállítások száma: 1 alkalom 

A KÖD célja, hogy segítse a kerületi diákok jogainak érvényesítését, a diákönkormányzatok 

megalakulását és működését, szakmai tanácsokkal lássa el őket, valamint képzésekkel és 
tréningekkel járuljon hozzá a tagok felkészültségéhez. A foglalkozásokon a résztvevők 

találkozhattak az iskolák diákönkormányzatainak képviselőivel, megvitatták a felmerülő 
problémákat, képzéseket tartottak számukra meghívott előadók segítségéve l. 
Taglétszám: 15 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Vezető: Jandó Ágnes 

A Kőbányai Csontritkulásos Betegek Klubja foglalkozásait minden hónap második 
csütörtökén tartja. 

Éves tevékenységükből kiemelkedő jelentőségű a kerületi iskolák bevonásával történő 
ismeretterjesztő előadás megvalósítása. 2013-ban a Szervátiusz Jenő Általános Iskola 3. 

osztályos tanulóinak közreműködésével valósítottuk meg a prevenciós, ismeretterjesztő 
előadást. Ebben az évben egy, a korábbiaktól teljes mértékben eltérő megközelítésben 

láthattuk a mesejátékot, mely fergeteges sikert aratott a szülők, nagvszülők és a nézőként 
érkező két negyedikes osztály körében is. Az ötlet és a megvalósítás Vári Ildikó osztályfőnök 
munkáját dicséri. A rendezvény költségeit a Kőbányai Önkormányzat által civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázati forrásból, valamint a szponzorok hozzájárulásaiból fedeztük. 
Taglétszám: 40 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Művészeti vezető: Selmeczy Kovács Irén 

A 2011. márciusban alakult klub célul tűzte ki a stroke betegek rehabilitálását kórházi 

kereteken kívül is folytatni. A civil kezdeményezésnek szakmai hátteret a Bajcsy Zsillinszky 

Kórház neurolégusai biztosítják. Létjogosultságát az egyre növekvő létszám igazolja. 2013-

ban folytatva a korábbi gyakorlatot, számos neves személyiséget láttak vendégü! a minden 

hónap utolsó keddjén megrendezett klubnapon. A nyári hónapokban külső programokat 

szerveztek, mely keretében sor került a Gödöllő-Domonyvölgy kirándulásra is. Az évet 

ünnepélyes alkalommal zárták, melyen a kerekes székesekből álló Gördülő Tánccsoport 
fergeteges előadását láthatták és a Szent László Gimnázium kórusát hallhatták a jelenlévők. 

2013. május 24-én Országos Stroke Konferencia került megrendezésre a KÖSZI-ben. Ennek az 

eseménynek a lebonyolításához, szervezési feladataihoz nyújtottunk szakmai segítséget. 
Taglétszám: SO fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Vezető: Dr. Kiss Judit 
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Szerdánként 17-20 óra között tartják foglalkozásaikat a KÖSZI-ben. 2013 során három 
alkalommal a KÖSZI-ben és három alkalommal a KÖRÖSI-ben intenzív oktatásokat szerveztek 
felső tagozatosok és középiskolások számára (péntek-szombati napokon). 
Taglétszám: 19 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Vezető: Mihályi László 

Az együttes az autentikus és improvizatív táncot gyűjtő és színpadra állító amatőr együttesek 
közé tartozik. Tagjai egyetemisták, fiatal értelmiségiek. 
A csoport rendszeresen vendégszerepel belföldi és külföldi fesztiválokon. 
Taglétszám: 35 fő 

Foglalkozások: heti egy alkalom 
Művészeti vezető: Diószegi László 
Fellépések száma: 43 

Legfontosabb feladatuk a magyar és a velünk együtt élő népek autentikus kultúrájának 
megismerése, megismertetése. A tánc és a társművészetek keresztül nevelnek. Olyan civil 
közösség, ahol közösen élhetik át a résztvevők a hétköznapok, valamint az ünnepnapok 
pillanatait. 
Taglétszám: 40 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Vezető: Vörös Árpád 
Fellépések száma: 20 

IV.2. Civil szervezetekkel való együttműködés: 

Intézményünk helyt ad a Gárdonyi Géza Nyugdijas Pedagógus Klub, a Kőbányai Nyugdijasok 
Érdekvédelmi Szervezete, a Harmat Nyugdijas Klub, az Örökzöld Nyugdijas Klub és a Kőbányai 
Nyugdijasok Klubja összejöveteleinek, segítve őket a programjaik, céljaik megvalósításában. 
A klubtagok jelentős része rendszeres látogatója volt rendezvényeinknek, többek között a 
Nosztalgia Színház bérletsorozatnak, Újévi koncertünknek, de szerették a Filmklubunk 
vetítéseit is. 
A Kőbányai Önkormányzat támogatásával tervezett kirándulásaikat is megvalósíthatták, így 
a Kőbányai Nyugdíjasok Klub tagjai Őrbottyán és Fót nevezetességeit láthatták, az Örökzöld 
Nyugdíjas Klub Sopronban járt, míg a Harmat Klub Síkfőút, Noszvaj, Bogács és Mezőkövesd 
történeimét és kultúráját csodálhatta meg. 
Az Önkormányzat segítségével valósulhatott meg a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 
Pedagógus Napi és Karácsonyi ünnepsége is, ezáltal is kifejezve megbecsülésüket a kerület 
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volt pedagógusainak. Az Újhegyi Nyugdíjas Klubnak régi vágya teljesült, amikor Pécsre 
kirándulhatott el. 

A pedagógus klub célja az ismeretszerzés, ismeretbővítés, a testi-lelki egészség megőrzése. A 
tagok közös kirándulásokat, múzeumlátogatásokat szerveznek, a pedagógus nap és 
karácsony alkalmával ünnepséget tartanak. Alkalmanként orvosi, ismeretterjesztő 
előadásokra előadókat hívnak. 
Taglétszám: 290 fő, melyből aktív 50-60 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Vezető: Tengg Józsefné Brigitta 

A nyugdíjasok érdekeit védő klub a tagságot érintő, érdeklődésére számot tartó témákban 
rendszeresen hívott vendégelőadókat. 
Taglétszám: 80 fő _ 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Vezető: Borbényi István és Borbényi Istvánné 

A klub célja a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, ismeretszerzés. 
Taglétszám: 53 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Vezető: Bors Lajosné 

A klub különlegessége a kéthetenkénti zenés, táncmulatság, amelyek látogatottsága igen 
nagy. A tagok aktív, rendszeres látogatói a Nosztalgia Színházbérlet előadássorozatnak, 
valamint egyéb színházi estekre és rendezvényekre is szívesen járnak. 
Taglétszám: 160 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Vezető: Decsi Margit 

Összejövetelek minden hónap második szerdáján. 
Taglétszám: 75 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Művészeti vezető: Davidavies Lászlóné 

A Vasárnapi táncparti havonta két alkalommal adott lehetőséget a nosztalgia zenét 
kedvelőinek a kötetlen, zenés-táncos együttlétre, mellyel éltek is a kerület lakói és igen szép 
számmal voltak látogatói a programnak. 

Az ldősügyi Tanács tervezett programjai is megvalósultak, a Szent László Napok 
helytörténeti városnéző buszos kirándulásán díjmentesen vettek részt a nyugdíjasok is. 
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Az október l-jei Idősek Napja alkalmából megrendezett színházi délutánon színvonalas 
előadásban lehetett része azoknak a "szépkorúaknak", akik hallhatták Gergely Róbert Szécsi 
Pál dalaiból összeállított nosztalgia müsorát. Az ldősügyi Tanács évzáró rendezvénye 
nagyon jó hangulatban telt el, így búcsúztatva az óévet. 

Az intézmény év során több alkalommal biztosított helyszínt és infrastruktúrát a kőbányai 
civil szervezetek részére és a programok megrendezésében is szakmai segítséget nyújtott. 

IV. 3. Gyermekprogramok 

Színházi előadásaink terveinknek megfelelően nem csak művészeti élményt kínáltak a 
családok részére, hanem a mesék és a színház eszközeit felhasználva történeteket is, 
amelyekről otthon hosszasan lehetett beszélgetni, az élményeket közösen feldolgozni. A 
rendezvények látogatottsága 2013-ban összesen 5563 fő volt13 

Az óvodás korosztálynak szóló "Hétszínvirág'' és az iskolások részére szervezett "Hetedhét" 
bérletsorozatokat az első félévben hat előadással, a másodikban pedig hét előadással 
szerveztük.14 A 2012. évben kialakított és bevált struktúrát folytatva több műfaj jelenlétével 
(báb, mesejáték, táncjáték, árnyjáték és koncert) kínáltuk bérleteinket és színesítettük 
programkínálatunkat. Összesen 3846 eladott jeggyel, átlagosan 295 fő részvételével 
tartottuk meg az előadásokat. 

A Pódium Színházzal kötött megállapodásunk alapján gyermekszínházi előadások várták 
további hét alkalommal a csa1ádokat a KÖSZI-ben. Április és május hónapban: az Aranyhajú 
leány két előadással, szeptemberben Vuk két előadással, októberben Mesedalok szárnyán 
előadás, novemberben Piroska és a farkas, decemberben Találkozás a Mikulással. A sikeres 
mesejátékok látogatóinak száma alkalmanként 100-150 fő volt. Épületeinkben és a 
különböző internetes kuponos oldalakon is értékesítettünk az előadásokra jegyeket, hogy 
programkínálatunkkal minél több helyen találkezhassanak az érdeklődök. 

Az óvodásoknak szóló előadásaink az első félévben: Bagoly Rudi mesejáték a Mazsola és 
Tádé bábfilm ötlete alapján valamint a Piroska és a farkas táncszínházi előadás, amelyben 
Mozart, Sztravinszkij és Csajkovszkij gyermekeknek írt műveinek legszebb dallamai 
csendültek fel zenei kíséretként. Az iskolás korosztályt a már klasszikusnak számító Óz a nagy 
varázsló zenés mesejátékkal és a Nevesincs Színház Három szegény szabó/egény 
előadásával is vártuk. 

13 ll. számú táblázat 
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Októberben bemutattuk a Macskakirályt, a magyar népmesei elemekből szőtt kalandokkal 
teli zenés mesejátékot, novemberben a Rendíthetetlen ólomkatonát, amelyben az ismert 
Andersen mesét látványos táncjelenetek és bábjáték segítségével vitték színre a művészek. 
Decemberben ismét meghívtuk a gyerekek és a pedagógusok egyik nagy kedvencét, Gryllus 
Vilmos Kossuth-díjas előadó- és alkotóművészt, hogy téli tematikájú megzenésített 
versekkel lépjen újból gyermekközönségünk elé. A kiváló énekes, muzsikus koncertjét a 
nagy érdeklődésre való tekintettel decemberben megdupláztuk. 

