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I. Tartalmi összefoglaló 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Körösi) igazgatója, 
JoósTamás benyújtotta az intézmény 2014. évi szakmai beszámolóját, mely az előterjesztés 
2. melléklete. 

A Körösi a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központtal (a továbbiakban: KÖSZI) 
történt összevonása óta sikeres, jól működő intézmény, mely nem csak kerületünkben, de 
Budapest-szerte egyre ismertebb, kedvelt közművelődési intézmény. Az eltelt évek alatt a már 
hagyománnyá vált rendezvények- többek között Cseh Tamás Nap, Mesefesztivál - országos 
ismertséget is hoztak az intézménynek. A Körösi a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) 
önkormányzati rendeletében rögzítettekkel összhangban végzi a tevékenységét. Minden évben 
új programokkal, valamint a már bevezetett, akár hagyománnyá vált rendezvények széles 
palettájával várja a kultúra iránt érdeklődőket. A programok, rendezvények szervezésekor 
szem előtt tartják a kőbányai identitás erősítését, a hagyományőrzést, de figyelembe veszik a 
folyamatosan változó igényeket is. 

A Körösi szakmai tevékenysége az alkotás - művészeti, kulturális értékek megteremtése, 
terjesztése - művészeti értékek közvetítése, átadása, valamint a megőrzés - hagyományok, 
kulturális értékek őrzése, átörökítése-hármas pilléren nyugszik. A 2013-ban kiemeit céljukat 
- országos ismertség megszerzése, növelése - a 2014. évben sikerrel vitték tovább. A 
folyamatosan magas színvonalon végzett szakmai munka eredménye, hogy a látogatók száma 
évről-évre emelkedik, a programok száma növekszik, és egyre változatosabb, egyre szélesebb 
kör igényeit kielégítő repertoárral várják a látogatókat. Ismertségüket segíti a kiváló reklám
és marketing-tevékenység is. 

A Körösi gazdálkodása az Önkormányzat által2014-ben elfogadott szakmai munkaterv és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (IL 20.) 
önkormányzati rendeletben jóváhagyott költségvetés alapján valósult meg. Ezen túl 
folyamatosan figyelték a pályázati lehetőségeket, valamint feltárták az új, bevételnövelő 
forrásokat, és a meglévő szabad kapacitásokat hasznosították. Költségvetésüket a 
költségvetési tárgyalásokon jóváhagyott előirányzatok alapján készítették el. A beszámolóban 
részletes tájékoztatást találunk a 2014. évi gazdálkodásukról, táblázatokkal kiegészítve. Két fó 
bevételi forrásra támaszkodtak: az alaptevékenység szolgáltatási bevételére (többek között: 
műsorok, rendezvények, koncertek), valamint a kiegészítő tevékenységből származó 
bevételekre. 

A 2014. év során kilenc ro munkatárs távozott a Kőrösiből, és nyolc ro lépett be. A kulturális 
közmunkaprogramban három rot, a T ÁMOP képzési pályázat keretében két rot alkalmaztak 
határozott időre. A 2011-ben, az összevonást követő időszakban kialakított új szervezeti 
struktúra felállításával a feladatok és hatáskörökjól elkülöníthetők, ellenőrizhetők. 



A Körösi kiemeit célja volt 2014-ben az üzembiztonság megtartása, a folyamatos és 
színvonalas műsorszolgáltatás. Ezek biztosításához elengedhetetlen a technikai eszközök, a 
felépítmények folyamatos karbantartása, a hibák azonnali elhárítása. Önkormányzati 
finanszírozású felújításként valósult meg a tanuszoda elhasználódott és balesetveszélyes PVC 
járófelületének cseréje. Ezen túl - többek között - a következő karbantartási és felújítási 
munkálatokat végezték el: 

a) érintésvédelmi szabványassági felülvizsgáltat és villámvédelmi eszközök 
szabványassági felülvizsgálata, 

b) akadálymentesítési munkálatok befejezése, 
c) színpadtechnikai munkálatok, 
d) KÖSZI épületében állagmegóvási munkálatok. 

Az elmúlt év során sikerült bővíteni a színház- és irodatechnikai eszközöket, valamint cserélni 
az elhasználódott kis- és nagy értékű eszközöket. A költséghatékonyságot növelték azzal is, 
hogy a karbantartó csoport sok szakmai feladatot (festés, asztalosmunkák, villanyszerelés) 
maga végzett el. 

A 2014. évi beszámoló legfontosabb része a Körösi szakmai feladatainak bemutatása. A 
2014. évi kiemeit feladat az amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatása, a 
klubok, szakkörök szervezése, valamint a helyi civil szerveződések működésének segítése 
volt. Az alkotóközösségek, művészeti csoportok évek óta működő, sikeres, sok látogatót, 
tagot vonzó szerveződések, ezek közé tartozik a Fotóklub, a Kőbányai Férfikar, a Pataky 
Nőikar, de találhatunk közöttük kártyakedvelőket, bélyeggyűjtéssel foglalkozókat, 
hagyományőrzőket is. A civil szervezetek közül a legnagyobb segítséget a nyugdíjas klubok 
kapják a KörösitőL Segítik programjaikat, helyet adnak az összejöveteleikhez, támogatják 
céljaik megvalósulását 

A Körösi kiemeit feladatának tekinti gyermekprogramok szervezését, akár kortársakkal, 
akár a családdal eltöltött közös időről legyen szó. Akár belépődíjas, akár térítésmentes 
programot szerveznek, törekednek az igényes szórakoztatásra, a gyermekek fejlesztésére. A 
látogatottsági adatok növekedése bizonyítja, hogy igény van a gyermekek, családok részére a 
tartalmas szórakozás biztosítására. 

A színházi előadások évek óta egyre több látogatót vonzanak. A nosztalgiabérlet hét 
előadásából három alkalom volt teltházas. A KÖSZI-ben szervezett pódiumestek, 
közönségtalálkozók nagy sikert könyvelhettek el, akárcsak a zenés rendezvények, melyeken 
több száz fős közönség vett részt alkalmanként. 

A tanfolyamok szervezésével kapcsolatban 2014. év elején személyi változás történt az 
intézményben, új munkatárs vette át ezt a feladatot. Ennek köszönhető az az új szemlélet, 
mely számos változást hozott, és egy átgondolt programszerkezeti struktúra létrehozását vetíti 
előre. 

Az egészségmegőrző programok állandósága biztosítja, hogy a program egyre több 
érdeklődöt vonz, így az immár ötödik alkalommal megrendezett Vegetáriánus Fesztiválnak 
két nap alatt 3 500 fő látogatója volt. 

Kiemeit jelentőségűek a Körösi életében az úgynevezett nagyrendezvények. A több száz főt 
(Cseh Tamás Nap Kőbányán, Újévi Koncert, állami ünnepeken szervezett megemlékezések), 
de akár több ezer látogatót vonzó események (Költészet Parkja, Halmajális, Szent László 
Napok, Rendvédelmi Nap) bár hagyományosnak tekinthetők, mégis tartalmaztak a 2014. 
évben is újdonságot, frissességet mind a tartalmi, mind a szervezési elemeket tekintve. 
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A 2014. év következő ro célkitűzése volt a vizuális és esztétikai nevelés. A 2014. évben 
szervezett kiállítások ezt a célkitűzést folyamatosan segítették A kiállítások változatossága 
korosztálytól és érdeklődési körtől fiiggetlenül élményt biztosítottak a látogatók számára. 

A 2014. évben a helytörténeti gyűjtemény tevékenysége kiszélesedett. A gyűjteményi anyag 
megőrzése mellett kiemeit feladat volt a felhalmozott ismeretek továbbadása előadások 
keretében, kiadványokon keresztül. A korábbi években elsősorban a nyugdíjasok látogatták a 
gyűjteményi kiállítást, ebben az évben egyre több általános iskolai csoport is megfordult a 
kiállításon, valamint a "Suliba jön a helytörténet" rendhagyó történelem óra keretében 
kihelyezett foglalkozásokat is tartottak. Az elmúlt évben eddig nem, vagy csak kevéssé ismert 
helytörténeti témákat kutattak és dogoztak fel, pl.: Kőbánya irodalomtörténete, a kőbányai 
zsidóság története, a Petőfi család és Kőbánya kapcsolata. Az állománymegőrzés keretében 
690 filmtekereset digitalizáltak, közmunkaprogram keretében megkezdődött a helytörténeti 
könyvtárállomány feldolgozása is. Az állomány folyamatosan gyarapodik a felajánlások, 
adományok révén. 

Az Újhegyi Közösségi Ház 2014-ben is meghatározott keretek között működött. A Kőrösi 
dolgozói folyamatosan törekednek a ház otthonosabbá, barátságosabbá tételére. Az 
adottságok miatt a ro profil a tanfolyamok szervezése ezen a telephelyen. Ezen túl 
természetesen családi- és gyermekrendezvényeket, író-olvasó találkozókat, 
klubfoglalkozásokat, vásárokat is szerveznek. Egyre több újhegyi lakos veszi igénybe családi, 
baráti összejövetelekre az intézményt. 

A Kőrösi tevékenységében jelentős szerepet kap a táborok szervezése és az üdülők 
üzemeltetése is. A nyári napközis tábort 2014-ben a Kőbányai Janikovszky Éva Általános 
Iskola Kápolna utcai épületében szervezték meg, és a teret-közelségemiatt-bővítették az 
Ihász utcai Kőbánya Sportközpont pályáival is, megállapodás keretében. A 2014-es nyári 
napközis tábor tapasztalatai azt mutatják, hogy az új helyszínen jobb körülmények között 
táborozhattak a gyermekek. A balatonlellei táborban a kerületi iskolákon kívül civil 
szervezetek és egyéb kőbányai közösségek is lehetőséget kapnak a pihenésre. A nyári 
időszakon kívül is üzemel a létesítmény. Azonban a nyári üzemeltetés során az úgynevezett 
nagy faházban komoly gondok jelentkeztek, a tető folyamatosan beázott, és a ház csatorna 
rendszere is többször eldugult. Gondot jelent még a tábor elhasználódott bútorzata is. 

A Balatonalmádiban található üdülő igen népszerű mind a közalkalmazottak, mind a 
köztisztviselők körében. A nyári időszakban jellemzően telt házzal működik, de a hétvégi 
kihasználtság is növekszik. Az arlói üdülőben már második éve a kihasználtság érdekében a 
Kőrösi megállapodást kötött a CIKK Egyesülettel, akik a középiskolai korosztályt tudják 
mozgósítani különböző programokkaL 

Fontos kitérni a piaci alapon nyugvó úgynevezett szaktáborokra is, melyek színes és izgalmas 
programokkal várják a gyermekeket. 2014-ben 134 ro látogatta ezeket a táborokat, 300 OOO Ft 
nyereséget eredményezve. 

A tanuszoda a 2014. évben több esetben saját bevételei terhére biztosította a tanulókkötelező 
úszásoktatásához szük:séges feltételeket. Az elmúlt évben 30 osztály úszott 36 órában hetente, 
és a maximális kihasználtság érdekében 24 óvodáscsoport 309 kisgyermekkel veszi igénybe a 
lehetőséget hetente. 

Egy kulturális intézmény életében kiemeit szerepe van az információnak, a reklám- és 
marketing tevékenységnek. A látogatók minőségi szinten történő tájékoztatását hat 
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munkatárs végzi két helyszínen, melynek eredménye, hogy mind a Körösi, mind a KÖSZI 
területén hatékonyan tudnak részt venni az intézmény életében. A 2014. évi 
reklámtevékenységet hatékony kommunikáció, eredményes külső PR munka, a rendezvények 
reklámozásában egyedi stratégia kialakítása és lebonyolítása jellemezte. Kiemeit feladat volt a 
kapcsolatrendszer bövítése, a partneri viszony erősítése. Ki kell emelni, hogy a 2014. évben a 
Körösi a kerületi lakosságot és a vonzáskörzetet, valamint a kerületben dolgozó 
munkavállalókat célzottabban érte el, mint a korábbi években, a következő csatornákon 
keresztül: önkormányzati posta (óvodák, iskolák, bölcsődék, önkormányzati intézmények), 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ postája (orvosi rendelők), ezentúl alkalmazzák a 
direkt marketing tevékenységet, valamint a személyes megkeresést is. 

A Körösi a 2014. évben is a korábbiakban megszokott magas szakmai színvonalú 
munkavégzéssel szolgálta Kőbánya Irulturális életét. Ismertsége folyamatosan növekedett 
kerületen belül és Kőbánya határain túl is. Növekedett a programok száma, emelkedett a 
látogatottság is. Az intézmény betölti a funkcióját, magas színvonalon szolgálja ki a kerület 
polgárainak Irulturális igényeit. 

A beszámoló elfogadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. február " { ), " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 

Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottságának 

.. ./2015. (II. 17.) határozata 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

2014. évi szakmai beszámolójáról 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2014. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
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Ikt.sz.: K83/2015 

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 

KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT 

BESZÁMOLÓ 

2014. 



Bevezető: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális 

KözpontJ Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január l-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 előírt közművelődési 
feladatellátást és az önkormányzat által meghatározott funkciókat. 
Ehhez a komplexumhoz tartozik ezen kívül az Újhegyi Közösségi Ház, a Tanuszoda, az Erdei 

iskala és tábor Balatonlellén, a Balatonalmádi önkormányzati és a Bükkben lévő - arlói 
üdülők. 