Az iskolás csoportoknak a második félévben Collodi híres mesés regénye, a Pinokkió kelt 
életre a színpadon, novemberben bemutattunk egy, a tudást és tanulást népszerűsítő 

modern előadást, a Bőröndmesét, amelyet Szolnoki Péter kiváló zenéje, fülbemászó dalok, 
tánc, Patai Anna főszereplése, valamint egy igazi kiskutya tett teljessé. Decemberben Mark 
Twain regénye nyomán a Bon Bon matiné társulat Koldus és királyfi zenés árnyjátéka egy 
olyan különleges látványvilágot hozott a gyerekeknek az árnyékszínházi technikájával és a 
színház, illetve a filmművészeti kifejezőeszközeivel, amely eddig még soha nem látott 
színházi élményt is jelentett közönségünknek. 

A bérletes előadásainkon kívül 2013. november hónapban ingyenes programként óvodás 
csoportokat hívtunk (Zsivaly utcai óvoda) a KÖSZI-be, a Pódium Színház Piroska és a farkas új 
bemutatójának nyilvános főpróbájára. A modern zenéjű és feldolgozású mesejáték a 
gyerekek körében nagy sikert aratott. 

A Pódium Színházzal kötött megállapodásunk alapján gyermekszínházi előadások várták 
további 7 alkalommal a családokat a Kösziben. (Április és május hónapban: az Aranyhajú 
leány 2 előadással, szeptemberben Vuk 2 előadással, októberben Mesedalok 
szárnyán előadás, novemberben Piroska és a farkas, decemberben Találkozás a Mikulással). 
A sikeres mesejátékok látogatóinak száma alkalmanként 100-150 fő volt. Épületeinkben és a 
különböző internetes kuponos oldalakon is értékesítettünk az előadásokra jegyeket, hogy 
programkínálatunkkal minél több helyen találkezhassanak az érdeklődök. 

Süsü, a sárkány december hónapban (látogatók száma 366 fő) a Fogi Színháza társulattal 
történt együttműködésünk alapján. 

A csoportos gyermekszínházi prograrnak szándékunk szerint lehetövé tették, hogy a 
gyermekek az előadások után, vagy azt követő nap együtt beszélgetve a nevelővel, 

együttesen dolgozzák fel a színházi élményt. Továbbra is a mesék, a dráma és a színház 
eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi 
közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást. 

2013. évben 8 alkalommal szerveztünk a családok reszere belépődíjas koncertet. A 
Kolompos együttes táncházas koncertjein a különböző népszokások és ünnepek, úgymint a 
farsang, a pünkösd, a szeptemberi szüret és az adventi időszak adtak keretet a gyermekek 
játékának és a zenének. A minden család által várt és közkedvelt sztárok műsorai pedig 

--------
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szokás szerint telt ház előtt zajlottak. Így Halász Judit és zenekara tavasszal, az Alma zenekar 
pedig ősszellépett fel nálunk hétvégi programként nagy sikerrel. 

Adventi fesztiválunkra Palya Beát és zenekarát hívtuk el, így azon a már édesanyává vált 
elismert énekesnő népzenei gyermekkoncertje biztosította a magas színvonalú 
szórakoztatást. 

A különböző fesztiváljaink alkalmával ingyenes gyermekkoncerteket is biztosítottunk, hogy 
minden kőbányai család részese lehessen az élőzene és az együtt éneklés örömének. Ennek 
megfelelően a 100 Folk Celsius adott kancertet a Szent László Napok keretében, Gubás Gabi 
Biomese gyermekkoncertjét az Egészségfesztivál keretében ugyancsak ingyenes előadásként 
valósítottuk meg, továbbá a Katáng zenekar a Gyermeknapi fesztiválunkon lépett fel a 
szabadtéren. 

A gyerekeknek, családoknak szóló játszóházak és kézműves foglalkozások az elmúlt év 
folyamán is népszerűek voltak az intézményben, mintegy 14 alkalommal vehettek részt az 
érdeklődök ilyen jellegű szabadidős prograrnon intézményeinkben. 

Igen népszerűek a nagy ünnepekhez vagy szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó 
játszóházak. Kiemelkedő látogatottságú volt a rossz idő ellenére is a hagyományos március 
15-ei Történelmi játszóház, valamint a május l-jei Halmajális kézműves játszóház. 

Már megszakottan sikeresek a Szent László Napok és az Újhegyi Szabadtéri Gyermeknap 
játszóházai is. A templomkertben mindig történelmi témájú tárgyakat készíthetnek a 
gyerekek, melyeknek óriási sikere van. A Gyereknapi játszóház alkalmával inkább mozgásos 
feladattal egybekötött kreatív alkotó játékok várták a gyerkőcöket. Sok szülő üdvözölte ezt, 
és igényként jelezte a továbbiakra nézve az ilyen típusú játszóházakat. 

Az Adventi Fesztivál keretében megtartott Gombóc Artúr játszóház idén is nagyon népszerű 
volt a családok körében. Előzetes regisztráció által adventi naptárat készíthettek és 
rajzversenyen vehettek részt a gyerekek, melyen díjakat osztottunk ki a legügyesebbeknek. 

Családiasabb hangulatúak lettek a jeles napokhoz igazított játszóházak, mivel kialakult egy 
visszatérő, szűk közönsége ezeknek a programoknak, akik valóban hagyományőrző jelleggel 
látogatják ezeket az alkalmakat ( Márton napi kézműves foglalkozás). 

Részt vettünk a Szeretlek, Magyarország rendezvénysorozat pályázatán, melynek része volt 
szeptember utolsó hétvégéjén a szüreti játszóházunk is a CsősztoronynáL A témához illő 

tárgyakat készíthettek a gyerekek az egész napos játszóházba n. 

2013-ban 19 alkalommal tartottunk játszóházat, melyeken összesen 1862 fő vett részt.15 
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Színházi bérletsorozatunkat kiegészítve olyan előadásokkal vártuk a közönséget, amelyek a 
felső tagozatos, középiskolás diákokat és az ifjúságet is megszólították, illetve kapcsolódtak 
az (irodalmi, történelmi) tananyaghoz. 

Parnasszus Csillagai, Költők- versek- életek 
Szereplők: Szécsi Margit: Juhász Róza, Nemes Nagy Ágnes: Császár Angela. 
Közreműködött: Sebő Ferenc és Perger László zenész. 
Látogatók száma: 170 fő 
Hármasoltár- Hobo est 
Hobo hármasoltárát József Attila költő, Jim Morrison, a The Doors énekese és dalszövegírója, 
valamint Vlagyimir Viszockij színész, énekes, költő alkotják. A Kossuth-díjas énekes, 
dalszerző, szövegíró, színész, előadóművész műsorát december hónapban rendeztük meg. 
Vendégeink a magas színvonalú produkciót a végén vastapssal fogadták és a művészt nem 
akarták hazaengedni. 
Látogatók száma: 239 fő 

A 2011-ben megújított Nosztalgia Bérlet az egyik legsikeresebb programunkká vált az évek 
folyamán. A célközönség kívánalma szerint mindig olyan klasszikus szórakoztató darabokból 
válogatunk, amelyek népszerűek és a szerepekre is olyan művészeket kérünk fel akiket 
kedvel a közönség. A tavasz bérlet látogatottsága a 16négy előadáson 1898 fő az őszi bérlet 
három előadásán pedig 1349 fő volt. 

IV.S. Pódium műsorok, beszélgető estek, közönségtalálkozók a KÖSZI-ben 

Meghitt pódium estjeinkkel, beszélgetős vagy irodalmi műsorainkkal lehetőséget 

teremtettünk arra, hogy egymásra találjon intézményünkben az előadó/szerző/művész és 
közönsége. 

Kávéházi jelenetek a Tarka Színpad előadásában 

A Költőtoll Társaság előadóestje mai magyar írókés költők humoreszkjeit jelenítette meg. Az 
est házigazdája Keczely Gabriella előadóművész volt. Az ingyenes kávéházi prograrnon több, 
a kerületünkben és a környéken élő alkotó- és előadóművész vett részt. 
Látogatók száma: 64 fő 

Színházkomédia 
A Pódium Színház új bemutatójának nyilvános főpróbáját májusban ingyenesen mutattuk be 
intézményünkben. Az előadásokra előzetes bejelentkezés alapján fogadtuk a látogatókat. A 
darab rendkívül mulatságosan mutatta be a színház világát, amely kicsiben és esszenciálisan 
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minden emberi közösségére jellemző. Közönségünk egy végigkövetett próbafolyamatot 
láthatott gondokkal, sikerekkel és kudarcokkal tele, amely róluk, nézökről szólt, nekik adott 
vigasztalást és őket mulattatta. Az előadások után a művészek és alkoték a közönséggel 
beszélgettek és megvitatták a darabot. 
Író: Bengt Ahlfors. 
Fordító: Márton András 
Rendező: Bednai Natália 
Látogatók száma: 333 fő 

Beszélgető est és kiállítás a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Körrel közös szervezésben. 
Látogatók száma: 60 fő 
Eszkimó puszi - Kepes András önálló estje 
A programot anyák napi ajándék lehetőségeként hirdettük meg. Kepes András estje a 
VILÁGFALU élményanyagára épült, a legszórakoztatóbb részeket és a felvételekből kimaradt 
izgalmas történeteket idézte fel különös tekintettel férfi és nő kapcsolatára a különböző 
kultúrákban, illetve a szerző-riporter személyes élményeire. A látogatók interaktív módon 
kérdéseikkel alakították az est témáit és egy jó hangulatú, sikeres előadásnak lehettek a 
részesei. 
Látogatók száma: 74 fő 

Tamás Anita: "Álmodni luxus?" című könyvének bemutatója 
A kőbányai műsorvezető és riporter első könyvének megfelelően meglepő őszinteséggel 
mesélt a médiában átélt küzdelmeiről, vicces kalandokról és megható szerelmekről. A 
fiatalos, vidám hangulatú könyvbemutatón vendégeink voltak a könyv valós szereplői is. 
Látogatók száma: 40 fő 

Kanizsa József író, költő, Kőbánya díszpolgára "A hit ereje" című jubileumi szerzői estjét 
szeptemberben rendeztük meg. Az est során közreműködtek: Kerekes Emil Kossuth-díjas 
kiváló, érdemes művész, Tálas Ernő, a Svéd Királyi Opera tenorja és a Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola diákjai. 
Látogatók száma 60 fő 

"Kőbányai rímek, dallamok"- A KőbányaiÍrókés Költők Egyesületének műsoros estje. 
Látogatók száma: 30 fő 

Novemberi pódiumestünkön elhangzottak Kőbányához kötődö - klasszikus és kortárs - írók, 
költők művei az egyesület tagjainak, valamint a Szent László Gimnázium Diákszínpadának 
előadásába n. 
Látogatók száma: 60 fő. 

Költőtoll Társaság HuMorzsák c. előadóestje 

Látogatók száma: 67 fő 
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IV. 6. Koncertek, zenés rendezvények 

A Tutta Forza zenekar Újévi koncertjével köszöntöttük a 2013-as évet. A 2011-ben induló 
program igazi kőbányai siker, hisz az 1. teremből induló 100 150 fős közönséggel megtartott 
koncertből mára már színháztermi nagyprodukció lett és több mint 400 fő vett részt a 
rendezvényen. 

Nőnap alkalmából hölgyvendégeinknek Takács Nikolas előadó telt házas koncertjével 
kedveskedtünk. Egy televíziós tehetségkutató műsorban feltűnt fiatal tehetségről beszélünk, 
aki zenei gyökereit itt Kőbányán szerezte, a Kőbányai Zenestúdió növendékeként. A 
koncertre látogatók felejthetetlen élménnyel hagyták el Kulturális Központunkat. 

Az előző évek hagyományos zenés rendezvénvei (Musical Plusz, Magyarnóta Gála) 
folytatádtak 2013-ban. Különösen sikeresek voltak a Musical Plusz rendezvénysorozat 
Valentin-napi, Bolondok-napi, valamint Halloween előadásai. Saját szervezésű koncertjeink 
sorát májusban a Budapest Bár nyitotta. Holnap című tematikus műsoruk- amelyet Fényes 
Szabolcs dalaiból állítottak össze - nem sokkal az album megjelenése után vendégszerepelt 
Kőbányán. 

Az idősek világnapján Szécsi Pál dalait hallgathatták meg a kerület nyugdíjasai Gergely 
Róbert interpretálásában. Novemberben a Mobilmánia a KÖSZI nagytermében, míg Vörös 
István a Kő-Caféban adott kiváló hangulatú - némi nosztalgiával fűszerezett - koncertet. 
Decemberben az Advent Kőbányán rendezvénysorozat szerves részeként Szekeres Adrien 
unplugged koncertjét élvezhette az a több mint háromszáz vendég, akik jegyet váltottak erre 
a különleges estre. 

Kóborzengő Klub 
A Kóborzengő zenekar folytatva 2013. évi koncertjeit továbbra is kéthetente tartotta 
klubnapjait a KÖSZI-ben. A zenekar a hagyományőrzést tűzte ki céljául, népzenénket hiteles, 
hangulatos és igényes módon közvetítette klubnapjain. A zenekar tagjai: 
Erdélyi- Molnár Klára- hegedű, tambura, furulya, harmonika 
Kovács Bettina- segédprímás növendék 
Németh Péter- brácsa, kontra, koboz, gardon, cimbalom, bőgő 
KovácsJózsef-bőgő,dob,gardon 

19 alkalom 
Látogatók száma 15- 20 fő/ alkalom 

Helyet biztosítunk szalagavatóknak, iskolanapoknak, ünnepi műsoroknak, ballagásoknak, 
egyéb iskolai produkcióknak mind a két színháztermünkben. Az alkalmak száma több mint 
huszonöt volt, a becsült látogatói szám 12 OOO fő. 

----------
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2013-ban a fesztivál tematikájában Weöres Sándor 100. születésnapjához és az első 

kőbányai managráfia megjelenésének 125. évfordulójához kapcsolódott. 
11 helyszínen 11 Weöres Sándor verssel11 korsza kat, vagyis egy-egy évtizedet idéztünk fel. 
Látogatók száma: kb. 400 fő. 

A meseíró pályázatok beadási határideje: 2013. január 31. volt. A beérkezett meséket 
feltöltöttük a www.korosi.org oldalra. A legjobb alkotásokból megjelentettük Az én mesém 
mesekönyv 6. kötetét 750 példányban. 
A könyveket a sok éves hagyomány alapján előrendelés formájában értékesítettük, így a 
költsége nullszaldós volt. 

IV. 7. Felnőttképzés, pályázatok: 

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 A Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 16 szakalkalmazottja tanul a pályázatnak 
köszönhetően különböző szakokon: új média grafikus, múzeumpedagógiai tanácsadó, CSR 
menedzser, protokoll szaktanácsadó, online marketing, kulturális menedzser, kreatív event 
menedzser, népi játszóház vezető, számítástechnika, vezetői kompetenciák fejlesztése, 
felnőtt oktató. 
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 27 hónapja alatt. 

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 Nevelési-oktatási intézmények tanárai, tanórán kívüli 
és szabadidős tevékenységeinek támogatása (fenntartási időszak) 
A pályázat fenntartási időszak: 2013.09.16.-2018.09.27. 

20 különböző tematikájú foglalkozás megvalósítása 1026 fővel 9 együttműködő 

intézménnyel. Drámapedagógiai szakkör több csoportban, nyári tábor, zeneiskola 
mesterkurzusok, hagyományőrző foglalkozások, karácsonyi koncert, adventi műsorok, zöld 
napok, népmesei kézműves témanapok. 
A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított. 
Az 1. projekt fenntartási jelentést az ESZA elfogadta. 

TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek"- közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért 
A pályázat fenntartási időszak: 2013. január l.- 2014. január 2. 
KUKK szakkör működtetése a Széchenyi István Általános Iskolában heti 2x2, 2x3 órában az 
igényeknek megfelelően. 
DÖK klub működtetése a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban kétheti 
rendszerességgel. 
A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított. 

----"----
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Az intézmény 2013-ban elnyert illetve futó pályázatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

NKA 2013.10.10 2014.01.18. 300.000 szerződéskötés 

előtt 

NM l 2013.01.25 2013. 11.01. o megvalósítás 

2014. 04. 30. alatt 

2013.07.20 2013.09.27- 18.856.777 megvalósítás 

2014.12.28. alatt 

EEMI 2013.01. 2013. 226.000 elszámolás alatt 

IV. 8. Tanfolyamok: 

Tanfolyamok a KÖRÖSIBEN 

2013-ban a tanfolyami csoportok száma alig különbözik az előző évtől, a tanfolyamokra 
beiratkozottak létszáma viszont nagymértékben emelkedett17 a 2012. évhez képest. Ez 
szerenesés ténynek mondható. A létszámemelkedéshez hozzájárult három tanfolyam 
népszerűségének növekedése, ezek a zumba, a gyakorlatias jóga és a pilates torna. 
Újdonság a 2013. évben a Hatha jóga és a gerinc tréning beindítása, mely népszerűnek 
tűnik. 

Az intézményben évtizedek óta működő társastánc létszáma szerencsére nem csökkent, 
szinte azonos az előző éviveL Változatlanul népszerű a gyerekek körében a showtánc stúdió, 
melynek a létszámát növeini is tudtuk. Kismértékű létszámnövekedés következett be a 
hastánc, a tai-csi, a női torna illetve szabás-varrás tanfolyamoknál. 

Tanfolyamok a KÖSZI-ben 

A szervezés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kőbányaiaknak és a környékbeli 
kerületekben lakóknak itt teremtsük meg a lehetőséget a színvonalas tanfolyamokon való 
részvételre. Az évek alatt nyújtott magas színvonal és széles kínálat megtartása mellett 2013-
ban a korábbival ellentétben már nem a létszám növekedése, hanem annak megtartása volt 
célkitűzés. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez nehéz feladat, de a minőségi munka 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Továbbra is nagyon népszerűek a 3-7 év közötti 
korosztály számára szervezett foglalkozások. 

Kiemelésre érdemes az óvodás korosztályt foglalkoztató balett tanfolyamunk, mely 
esetében az előző évi 50 %-os létszám növekedés megtartása mellett további emelkedést 
könyvelhettünk el. 

17 
15. számú táblázat 
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IV. 9. Egészségmegőrző programok 

A Kőbányai Kulturális Központban már hagyomány, hogy évente két alkalommal, tavasszal és 
ősszel CSALÁDI EGÉSZSÉGNAPOT szervezünk, így volt ez 2013-ben is. A tavaszihoz képest az 
őszi egészségnap még több látagatót vonzott, amiben nagy szerepe volt a bővülő 

programkínálatnak (Zöldturmix fesztivál), így összességében a két napnak közel 1400 
vendége volt. Tóth Gábor tudományos, ismeretterjesztő előadásai is - az EGÉSZSÉGÜNK 
TITKAl - is sokakat csalogattak a Kőrösibe. A VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁLNAK immár 
negyedszerre adott otthont a Körösi, a két napos fesztivál látogatottsága ebben az évben is 
kiemelkedő volt. 

Ismeretterjesztés 
Dr. Reisinger János irodalomtörténész tavasszal tartott előadássorozatot Krisztus-trilógiája a 
Biblia tükrében címmel, a három alkalmas sorozatot hatalmas érdeklődés kísérte, melyet 
ősszel folytattunk a Biblia a magyar képzőművészetben címmel. Újdonság volt az őszi Kreatív 
zenei foglalkozás sorozatunk, melyeket Ferge Béla zenetanár tartott és a zene rejtelmeibe 
vezette be az érdeklődőket. 

Házikence Tanoda 
A programsorozatot egy olyan igény hívta életre, melynek célja az öko-szemlélet vagy 
környezet-tudatosabb gondolkodás megalapozása, kialakítása, terjesztése a fiatalok és a 
háziasszonyok körében, illetve a kreativitás fejlesztése és kiélése a hétköznapokban. A kurzus 
célcsoportját tekintve a nőkre alapoz, fő kérdése, melyre választ keres: Hogyan legyek 
gazdaságos, környezet-tudatos és kreatív a háztartás vezetésében? 
Az előadássorozatot dr. Torma Viktória kutató-vegyész vezeti. Interaktív előadásait 

vetítéssel teszi szemléletesebbé, melyet személyes tanácsadás követ, így lehetőség nyílik az 
érdeklődök kérdéseinek megválaszolására, a személyes problémák megoldására. Az 
előadások sikeresek a vendégek körében. 
Alkalmak száma: 6 
Látogatók száma: 83 fő 

IV. lD. Nagyrendezvények 

Az intézmény nagyrendezvényeinek egy része új kedvezményezés volt a 2013-as évben (Cseh 
Tamás nap, Költészet Napja, Újhegyi Gyermeknap, Kőbányai Blues Fesztivál, Adventi 
Fesztivál) a többi pedig az önkormányzat által finanszírozott ünnepek és szabadidős 

programok, rendezvények voltak. 