Az intézmény a 2014-es évben az önkormányzat által meghatározott feladatokkal 

összhangban továbbra is 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 2014. évi szakmai tevékenysége továbbra 
is a következő három alappillére támaszkodott: 

1) Alkotás (művészeti és kulturális értékek megteremtésej 

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 2014. évi kiemeit célja - az Alapító 
Okiratban foglaltak és a vezetői program alapján- 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 
megtölté se . 

../ Az intézmény 2014. 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 Fesztivál immár második alkalommal került 

megrendezésre és eredményük alapján - Kőbánya kulturális életét pezsdítő -

programként kívánjuk megszervezni mindkettőt . 

../ Fontos feladat volt az Újhegyi Közösségi Ház szakmai tevékenysége, arculatának 

formálása és lakótelepen működő közösségek segítése. 
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V' A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai tevékenységét sikerült integrálnunk a 
közművelődési programokba (Kőrősi emléknap, Szent László Napok, Adventi fesztivál, 
Kőbányai kalendárium 2014} 

V' A KÖSZI intézményegység szakmai tevékenységei közé új prograrnak kerültek 
(pódium beszélgetések, rock koncertek, táncház, újszerű tanfolyamok, fiatal alkoták 
kiállításai) 

V' Továbbra is példaértékű az élethosszig tartó tanulási programjaink közül a non 

formális képzési program, a Nyugdíjasok Akadémiája 1 

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

V' Az intézmény kapcsolatrendszere 2014-ben tovább bővült. Kőbányán való 

integrálódása és elismertsége nőtt. 

V' Az intézmény tevékenven vett részt a főváros közművelődési életében, azt 
rendezvényeivel gazdagította és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a 

kulturális közmunka program fővárosi koordinálója lett. Intézményünk adott helyet 

az Intézet budapesti Irodájának. 

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 prograrnek sikerei is lehetövé tették. A 
bevételek növekedéséhez hozzájárultak azok a tanfolyamok, melyekre az érdeklődés a 
kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is megmaradt. Az intézményegységek 
feladatainak ésszerű megosztása és a szabad kapacitás kihasználása is javult. 

A bevételek az eredeti előirányzathoz képest 1,51 %-kal lettek magasabbak
2 

és ennek 
alapján történt meg az előirányzat módosítása. A 2014. évi bevételi előirányzatok - a bázis 

alapú tervezésnek megfelelően -magasabbak voltak a 2011-es, 2012-es és 2013-as 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 %)3
• 

1 Az előadásokon átlagosan több mint ,/élszáz" hallgató vett részt 
2 3. számú táblázat adatai 
3 

l. számú táblázat, a 2. számú táblázat adatai 
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lll. l. 2014. év végi költségvetési beszámolója: 

A Kőbányai Kulturális Központ közfeladatot ellátó, 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 (99,60 %t míg a bevételi 
oldalon - különösen a második félév szakmai tevékenysége miatt - sikerült a terv 
túlte/jesítése.5 Az eredeti előirányzathoz képest a saját bevételeinket 101,51 %-ra 
teljesítettük. 

Felhalmozási kiadások teljesítése 86,2 %-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 (100,0 % az eredeti előirányzathoz képest). A balatoni táborok 
kihasználtsága megfelelőnek tekinthető. 

Az intézmény Önkormányzat általi finanszírozása az eredeti előirányzathoz képest 

túlteljesült (129,31 %). 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. 

Támogatások, finanszírozások, átvett pénzeszközök: 

Az intézmény finanszírozásának eredeti előirányzata 196,147 e Ft, a módosított előirányzata 
253.643 e Ft, ami 57.496 e Ft előirányzat módosítást jelent. 
Szakmai célfeladatokra kapott önkormányzati plusztámogatások, finanszírozások összege 
54.156.928 Ft volt. 

A működési célra kapott támogatások és átvett pénzeszközök összege a 2014. évben 2.390 
e Ft volt. 
Az összes támogatást, pénzmaradványt, átvett pénzeszközt előirányzatosítottuk. Az átvett 

pénzeszközök teljes összegben átutalásra kerültek. 

4 4. számú táblázat 
5 

5. számú táblázat 
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lll. 2. Humánpolitikai feladatok:6 

Az év folyamán kilenc fő távozott az intézményből és 8 fő lépett be. A kulturális közmunka 

programban 3 főt, a TÁMOP képzési pályázatban 2 főt alkalmazunk határozott időre. 
Az intézményvezetés 2011-ben új struktúrát állított fel, mely egységes intézményben 
gondolkodik, azonban a feladatok és a hatáskörök jól elkülöníthetők. A szakmai 
igazgatóhelyettes az intézmény programjainak megszervezéséért, szakmai stratégiájának 

kidolgozásáért és az abból következő célok megvalósításért felelős, az általános 
igazgatóhelyettes a tevékenységhez szükséges háttér biztosításáért, valamint a szabad 
kapacitás minél jobb kihasználtságáért (üdülők hasznosítása, uszoda működtetése, 

terembérletek, kü/ső szervek rendezvényei stb.) felelős. 
A műszaki vezető a létesítményüzemeltetésért (Körösi + 7 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 2014-es költségvetési évben is kiemeit cél volt- a takarékosság szem előtt tartásamellett

az üzembiztonság, a folyamatos és színvonalas műsorszolgáltatás, amelynek elengedhetetlen 

része a technikai eszközök folyamatos karbantartása és a meghibásadások gyors elhárítása. 

A nem tervezhető műszaki meghibásadások (több évtizedes épületekről van szó) gyors 

elhárítása felemésztette a karbantartásra tervezett költségeket (felújításra sem az előző 

években, sem pedig a 2014-es évben önállóan nem tervezhettünk költségeket). 

Rezsi költségek alakulása: 

A villamos energia felhasználás 16.598 e Ft, az előirányzathoz képest 92,11 %-os teljesítést 

mutat, amely egy nagyobb rendezvény befogadásával akár 100 %-os teljesítést is elért volna. 

A gáz felhasználás 2.150 e Ft, az előirányzathoz képest 78,89 %-os teljesítést mutat. A KÖSZI

ben a gázüzemű meleg víz szolgáltatást villanybojlerrel váltottuk ki, ezzel a fogyasztás is 

csökkent, valamint az enyhe tél miatt a Balatonalmádi Üdülőben is kevesebb gázt 

fogyasztottunk el a kazánokban. 

A távhő és meleg víz szaigáitatás 31.995 e Ft, az előirányzathoz képest 89,58 %-os teljesítést 

mutat. Az eltérés oka elsősorban az enyhe télnek köszönhető és ez igaz a Tanuszoda 

felfűtésére is (légköbméterre vetített elszámolás). 

A víz- és csatornadíjak 6.294 e Ft, az előirányzathoz képest 85,66 %, de ez egy uszodát 

üzemeltető intézménynél nem jelentős eltérés, különösen, hogy a medence körüli járófelület 

felújítás és a héjazat deformációjának helyreállítása során több hétig a Tanuszoda nem 

6 
6. szám ú táblázat 
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üzemelt. A Balatonlellei Nyári Tábor lakói a jó időt kihasználva a Balatonban lubickoltak és 

nem a tábor zuhanyzóiban frissítették fel magukat. 

Intézményünket érintő (önkormányzati finanszírozású) felújítás: 

Tanuszoda elhasználódott és balesetveszélyes PVC járófelületének 

cseréje csúszásmentes kőlapos járófelületre 

3.500.000 Ft 

Nagyobb volumenű karbantartási és felújítási feladatok és a ráfordított költségek: 

A Körösi épületében elvégeztük az Érintésvédelmi szabványcssági felül
vizsgálatot, és a Villámvédelmi eszközök szabványassági felülvizsgálatát 

1.587.500 Ft 

A Körösi épületében befejeződtek az akadálymentesítési munkálatok 200.000 Ft 

(vezető csíkok, vezetési pontok, korlátok, lépcső élek csíkozása, hangos térkép) 

A Körösi Színháztermének légkondicionáló berendezésén elvégeztük a 851.920 Ft 

nagyjavítást (hűtő közeg feltöltését, szűrők cseréjét, automatika javítását) 

A Körösi és a KÖSZI színpadtechnikai munkái közül megtörtént a sérült 144.780 Ft 

kézi díszlethúzó, illetve az előfüggöny mozgató köteleinek cseréje 135.890 Ft 

Az intézményeink közötti műholdas kommunikációs hálózatot kiépítettük 303.276 Ft 

és az egyéves próbaidő után szerződést kötöttünk az üzemeltetésre. 

Tanuszoda elhasználódott fűtővezetékeinek cseréje (gépészettel) 541.750 Ft 

Tanuszodában a szünetmentes tápegység és a vészvilágítási rendszert 212.395 Ft 

szabályozó automatika (elhasználódás miatti) cseréje megtörtént 

KÖSZI épületében állagmegóvási munkák elvégzése (beázás megszüntetése, 671.195 Ft 

szigetelés, vakolatjavítás, külső- és belső festés, esőtető bővítés és javítás) 

Balatonlellei Nyári Gyermektáborban a tavaszi és őszi vizes munkák elvégzése 312.649 Ft 

Káreseményekből származó feladatok l Biztosító által megtérített 

Balatonlellei Gyermektábor: viharkár miatt tetőborítások helyreállítása 249.485/224.485 Ft 

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

Színháztechnikai fejlesztés részeként 1 db Botex SDC 6 fényvezérlő 
Színháztechnikai fejlesztés részeként 1 db fényerő-szabályzó (dimmer) 

Számítógép konfigurációk beszerzése (intézményi fejlesztés) 
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Ipari porszívó beszerzése a KÖSZI és az Újhegyi Közösségi Ház részére 168.400 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. 

A Körösi (egykori Pataky) 40 éves korba lépett. Nem csak az egykori Pataky épülete, de a 
többi épület is felújításra szarul (KÖSZI színházterme kiemelten), de ide sorolható a 
Tanuszoda medence borításának cseréje, a Balatonalmádi Üdülő belső és külső felújítása 
(beleértve a bútorzatot is) és a Balatonlellei Nyári Tábor sürgető épület felújítása 

(elmaradása miatt csak kisebb létszámú csoportokat lehetne üdültetni). 

A Helytörténeti Gyűjtemény remélhetően új helyére költözhet, mint ahogyan az Újhegyi 
Közösségi Ház felújítása is megkezdődik 2015-ben. 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 
munkák költségéhez képest). 

lll. 4. Beszámolási kötelezettségek a fenntartó felé: 

Az intézmény a fenntartó felé beszámolási kötelezettségeinek eleget tett. A pénzügyi 
beszámolók határidőre elkészültek. Az előterjesztéseket a Kulturális és Oktatási Sport 

Bizottsághoz tárgyalta, a testületi jóváhagyást igénylőket a képviselő-testület is napirendre 

vette. 

2013. évről szóló közművelődési statisztikai jelentési kötelezettségét az intézmény az előírt 

határidőre és módon teljesítette. 

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenysége a 2014. évre elkészített terv alapján valósult 
meg. 
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IV. 2014. évi szakmai feladatok teljesítése: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai tevékenységét az 1997. CXL tv

ben foglaltak és a fenntartó önkormányzat 25/2012.(V.23.) számú Közművelődési 

rendeletében meghatározott célok, valamint az intézmény Alapító Okiratában leírt 
feladatok alapján végzi. 

IV~ 1; ~mator. m(lvészeti ~evékenység: 

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, valamint segíti működésüket. 

ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK: 
A Körösiben működő Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület, az Egressy 

Béni Nóta és Zenebarát Kör, a Kőbánya Férfikar, a Pataky Nőikar, valamint a Fotóklub is heti 

rendszerességgel tartotta meg alkalmait és gazdagították nemcsak a ház, de egész Budapest 

kulturális életét is. 

Fotóklub 
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 részt vesznek hazai és nemzetközi 

kiállításokon. Hagyományos, éves bemutatkozó kiállítását novemberben láthatta a közönség 

A VILÁG A Ml SZEMÜNKKEL címmel a Körgalériában, de havonta láthatták újabb és újabb 

alkotásaikat is a Folyosógalériánkon. Farkas László klubvezető jubileumi fotókiállítása 

november 25-én nyílt meg FARKASSZEMMEL címmel a Körösi Galériában, a képek 

hangulatát Szt.Martin zenéje egészítette ki. Mind a két kiállítás a Kőbányai Önkormányzat 

támogatásával valósulhatott meg. A kiállítások látogatottsága igen magas volt. 

Taglétszám: 35 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Művészeti vezető: Farkas László és Kele János 

Kőbán.ya·Férfi~ar 
A Kőbánya Férfikar többször fellépett a Pongrácz úti katolikus templomban, valamint június 

hónapban önkormányzati támogatással részt vehettek egy zenei továbbképzésén. A 

tanfolyam gyakorlati anyagából a Férfikar júliusban istentiszteleti szelgálattai egybekötött 

gregorián kancertet adott a Vasláb utcai Feltámadott Krisztus Plébániatemplomban. A 

gregorián előadások és énektanítás jelentősen gazdagították a Kőbánya Férfikar tagjainak, 

valamint karnagyának elméleti és gyakorlati ismereteit az egyházzene szakterületén. 