A 2013-ban első alkalommal megtartott rendezvény célja az volt, hogy a Kossuth- díjas 
előadóművésznek - kőbányai kötődése az Üllői úti iskola tanáraként érhető tetten - és 
munkásságának állítson emléket. A két kategóriában, dal és vizuális több mint 50 pályázó 
jelentkezett és a rendezvény országos méretűvé vált. 
látogatók száma: 200-300 fő 
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Viszontagságos körülmények között zajlott le ünnepi rendezvényünk. A nagy havazás miatt 
intézményünk telephelyén a KÖSZI-ben tartottuk meg március 15-ei rendezvényünket. A 
megemlékezést követően táncházzal, kézműves foglalkozással vártuk a családokat. A rossz 
idő senkit sem tántorított el attól, hogy ellátagassan hozzánk. 
Látogatók száma: 350-400 fő 

A Költészet Napjának formailag szakatlan módon való megünneplése nemcsak alkalom arra, 
hogy József Attila születésének évfordulójára emlékezzünk, illetve a magyar költészetre 
hívjuk fel a figyelmet, hanem az élményközpontú esemény révén az irodalom elérhetővé és 
kézzel foghatóvá válik a résztvevők gyermekek számára. 2013-ban több mint 300 kőbányai 
diák alkotott képverset a kedves Jocó című versből. A kísérő prograrnak színfoltja volt Lackfi 
János rendhagyó irodalom órája és Sebő Ferenc népzenekutató fellépése. 
Látogatók száma: 600-800 fő 

Egy tradíció folytatása az Óhegy parkban megrendezett Halmajális. Ez a komplex rendezvény 
több ponton igyekszik kiszolgálni a lakosság igényeit. A halászlé főzőverseny a kerületi 
lakosok, szervezetek csapatait hívta közös versengésre, mely jó hangulatú baráti pillanatok 
színterévé vált. A családok számára számos olyan lehetőséget teremtettünk, ahol a szülők 
gyermekeikkel közösen alkothatnak. A rendezvény helyszínén felállított színpadon egész nap 
neves előadók várták a közönséget. A program májusfa állítással vette kezdetét, majd a 
Makám együttes gyermekeknek szóló koncertjét élvezhették a látogatók. A Marching Jazz 
Band egy különleges sétálás kancertet adva Kovács Róbert polgármester által vezette az 
érdeklődőket az Óhegyen található katlanhoz, ahol ünnepélyes keretek között lufi 
felengedéssei köszöntötték a rendezvényt. A déli órákban Molnár György lyra-díjas 
harmonikaművész adott koncertet. A délutáni műsort Gubás Gabi és Pálffy Zsolt 
mesekoncertje indította. Az esti nagykoncert előtt a Group n' Swing zenekar jazz vonulattal 
fűszerezett produkciója folytatta a színvonalas programkínálatot Az est zárásaként a 
Keresztes Ildikó Band remek dallamit énekelték látogatóink. 
Látogatók száma: 3000-4000 fő 

A 2013. évben is jhegyen rendeztük meg a Gyermeknapot ingyenes szabadtéri fesztivál 
keretében. Célunk továbbra is az Újhegyi Közösségi Ház megismertetése és népszerűsítése 
volt az immár egész napos rendezvénynek. 
Látogatók száma: 1500-2000 fő 

Kőbánya ünnepén az önkormányzati kitüntetések átadása mellett Deák Bill Gyulát is 
köszönthettük 65. születésnapja alkalmából. 
A rendezvénysorozat 2013-ban több új programelemmel bővült (gyermekprogramok, 
"gyerkőcudvar", kalandpark, utcazenészek, zenevonat") a reklámeszközök és formák 
alkalmazása is jóval szélesebb körű volt. (óriásplakátok, Pesti Est hirdetés, citylight plakátok, 
szórólapok terjesztése, stb.) 
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Fontos volt az is, hogy a prograrnak mindvégig ingyenesek voltak a résztvevők számára, 
semmilyen szolgáltatásért (kivéve: vendéglátás) nem kellett fizetni a vendégeknek. 
Látogatók száma: 5000-7000 fő 

Hamalapításunk ünnepén a Szent István Napi megemlékezés keretében Helyey László Jászai 
Mari-díjas színművész, Kóti Judit népdalénekes, valamint Szerényi Béla népdalénekes 
közreműködésével, valamint dr. György István főpolgármester-helyettes ünnepi beszédével 
méltó megemlékezésre került sor a Magyar Oltárnál. 
Az "Augusztus 20. Kőbányán szál a blues" hagyományteremtő céllal megszervezett 
programnak az Óhegy park adott helyszínt. A délután kezdődő a magyar zenei élet 
meghatározó alakjai léptek a színpadra. A fellépők között olyan nevekkel találkozhattak a 
hozzánk kilátogatók, mint a Pace Palmers, Anna And The Barbies, Ferenczi György és a 
Racka Jam, Babos Gyula, Tátrai Trend, Hobó és Bandája. A napot Póka Egon 60. 
születésnapjának köszöntése fűszerezte meg. A koncertek végén tűzijáték köszöntötte a 
résztvevőket. 

Látogatók száma: 5000- 6000 fő 

Ezen a program mutatkoznak be kerületünk rendvédelmi szervei. A bemutatók, melyek 
között tűzoltás, égő autóból mentés, elsősegélynyújtás, valamint a készenléti rendőrség 
akciócsoportjának akciói nagyon látványos, a lakosság körében kedvelt pontjai az 
eseménynek. A bemutatók szüneteiben a közönséget a színpadon egymást váltó fellépők 
előadásai szórakoztatták. 
Látogatók száma: 3000-4000 fő 

A szeptember 6-án megtartott rendezvény célja az volt, hogy a kőbányai köztisztviselők és 
közalkalmazottak egy vidám hangulatú sportos napon együtt lehessenek, és a versenyek 
mellett jobban megismerjék egymást. 
Látogatók száma: 800 fő 

Részt vettünk a Szeretlek, Magyarország rendezvénysorozat pályázatán. A két napos 
program első napján a Csősz toronynál a szüreti események zajlottak, majd másnap a az 
Újhegyi Csónakázó tónál koncertek várták a kőbányai polgárokat. 
Látogatók száma: 1500- 2000 fő 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése hagyományosan a KÖSZI 
színháztermében kezdődött ebben az évben is. A kőbányai iskoláknak kiírt pályázat nyertese 
lépett fel, majd ezt követte a TÉBLÁB együttes előadása. Az ünnepség végén a Liget sétányon 
a Kopjafánál koszorúztak a jelenlévők 
Látogatók száma: 250-300 fő 
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A résztvevők a Pongrácz lakótelepen lévő Közösségi Ház falán emléktábla avatással 
emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc leveréséről és a kőbányai eseményekről. 
Látogatók száma: 100-150 fő 

Az amatőr néptánccsoport évek óta heti rendszerességgel tartja próbáit intézményünkben. 
Az október 26-án megrendezésre kerülő hagyományteremtő fesztiváljuknak harmadik 
alkalommal adtunk helyet és szakmai hátteret, ahol lehetőséget kaptak kerületi, budapesti 
és vidéki meghívott vendégcsoportok a bemutatkozásra. 2013-ban a Kalotaszegről érkező 
csoportot látták vendégü!. Az esemény újdonsága volt a legényes verseny, mely nagy sikert 
aratott. A nagyon színvonalas műsorszámokat felvonultató rendezvény nagy létszámú 
közönséget vonzott és pozitív sajtó visszhangot váltott ki. 
Látogatók száma: 350 fő 

2013. november 29. és december 1. között- folytatva a már tavaly megkezdett hagyományt 
- került megrendezésre advent első hétvégéjén, az Advent Kőbányán c. rendezvény. 
Advent első hétvégéjén olyan programokkal kedveskedtünk vendégeink részére, mely az 
egész család számára nyújtott kikapcsolódást, feltöltődést és lelki ráhangolódást a közelgő 
ünnepre. A rendezvény első napján a Tutta Forza együttes új műsorát- Zenével és tánccal a 
Föld körül - hallgathatták meg az érdeklődők, másnap Szekeres Adrien ünnepi adventi 
koncertje nyújtott rendkívüli élményt. A programsorozat harmadik napján Palya Bea Altatok 
c. gyermekkoncertjén vehettek részt vendégeink. A főbb koncerteket kisebb programok 
kísérték, mint a Gombóc Artúr játszóház, a mézeskalácsírás, valamint a bonbonkészítés. 
Advent első vasárnapján lehetőség volt adventi koszorú készítésére is, és a programokat 
karácsonyi kézműves vásár egészítette ki. 
Látogatók száma: 2500-3000 fő 

IV. ll. Vizuális kultúra, kiállítások 

A 2013 év fő célkitűzése: a vizuális és esztétikai nevelés, melyet intézményünk egyik 
alapfeladatának tekinti. Ennek egyik faktora a megismerés, látható világra való rácsodálkozás 
- a kortárs művészeten keresztül -, annak befogadása, mivel leginkább ez mutatja meg a 
korszakot, a problémákat, kutatja a megoldásokat és emellett esélyt ad a bemutatkozásra. 
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. A kiállítások megvalósításának egyik fő hozadéka, a 
művészeti közösségek, társaságok kapcsolatainak biztosítása, találkozások lehetőségének 
ajánlása. A kiállítás megnyiték ennek jelentős helyszíne. Kiállítótereink látogatottsága 
jelentős volt. 18 

18 
16. számú táblázat 
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A kiállítások fő helyszíne a (3-as) Galéria, amelybe 3-4 hetes időszakra terveztük a 
kiállításokat, valamint a Körgaléria, ahol kamara kiállításokat terveztünk. 

Mesterek és tanítványok XI. A program sorozat indításával megőrizzük a már 
hagyománynak számító -"alkotói teregetéseket", az iparművészetet tanuló fiatalok 
szárnypróbálgatásait, a nagy presztízsű Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola. A kiállított 
munkákat február6-27 között tekinthették meg vendégeink. 

Hammage az embernek Otthont adunk Varga László grafikusművész életművének, melyből 

egy termet a 130 esztendeje született Franz Kafkának szentelünk. (március 7- 28.) 

Gerzson Sarolta fotó sorozatát mutattuk be (április 5- május 4.) 

A Közelből című kiállításunk - Koffán Tamás csellóművész- több mint három évtized alatt 
fotografált erdélyi hangulataiból, portréiból, csendéleteiből válogattunk. (május 10- 30.) 

Pünkösd a Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészeinek kiállítása volt látható a 
Körgalérián május 16- 24-ig. 

ÚjU)Lenyomatok KKIE Biennále hagyományos rendezvénye a intézményünknek, ahol 
bemutatkeznak a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének tagjai. (06. 13-07. 12.) 

Gondok, gondtalanok Tematikus kiállításunk a Kőbányai Fotóklub csoportos megjelenése 
éves hagyománya a galéria programjának. Egy év munkájának és zsűrizett eredményeit 
mutattuk be az emberről. (szeptember 10- október 4) 

Az Idősek Világnapja alkalmából szakásasan megrendeztük a Kézimunkák című kiállítást, 
amely a kőbányai Idősügy Tanács szervezése. (október 1-19.) 

A rajz dallama címmel a magyar képzőművészet jelentős alkotói (Pátzay, Kmetty, Barcsay, 
Szőnyi, Domanovszky tanítványok) 30 képzőművész gyűjteményes grafikai válagatását 
mutattuk be. (október 11- november 2.) 