Taglétszám: 12 fő 
Foglalkozások: minden pénteken 
Fellépések száma: 6 alkalom 
Művészeti vezető: lnguszné dr. Barabás Rita 
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Pataky Nőikar 

A Pataky Nőikar májusban fellépett a Bárdos Lajos Zenei Heteken a Kőbányai Református 

templomban. Szeptember hónapban a Fóti Kórustábor gazdagította a kórus életét, melynek 

költségeit a kórus maga fedezte. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával valósulhatott 

meg szlovákiai útjuk, melynek során május hónapban Nemzetközi Egyházzenei 

Kórusversenyen vettek részt Namestovoban (Szlovákia). A Nemzetközi Kórusversenyt Jan 
Vostassak emlékére rendezik minden második évben. A kórusnak hatalmas sikere volt, a 

nőikar igen magas színvonalon, nagyon jól teljesített, előadását a nemzetközi zsűri Ezüst 
Diplomával jutalmazta. A versenyen való részvétel a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, 

valamint a Kőbányáért díjból valósulhatott meg. A Körösiben tavasszal és ősszel adott 
hangversenyt. 
Taglétszám: 30 fő 
Foglalkozások: minden kedden és pénteken 
Fellépések száma: 9 alkalom 
Művészeti vezető: dr. Fazekas Ágnes 

Egressy Béní Nóta és Zenebarát Kor 
Az Egressy Béní Nóta és Zenebarát Kör, Máté Ottilia szervezésében tavasszal a 

színházteremben a Magyar Nóta Napja alkalmából adott műsort a nótaszerető közönségnek, 

míg ősszel, Egressy Béni születésének 200. évfordulója alkalmából, "Hazádnak rendületlenül" 
címmel adtak műsort pódiumtermünkben. December 6-án "Gyújtsál egy gyertyát" címmel 

karácsonyi kancertet adtak az Advent Kőbányán programsorozatunk keretén belül. A 

kancerten Máté Ottilia mellett Pitti Katalin operaénekes is fellépett. 

Taglétszám: 20 fő 
Foglalkozások: minden második szerdán 
Fellépések száma: 3 alkalom 
Művészeti vezető: Máté Ottilia 

Tamási. Áron Székely NépdalkörHagyományőrző Egyesület: 
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 

egyesületekben. 

Taglétszám: 20 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Fellépések száma: 12 alkalom 
Művészeti vezető: Keresztesné Sándor Ilona 

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

:Bélyegkör 
Taglétszám: 5 fő 
Foglalkozások: kéthetente egy alkalom 
Művészeti vezető: Rataj Endre 
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IV.2~ Civil szervezetekkel·való együttműködés: 

NYUGDÍJAS KLUBOK 
Intézményünk helyt ad a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub, a Kőbányai Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szervezete, a Harmat Nyugdíjas Klub, az Örökzöld Nyugdíjas Klub és a Kőbányai 
Nyugdíjasok Klubja összejöveteleinek, segítve őket a programjaik, céljaik megvalósításában. 

A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat ad a különböző 

nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás. A klubtagok jelentős része rendszeres 

látagatája volt rendezvényeinknek, többek között a Nosztalgia Színház bérletsorozatnak, 
Orosz Zoltán lemezbemutató koncertjének, Máté Ottília karácsonyi műsorának, valamint a 

Nyugdíjas Akadémia előadásai nak. 

A Kőbányai Önkormányzat támogatásával tervezett kirándulásaikat, különböző 
programjaikat is megvalósíthatták, így láthatták a Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának tagjai 

Komárno nevezetességeit és a Zwack Múzeumot, az Örökzöld Nyugdíjas Klub Szembathelven 

és Kőszegen járt, míg a Harmat Nyugdíjas Klub Gyöngyöspata, Mátrafüred és Abasár 

történeimét és kultúráját csodálhatta meg. 

Az Önkormányzat segítségével valósulhatott meg a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

egri kirándulása, a Pedagógus Napi és Karácsonyi ünnepsége is, ezáltal is kifejezve 

megbecsülésüket a kerület volt pedagógusainak. A Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi 

Szervezetének régi vágya teljesült azáltal, hogy Tatára kirándulhatott el, idegenvezetői 

kísérettel. A klub 2014. novemberében ünnepelte 25 éves fennállását, melyet egy kedves, 

ünnepi alkalommal is emlékezetessé tett. 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub: 
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: 99, melyből aktív 50-60 fő 

Foglalkozások: havi egy alkalom 
Klubvezető: Tengg Józsefné Brigitta, aki sajnos 2014. őszén elhunyt, ezért a klub új vezetője 
Köő Jánosné Zsóka 

Kőbán,yai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete: 
A nyugdíjasok érdekeit védő klub a tagságot érintő, érdeklődésére számot tartó témákban 

rendszeresen hívott vendégelőadókat. 

Taglétszám: 60 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Vezető: Borbényi István és Borbényi Istvánné Ági 

Harmat Nyugdíjas Klub! 
A klub célja a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, ismeretszerzés. 

Taglétszám: 75 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Klubvezető: Bors Lajosné Ildikó 
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Örökzöld Nyugdíjas Klub: 
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: 120 fő 
Foglalkozások: havi két alkalom 
Klubvezető: Decsi Margit 

Kőbányai Nyugdíjasok·Kiubja: 
Összejövetelek minden hónap második keddjén. 
Taglétszám: 75 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 

Klubvezető: Katona Lászlóné Margitka 

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. 

Látogatók száma: átlagosan: 70 fő/ alkalom 

Az ldősügyi Tanács tervezett programjai is megvalósultak, a Szent László Napok 

helytörténeti városnéző buszos kirándulásán díjmentesen vettek részt a nyugdíjasok is. Az 
október 1-i Idősek napja alkalmából megrendezett színházi délutánon pedig egy vidám, a 

fiatalságukat idéző koncertben lehetett részük azoknak a szépkorúaknak, akik hallhatták az 

Apostol együttes koncertjét. A meghirdetett kézműves pályázatra is sokan jelentkeztek, 

melyet már hagyományosan az Idősek Világnapján nyitott meg a polgármester úr. Az idősek 

munkáiból összeállított kiállítást a Körgalérián lehetett megtekinteni. Az ldősügyi Tanács 

decemberi évzáró rendezvénye nagyon jó hangulatban telt. 

Senior Olimpia 

Szeptember 26-án a Kőbányai Önkormányzat és a KESZE megrendezte az l. Senior Olimpiát, 

melynek lebonyolításában a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ vállalt 

szerepet. Sokan itt tapasztalták meg először, hogy milyen érzés az, amikor versenyszerűen 

sportol az ember. Elmondható, hogy az l. Senior Olimpia nagyon sikeresen zárult valamennyi 

résztvevő számára. 

Nywgdíjasok.Akadémiaja 
A tavaly elkezdett Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája 2014-ben is folytatódott kapcsolódva a 
Körösi egyéb élethosszig tartó tanulási programjaihoz. 2014-ben 14 előadást tartottunk, 

melyhez 3 tanfolyam is kapcsolódott. A megfelelő színvonalat a Zsigmond Király Főiskolával 

kötött szerződés biztosította a náluk oktató szakemberein keresztül. A Kőbányai Nyugdíjasok 

Akadémiájának 85 11 hallgatója11 van. Az előadásokon átlag 57 fő vett részt. 
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IV. 3. Gyermekprogramok 

Az intézmény a 2014. évben számos szabadidős, rekreációs és kulturális alkalmat kínált, 
amelyeken a gyermekek kortársaikkal, vagy családtagjaikkal együtt vehettek részt. 

Családi prograrnak 
2014. évben 9 alkalommal szerveztünk a családok részére belépődíjas programot. 

Gyermekek-táncházaink során a Kolompos együttes foglalkozásain a játéknak és a zenének 
a különböző népszokások és ünnepek - úgy mint a farsang és a Húsvét - adtak keretet (2 
alkalommal, átlagosan 90 fővel). 

A minden család által várt és közkedvelt sztárok gyermekkoncertjei pedig szokás szerint telt 
ház előtt zajlottak. Így Halász Judit és zenekara az év elején (február 15., eladott jegyek 
száma: 496), az Alma zenekar tavasszal és télen (április 5., eladott jegyek száma 501 db és 

december 7., eladott jegyek száma: 496 db), Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadó- és 
alkotóművész pedig ősszel (október 5., eladott jegyek száma: 484) lépett fel nálunk hétvégi 
programként nagy sikerrel. 

Gyermekszínházi 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. 
Előadások: Piroska és a farkas mesejáték (február 14., közönség: 164 fő), 

Túl a Maszat hegyen- Varró Dániel versszínházi előadása (március 16., közönség: 36 fő), 

Mikulás bácsi bajban- mesejáték (december 6., közönség: 163 fő), 

A különböző fesztiváljaink alkalmával ingyenes gyermekkoncerteket és meseszínházat is 
műsorra tűztünk, hogy minden kőbányai család részese lehessen az élőzene, az együtt 

éneklés, illetve a közös színházi élmény örömének. 
Ennek megfelelően Bíró Eszter gyermekkoncertjét és a Marcipán cica mesejátékot a Szent 

László Napok keretében, Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertjét Artista-bohóc műsorral 
követve a Majális keretében ugyancsak ingyenes előadásként valósítottuk meg, továbbá a 
Görbe Tükör Színtársulatot a Gyermeknapi fesztiválunkon léptettük fel szabadtéri 

program ként. 

Családi színház 
A Pódium Színházzal kötött megállapodásunk alapján gyermekszínházi előadások várták 
további 10 alkalommal a családokat a Kösziben. Bemutatott színjátékok: 
Óz a nagy varázsló mesejáték (január 19-én 2 alkalommal, április 27., szeptember 14.) 

Piroska és a farkas (február 16., június 15. és október 19.) 
Aranyhaj (március 23.) 

Macskakirály (június 1.) 

Vuk (szeptember 21.) 

A sikeres mesejátékok látogatóinak száma alkalmanként 100-180 fő volt. Épületeinkben és a 

különböző internetes kuponos oldalakon is értékesítettünk az előadásokra jegyeket, hogy 

programkínálatunkkal minél több helyen találkezhassanak az érdeklődök. 
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Előadások iskolás és óvodás csoportoknak 
Az óvodás korosztálynak szóló "Hétszínvirág és az iskolások részére szervezett "Hetedhét" 
bérletsorozatokat az első félévben 5 előadássa l, a másodikban pedig 4 előadással szerveztük, 

átlagosan 260 fő részvételével, összesen 2316 eladott jeggye!. A korábbi években kialakított 

struktúrát folytatva több műfaj jelenlétével (báb-marionett, mesejáték és koncert) kínáltuk 

bérleteinket és színesítettük programkínálatunkat. A bérletek összeállításánál a tavalyi évben 

is szempont volt, hogy "viszonylag" alacsony áron tudjuk az intézményekben és a családok 

között értékesíteni. A kísérő pedagógusok pedig hagyományainkhoz híven továbbra is 

térítésmentesen látogathatták intézményünket. 

A csoportos gyermekszínházi programok 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 kínáltuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi 

közösségi élménnyé tette a színházlátogatást. 

Bérietes .előadasaink az E!lső féleévben 
Óvodásoknak bemutattuk: 

Piros esernyő zenés mesejátékot Presser Gábor zenéjével a Nevesincs Színház előadásában 
(február). 

Kis Hagymafiú történetét (Maszk Színtársulat), amelyben vidám, commedia dell'arte 

hangulatú nagyméretű marionett bábok is szerepeitek a gyermekek örömére. 
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj, avagy terülj, terülj asztalkám című magyar népmesét {Fogi 

Színház) sok muzsikával. 

Az iskolás korosztályt a következő darabokkal vártuk: 

Vuk, a kis róka zenés mesejátékkal {Pódium Színház) vártuk, hogy Fekete István kötelező 

olvasmányának színpadi adaptációjával is megismerkedhessenek a tanulók. 

Áprilisban Novák Péter Tititá című interaktív zenés előadását tűztük műsorunkra, amely 
során Tamkó Siratá Károly versei kapcsán, Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfus ötlete 
alapján Novák Péter partnerei muzsikusok, és egy táncos pár volt, akikkel Ritmus országba 
kalandozott. 

Bérietes előadások a második félévben 
A meghívott művészek, illetve társulatok között többen a műfajok élvonalából kerültek ki, 

hogy a közkedvelt előadók műsoraikkal növeljék az előadások iránti érdeklődést. 

óvodások részére a második félévben Urbán Gyula ismert mesés története a Minden egér 

szereti a sajtot kelt éltre a színpadon (Fogi színháza), hogy példázza a gyermekeknek, nem az 

a fontos, hogy miben különbözünk, hanem az, hogy miben egyezünk, miben vagyunk 

hasonlóak. 

Decemberben bemutattuk a Vitéz Levente mesejátékot, a Kolompos Együttes magyar 

népmesei elemekből szőtt zenés előadását. Az együttes a várt improvizatív módon kezelte a 

zenés színházi együttlétet és a gyerekek, sőt a pedagógusok is aktív részesei és formáiéi 

voltak a műsornak. 
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Iskolások részére novemberi előadásként belevettük a bérletbe Halász Judit Kossuth-díjas és 

Jászai Mari-díjas színésznő-énekesnő koncertjét, hogy a pedagógusok egyik nagy 

kedvencének a műsorára tanítási napokon is el tudjanak jutni a szervezett 
gyermekcsoportok. 