Koós László szabrász kiállítása volt látható október28-november 20 között a Körgalérián. 
Advent a Német Kisebbségi Önkormányzat képzőművészeinek kiállítása 12 képzőművésszel. 

2048+ Orwell című kiállítás 3 festőművész és képzős hallgatók anyagát mutattuk be 
Kőbánya közönségének. 

2013. január 7 - 2013. február 8. A Borovitz házaspár"londoni olimpiák története" c. 
kiállítása Beszélgetés: Hábor Béla nemzetközi röplabda játékvezetővel, Beliczay Sándor 
vezető vívó edzővel és tanítványával, a vívásban bronzérmet nyert paraolimpikonnal Osváth 
RichárddaL Az előadást Oszvald György újságíró vezette. 
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2013. február 11. - 2013. marc1us 5. Palya Gábor a Magyar Bábszínház fiatal 
bábtervezőjének kiállítása. Megelevenedő mesehősök, megszemélyesített állatok. A 
bábkészítés és bábszínház világába engedett betekintést a kiállítás vázlatokon, bábterveken 
és megvalósult alkotásokon keresztül. 

2013. március 5- 2013. április 2. Godáné Nagy Katalin és Nagy Attila amatőr festőművészek 
"Ébredés" c. festménykiállítása 

Tájképekbe vetített hangulatok, kőbányai amatőr autodidakta festők alkotásai. 
A képeket Godáné Nagy Katalin versei illusztrálták. 

2013. április 6 - 2013. április 7. 100 éves a Szent László Plébánia épülete - előadással 

egybekötött kiállítás és programsorozat a 100 ÉVES BUDAPESTI HÁZAK programsorozat 
keretében. A kiállítást a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ munkatársai 
gyűjtötték és építették. 

2013. április 3 - 2013. május 6. Keczely Gabriella, Kecsmár Marianna, Szepesi Ibolya, Juhász 
Judit "Megfogalmazások" c. festmény kiállítása. Egy művésztelepen egymásra talált 
alkotótársak, akik Keczely Gabriella kőbányai festőművész meghívására együtt állítottak ki a 
Kő Café Galériában. 

2013. május 7 - 2013. június 5. A RING Művészeti Iskola másodéves hallgatóinak kiállítása. 
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 

2013. június 6- 2013. július 2. "Az ikonfestés misztériuma" címmel. 
Hét alkotó festett ikonjaiból és a tanfolyamon készült fázis-, és élményfotókból nyílt kiállítás 
a Kő Caféban, bemutatva és összegezve az éves kitartó, elmélyült munkát. A kiállítást Attila 
Atya, a Szent László templom plébánosa nyitotta meg és szentelte fel a műalkotásokat. 

2013. július 4- 2013. szeptember 5. Nyíri Zsolt fotóművész "FÉNY-TÉR-KÉP" c. kiállítása 
A Cseh Tamás Emléknap különdíjasának fotókiállítása. 

2013. június 27-28. Szent László Napok - Marhenke Vilmos kőbányai kőfaragó mester 
emlékére készült kiállítás a templom kertben. 

2013. szeptember 5.-2013. szeptember 26. A KROO AMI művészeti képzésének kis vendég 

"toborzó" kiállítása a Körösi Aulájában 

2013. szeptember 8- 2013. október 8. Mesefesztivál illusztrációs pályázatának kiállítása. 
A Kő Café a 2013-as Mesefesztivál díjátadójának helyszíne volt. 

2013. október 3- 2012. november 4. Solymos Tamás Géza festő, esztéta "Úton-Útfélen" c. 
kiállítása. A kiállított válogatás az utóbbi 10 év munkásságát mutatta be. 

2013. november 6- 2013. november 24. Nyíri István építész kiállítása "Karcolatok" címmel 

----~---
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2013. november 26 - 2013. december 2. Papp Anita iparművész "Gyöngyvarázslat" c. 
kiállítása 

2013. december 4 - 2014. január 7. MUOSZ Karikatúra Szakosztályának "HuMorzsák" c. 
kiállítása 

2013. december 7-én 16.00 - Tarka Színpad - Őrmezei Nyugdíjas Színpad - Kávéházi 
Jelenetek című humoros műsoros estje volt látható a Kő Caféban. 

2013. december 11-én 18.00- KÖLTŐTOLL Társaság- mai magyar költők és humoristák 
műsoros estje volt látható a Kő Caféban. 

Egy olyan kiállítás ez, mely minden korosztály számára tartogat meglepetéseket. Van aki 
számára minden egyes pillanata új, eddig még nem látott élményt ad, de akad olyan is, aki 
gyerekkorának a lakás padlózatán hasalós emlékeit kelti életre. A tavaszi kiállítás alkalmával 
nem csak a terepasztalok nyújtotta technikai megoldások fűszerezték meg a kiállítást 
megtekintök pillanatait, hanem az a favonatos játszószőnyeg is, ahol saját fantáziájukat 
kiaknázva építhették meg saját vasútpályájukat. Természetesen a hazafele tartók számos 
kelléket, mozdonyt, sínpárokat vásárolhattak meg, hogy a nálunk szerzett élményekből 
merítve otthon is életre tudják kelteni saját fantáziájukban elképzelt terepasztalukat. 
Látogatók száma: 1175 fő 

Az örök játékszer, me ly igen komoly felkészülést és kreativitást kíván "játékosa itól". A 
megszekott bolti forgalomban lévő legok palettája ismert mindenki számára. Igaz minden 
pillanatban megjelenik egy új fejlesztés, készlet, amivel még nem rendelkezünk, vagy éppen, 
ami még nincsen meg otthonunkban. Ha valaki ilyen készleteket keresett az jó helyen járt, 
hiszen nálunk ezen alkalommal olyan lehetőséget biztosítottunk vendégeink számára, ami 
következtében hozzá tudtak jutni az esetlegesen "hiányzó" készletekhez. 
Az igazi kuriózumot viszont azok a megalkotott építmények jelentették, melyeket a kiállítók 
saját maguk ötletei alapján készítették el. Rengeteg munka áll egy ilyen önerőből 

megvalósított modell kitalálása, megalkotása mögött. Látogatóink arca minden nehéz 
pillanatért kárpótoita kiállítóinkat. A gyermeki örömök, csodálkozások tették teljessé azt a 
decemberi hétvégét. Ha valaki szemfüles volt, akkor megtalálta a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ legoból elkészített makettjét. 

látogatók száma: 489 fő 

2013. évben TÁMOP 3.2.11 Kreativitás és kompetenciafejlesztés pályázatunk elemként az 
"ldentitásnevelés Kőbányán" című programunk tematika szerint megvalósult. Elkészült a 
szakmai tanulmány. Útjára indult az a pedagógiai propaganda, amely a pályázat célja volt. 
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IV. 12. Helytörténet 

A 2013. évi munkatervünkben fő célként jelöltük meg a helyi identitástudat erősítését. Ezen 
a területen jelentős előrelépésről számolhatunk be, mert a szakmai munka gerincét adó 
óvodai-, általános iskolai és középiskolai csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni 
látogatóknak a látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése terén jelentős előrelépés 
történt. Összességében 40 csoportot fogadtunk. 821 diák iskolákkal történő közös 
szervezésben látogatta meg a gyűjteményt. 
A továbblépést szolgálta, hogy nyitottunk az egyéb közösségek felé is (nyugdíjas klubok és 
otthonok, egyházi közösségek, sportegyesületek). Segítségükkel 12 alkalommal 354 főt 
fogadtunk. 

A Kőkert-tel együttműködve részt vállaltunk a kőbányai információs rendszer 
koncepciójának kidolgozásában, kimunkáltuk annak helytörténeti elemeit. Sajnos anyagiak 
hiányában csak a Mély tó melletti parkban található szabadtéri téglakiállítás újulhatott meg, 
az is csak egyszerűsített formában, de a visszajelzések alapján ez is sikeres projektnek 
mondható. Külön emeli jelentőségét, hogy a megvalósításba sikerült diákokat is bevonni 
(Zrínyi M. Gimnázium). Az év végére elkészült a szabadtéri tablókan látható téglák 
katalógusszerű feldolgozása, ezt a kiállításhoz kapcsolódóan a világhálón szándékozunk 
publikálni. 

"Hallgassa meg Kossuth Lajost'' - az 1848-as forradalom évfordulóján az érdeklődöknek 
lehetövé tettük, hogy a Helytörténeti Gyűjteményben megismerhessék a nagy szónok 
hangját. 

Sikeres előadást szerveztünk a Körösi Csoma Sándor Emléknapon április 12-én. 

A Magyar Költészet Napja alkalmából vállalásunk volt, hogy egy kiválasztott neves költő és 
kőbánya kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet. Ebben az évben Babits Mihályra esett a 
választásunk. A megvalósításban a Kőbányai Hírek volt segítségünkre. 

Ebben az évben csatlakoztunk a 11 Budapesti 100 éves házak" akcióhoz. A program szervezőit 
a kőbányai 100 éves házak listájának összeállításával segítettük. 

Részt vállaltunk az Autómentes Nap szervezésében és lebonyolításában. 

Nyílt napot tartottunk a Szent László Napokon és a Kulturális Örökség Napján. Mindkét 
eseményen kiemelkedő volt az érdeklődés. A Szent László Napokon -új kezdeményezésként
helytörténeti sátrat állítottunk, ahol Merchenke munkásságát mutattuk be nagy érdeklődés 
mellett. 

Ebben az évben megpróbálkoztunk kihelyezett kiállítások szervezésével is. A Kada utcai 
iskolában például régi taneszközöket, a Szent László téri iskolában képeslapokat mutattunk 
be. A fővárosi fenntartású idősek otthonában, a Fekete l. Általános Iskolában és a Kertvárosi 
Iskolában Tradíció és haladás címmel emlékfalat állítottunk fel. A Körösiben kihelyezett 
helytörténeti tablóban havonta váltott ternatikával próbáltuk a Helytörténeti Gyűjtemény 
gazdag anyagára és látogathatóságára felhívni a figyelmet. 
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Munkatervünk szerint 8 helytörténeti előadás megtartását terveztük. Szerencsére a jelentős 
érdeklődés lehetövé tette, hogy ezt meghaladjuk. Összességében 18 előadás megtartására 
került sor. Ősztől már az Újhegyi Közösségi Házban is havi rendszerességgel. 513 fő vett 
részt ezeken az ismeretterjesztő vetített képes előadásokon. Jellemzői ezeknek az 
előadásoknak, hogy olyan témaköröket dolgoznak fel, melyek kevéssé ismertek széles 
körben. 

A Budapesti Városvédők Kőbányai Csoportjának a tervezett 8 előadást megtartottuk, sajnos 
úgy tűnik, hogy a csoport működése megszűnik, vezetője halálával nem sikerült a vezetői 
feladatok ellátásáról gondoskodniuk. 

A Pedagógiai Kabinettel együttműködve megkezdtük a kiemelkedő, volt kőbányai 

pedagógusok munkásságának a bemutatását. 

Havonta jelentettünk meg helytörténeti témájú cikkeket az írott kőbányai sajtóban, a TV 10-
zel együttműködve "Helytörténeti séták" címmel, a Rádió 17-tel közösen "Egy óra 
helytörténet" címmel indítottunk sorozatot. 

Részt vállaltunk a Kőbánya Kalendárium 2014. anyagának összeállításában. 

Az állományvédelem területén jelentősebb előrelépésről nem számolhatunk be. 
Állománybővítés nem történt. A gyűjtemény anyagának feldolgozása és digitalizálása 
tovább folytatódott. A Látványtár kiállítási anyagát néhány nagyobb fotó kihelyezésével 
bővítettü k. 

Összességében megállapítható, hogy eredményes szakmai munkát mondhatunk magunk 
mögött, hiszen változatlan körülmények között tudtunk jelentős eredményt elérni, mind a 
látogatottság, mint az ismeretterjesztő, publikációs tevékenységünk területén 

IV. 13. Újhegyi Közösségi Ház 

A Közösségi ház a körülbelül húszezer lakosú Újhegyi lakótelep közepén áll. Elsődleges 
feladata a helyi közösség igényeinek megfelelő prograrnek szervezése. A lakótelep a 70-es 
években épült, azóta pedig kibővült egy új lakóparkkal (Rózsaliget) és két bevásárló 
központtaL Vannak óvodák, iskolák, egy színvonalas uszoda, bevásárlási lehetőségek, de 
kikapcsolódást, szórakozást, kulturális rendezvényeket kínáló intézmény legközelebb a Szent 
László téren van a Kőrösiben. 

A tavalyi év folyamán a Közösségi Ház színtereinek használata során az átalakításoknak 
köszönhetően lehetőségeink sokkal jobban kinyíltak, mint az előző időszakokban. Tanfolyami 
jellegű tevékenységeinkben nehézséget jelentett az oktatók sűrű váltakozása. Ezt a tavalyi év 
második felére sikerült kiküszöbölni, stabilizálni. A tervezhetőség fontos számunkra. Ezáltal 
erősödések, létszámnövekedések következtek be mozgásos jellegű tanfolyamainknál (Ovi
balett, Kerekítő, Take, Hip-Hop, Cassandra). 
A Mia Manó bábszínház által megtartott előadások is sikeresek voltak a lakosság körében. 

-~--·-·----
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Az Ezüstkorúak tornájának, valamint a Csodafa Óvoda csoportjainak fejlesztő képzéseihez 
biztosítunk helyet. Ezen együttműködések során kapcsolatrendszerünket bővítettük. 

Az Újhegyenélők igényeit figyelembe véve közösségi vásároknak, valamint termelői piacnak 
adtunk helyet. 

Életmód előadássorozatunk, mely a gyógynövények világában segített az eligazodásban, 
elsősorban azokat várta, akik szerették volna ezen ismereteiket bővíteni. 

Az irodalmi estek Kanizsa József vezetésével színvonalas könyvbemutatókkal szereztek 
örömöt az érdeklődőknek. 

Egy másik civil kezdeményezést, az angol baba-mama klub nálunk találta meg számításait. Ez 
egy olyan közösség, ahol a csemeték, akik még nem beszélnek, az anyukájuk által angolul 
kapják meg az információkat. 

Kialakulóban van a családok által szervezett prograrnak jelenlétének megerősödése. Ezek a 
zsúrok, ünnepi pillanatok, melyeket nálunk rendeznek meg. 

A közösségi ház várhatóan egy sikeres fővárosi projekt keretében megújul és remélhetőleg 
a 2015-ben már ennek révén szakmai tevékenysége is kiszélesedhet. 

IV. 14. Táborok és üdülők19 : 

2013-ban a kőbányai általános iskolás gyerekek nyári napközis ellátását a Kőbányai 

Kulturális Központ új helyszínen a Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna utcai épületében 
és udvarán látta el. 

A Sportközpont Ihász utcai sportpályáinak közelségét kihasználva együttműködési 
megállapodást kötöttünk velük a műfüves pályák délelőtti használatára. 
A gyerekek étkeztetését a közbeszerzési pályázat eredményeként a Penzió 17 Kft 
biztosította. 

A táboroztatási feladatok ellátásához szükséges pedagógus létszám biztosítás érdekében 
áprilistól felhívásokon keresztül kerestük meg a feladat ellátására legalkalmasabb kollégákat, 
helyet biztosítva több főiskolai hallgatónak is. Az előző évhez képest a sokkal többen 
jelentkeztek a táboroztatói munkára ez válogatásra adott lehetőséget és javította a 
minőséget is. 
A gyerekek a pedagógusok a szülők többségi véleménye alapján összegezhető, hogy az új 
helyszínen jobb körülmények között táborozhattak a kőbányai gyerekek az elmúlt évi 
feltételekhez képest. 

19 
17. számú táblázat 
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2013-ban az előző évekhez viszonyítva a táborozó gyerekek létszáma növekedett. Csak az 
utolsó csonka héten esett a létszám 100 fő alá (96). Összesen 1344 fő általános korú 
gyermek vett részt a napközis táborban a kilenc hét alatt melyből 698 tanuló volt 100 %-ban 
kedvezményezett. Ez is mutatja ennek a kőbányai szaigáitatás fontosságát. 

26. hét 76 19 54 149 

27. hét 80 21 69 170 

28. hét 88 16 81 185 

29. hét 86 14 64 164 

30. hét 87 ll 58 156 

31. hét 88 13 65 166 

32. hét 72 12 34 133 

33. hét 59 9 so 125 

34. hét 62 5 29 96 

Balatonlellei táborunk 2013 nyarán június 17-től augusztus 9-ig biztosította kedvezményesen 
tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Augusztus 9-től különböző civil szervezetek 
diákönkormányzatok szervezhettek önköltségi áron táborokat (nagycsaládosok, Zrínyi 
Gimnázium, Sasok Sportegyesület stb.) Az elő és utószezon kihasználtságát növelve erdei 
iskolákat szerveztünk. 7 csoportban 356 gyermek vette igénybe ezt a szolgáltatásunkat. Az 
utó szezoni időpontokban 294 tanuló vett részt gólya táborban iskolai diák önkormányzati 
táborban. Balatonlellén 2013-ban 27 nyugdíjast üdültettünk szeptemberben. 

A nyári időszakban kedvezményes táborozásban összesen 676 tanuló vett részt. A 
hagyományos sport és iskolai táborok mellett idén először került sor a Testvérvárosok 
találkozójára., melyre 25 külföldi diák fogadta el az önkormányzat meghívását. Tovább 
folytatódott a Balánbánya-Kőbánya csere program, idén a Harmat 88 Általános Iskolával 31 
kőbányai diák balánbányai és 31 fő balatonlellei táboroztatásávaL Így Balatonlellén 2013-ban 
1053 tanulónak biztosítottunk tartalmas szabadidő eltöltést ill. tanórán kívüli képzést. 

A lellei tábor kiegészítői tevékenységéből 2013-ban 2.719.000 Ft bevételt könyvelhettünk el. 

Fontos ugyanakkor jeleznünk, hogy a táborban az elmúlt években semmilyen felújítási 
munka, ill. beszerzés nem volt és ez már rövidtávon is okozhat működtetési gondokat. 
A tábor területén az eternit csőhálózatú csatornarendszer a benőtt gyökérzet miatt cserére 
szarul. A pályázati pénzből megoldani kívánt utolsó faház csereéje elmaradt mivel nem nyert 
a pályázat. Ez a faház jelenleg nem használható. Az ágyak matracainak huzata folyamatosan 
megy tönkre, cseréjüket el kell kezdeni. Az új faházak is már négy, ill. öt évesek. Külső 
festésüket el kell végezni. Hosszabb távon az un. nagyfaház cseréje elengedhetetlen, erre a 
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Vagyonkezelő már évekkel ezelőtt készített egy tervet költségekkel együtt. Ezzel megoldható 
lenne a késő őszi és téli időszak kihasználtsága. 

Az elmúlt évek dologi kiadásainak drasztikus csökkentése a karbantartást is jelentősen 
érintette így nem tudtunk folyamatos megelőző karbantartási munkákat ellátni. 

A Balatonalmádi üdülőnk továbbra is nagyon népszerű a közalkalmazottak és köztisztviselők 
között. Jellemzően a nyári időszakban végig telt házzal üzemel, de egyre több hétvégén is 
hasonló a kihasználtság. A kiemeit hétvégék az ünnepekkel összekapcsolt hosszú hétvégék 
már az év elején betelnek. Az önkormányzati intézmények is egyre többször használják ki a 
balatonalmádi üdülő adta lehetőséget közösség építésekre különböző tréningekre. 
Az elő és utószezonban idén is kőbányai nyugdíjasokat üdültettünk az önkormányzat 
támogatásávaL (58 fő) 
2013-ban Balatonalmádiban 639 fő üdült összesen 2282 vendégéjszakát eltöltve. Ez közel 4 
millió Ft bevételt eredményezett. 

Az arlói üdülő helyzete korántsem ilyen kedvező. Az előző években már javasoltuk az üdülő 
értékesítését, de a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben ez szinte lehetetlen. Ezért ebben az 
évben a kapacitás kihasználtság érdekében megállapodást kötöttünk a Cikk EgyesületteL Ők 
elsősorban a középiskolai korosztályt tudták programjaikkal mozgósítani. Ez az előző évhez 
képest növekedést jelentett létszámban, ill. költségcsökkentést a dologi kiadások terén mivel 
a fiatalok nagyon sok karbantartási és kertészi munkát megcsináltak. Ha továbbra is ebben a 
működési formában gondolkodunk az ágyak cseréje nélkülözhetetlen, mert kis méretük 
miatt a középiskolásoknak nem megfelelő. 
2013-ban 111 fő 600 vendégéjszakát töltött melyből 493 OOO Ft bevétel származott. Ezt 
egészíti ki a Parafitt egyesület 116.00 Ft-ja. 

Intézményünk egyik speciális táboroztatási formája az un. szaktábor. Ez a teljesen piaci 
alapokon működő napközis jellegű tábor a színes izgalmas programjaival olyan versenyképes 
szabadidős tevékenységet biztosít a nyári szünetben, me ly azon családok gyermekeinek nyújt 
hasznos elfoglaltságot akik képesek ezek árát megfizetni. 2013-ban 94 fő vette igénybe 
szaktábori szolgáltatásunkat melyből 310.000 Ft bevételt eredményezett. 