Decemberben a Három szegény szabó/egény együttes megzenésített versekkel (A.A. Milne, 
Gazdag Erzsi, Devecseri László, József Attila, Gaál Zsuzsa, Kányádi Sándor) lépett 
gyermekközönségünk elé. 

Bérietes előadásainkon kívül április hónapban a Kösziben (április 1., eladott jegyek száma 

168 db) a Macskakirály című előadást tűztük műsorunkra, ugyancsak szervezett iskolás 
csoportok számára. A magyar népmesei elemekből szőtt vidám musicalt, kaland és 

varázslat járta át. A magával ragadó történet fülbemászó modern dalokkal volt fűszerezve, 

így élvezetes színházi élményt nyújtott. 

Térítésmentes előadások iskolai és óvodai csoportoknak 
A bérletes előadásainkon kívül ingyenes programként óvodás csoportokat hívtunk a Köszibe. 

Zsivaly utcai óvodából érkező gyerekek a Pódium Színház előadásában láthatták Nyári 

tündérkert c. új bemutatójának nyilvános főpróbáját. Amodern zenés mesejáték a gyerekek 
körében nagy sikert aratott. 

Látogatók száma: 200 fő 

2014. október hónapban iskolás csoportok részére mutattuk be a Kisunokám roppant cuki! 

"mesevers" összeállítást. Varró Dániel József Attila-díjas költő, író rímekbe szedett 

gondolatai mesevers előadásként különleges élményt jelentettek a gyermekek és a 
pedagógusok számára. 

Látogatók száma: 200 fő 

l'átszóházak: 

A gyerekeknek, családoknak szóló játszóházak és kézműves foglalkozások az elmúlt év 

folyamán is népszerűek voltak az intézményben és a szabadtéri rendezvényeinken egyaránt. 
Tavaly 11 alkalommal vehettek részt az érdeklődök ilyen jellegű szabadidős programon. 

Igen népszerűek a nagy ünnepekhez vagy szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó 
játszóházak. 

Történelmi játszóház március 15 

Résztvevők száma: 120 fő 
Halmajális kézműves játszóháza 
Résztvevők száma: 150 fő 
Szent László Napok keretében a kézműves játszóházban az ünnepkörhöz kapcsolódó 

tárgyakat készíthettek a gyermekek. 

Résztvevők: 1000 fő 

14 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2014. évi beszámolója 



Kőbányai Gyermeknap most új helyszínen és új "szereplőkkel"jelentkezett Újhegy - Mély
tó) adott otthont rendezvényünknek. A KÖD-DÖK aktivistái vállaltak szerepet az 
akadályverseny lebonyolításában. Az egzotikus témájú feladatok nagy sikert arattak. 
Résztvevők: 200 fő valamint szüleik 

Szüreti kézműves foglalkozásunkat a Csősztoronynál megrendezett, "Magyarország, 
Szeretlek!" program sorozat részeként rendeztük meg. 
Résztvevők: 150 fő 

Halloween játszóházat első ízben szerveztünk. Hatalmas siker volt, lelkesen vettek részt 
szülők, nagyszülőkés unokák a tárgykészítésben és a töklámpás faragásban. 

Az elkészült alkotásokkal a játszóház végén a Rotten biller-parkban ,,felvonulást" csináltunk. 
Résztvevők: 40 fő 

Gombóc Artúr játszóház az Advent Kőbányán program keretében szerveztük meg. 
Résztvevők száma: 20 fő 

Jeles napokhoz igazított játszóházak (farsangi és a húsvéti), családias légkörben töltött 
pillanatok voltak, mivel kialakult egy játszóházi törzsgárda. 
Résztvevők száma: 150 fő 

Kézműves szaktábor 
Résztvevők száma: 150 fő 

IV.4.·Nosztalgia Bérlet 

Intézményünk egyik zászlóshajója a Nosztalgia Színházbérletünk. Repertoárunk kialakításánál 

szem előtt tartottuk közönségünk ízlésvilágát, igyekeztünk olyan előadásokat választani, 

melyek témái közönségünk érdeklődési körébe tartozik. Nosztalgia bérletes előadásaink: 

~ 2014. február 16. Körúti Színház Katyi 

~ 2014. március 2., Budapesti Bulvárszínház Délután a legjobb, avagy aMiniszter 

félrelép 

~ 2014. április 13., Spirit Színház Szerelmek az égből 

~ 2014. április 27., Gergely Theáter Paprikás Csirke 

~ 2014. október 12., vasárnap 15.00 Budapesti Bulvárszínház Négy férfi gatyóban 

~ 2014. november 23., Hadart Művészeti Társulás Oscar 

~ 2014. december 14., Pódium Színház Char/ey Nénje 

Látogatóink száma: 3116, a hét előadás sorozatban három alkalommal teltházas közönség 
tekintette meg az előadásokat. 
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IV.S. Pódiumm;űsorok, 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. 

"Beviszlek az erdőbe" 
Május hónapban került sor Karafiáth Orsolya Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett költő és Koncz Zsuzsa Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő 
beszélgetős műsorára a Köszi színháztermében. A program során színpadoktól távol álló 
intimitás jött létre a beszéigetök között, ahol az elégedett nézőkis egy elmélyült eszmecsere 
részesei lehettek. 

Látogatók száma: 134 fő 

Frei Tamás előadása 

A számtalan díjat elnyert újságíró, műsorvezető (Joseph Pulitzer-emlékdíj, Opus-díj, 
Magyarország Legjobb Televíziós Riportere, Magyar Sajtópáholy tagja) október hónapban 

volt a vendégünk a Kösziben. A maharadzsa kávéja és egyéb egzotikus történetek című 
előadását egzotikum, kaland és izgalom jellemezte, így elvarázsolta a közönségünket. 
Látogatók száma: 219 fő 

Kanizsa József író, költő, Kőbánya díszpolgára NASZÁLYI PILLANATOK és a VARÁZSOS, 
EZERARCÚ BUDAÖRS c. könyvének bemutatóját szeptemberben rendeztük meg. Az est során 

közreműködtek: Németh Nyiba Sándor költő, többszörös olimpikon, a Cilvil Rádió 

szerkesztőriportere és Tálas Ernő, a Svéd Királyi Opera tenorja. A megnyitó után az alkotó 
és a meghívottak a közönséggel beszélgettek. 
Látogatók száma: 60 fő. 

Humorest Stand up comedy 

Az év elején dumaszínházi előadásként Somogyvári Dániel (Showder Klub humoristája) és 
Kővári Máté (Csillag Születik döntőse) műsorát mutattuk be a Kő Caféban. Fellépőink a 

humoristák új generációja közül kerültek ki, Dumaszínház tehetségkutatót (Fiatal Félőrültek 
Fesztiválja) nyertek összesen több mint tízszer. Közönségünk jól szórakozott, megérte 
hozzánk eljönni. 

Látogatók száma: 30 fő 

IV. 6. Koncerte~, zené~ rendezvények 

Filmslágerek a Tutta Forza előadásában 

A kancerten részleteket hallhattunk olyan filmekből, mint az 1492 A paradicsom 

meghódítása, a Csillagok háborúja vagy az Oroszlánkirály. A közkedvelt dallamokat 
filmvetítés is kísérte. Az előadás fogadtatása nagysikerű volt. 
Látogatók száma: 250 fő 
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"A föltámadás szomorúsága"- Hobo önálló estje 
Az Ady Endre verseiből és Fekete-Kovács Kornél zenéivel készített műsort november 

hónapban rendeztük meg. A Kossuth-díjas énekes, dalszerző, szövegíró, színész, 
előadóművész nálunk és a Nemzeti Színházban is bemutatott előadásába került szövegeket 
Ady szerelmi lírájából, történelmi, közéleti és magyarság-verseiből válogatta össze. A 

produkció kiváló visszhango! kapott az előadás végén látogatónk megtisztelő vastapssal 
zárták az estet. 

Látogatók száma: 145 fő 

Hoppál Mihály Band előadásai 
A Hoppál Mihály Band novemberben és decemberben lépett fel a Kő-Caféban. A zenekar 

előadásában és feldolgozásában elhangzottak népdalok és versek {Pilinszky János, József 

Attila), míg az általuk font zeneiszövet a swing, a jazz, a blues, a folk, a reggae, a verséneklés 

és a hiphop elemeit egyeségesítette egy sajátos és izgalmas világgá, ahol a szövegek és 

dallamok találkoztak a XXI. századi technikai lehetőségekkel, és virtuóz hangszeres játékkal. 

Látogatóink igazi zenei csemegének lehettek részesei. 
Látogatók száma: 20 fő 

Révész Sándor Nőnapi koncert 

2014-ben március 8-án adott intézményünkben kancertet Révész Sándor. 

Látogatók száma: 480 fő 

Vörös István koncert 

A 2014-es év végén tartottuk meg a Vörös István rajongóinak találkozóját. A kancerten régi 

és új rajongók egyaránt részt vettek. Pályafutásunk első leánykérése ezen a kancerten 
zajlott. 

Látogatók száma: 300 fő 

Kóborzengő Klub 
Kóborzengő klubot 2014. évben kéthetente rendeztünk a Kő-Caféban, ahol büfé mellett 

lehetett táncolni és a zenészekkel együtt énekelni. Az együttes hagyományőrzésre 

szövetkezett, így népzenénket hiteles, hangulatos és igényes módon közvetítette. A zenekar 
tagjai: 

Erdélyi- Molnár Klára- hegedű, tambura, furulya, harmonika 

Kovács Bettina - segédprímás növendék 

Németh Péter- brácsa, kontra, koboz, gardon, cimbalom, bőgő 

Kovács József- bőgő, dob, gardon. 

Alkalmak száma 2014. évben összesen 17, látogatók száma alkalmanként 20-35 fő. 

Látogatók száma: 510 fő l 17 alkalom 

Iskolai rendezvények: 

Helyet biztosítunk szalagavatóknak, iskolanapoknak, ünnepi műsoroknak, ballagásoknak, 

egyéb iskolai produkcióknak mind a két színháztermünkben. 

Az elmúlt évben közel 20 iskolai rendezvény zajlott intézményünkben, melyek többsége már 

hagyományosan itt kerül megrendezésre, pl: 
16 Szent László Gimnázium- UNESCO rendezvény, 

17 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2014. évi beszámolója 



Jf6 Zrínyi Miklós Gimnázium szalagavató ünnepség, 

Jf6 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium szalagavatója, 

Jf6 Szent László Általános Iskola ünnepi műsorai, ballagása, 

Jf6 Janikovszky Éva Általános Iskola rendezvényei 

Jf6 Pannonhalmi Béla Általános Iskola rendezvényei. 

VII. ORSZÁGOS MESEFESZTÚIÁL 

AZ ÉN MESÉM 7. 

A beérkezett meséket feltöltöttük 2014. februárjában indult mesekonyvem.com oldalra. 
A legjobb alkotásokból megjelentettük Az én mesém mesekönyv 7. kötetét 700 példányban. 
A könyveket a sok éves hagyományok alapján előrendelés formájában értékesítettük így a 
költsége nullszaldós volt. 

Mesefesztivál helyett 2014-ben egy interaktív díjkiesztót tartottunk az l-es teremben. A 
díjazottakon kívül számos "író" eljött átvenni a mesekönyvet. 

A műsort Freund Ádám (filmrendező hallgató, Színház és Filmművészeti Egyetem) ötlete 
alapján Kaló Bence (színházrendező hallgató, University of Kent) rendezte. Szereplők: Hartai 
Laura (színész, Főnix Színház), Evelyn Asiama (színész, Fővárosi Operettszínház), Meleg Gábor 
(tanár, Vörösmarty Mihály Gimnázium, drámatagozat), Kaló Bence és Buzás Kálmán. 

JV. 7. Feln,őttképzés, pályázatok~ 

pályázat címe, azonosítója kiíró beadás megvalósítás megítélt állapota 

ideje ideje támogatás 
Cseh Tamás emléknap NKA 2013.10.10. 2014.01.18. 300.000 Ft elszámolt 
3607/01285 

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 NFÜ 2013.07.20. 2013.09.27- 18.856.777 záró 
2014.12.28. elszámolás 

alatt 

Érdekeltségnövelő támogatás EMMI 2014.03. 2014.06.01 - 656.000 folyamatban 

a Kőbányai Önkormányzat adta be 

Cseh Tamás emléknap 3607/01900 NKA 2014. 09. 2015.01.24. 300.000 Ft megvalósítás 
alatt 

Pataky Nőikar salzburgi turné NKA 2014. 09. 2015.07.17-19. 300.000 Ft megvalósítás 

alatt 

Tribute park NKA 2014.03.13. - elutasítva 

Advent Kőbányán NKA 2014.04.17 - elutasítva 
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TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 A Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 
Megvalósítás: 2013.09.27-2014.12.28. 
Fenntartás: 2014.12.29.- 2019.12.28. 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 16 szakalkalmazottja tanult 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, felnőttoktató. Minden kolléga tanult 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 helyettesítette a projekt 27 hónapja alatt. 

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 
A pályázat fenntartási időszak: 2013.09.16.-2018.09.17. 