Jelentős változás volt 2013-ban Tanuszodánk működésében is. Két testnevelő kollégánk 
átkerült a Klebelsberg Iskolafenntartó Központhoz. Feladat ellátási helyük nem változott, de 
a munkáltatói hatáskör elkerült az intézménytől. A Körösi maximálisan biztosította a tanulék 
kötelező úszásoktatásához szükséges feltételeket. A kötelező óraszám emelkedésével 30 
osztály úszásoktatása folyt heti 39 órában. Ez az óraszám növekedés azt eredményezte, hogy 
a szabadkapacitás csökkent ugyanakkor az előírt bevétel nőtt. A maximális kihasználtság 
eredményeképpen 27 óvodás csoport, 405 fő járt hetente úszni melyet a női torna (15fő) 
Parafitt Egyesület (45 fő) csecsemőúszás (25 fő) egészített ki. Az uszoda hetente 1575 főt 
fogadott. Ebből 975 fő tanuló vett részt a kötelező úszásoktatásban. 
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Az intézmény kiegyensúlyozott működésének fontos feltétele a szabadkapacitás minél 
nagyobb mértékű kihasználása a bevétel növelése érdekében. Ezt minden esetben a szakmai 
feladatokkal összhangban végeztük ebben az évben is. 2013-ban összesen 55 328 E Ft 

bevétel származott termeink és szálláshelyeink kiadásábóL 

IV. 16. Információs Szolgálat 

Az intézmény információs szalgálatát 6 fő látja el két helyszínen (KÖSZI, Körösi) a hét minden 
napján. Megfogalmazott célunk ezen a területen, hogy minőségi szinten valósuljon meg az 
intézményt látogatók tájékoztatása. ez a folyamat 2013-ban még nem zárult le. Elért 
eredmény, hogy az információs kollégák jól átlátják az intézmény egészét mindegyikük képes 
mindkét intézményben ellátni feladatát ezzel rugalmasan és hatékonvan lehet megszervezni 
munkájukat. 

Ehhez a területhez kapcsolódik a ruhatárosok hostessek munkavégzése, melyet a Workland 
Plusz lskolaszövetkezettel látunk el elsősorban a mi általunk kért közép és főiskolás 

diákokkal. Ruhatári munkájuk megfelelő a jegykezelés, nézők tájékoztatása, illetve nézőtéri 
ügyeletesi feladataik ellátásával voltak gondok 2013-ban. Erre a következő évben jobban oda 
kell figyelni. 

IV. 17. Reklámtevékenység 

A 2013-as évben legfontosabb kommunikációs célkitűzéseink a következők voltak: 

• az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartása az intézmény iránt, 
• a már meglevő látogatók megtartása, kötődésük megerősítése, 

• újabb látogatók megnyerése, 
• az intézményi imázs javítása, 
• az Újhegyi Közösségi Ház és a Helytörténeti Gyűjtemény propagálása 

Eszközök, csatornák20 

Honlap 
Az intézmény önálló honlappal rendelkezik, amelyen belül a szakmai feladatok és a 
telephelyek szerint tagozódik. A honlapon megjelentetjük rendezvényeink plakátjainak 
elektronikus változatát, hírlevelet üzemeltetünk, képgalériát és sajtószobát. A 2013-as évben 
a honlapot több mint 75 OOO látogató kereste fel. 21 

A facebook közösségi oldalon mind az intézménynek, mind pedig a Cseh Tamás Nap 
Kőbányán projektünknek oldala van, ahol szintén erős kommunikációs tevékenységet 
fejtettünk ki. 

2018. számú táblázat 19. számú táblázat 
21 

20. számú táblázat 
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Műsorfüzet 

Látogatóink jelentős hányada idősebb korosztályból tevődik ki. A műsorfüzet főleg az ő 
médiumuk, a fiatalabbak, illetve a már internet használó idősebbek a honlapra 
támaszkodnak. A kéthavonta megjelenő műsorfüzetet 5 alkalommal adtuk ki alkalmanként 
1500 példányban. 

A műsorfüzetünket folyamatosan megújítjuk. Úgy tűnik, az elegáns LA/4-es forma bevált, 
könnyen kezelhető és forgatható. 

Terítése intézményeink információs helyiségében, és a kerületi intézményekben történik. 
A műsorfüzetben mind az állandó, visszatérő rendezvényekről (klubok, tanfolyamok), mind 
az egyedi programokról nyújtunk információkat. 

Szórólapok 

Szórólapot a hosszú távú, és az egyszeri, de kiemelkedő fontosságú programokhoz készítünk 
Teritése egyrészt intézményünk információs helyiségében, másrészt azon kerületi 
intézményekben, közösségi tereken történik, ahol a megcélzott közönség elérhető. 

Plakát, plakáthely 

A hangsúlyt nem a példányszámra, hanem a jól elhelyezett, frekventált megjelenésre 
helyezzük. Nagyobb rendezvényeink esetén külső nyomdai segítséget igénybe véve A/2-es 
formátumban nyomtatjuk a plakátokat. Kiemeit rendezvényeink esetében "citylight" és 
óriásplakátokat helyeztünk ki. 

Helyi sajtó 

A helyi sajtóval (Kőbányai Hírek, Kőbányai lnfó, Helyi Téma) kapcsolatot tartunk fenn. A 
kerületi, illetve kerületrészi újságokban, szöveges információk, cikkek, ajánlókjelennek meg 
a programjainkróL Igaz ez az elektronikus sajtóra is hisz a kobanya.hu. a kobanya.info.hu, a 
lOkerkult.hu rendszeresen közölte programjainkat illetve azokról komoly mennyiségű 

utáriportot is készített. A Centrum TV illetve a ATV Kőbányai magazinműsora szintén nagy 
figyelmet szentelt a Kőbányai Kulturális Központ tevékenységének. 

Országos sajtó 

Az intézmény több napilappal és egyéb újság kulturális szerkesztőivel együttműködő 

kapcsolatot ápol, amelyet folyamatosan tovább építünk, és új kapcsolatokat alakítunk ki. A 
Pesti Est, a Pesti űsor, A Fidelio, a Bóbita minden hónapban közölte programjainkat. 
A DUNA TV, az Ml, illetve a Hír TV kiemeit rendezvényeinkről elő riportokat és utáhíreket 
közölt rendszeresen. (Cseh Tamás Nap, Költészet Napja, Halmajális, Kőbányai Blues 
Fesztivál). Sajtóanyagainkat az írott és online újságoknak, tematikus portáloknak is rendre 
megküldjük. 
A SUGÁR ledfalán egész évben mozgóképes formában jelentek meg a rendezvényeinkről 
szóló reklámanyagok. 

Ingyenes hirdetési felületek/ fizetett megjelenések 
Szerencsére egyre több programajánló kínálja a megjelenési lehetőséget ingyenesen, vagy 
terjesztési pontként való együttműködés fejében a közművelődési intézmények számára. 
Emellett az internetes megjelenések jelentős hányada is ingyenes, illetve együttműködésen 
alapuló. Folyamatosan építjük ki kapcsolatainkat - továbbra is keressük az újabb 
lehetőségeket. 
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Nagy rendezvényeinkkel (Cseh Tamás Nap Kőbányán, Költészet parkja, Halmajális, 
Gyermeknap, Szent László Napok, Mesefesztivál, Adventi Fesztivál) bekerültünk az országos 
médiába. 

Év végi partnertalálkozót szerveztünk a klubok, körök, tanfolyamok, támogató cégek, 
civilszervezetek részvételével. 

Évközben igényeket mértünk fel, primer kutatásokat végeztünk; 

színházi látogatók körében, igény felmérés és image vizsgálat 

Szent László Napokon elégedettségi vizsgálat a fesztivállal kapcsolatban és igény 
felmérés 

A Rendvédelmi Napon az intézmény vizsgálta, a látogatóközönség összetételét és 
azt, hogy honnan értesült a rendezvényrőL Ezeket a felméréseket a 2013-as évben 
folytatni fogjuk a nagyrendezvények esetében. 

V. Az intézményvezetés tevékenysége: 

A 2011. második félévétől felálló új vezetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) 
foglaltak alapján végzi tevékenységét és irányítja az intézményt. 22 A cél a belső kommunikáció 
jobbá tétele és a hatáskörök egyértelmű felosztása volt, melynek révén az intézményt irányító 
szervezet (vezetőség) hatékonyabban tud működni. 
Az igazgató - egyszemélyi felelőséként - irányítja a szervezetet és felel annak 
tevékenységéért. A Szabályzatban megfogalmazottak alapján feladatokat és hatásköröket 
delegál az általános igazgatóhelyettesre, a szakmai igazgatóhelyettesre, a gazdasági 
vezetőre és a műszaki vezetőre. Az intézmény 5 fős vezetősége heti rendszerességgel és 
szükség szerint tartja értekezleteit. 

Az együttműködés és a munkakapcsolat a vezetők között jó, az információáramlás napi 
szinten is megfelelő. A vezetők lehetőség szerint részt vesznek a szakmai területükhöz tartozó 
képzése ken. 

A vezetés jó kapcsolat kialakítására törekszik a fenntartó szervek vezetőivel és képviselővel. A 
tájékoztatásokat rendszeresen és igény szerint teszik meg az önkormányzat felé. 

A dolgozók tájékoztatása az évente két alkalommal megtartott összmunkatársi értekezleten 
történik, melyekről jelenléti ív készül. A konzultáció az intézmény Közalkalmazotti 
Tanácsával és a KKDSZ helyi alapszervezetének képviselőivel rendszeres. 

Megállapodás alapján az intézmény vezetése a a jövőben negyedéves rendszerességgel 
tájékoztatást ad az aktuális eseményekről és a munkavállalókat érintő kérdésekről. 

22 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT Szervezeti és Működési Szabályzata 20 ll Irattár 
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VI. Az intézmény kapcsolatrendszere 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ jó kapcsolat ápolására törekedett a 
fenntartó önkormányzattal és azok irányító és szakmai szerveivel, a kerület intézményeivel, 
cégeivel, vállalkozásaival, továbbá a Budapesti Művelődési Központtal (BMK) valamint a 
szakminisztériummal (EEMI) és a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) munkatársaival 
folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás. Az intézmény 2013-ban a kulturális 
közmunkaprogram budapesti bázisa lett, amelynek eredményeképpen várhatóan növekszik 
beágyazódása a fővárosi közművelődési hálózatban. 

Az intézmény aktív résztvevője az országos közművelődési hálózatnak és tagja a művelődési 
intézmények országos szakmai szövetségének (KKOSZ). 

ÖSSZEGZÉS: 

A Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat által fenntartott kerületi közművelődési 
intézményeinek 2011. évi integrációját nem csak gazdasági, pénzügyi okok, hanem szakmai 
érvek is indokolták. Az összevonás eredményeként a racionális gazdálkodás eredményeként 
az egykor önállóan működő kulturális intézmények kiadása arányosan csökkent, a bevétel 
pedig növekedést mutatott. Az intézmény és telephelyeinek kihasználtsága és 
látogatottsága javult a programformák száma is nőtt. Éves szinten több 250 OOO fő fordult 
meg intézményei nkben, vett rész a foglalkozásokon, látogatta rendezvényeinket. 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ismertsége nem csak a kerületen belül, 
hanem a fővárosban és országos szinten is nőtt. Köszönhető ez azoknak az újszerű 
kezdeményezéseknek, melyek egyediségükkel és szakmai minőségükkel vívnak ki elismerést 
a látogatóknál és a szolgáltatásainkat igénybe vevőknél. 
Az intézmények koordinációjának és együttműködésének eredményeként a 
párhuzamosságok nagyobb részt megszűntek, ugyanakkor az egykor önálló közművelődési 
intézmények a rájuk jellemző karakterüket és szakmai nívójukat megtarthatták. 
A 2013-es év következtetéseit levonva és a felgyülemlett tapasztalatok birtokában 
megállapítható, hogy a közfeladatot ellátó kerületi közművelődési intézmény betölti 
funkcióját, és jól szolgálja a kerület polgárainak érdekeit, kulturális igényeit. 

Budapest, 2013. január 27. 
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l. táblázat 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési előirányzatai 2011-2014 

2001 136 423 33 908 209 043 379 374 225 621 106 586 379 374 72 

2012 119 022 30 699 166 893 314 614 206 414 110 200 314 614 65 

2013 106125 24 782 167 088 297 995 184 996 112 999 297 995 62 

2014 111010 31809 174 505 319 776 197 110 122 666 319 776 61,65. -
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2. táblázat 

A Kórősi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ eredeti előirányzatai és teljesítésük 2011-2013 

Eredeti előirányzat Teljesítés 

2011 225 621 106 586 379 374 72 246 308 108180 354488 

2012 206 414 110 200 314 614 65 241004 124 213 365 217 66 

2013 184 996 112 999 297 995 62 254 356 128 389 382 745 66,5 
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3. táblázat 

A bevétel előirányzatai és teljesítésük 2012 - 2013 

e Ft 

2012. terv 11600 10 600 18 600 52 750 

2012. tény 15 086 10893 22 381 51568 

2013. terv 12 OOO 10 600 20400 52 OOO 

2013. tény 15850 12067 23669 54505 

Növekedés százalékban 5,1 10,7% 5,7% 5,7% 

Szakmai bevételek és egyéb bevételek előirányzatai és teljesülésük 2012 - 2013 

2012. terv 44 720 l 1760 

2012. tény 53689 4 741 

2013. terv 48057 1760 

2013. tény 55170 4003 

Növekedés százalékban 2,8% -15% 
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4. táblázat 

Az intézmény 2013. évi kiadásainak alakulása e Ft-ban 

Személyi juttatások 

106.125 123.383 121.291 l 98,30 

Munkaadókat terhelő 
24.782 29.415 28.658 l 97,43 

járulékok 

Bérköltségek összesen l 130.907 l 152.798 l 149.949 l 98,14 

Készletbeszerzés 
6.855 9.341 l 7.547 l 80,80 

Szolgált. (fenntartási, 
szakmai) 

90.108 102.402 l 112.200 l 109,57 

Különféle dologi kiadások l 
{ÁFA nélkül) 

36.060 l 89.461 l 74.792 l 83,60 

Egyéb folyó kiadások l 4. 375 l 5.234 l 7.754 l 148,15 
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Ellátottak pénzbeli 
juttatása i 

ÁFA kiadások össz. 

Működési kiadás összesen 

Államháztartásan belüli 
tám. Jell. Kiadások PM 
visszafizetés 

Felhalmozási kiadások 

Átfutó kiadások forgalma 

180 

29.690 43.675 

297.995 403.0921 

-
1.026

1 

- 3.4931 

- -l 
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180 100,00-

39.445 90,13 

391.8671 97,22 

1.0261 100,00 

3.4931 100,00 

6.224 



5. táblázat 

Az intézmény 2013. évi bevételek alakulása 

79 100,00 
960 1.171 100,00 

52.000 55.328 100,00 
800 1.144 100,00 

Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól és kp-i 1.920 1.920 100 
költségvetési szervtől 

na::~t:'lc;:prtpldí felhalmozási bevétel Önkormá 

8.086 00 
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6. táblázat 

A 2013. év többletbevételei 

1467137 
275 044 
197 345 

097 
153 294 

54 
3 467 740 

200 860 
3 679 

210 408 
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7. táblázat 

Szakmai célfeladatok támogatása 2013-ben 

Igazgatói jutalom+ járulékai polgármesteri tartalékkeretből 762 

Kőrösi CSSKKK dolgozóinak év végi jutalom és járulékai 1.895 

Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.01-03. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása 1.712 

Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.04-05. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása 1.186 

Nyári gyermekétkeztetés támogatása kormányrendelet és polgármesteri támogatások alapján 1.981 

Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.06-08. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása 1.701 

Kőrösi CSSKKK dolgozóinak a 2013.09-11. havi kereset kompenzációja és járulékainak támogatása 2.281 
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8. táblázat 

Az intézményi létszám alakulása a 2013. évben: 

Teljes m~~nkaidős főfoglalkozású l 
munkavállalók l 

Ré~~munk~idős munka~áli~ió l----:::----:::-----:::----:::----:::----:::--2-,s-'l . . ~--~i l - . ij: -~ 4 és6 ó~ás 
munkakörök :; 

.. Rész~~nkaidŐ;·nyugdíjasok j ···o l O l: ...... O l _j 
- osszesen~ j so,sj s2,ij . ... s2,31. ..... j. 

Az intézményi létszám alakulása 2011-2013 

·······································- ... ··························' ------------' 
·RészmunkaidŐs munkavállaló 1

1

· 21 o,Sj: . 21 4 és 6 ~r.~; j 
. . . ___j munkakorok 1 

u 21_· --:-----:-----:-----:-----:-----:----:---'-----:==--.......! 

~sszesen:J . 56 ! . 55,81 . 

Részmunkaidős nyugdíjasok 
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9. táblázat 

Az intézmény 2013. évi beszámolás kötelezettségei 

l l A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi l KOS l 02. 14. l 2/2013. (ll. 14.) KOS határozata 
szakmai beszámolója 

2 l A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi l KOS l 03. 22. l 7/2013. (lll. 14.)]KOS határozat 
munkaterve 

3 l A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június KOS 08. 28. 89/2013. (VIli. 28.) KOS 
19-én kötött Megállapodás módosítása határozat 

4 l A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi Testületi 03. 21. 106/2013. (lll. 21.) KÖKT 
munkaterve határozat 

5 l A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2013. június 
l 

Testületi l 08. 29.13811/2013. (VIli. 29.) KÖKT 
19-én kötött Megállapodás módosításáról határozat 
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10. táblázat 

Nyugdíjas klubok 2013-ban 

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

l 11 751 101 30 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus 
Klub l ll 601 201 60 

Örökzöld Nyugdíjas Klub 
l ll 1201 201 100 

Nyugdíjas l Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi 

Szervezete l ll 601 101 30 

jhegyi Nyugdíjas Klub 

l :l 
601 181 36 

Harmat Nyugdíjas Klub 
751 10 l 30 
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ll. táblázat 

Gyermekprogramok 2013 

l 218 
2013. 02. 16. 

2013. 04. 07. l 115 

2013.09. 29. l 77 

2013. 10.27. l 64 

2013.02.26. 2 947 

2013.03.19. l 339 

2013.03.20. l 290 

2013.03.24. l 128 

Piroska és a farkas tánemese l 2013.04.09. l 352 

2013.04.13. l 474 

2013.04.17. l 255 

2013.10.05. l 525 

2013.10.16. l 178 

2013.10.22. l 279 

2013.11.19. l 226 

2013.11.20. l 153 

2013. 12.09. l 323 

2013. 12.10. l 372 

2013.12.11. l 132 

l 80 
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12. táblázat 

Gyermekszínházi bérletek 2013 

2013.03.19 l 339 

játék 2013.03.20. l 290 

Piroska és a farkas tánemese 2013.04.09 l 352 

ték 2013.04.17 l 255 

2013.10.16 l 178 -
Macskakirály mesejáték 2013.10.22 l 279 

Rendíthetetlen ólomkatona tánciáték 2013.11.19 l 226 

2013.11.20. l 153 

2013. 12.09. l 323 

2013. 12.10. l 372 
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Játszóház, 
kézműves 

foglalkozás 

Játszóház, kézműves foglalkozás 
összesen: 

Játszóházak 2013. 

Farsangi játszóház 2013. február 16. 

2013. március 15. 

2013. március 24. 

2013. május 01. 

Mesemánia l 2013. máius 12. 

us 26. 

Szüreti játszóház, Kolompos játszóház 2013. szeptember 28-29. 

Őszi játszóház az egészségnapon 2013. október 20. 

Kolomoos iátszóház 2013. október 27. 

2013. november 08. 

2013. november 30. 

. ~n 2013. november 30 . 

Kézi bonbon készítés-Advent Kőbányán 2013. december 1. 

Adventi koszorúkészítés-Advent kőbánván 2013. december 1. 

2013. december 15. 
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13. táblázat 

1 120 

1 100 

1 60 

1 150 

1 so 
1 500 

2 500 

2 70 

1 20 

1 10 

1 10 

1 so 
1 32 

1 30 

1 120 

1 



14. táblázat 

Nosztalgia bérlet 2013 

Tavaszi Bérlet 

Őszi bérlet 

23 Az előadás a 2012-es őszi bérlet "bónus" előadása volt. 
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Tanfolyamok 2013 

15 

15 

21 

l 

l 

6 

2 

l 

l 

l 

l 

8 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

l 

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 fenntartás: dráma 
szakkör, kézműves, hagyományőrző, irodalmi témanapok 

showtánc+hastánc 

Apró lábak tornája 

Bujutsu Kai Kensinriu 
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15 . táblázat 

584 

396 

65 

42 

21 

83 

68 

85 

75 

34 

109 

31 

39 



16. táblázat 

Kiállítások 2013 
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17. táblázat 

Üdülők2013 

Almádi 
7.717 8.158 + 3441 4.684 5.315 +631 

Arló 
3.888 2.531 -1.357 509 755 +246 

Lelle 
26.037 29.759 + 3.722 17.167 19.483 + 2.316 
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18. táblázat 

Reklám kiadványok 2013 

63 31500 
9 2 400 

63 12600 
5 14 
2 8 

Műsorfüzet 6 12000 
Sugár ledfal (spot megjelenés/db) 12 11640 

1 850 
1 10 OOO 

63 126 
230 116 038 
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19. táblázat 

Sajtó megjelenések 2013 

2 45000 
6 10000 
8 154250 . -

Pesti Műsor (havonta) 12 15000 
Fidelio (havonta) 12 50000 

12 30000 
12 15000 
52 100000 

2 3000 
3 300000 --

ő Dömötör (havonta) l 2 10000 
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