22 féle tematikájú foglalkozás megvalósítása 778 fővel, 9 együttműködő intézménnyel. 
Drámapedagógiai szakkör több csoportban, nyári táborok, zeneiskolai mesterkurzusok, 
hagyományőrző foglalkozások, karácsonyi koncert, adventi műsorok, zöld napok, népmesei 
kézműves és múzeumpedagógiai témanapok. 

A fenntartáshoz az Önkormányzat évi 1-1 millió Ft támogatást biztosított. 
A 2. projekt fenntartási jelentést az EMMI elfogadta. 

TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 
A pályázat fenntartási időszak: 2013.01.01.- 2018.01.02. 

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 a KUKK 
pedagógusainak bérjellegű kifizetéseire. 

A 2. projekt fenntartási jelentést 2015.01.18-áig kell beadni. 

:1v. 8. Tanfolyamok: 

Személyi változás történt az év elején, új kolléga vette át a tanfolyamok szervezését. Az új 
látásmódnak köszönhetően számos változás történt, mely előrevetít egy átgondolt 
programszerkezeti struktúrát. Kihasználva intézményünk sajátosságait, így ennek 

figyelembevételével átalakítottuk tanfolyami tevékenységünket. Megvizsgáltuk 
lehetőségeinket, hogy minden egyes tanfolyamnak méltó helyet kínáljunk, ezzel segítve elő a 

szakmai munkát. Az évet végigkísérő elképzelés változásokat hozott, melyek révén 
gazdaságosabb, valamint "kliensorientáltabb" lehetőségeket teremtettünk 
tanfolyamainknak. 
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Tanfolyamok a KÖRÖSIBEN 

Intézményünk életében zászlóshajóként tekintünk tanfolyamainkra. Ezek a prograrnak nem 
csak az egészségre, de a szellemre is nagy hatással vannak. A tavalyi év folyamán számos 
problémával kellett megbirkóznunk ezeket a programokat illetően. Azon tanfolyamainknál, 
melyek véget értek a képzési ciklus fényében, lezárás történt, ilyen volt a női torna, mely az 
első félévben lezárult, az oktató el is búcsúzott intézményünktőL 
Tanfolyami jellegű tevékenységünkben három csoportunknál létszámcsökkenés következett 
be: Angol tanfolyam, Zumba, Pilates (oktatónk elhagyta intézményünket, magánéleti 
okokból, ezért oktatót kerestünk, aki ugyanolyan színvonalon folytatja a munkát) 
Hastánc tanfolyamunkat az oktatóval közösen döntve megszüntettük. 
A kezdeti nehézségek az év végére megszűntek. 2014-ben a tanfolyami csoportjaink száma 5-
tel csökkent az előző évihez képest, a tanfolyamokra beiratkozottak létszáma viszont csak kis 
mértékben 18 fővel fogyott. 

Létszámnövekedés tapasztalható a Showtánc Stúdiónál, a gyakorlatias jógánál, illetve 
nagymértékű növekedés a gerinc tréningnéL 

Az intézményben évtizedek óta működő szabás-varrás, Tai-csi illetve társastánc létszáma 
szerencsé re nem csökkent jelentősen, szinte azonos az előző éviveL 

Tanfolyamok a KÖSZI-ben 

Tanfolyamok: 

Az év folyamán a jól működő "tanfolyami életben" sok változás történt. Sajnos a tavasz 
folyamán meghibásodott a kemence, me lyn ek javítása igen nagy összegbe került volna, ezért 
az intézmény ezt nem tudta felvállalni. Így megszűnt a sok éven át működő és igen népszerű 
kerámia szakkör. Reagáltunk a problémára, ezáltal új tanfolyammal bővültünk, így indult be 
szeptemberben a tűzzománc tanfolyam. 

Ovis balett tanfolyamunkat a Körösi központi épületébe helyeztük át, hiszen itt balettermi 
körülmények között lehet fejleszteni a gyermekeket. 

Az őszi tanfolyami kezdés során kiderült, nagyon csekély az érdeklődés a bábjáték, az apró 
lábak tornája és a kondicionáló női torna iránt. Megoldást keresve próbáltunk más 
alternatívát kínálni meglévő repertoárunkból vendégeink számára. Ezáltal kliens 

átrendeződés ment végbe tanfolyamaink között. 

A változások mellett sikeresen működik többi tanfolyamunk. 
A néptánc létszáma ugyan csökkent, de a beiratkozottak szinte hiányzás nélkül végzik a 

tanfolyamot, továbbra is nagyon népszerű a karate és a taek-won-do, a gyerek fitnesz, a 

hölgyek körében a vizi torna, jól működött az első félévben a jóga is, azonban a jelentős 
létszámcsökkenés miatt novemberben összevontuk a hatha jóga csoportjait a Kőrösibe. 
Igazi kuriózumként színesítik a tanfolyami palettát a kardrántás és az ikonfestő tanfolyamok, 
melyek 6-8-10 fővel kitartóan működnek évek óta. 
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Októbertől pedig egy népszerű szabadidős sportot, a kangoa-t hirdettük meg gyerekeknek, 
mely nagyon változó létszámmal működött. 

Mozdulj napunk, melyet végül Tanfolyamok napja néven hirdettünk meg, a Körösi központi 
épületében került megrendezésre. Az ingyenesen kipróbálható tanfolyamok a Köszi és a 
Körösi kínálatából egyaránt megmutatkoztak. 

IV. 9 .. Egészségmegőrző programo!< 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK 
Már hagyomány a házban, hogy évente két alkalommal, tavasszal és ősszel 

EGÉSZSÉGNAPOT szervezünk, így volt ez 2014-ben is. Ezekkel a rendezvényekkel, melyeken 

mindig friss és aktuális információkkal, tanácsokkal látjuk el az érdeklődő közönséget, 
segítettük az életminőség javulását a konkrét étrendi és életmódbeli tanácsadásokkal, 
melyekkel aktuális információkat is kaphattak az érdeklődök. 

Az őszi egészségnap egyik érdekes alkalma volt még a Halhatatlan szere/em c. előadás, mely 
az időskori szexualitást járta körbe. 

Újdonságként volt Baba-mama kuckó is, az intim beszélgetéseken a szülés előtti és utáni 

szexuális élet problémáinak megoldása került középpontba. Női egészség című előadáson a 

nőiesség, önbizalom erősítésével foglalkoztunk. 
Látogatók száma: 1300 fő. 

EGÉSZSÉGÜNK TITKAl Tóth Gábor fejlesztőmérnök tudományos, ismeretterjesztő előadásai 
is sokakat csalogattak a Kőrösibe. 

A VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁLNAK immár ötödszörre adott otthont a Körösi. 
Egészségmegőrző programjainkkal sokat tesz az intézmény az egészségtudatos gondolkodás 
kialakításáért. 

A két napos fesztivállátogatottsága ebben az évben is kiemelkedő volt, elérte a 3500 főt. 

IV. 10. Nagyrendezvény~k 

Az intézmény nagyrendezvényeinek egy része hagyományként került megrendezésre a 2014-

es évben (Cseh Tamás nap, Költészet Napja, Halmajális, Újhegyi Gyermeknap, Kőbányai Blues 

Fesztivál, Szent Mihály nap, Adventi Fesztivál) a többi pedig az önkormányzat által 

finanszírozott ünnepek és szabadidős programok, rendezvények voltak. 

Újévi koncert 

A kulturális központ és a kőbányai Tutta Forza zenekar 2011-ben rendezte meg először azt 

az újévet köszöntő koncertet, ami mára már rangos zenei kulturális eseménnyé nőtte ki 
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magát. A tehetséges fiatal zenészekből álló zenekar és vezetője Bakó Roland álmának 
megvalósulását segíti Gál Tamás karnagy és több neves szólista, produkciójukat a kőbányai 
közönség kitörő lelkesedéssel és tapssal hálálja meg minden alkalommal. 
Látogatók száma: 400 fő 

Cseh Tamás Nap Kőbányán 

A 2014-ban második 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 három kategóriában, több mint 60 pályázó jelentkezett 
és a rendezvény országos méretűvé vált. 
Látogatók száma: 400-500 fő 

Március 15. 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségünk március 14-én fáklyás 
felvonulással kezdődött, majd a Rottenbiller parkban szabadtéri táncházzal zártuk a 
programot. Március 15-én a Magyar Oltárnál tartott ünnepségen beszédet mondott dr. 
György István főpolgármester-helyettes és az ünnepi műsoron közreműködött a Válaszút 
néptáncegyüttes és Tóth Eszter népdalénekes. A megemlékezést követően táncházzal, 
kézműves foglalkozással vártuk a családokat. 
Látogatók száma: 350-400 fő 

Április 11. 11A Költészet parkja" 
A Költészet Napjának formailag szekatlan 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 résztvevő gyermekek számára. 2014-ben több mint 1000 kőbányai 
diák mondta el "jelnyelven" József Attila: Hull a levél a fáról című versét. Weisz Fanni 
modell közreműködésével. A kísérő programok színfoltja volt Varró Dániel rendhagyó 
irodalom órája és a Sebő együttes fellépése. 
Látogatók száma: 1000 fő 

Május 1. Halmajális 

Tradíció és hagyomány, hogy május l-jén Kőbánya lakossága az Óhegy parkba látogat. Nincs 
olyan kerületi lakos, aki ne tudná, hogy ezen a napon nagyon sok program várja a családokat. 
A kezdetek előtt megérkeznek a csapatok, akik a halászléfőző versenyen mérték össze 
gasztronómiai tudásukat. Programunkat májusfa kitáncolással indítottuk, melyet a Törekvés 
Néptáncegyüttes műsora fűszerezett meg. Kovácsovics Fruzsina megmozgatta a gyerkőcöket 
és szüleiket közös tánccal, énekléssel. Az ebédidőben pedig a Marching Jazz Band menetelős 
koncertje tette emlékezetessé, mely után a színpadra masírozva "átalakult" a csapat. A Papa 

Jazz Seven koncertje az igényes jazz zenével töltötte be majálisunkat. A kellemes lágy 
dallamok után artisták érkeztek hozzánk, akik számos erőművészeti elemmel tarkított 
műsorukat hozták el. A produkció a színpad előtt zárult, ahol az érdeklődök testközelből 

élhették át az "artisták világát". A késő délutánt a Kishétrét együttes gyermekkoncertje 

zárta, mely után Veres Mónika adott koncertjével vezette fel az est főfellépőjét. Rúzsa 

Magdi élő nagykoncertje zárta majálisunkat. 
Látogatók száma: 3000-4000 fő 
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Május 25. Gyereknap 

A 2014. évben is Újhegyen rendeztük meg a Gyermeknapot ingyenes szabadtéri fesztivál 

keretében. A tavalyi évben az újhegyi horgásztó adott otthont rendezvényünknek. A 

Kőbányai Diáktanáccsal együtt dolgozva egy akadályversennyel egybekötött kézműves 

foglalkozást tartottunk, miközben a színpadon folyamatosan porgo események 

szórakoztatták a kilátogatókat. Ezen a napon került sor "Az én városom Kőbánya" 

mesekönyv díjátadására. Az immár egész napos rendezvénnyel továbbra is célunk volt az 

Újhegyi Közösségi Ház megismertetése és népszerűsítése. 
Látogatók száma: 1500-2000 fő 

Június 26-29. Szent László Napok 

A rendezvénysorozat 2014-ben 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.). 
Fontos volt az is, hogy a progromok mindvégig ingyenes voltak a résztvevők számára, 

semmilyen szolgáltatásért (kivéve: vendéglátás) nem kellett fizetni a vendégeknek. 
Látogatók száma: 5000-7000 fő 

Az "Augusztus 19. Kőbányán újra szál a blues" hagyományteremtő céllal megszervezett 

programnak az Óhegy park adott helyszínt. A délután kezdődő prograrnak a magyar zenei 

élet meghatározó alakjai léptek a színpadra. A fellépők között olyan nevekkel találkozhattak 

a hozzánk kilátogatók, mint a Abaházi Group, Török Ádám és a Mini, Charley, Bábel, Deák 
Bill Band. A koncertek végén tűzijáték köszöntötte a résztvevőket. 
Látogatók száma: 5000- 6000 fő 

Augusztus 20. Szent István napi ünnepség 
Államalapításunk ünnepén a Szent István Napi megemlékezés keretében Dóczy László 
színművész, Róka Szabolcs énekmondó és barátai közreműködésével, valamint Kovács 
Róbert polgármester ünnepi beszédével méltó megemlékezésre került sor. A rossz idő miatt 

az ünnepség a Körösi Kulturális Központ aulájában került megrendezésre. 

Látogatók száma: 200- fő 

Augusztus 30. Rendvédelmi Nap 

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 

Kőbányai 11Közszolga Nap" 

A szeptember 13-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 
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Szent Mihály Nap szeptember 27. 
Részt vettünk a Szeretlek, Magyarország rendezvénysorozat pályázatán. Az egy napos 

program az Óhegy parkban két helyszínen várta az érdeklődőket. A park adott otthont a 

Jelen-lét rendezvénynek, míg a Csősztorony a szüreti mulatság helyszínéül szolgált. 

Látogatók száma: 1500 fő 

Zene világnapja október 1. 
Nagy sikerrel zajló rendezvényen sikerült Kőbánya tereit bemuzsikálni a kerületi 

intézmények együttesei, kórusai, szólistái és alkalmi formáeiéi részvételével. 2014. október 
l-jén egy időben, 17.00 órától az eredeti felhíváshoz csatlakozva hét helyszínen zajlott az 
esemény. 
Résztvevők: 150 fő, Közönség: 300 fő 

Október 23. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése hagyományosan a KÖSZI 
színháztermében kezdődött ebben az évben is. Az ünnepi beszédet követően a Válaszút 

Néptáncegyüttes előadását tekinthették meg a résztvevők. Az ünnepség végén a Liget 

sétányon a Kopjafánál koszorúztak a jelen lévők. 

Látogatók száma: 250-300 fő 

November 4. 
Az emlékezők a Kisfogház udvarán tartott ünnepségen rótták le kegyeletüket a forradalom és 

szabadságharc elesettjei és bebörtönözöttjei előtt. 
Látogatók száma: 100-150 fő 

Koccintós Néptánc Fesztivál 
Az amatőr néptánccsoport évek óta heti rendszerességgel tartja próbáit intézményünkben. 

Az október ll-én megrendezésre kerülő fesztivál a Koccintós csoport 10 éves jubileumi 

műsorában teljesedett ki. A jubileumi műsor alkalmával számos vendégfellépő színesítette a 

műsort, és "köszöntötte" a jubiláló tánccsoportot. 
Látogatók száma: 350 fő 

Advent Kőbányán 

2014. november 29. és december 24. között - folytatva a már tavaly megkezdett 

hagyományokat- került megrendezésre az Advent Kőbányán c. rendezvénysorozat. 
Advent első hétvégéjén, november 29-én, szombaton a Parafónia Zenekara adott igazi 

Örömkancertet a Fogyatékosok Világnapja alkalmából. Az est vendégei voltak Szalóki Ági és 
a Talamba Ütőegyüttes. 
T. Varga Hanna festőművész születésének 95. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílt a 

Kő-Café Galériában. A megnyitóra sokan érkeztek és fejezték ki tiszteletüket a kőbányai 
festőművészünk felé. 

December 5-én egy különleges koncerttel kedveskedtünk vendégeink számára, Orosz 

Zoltán "Csak játék" c. lemezbemutató koncertjét hallgathatták meg az érdeklődök. 

Advent második hétvégéjén Mikulás műsorral vártuk a kőbányai családokat, december 6-án 

a Pódium Színház Miku/ás bácsi bajban c. mesejátékát tekinthették meg. 
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A december 6-i 11 Gyújtsál egy gyertyát", Máté Ottilia karácsonyi koncertjére is sokan voltak 

kíváncsiak. Ugyanezen a napon a Köszi adott helyszínt a Hoppál Mihály Bond Cordobától 

fsztambulig c. előadásának. 
December 7-én a gyermekek kedvence, az Alma együttes adott teltházas koncertet. 

A Tutta Forza Zenekar december 13-án egy különleges és minden pillanatában adventi 

koncerttel örvendeztette meg a vendégeket. A koncerteket kisebb prograrnak is kísérték, 
mint a Gombóc Artúr játszóház, a Karácsonyi Ajándékkészítő foglalkozás, valamint adventi 

programjaink befejezéseként december 24-én ünnepi játszóházzal vártuk a gyermeket és 

szüleiket (Jézuskát várjuk). 
Adventi programjainkkal az egész család számára nyújtottunk kikapcsolódást, feltöltődést és 

lelki ráhangolódást a közelgő ünnepre. 
Látogatók száma: 2000 fő 

Advent Kőbányán- gyertyagyújtás a betlehemnél 
2014. november 30. Janikovszky Éva Általános Iskola- drámások előadása 
2014. december 7. JoósTamás előadása 

2014. december 14. a Mászóka óvoda előadása 
2014. december 21. Schönfeld Mátyás előadása 
Látogatók száma: 400 fő 

IV .. 11. Vi·zuáUs kultúra, kiál'lrtások 

A 2014. év fő célkitűzése: a vizuális és esztétikai nevelés, melyet intézményünk egyik 

alapfeladatának tekinti. 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 eredménye a művészeti közösségek, társaságok 

kapcsolatainak biztosítása, találkozások lehetőségének ajánlása, melynek jelentős helyszíne a 
mindenkori kiállítás-megnyitó. Kiállítótereink látogatottsága jelentős volt. 7 

Körösi 

Cseh Tamás Nap Kőbányán 2014. fotó- és videó pályázatok "akció kiállítása", valamint a 

dalszövegek és Cs. T. tanítványok gyermekrajzainak kiállítása. (január 19 -22.} 

Január 24 - február 22, Körösi Galéria, Jaschik Álmos Képzőművészeti Szakiskola, -

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK XII. című kiállítás. A kiállítás anyaga rendkívül gazdag és 
sokrétű, mindenki talált kedvére való műalkotást. 

Március 21- április 16. Körösi Galéria: "AKIT SOHA NEM ISMERTEK" MÓRICZ JÓZSEF (1923-

2006 ) festőművész kiállítása. Egy különös tanárember reneszánszot idéző, 60-as éveket 

7 
14.számú táblázat 
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ábrázoló nagyméretű táblakép sorozatát mutattuk be a nagyközönségnek. Ki emlékszik már 

a tengázó vagy snúrozó utcakölykökre, a régi városi mesterségekre, arra a kopott hangulatra, 

amely nem is olyan régen itt volt a pesti utcán? Azokat vártuk a kiállításra, akik szerették 

volna felidézni ezt a kort, melyre a 80-100 nagyméretű olajkép emlékeztet. 

Április23-május 24, Körösi Galéria: "A FALU LELKE- FOTÓK A FELEDÉS HATÁRÁRÓL" Both 
Gyula marosvásárhelyi fotós és klubtársainak kiállítása, amely különös vidékeket, elhagyott 
vagy elpusztított világot tárt a szemünk elé. A megrázó bözödi képek, a természet és 

falurombolás emlékművei, vagy az elfelejtett tudások, ismeretek mementói feketén-fehéren 

került a falra. 

Június 3 -július 4, Körösi Galéria: "AZ ELFELEDETT MÚLT SZÁZAD" címmel Rumbai István 
(1888-1974) kőbányai festőművész kiállítása lesz látható. A naturalista, realista, 
impresszionista festői világot kívánjuk közel hozni a kőbányai és budapesti kiállítás 
látogatókhoz. Bemutatunk egy életutat, hangulatokat, érzéseket a múlt század elejéről, sőt 
eredeti fotográfiákat egy festőművész és családjának életéből, aki Kőbányán a 

Tisztviselőtelepen lakott. A kiállítás alapvetően egy képzőművészeti korszakot tár elénk, 

miközben helytörténeti, várostörténeti és művészettörténeti utazás mindannyiunknak. 

Június 13 - július 4, Körgaléria: A MAGYAROS SZECESSZIÓ MESTERE, Lechner Ödön 

emlékkiállítás. A szecesszió építészetének világhírű, iskolateremtő mesterének a magyar 
szecessziós építészet megteremtőjének bemutatása, kőbányai kötődésének, téglagyárainak, 

épületeinek, filozófiájának kiállítása. 

Szeptember ll - október 4, Körösi Galéria: "IDŐTLEN IDŐ" CSÁKI GYÖNGYI képvarró 

kiállításával indítottuk az őszi évadot. A kőbányai képzőművész a 2013-as Kőbányai Képző- és 
Iparművészek biennáléjának különdíjasa. Rendkívül filozofikus művészete a PATCH WORK 

praktikumon túllépve, de alapelveit használva nagyméretű - máskor miniatűr - artisztikus 
képeket készít. A motiváló erőt Kőbányától kapja, hiszen negyven éve lakóhelye. Textil 
kollázsait - bár szövött vagy fonott alapanyagat használ - különös, hosszantartó 

előkezeléssei jeleli, díszíti. 

Október 17 - november 15, Körösi Galéria: Sipos Endre festőművész kiállítása. A 
festőművész fontos feladatának tekinti pedagógiai munkásságát, a tanárok továbbképzését. 
Az 1983-tól működő Fővárosi Rajztanári Stúdió alapítója. 1988-tól vezeti a Fővárosi Képző- és 

Iparművészeti Diákbiennálét. 1994-től alapítója és vezetője az ARTŐR művésztanár 
csoportnak. Kezdeményezője, patronálója, művészeti írója, majd 1996-tól tagja a 
Művésztanár Társaságnak. A kiállított képekben egyértelműen kimutatható mintázat az 

egyszerű geometriai konstrukcióból az elhajló terek felé mutat. 

November 4 - november 29, Körgaléria: "A világ a mi szemünkkel" címmel a Kőbányai 
Fotóklub kiállítása. Retrospektív kiállítás, mely 2014 képeit gyűjti egybe, a legjobbakat a 

legjobb kőbányai fotósoktóL 

November 25 - december 31: 11 Farkasszemmel" címmel egy foto kiállításra invitáltuk 
galériánkba. FARKAS LÁSZLÓ fotográfus életművét mutattuk be, aki egy korszakot zár és 

újabbat nyit a látogatók előtt. Az analóg fekete fehértől a digitális animációig. 
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Január 8- február 4-ig, Kő-Café Galéria: Feith Bálint fotóművész kiállítása. (Cseh Tamás Nap 
fotópályázat fődíjasa.) 

Február 5 - március 4, Kő-Café Galéria: Tímár Ibolya festőművész kiállítása. "Virágaim 
világai", gyönyörű virágcsendéletek egy lélek-kertészetben. 

Március 6 - 26, Kő-Café Galéria: Matelesi Beáta képzőművész kiállítása. "Népművészeti 
inspirációk", népi jelenetek, emlékek egy néptelen nagyváros sivatagában. 

Március 27 - április 16, Kő-Café Galéria: Papp Krisztina és Bujtor Beatrix amatőr 
képzőművészek kiállítása. 

Május7-május 30, Kő-Café Galéria: Germán Huarachi bolíviai festőművész kiállítása. 
Képein szeretett hazája, annak népe, kultúrája, tradíciói jelennek meg. Munka közben, 
lélekben szinte hazatér, de mint egy letűnt kor leszármazottja. De érzékeny más népek, más 
kultúrák hagyományai iránt is, például az észak-amerikai indiánok tradíciói is felbukkannak 
festészetében. 

Június 11- június 30, Kő-Café Galéria, "Vidéki élet, városi élet". A KISZI-Szivárvány Tanoda 
Baptista Általános Iskola éves projektbemutató kiállítása, az intézmény fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából. 

Szeptember 25 - október 14, Kő-Café Galéria: Saly Németh Mária ikonfestő kiállítása. A 
Párizsban tanult ikonfestő orosz mesterektől sajátította el a bizánci ikonfestészet alapjait. 

Október 16 - november 4, Kő-Café Galéria: A Gerje Alkotókör amatőr művészeinek 
kiállítása. 

November 6 - december 2, Kő-Café Galéria: Tarján Zsófia kiállítása. Tarján Zsófia a 
Kőbányai Zenei Stúdió volt növendéke, akit a Honeybeast zenekar énekeseként is 
ismerhetünk, most másik oldaláról mutatkozik be. A zeneelmélet órákon, tematikus 
sugallatokra, vonalak végtelen sora indult el Zsófia füzetlapjain, behálózva minden 
szabadnak tűnő felületet, míg végül megnyíltak a lélek labirintusai. 

December 3 - január 2, T. Varga Hanna emlékkiállítása születésének 95. évfordulója 
alkalmából. A nemrég elhunyt művésznő nemzetközi viszonylatban is az egyik 
legjelentősebb alkotója Kőbányának. 

Vasútmodell Kiállítás 

A megszokottaktól eltérően olyan kiállítással kedveskedtünk látogatóinknak, mely nem csak 
a szemnek, hanem a kreatív alkotó elmének is tartogatott meglepetéseket. Favonatos 
játszóházban a gyermekek, néha a szülők segítségét bevonva építhették meg a megálmodott 
"vasút pályájukat". Ezáltal elősegítve a vonatozás problematikájának megértését. 
Természetesen a kiállítás nagyobb része csak a szemnek okozott érdekességeket, hiszen a 
felépített pályák, szerelvények mindegyik eleme egy gyűjtő saját tulajdona. A financiális 
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értékeken túl az eszmei érték igen komoly tárháza mutatkozott meg áprilisi programunkon. 

Aki pedig kedvet kapott egy kis vonatozáshoz, az kellékeket vásárolhatott, melyek révén 

otthonában megépíthette a saját vasútpályáját 

Látogatók száma: 1413 fő 

IV. 12. Helytörténet 

Feladatainkat ebben az évben is munkaterv alapján végeztük. A gyűjteményi anyag 
megőrzésén túl kiemeit feladatunk volt a Kőbánya múltjáról felhalmozott ismeretek 
továbbadása, az azokhoz való hozzáférés széleskörű biztosítása. Az év folyamán az 
elhelyezési körülmények nem javultak, és mivel a belső lehetőségeket az elmúlt évben 
maximálisan kihasználtuk, az idén a szinten tartásra törekedtünk. Ebben az évben az eddig 
legaktívabb múzeumlátogató csoportok, a nyugdíjasok kisebb létszámban voltak 

látogatóink, ők azok, akik más eseményeken is a legnagyobb számban vettek részt. A kieső 
csoportokat másfelé történő nyitással, új kezdeményezésekkel próbáltuk pótolni, így 
elmondhatjuk, hogy ebben az évben látogatottság szempontjából egy erős átlagos évet 
zártunk. 

Kiemeit célunk a helyi identitástudat erősítése volt. 
Legsikeresebb, a legnagyobb körben ható tevékenységünk ebben az évben is a Kőbánya 

Kalendárium 2014 kiadványban való helytörténeti írásokkal való megjelenésünk volt. A nagy 

kiadott példányszám ellenére egész évben folyamatosan keresték a kiadványt. 

Nem könnyű azonban mindig újat mondani, egyre több kutatómunkát, utánjárást igényel az 
összeállítás, ebben jelenthet majd nagy segítséget a digitális történeti adattárhoz való 
csatlakozásunk. 

Több nagyrendezvényhez csatlakoztunk az idén is. Ezek többsége kerületi szintű volt, de 

volt közöttük budapesti, sőt országos rendezvény is. 

• Egyik állomáshelye voltunk a Kulturális Örökség Napjai országos 
rendezvénysorozatnak. 

• Részt vettünk a "Budapesti 100 éves házak" akcióban a kerületi érdekeltségű 

épületek kikutatásában. 

• A TV l Szeretlek Magyarország országos körkapcsolásos műsor egyik helyszíne 
voltunk. (Óhegy park és az alatta lévő pince) 

• A Hazajáró műsor egyik adása a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményt mutatta be. 

• A TV 10 négy adásból álló sorozatban foglalkozott Kőbánya múltjával a 
tolmácsolásunkban. 

• Arra törekedtünk, hogy a kerületi nagyrendezvényeken legyen helytörténeti 
program is, ezek legsikeresebbike volt május elsején a "hal ásás" 

• A Szt. László Napokon való nyitva tartásunk is sok résztvevőt vonzott. Ebben az 
évben is megjelentünk a központi helyszínen, most régi képekbe helyezhették be 
magukat a látogatók. 

• A Körösi Csoma Sándor emléknapon még soha annyi résztvevő nem volt, mint az 
idén. 
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• Az Autómentes Nap megrendezéséhez szakmai anyagok összeállításával járultunk 

hozzá (3 helyszín történeti bemutatása, helytörténeti TOTO összeállítása). 

• A Lechner szobor avatásához szakmai anyagat készítettünk Lechner életéről, a 
Polgármesteri Hivatallal közösen sikeres pályázaton vettünk részt (Lechner

emléktabló). Ennek realizálása még folyamatban van. 

• A Kerületi Pedagógiai Napokon első alkalommal vettünk részt előadássaL Az 

eredményességre jellemző, hogy mind az óvodapedagógusok, mind a pedagógusok 
értékeléseszerint minden szempontból a legjobb előadások egyike volt a mienk. 

• Az Országos Könyvtári Napok kerületi nyitó előadásának megtartására kért fel 
bennünket a FSZEK kőbányai fiókja. 

• Együttműködő, támogató szervezetként részt vettünk a holokausztra emlékeztető 
"botlatókövek" elhelyezését eredményező pályázatban. 

• Együttműködő szervezői voltunk a "Polgár a helyi demokráciában" kerületi 
vetélkedő helytörténeti részének. 

• A Szüreti napon (szeptember 27-én) helytörténeti előadást tartottunk a kőbányai 
szőlőmüvelés történetéről. 

• Két alkalommal írtunk felkérésre cikket a Kőbánya magazinba helytörténeti 
témában. 

• A szakmai munka gerincét ebben az évben is az óvodai-, általános iskolai és 

középiskolai csoportoknak, helyi közösségeknek, egyéni látogatóknak a 

látványtárban történő fogadása és tárlatvezetése jelentette. 

• Új helyszínként a KÖSZI-ben kerültek megtartásra a helytörténeti klub előadásai. A 

legsikeresebb (és egyben leglátogatottabb) a halottak napjához, mindenszentekhez 

kapcsolódó, a kőbányai temetőket bemutató előadás volt. Egy esetben sikerült 

vendégelőadót hívni (Drasche gyár története). 

• Előadásainkon és tárlatlátogatásainkon valamilyen szervezett formában, ebben az 

évben összesen 1740 fő vett részt. 

Rendszeres és jó a kapcsolat a FSZEK kőbányai fiókkönyvtárával, szervezésükben a már 
említetten kívül további két előadást tartottunk. 

Egyre bővülöbb a kapcsolat a KPK-val is, a Pedagógiai Napok sikerén felbuzdulva egy 
további előadás megtartására került sor szervezésükben kőbányai pedagógusoknak és két 
cikket írtunk felkérésükre lapjukba, a Katedrába. Egy alkalommal módszertani 
továbbképzést tartottak óvodapedagógusoknak gyűjteményünkben. 

A Szent László Általános Iskolával hagyományosan jó a kapcsolatunk, idén nem csak 
osztályaik jöttek tárlatlátogatásra, de tanulóik projekt nap keretében rendhagyó 
történelemórán ismerkedhettek meg kerületünk történetével ("Suliba jön a helytörténet"). 
Náluk került elsőként felállításra a Leckhner-emléktabló is. 

A Szent László Gimnáziumban először került megtartásra összevont harmadik évfolyamon 
kerülettörténeti előadás. Mivel sikeres volt, reméljük folytatódni fog ez az együttműködés. 

Kiemelkedő újítás volt, hogy a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete a kőbányai irodalomtörténet 
előadáson való megismerését követően, a helytörténeti kiállítást is meglátogatta, majd a 
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tagok lázas munkába kezdtek. Verseket, novellákat írtak, melyeket egy-egy régi tárgy 

ihletett. A Gyűjteményben került megrendezésre az az irodalmi est és "verseny" melyen ki-ki 

bemutathatta alkotását. Az egyesület idei kiadványának gerincét is az ez alkalomból született 

művek adták. Az egyesület felkérésére az előszót is mi írtuk a Kőbányai Helytörténeti 

Gyűjtemény nevében. 

• 4 alkalommal került sor előadásra az Újhegyi Közösségi Házban. 

• Fogadtuk a napközis tábori csoportokat. Előrelépés, hogy ebben az évben már 

megjelentek a nem önkormányzati szervezésű táborok is. 

• 2014-ben egy külhoni csoportot fogadtunk Balánbányáról. 

• A KISZE-vel közösen 4 alkalommal rendeztünk programot (sport és helytörténet 

egybekötve!) 

Az év során eddig nem, vagy csak kevéssé ismert helytörténeti témákat kutattunk ki és 

dolgoztunk fel: 

• Kőbánya irodalomtörténete 

• A kőbányai zsidóság története 

• A kőbányai kitelepítettek 

• A kőbányai Kossuth-serleg története 

• A kőbányai mozgóképszínházak története 

• Az Állomás u 18. sz. ház története 

• Selyemhernyó-tenyésztés kerületünkben 

• Összegyűjtésre kerültek a ll. Rákóczi Ferenchez köthető kőbányai események 

• A Petőfi család és Kőbánya kapcsolata 

• A közmunka program keretében regiszter készült a Szabadtéri téglakiállítás tégláiról 

• A családdal közösen megkezdtük a Varga Hanna festőművész életművére vonatkozó 

adatok összegyűjtését, feldolgozását. A fotók készítésében Oszvald György segít. 

• 5 szak- és egyéb tudományos dolgozat készítésében vettünk részt konzultánsként. 

• Megírtuk a Kőbánya Kalendárium 2015. helytörténettel foglakozó részeit. 

• Havi rendszerességgel újítottuk meg a "helytörténeti ablakot". Visszajeleztek 

kollégák, hogy példánk alapján már ők is készítenek hasonlót kerületükben. (Zugló). 

l. Állománymegőrzés 

• Az elmúlt években 690 filmtekercs került feldolgozásra. 

• A közmunka program keretében megkezdődött a helytörténeti könyvtárállomány 

feldolgozása. 

• A Körösiből áthozatalra került a Steer-hagyaték. Az irattári egységek elrendezése, 

megfelelő dobozba és polcrendszeri elhelyezése megtörtént. Az anyag feldolgozása 

folyamatosan történik. 
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• A Körösiben elraktározott Ungváry-gyűjtemény képeslap gyűjteményének és a 

gyűjtemény képeslaptárának feldolgozása elkezdődött, minimálisan 500 képeslaptok 

sürgős beszerzése szükséges. 

• Megoldást kell találni az új nagy értékű Zsolnay szökőkút megfelelő tárolására. A 

jelenlegi elhelyezés nem biztonságos. 

ll. Állománygyarap(tás 

• Állományunk gyarapításánál kizárólag felajánlásokra, adományokra számíthattunk. 

• Folytatódott a privátfotó gyűjtés 

• Kölcsönkérjük emlékeit! címmel a FSZEK képdigitalizációs programot indított. Az 
előkerült kőbányai képekkel - többek között - a KHGY fényképarchívumát kívánják 
bővíteni. 

IV.13.ÚjhegyiKözösségiHáz 

Az Újhegyi Közösségi Ház 2014-ben is meghatározott keretek között működött: egy 
nagyteremmel és egy L alakú kisebb teremmel. A ház otthonosabbá, barátságosabbá tétele 
volt a cél, hogy akik hozzánk járnak, jól érezzék magukat. A megnövekedett igényeket nem 

minden esetben tudjuk teljesíteni. Programjainkat két teremben tudtuk lebonyolítani. 
Délelőttönként egy-két kivételtől eltekintve ingyenes programok zajlanak. 

Az adottságaink miatt elsősorban a tanfolyamokon van a fő hangsúly. 

Taekwon-do. 

Legeredményesebb csoportunk. 2014-ben jubilált, 15 év kiegyensúlyozott munka van 
mögöttük. 

A eassandra tánccsoport is szép sikert mondhat magáénak, bár itt volt egy oktató csere, és 
minimális visszaesés is, amit a létszám és a bevétel is tükröz. A gyereknapi bemutatán 
színvonalas műsorral köszöntötték a nézőket a fiatalok. 

A harmadik legeredményesebb csoportunk a zumba táncosoké. Itt is volt oktató váltás, ami 
új lendületet vitt az órákba, ennek köszönhetően egyre többen érkeznek a lakóteleprőL 
Az oktató váltást legjobban a hip-hop táncórák érezték meg. Oktató váltásról 
gondoskodtunk, újra építjük ezen foglalkozásra járó közösséget. 
Az ovis balett évek óta kiegyensúlyozottan működik. 

A női konditorna az első félévben jól működött, de a második félévben lemorzsolódást 
jelentkezett. Újragondoltuk a tanfolyamunkat és decemberben elkezdtük az újraépítkezés. 

A pilates foglalkozások hetente egy alkalommal várják az érdeklődőket. 
A "senior gerinctorna" az első félévben eredményesen működött, de szeptembertől 
visszaesést tapasztaltunk. Ez az ingyenes hasonló struktúrájú prograrnak végett következett 
be. 
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A "kerekítő gyermek foglalkozások" nagyon nagy népszerűségnek örvendenek a kismamák 

körében. 

Új tanfolyamok indításával is próbálkoztunk, de a helyhiány miatt a megfelelő időpontot nem 
tudtuk felkínálni. 

Gyerekelőadások, egyéb rendezvények: 
2014-ben az Újhegyi lakótelepen található óvodák, általános iskolák számára kínáltunk 

matiné előadásokat. A tervezetthez képest csökkentettük az előadások számát, miután az 

iskolák szervezőivel egyeztettünk. A megtartott prograrnak értékes pillanatokat adtak a 

hozzánk ellátogató gyerekeknek. Sajnos az Újhegyi Közösségi Ház az ilyen előadásokra jelen 
pillanatban csak részben alkalmas. 

Kreatív műhely 
A Közösségi Házba járó szülőkkel közösen hoztuk létre ezt a klubot. Tapasztalataik révén 

kívánták segíteni a betérő gyerekvállalás előtt, illetve kisgyerekes szülőket. A foglalkozók 

révén a már gyakorló szülők tapasztalatait felhasználva építettük fel a programot. Interaktív 

módon, a közösségi hálón adnak kreatív tanácsot azoknak a szülőknek, akik szeretnek 
közösen alkotni a gyerekeikkel. 

)ró-olvasó" találkozók 
Kanizsa József, a tőle megszakott lelkesedéssel szervezte meg a találkozókat, melyeket főleg 
a közép-és idősebb korosztály látogatta. 

Újhegyi nyugdíjas klub 
Stabillétszámmal működik, havonta egyszer találkoznak a közösségi házban. Meghatározott, 

munkatervben rögzítettek szerint, tartalmasan telnek az összejövetelek. Az év 

legkiemelkedőbb eseménye a kalocsai kirándulás volt, amelyre pályázati pénzt is sikerült 
nyerni. 

Nyugdíjas kártyaklub 
A tagság minden héten hétfőn találkozik a Közösségi Házban. 

Angol baba-mama klub 
Változatlanul működött egész évben. 

Ezüstkorúak tornája 

A KESZE szervezésében jelentkező program a Közösségi Ház szerves része. 

A Csodafa Óvoda 
Amindennapos testneveléshez segítettük az óvodát. 

A vegyes vásárok 

A reggeli, illetve a délelőtti időszakban a szabad kapacitásunkat kihasználva vásárokat 
szerveztünk. Jelentős igény van erre a lehetőségre. 
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Terembérlet 

Számos esetben a lakótelepen élő családok a Közösségi Házban tartották családi, alkalmi 
ünnepeiket, rendezvényeiket. 

Kőbánya-Újhegyi Református Közösség 

2014 januárjában Apostagi Adorján kezdte el lerakni az alapjait az Újhegyi Közösségi Házban. 

A második felében örömhír klubot hoztak létre, szeptembertől vasárnap délelőttönként 
istentiszteletet tartottak. 

A "Cselekedjünk Alapítvány" könyvszekrénye nagyon kedvelt, folyamatosan hoznak-visznek 
a lakók könyveket, folyóiratokat, CD-ket. 

Az alapítvánnyal jó kapcsolatot ápolunk, a lakosság által felajánlott adományokat gyűjtöttük 
karácsony előtt, és továbbítottuk nekik, valamint a kerületünkben működő baptista általános 
iskolának, a lakótelepen működő családsegítő egyesületnek. 

Közvetett módon így mi is segítői lehettünk az országos "cipős doboz" akciónak. A 
Cselekedjünk Alapítvány szervezőivel megbeszéltük, hogy a gyűjtést folytatjuk, mert 

nemcsak karácsonykor, hanem húsvétkor is jól jön a segítség a rászoruló családoknak. 

Az Újhegyi lakótelepen élők hálásak voltak a gyermeknapi programokért és örömmel 

hallgatták a Zene Világnapján a színvonalas produkciókat, amelyekről az iskolák tanulói 
gondoskodtak. 

IV. 14. Táborok és üdülők8 : 

Nyári napközis tábor 

2014-ben a kőbányai általános iskolás gyerekek nyári napközis ellátását a Kőbányai 
Kulturális Központ 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 biztosítása érdekében 

áprilistól felhívásokon keresztül kerestük meg a feladat ellátására legalkalmasabb kollégákat, 
helyet biztosítva több főiskolai hallgatónak is. Az előző évhez képest sokkal többen 
jelentkeztek a táboroztatói munkára, ez válogatásra adott lehetőséget és javította a 
minőséget is. 

8 
17. szám ú táblázat 
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A gyerekek, a pedagógusok, a szülők többségi véleménye alapján összegezhető, hogy az új 

helyszínen jobb körűlmények között táborozhattak a kőbányai gyerekek az elmúlt évi 

feltételekhez képest. 

2014-ben az előző évekhez viszonyítva a táborozó gyerekek létszáma kicsit csökkent. 

Összesen 1016 általános korú gyermek vett részt a napközis táborban a kilenc hét alatt, 
melyből 502 tanuló volt 100 %-ban kedvezményezett. Ez a létszám csökkent, jelentősebben 

a teljes térítési díjat fizetök létszáma hasonló az előző évihez képest. 

100% kedvezmény 5.0% kedvezmény Fizetős Összesen 

26. hét 49 7 47 103 

27. hét 62 9 56 127 

28. hét 61 7 66 134 

29. hét 67 10 64 135 

30. hét 58 4 53 115 

31. hét 62 7 44 113 

32. hét 53 10 43 106 

33. hét 46 8 48 102 

34. hét 44 4 33 81 

502 66 454 1016 

Balatonlelle 

A balatonlellei tábor a nyári időszakban is törekszik arra, hogy az iskolákon kívül civil 
szervezetek és kőbányai egyéb közösségek is kapjanak lehetőséget táboroztatásra. 

A nagycsaládosok így 32 fővel nyaraltak idén Balatonlellén augusztus 8 és 14 között. 

A kedvezményes táborozásban összesen 851 tanuló vett részt. 

Balatonlellét továbbra is kedvelik a kőbányai iskolák, hiszen nem csak nyáron hanem a 
tavaszi és az őszi időszakban is szívesen választják erdei iskolai programjuk helyszínéül. Az 
erdei iskolai programba 245 tanuló vett részt. Az őszi időszakban az önkormányzat 
támogatásával nyugdíjasok üdültetése is zajlott (42 fő) kiegészítve a Balatonalmádi 
üdültetési programot. 

Balatonlellét továbbra is kedvelik a kőbányai iskolák, hiszen nem csak nyáron, hanem a 
tavasszal és az őszi időszakban is szívesen választják erdei iskolai programjuk helyszínéül. Az 

őszi időszakban az önkormányzat támogatásával nyugdíjasok üdültetése is zajlik, kiegészítve 
a Balatonalmádi üdültetési programot. 
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A tábort szervező Időpont jellege létszám 

Kőbányáért Egyesület Június 15-22 ig Sport ( foci ) 91 

Kőbányai DiáksportSzövetség Június 23- július 2- ig Sport 137 

Kada Mihály Általános Iskola Július 3- július 12-ig iskolai kézműves 132 

Szent László Általános Iskola Július 13- július 20-ig iskolai szabadidős 126 

H.88. Ált Isk. kórus 36 

TAMOP 3.2.11 K. Cs. S. Kőb. Kult.Közp. július 21- 28 -ig Janikovszky dráma 110 

Janikovszky Éva Általános Iskola július 29- augusztus 7 iskolai szabadidős 39 

Kőrösi Kulturális Központ július 29- augusztus 7 cseretábor 32 

Bem József Általános Iskola július 29- augusztus 7 tánctábor 32 

BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona július 29- augusztus 7 szociális ll 

Kőrösi Kulturális Központ augusztus8-14 Testvérvárosok táb. 50 

Nagycsaládosok Kőbányai Szervezete augusztus8-14 szabadidős 32 

Ifjúsági Elsősegélyt Nyújták Egyesülete augusztus8-14 közösségépítő 23 

Összesen: 851 fő 

Augusztus 14 és 28 között a Flashdance tánccsoport a Sasok Sport egyesület és a Zrínyi 
Gimnázium gólya tábora növelte a tábor kihasználtságát és nem utolsó sorban 730.000 Ft-tal 
az intézmény bevételét. 

A balatonlellei tábor nyári üzemeltetése során komoly gondok jelentkeztek elsősorban az 

un. nagyfaházban. Teljesen elhasználódott hullámpalás borítású tető állandóan beázott, a 

ház csatornarendszere folyamatosan eldugult. A vizes helységek az állandó takarítás mellett 

is kellemetlen szagot árasztanak. A faház eibentására és új korszerű, de a táborázás 

hangulatát megőrző új épület kialakítására még 2010-ben készített egy megvalósulási tervet 

a Kőbányai Vagyonkezelő. Ennek megvalósítása fontos lenne a következő évben. A nagy 
faház jelenleg 72 főnek biztosít szállást. 

Továbbra is gondot jelent a tábor elhasználódott bútorzata, melynek cseréjét szintén fontos 
lenne fokozatosan megoldani. Ezek a felújítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tábor 
továbbra is vonzó maradjon a gyerekeknek. 
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Ba latonalmádi 
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 közösségépítésre, különböző tréningekre. 

A üzemeltetés során törekedtünk arra, hogy a szállás árak és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások (strand belépő, parkolás) a piaci ár alatt legyen, ill. a jövedelmek 

függvényében differenciáltak legyenek. 

Az elő- és utószezonban idén is kőbányai nyugdíjasokat üdültettünk az önkormányzat 

támogatásával (59 fő). 
2014-ban Balatonalmádiban 516 fő üdült, összesen 2021 vendégéjszakát eltöltve. Ez több 
mint 4 millió Ft bevételt eredményezett. 

~rlóiüdUiő 
Az arlói üdülő helyzete korántsem ilyen kedvező. Az előző években már javasoltuk az üdülő 

értékesítését, de a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben ez szinte lehetetlen. Már második éve, a 

kapacitás kihasználtság érdekében megállapodást kötöttünk a Cikk EgyesületteL Ők 
elsősorban a középiskolai korosztályt tudták programjaikkal mozgósítani. 

Ebben az évben a településen végzett beruházásoknak köszönhetően három hónapon át az 
ott dolgozó munkásoknak biztosítottunk szállás lehetőséget, ez növelte a tavalyihoz képest a 

kihasználtságot és a bevételt. 

2014-ban 213 fő 568 vendégéjszakát töltött, melyből 766.800 Ft bevétel származott 

Szaktáborok 

Intézményünk egyik speciális táboroztatási formája az un. szaktábor. Ez a teljesen piaci 

alapokon működő napközis jellegű tábor a szakfoglalkozásai (úszó, kreatív és taekwondo) 
mellett a színes és izgalmas programjaival két héten keresztül versenyképes szabadidős 

tevékenységet biztosított a nyári szünetben azon családok gyermekeinek, amelyek képesek 

voltak ezek árát megfizetni. 2014-ben 134 fő vette igénybe szaktábori szolgáltatásunkat, 

amely így 300.000 Ft nyereséget eredményezett. 

Táborozóink programjai közül: Látogatás 3D-s Moziba, Tropicariumba, a Tarzan Parkba, 
Állatkertbe, a Gödöllői Királyi Kastélyba, az Orczy Kalandparkba, sétahajózás a Margitsziget 

körül, vetélkedő az uszodánkban és színjáték a KÖSZI-ben. 

Tanuszoda 

Tanuszodánk működését a 2013-ban bekövetkezett változás jelentősen befolyásolta. Nőtt a 

kötelező óraszáma a pedagógus kollégáknak a minden napos testneveléssel nőtt a gyerek 

csoportok száma. Ezzel párhuzamosan csökkent a szabadkapacitás, ugyanakkor nőtt a 

kötelező bevételünk. A Körösi több esetben bevételei terhére biztosította a tanulókkötelező 
úszásoktatásához szükséges feltételeket. 

2014-ben uszodáokban 30 osztály úszott 36 órában hetente. A maximális kihasználtság 
eredményeképpen 24 óvodás csoport 309 kisgyermekkel járt hetente úszni melyet a női 

torna (15 fő) Parafitt Egyesület (45 fő) csecsemőúszás (25 fő) egészített ki. Az uszodában 

hetente 1475 fordultak meg. Ebből 900 tanuló vett részt a kötelező úszásoktatásban. 
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Ezek az adatok az előző évhez képest csökkentek (heti 100 fővel) ami az óvodás gyerekek 

számának csökkenéséből ered, hiszen a KSC úszószakosztálya e korosztály számára 
ingyenes úszásoktatást biztosít. 

IV. 16. Információs Szaigálat 

Az intézmény információs szalgálatát továbbra is hat 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 2014-ben 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. Ez egyértelműen az intézményi összevonások 

pozitívum a. 

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, felengedés ill. nézőtéri 

ügyeletesi feladataik ellátásánál adádtak problémák egy-egy rendezvényen. Erre a következő 

évben jobban oda kell figyelnünk, elsősorban a prograrnak előtti felkészítésükkor a 

mindenkori szakmai ügyeletes által. 

IV. 17. Reklámtevékenység 

2014. év intézményi kommunikációs-mix céljainak teljesítése: 
magas kultúrát képviselő produkciók egyedi stratégiájának kialakítása, reklámozása 

fővárosi szintű rendezvények karnpányának kidolgozása, lebonyolítása 

a hatékony kommunikáció által az előny megőrzése a vonzáskörzetben és a Dél-Pesti 
régióban 

hatékony külső PR munkával kapcsolatrendszer bövítése a vállalkozói szférával, 

civilszervezetekkel, non- profit szektorral, intézményi rendszerrel partneri viszony 
erősítése 

forrásbevonási lehetőségek (szponzorok, támogatók, pályázatok által) 

középiskolás és egyetemi szegmentumok bevonása ifjúsági előadásokkal, 

koncertekkel, programokkal, rendezvényekkel, ismeretterjesztő előadásokkal 

belső PR: családbarát munkahely kialakítása 

nosztalgia és gyerek színházi bérleteink piaci pozíciójának megtartása válságbarát ár 
kialakítássa l 

a hasznos szabadidő eitöltésének kulturális promóciója (kulturális közösségi terek, 
uszoda, táborok, üdülő) 

a kultúra fogalmának kiterjesztése a mindennapi életre vonatkoztatva, jelenlegi 

fogyasztási szokások megváltoztatása: komplex családi programok összetettebb 
kommunikációs munkát igényelnek, mert jellemző 

• az élmény- és élvezetorientáció erősödése 

• az egészség- és környezettudatosság növekedése 

• a szabadidő növekedése és felértékelődése 
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a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ ismertségét és elfogadottságát 

pozicionáló igényes prezentáció elkészítése 

az intézmény honlapjának (www.korosi.org) folyamatos kezelése, frissítése és az 

igénybevevői körjelzéseialapján a szükséges korrekciók megtétele 

Eszközök, csatornák9 

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 is üzemeltetünk. 
A 2013-as évben a honlapot több mint 75 OOO látogató kereste fel.

10 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ intézményi marketingkommunikációs 
tevékenységének feladata, hogy támogassa a szakmai prograrnak céljait és segítse, hogy 
azok a tervezett időtartamon belül elérjék az általuk elvárt eredményeket. 

Intézményi Pr és Kommunikációs operatív stratégia 

A vezetőség által meghatározott prioritások figyelembevételével és jóváhagyásával ebben az 
évben is, a Munkatervhez integrálva, stratégiai szempontok figyelembevételével készült el a 
2014-es Kommunikációs-mix költségvetés és ütemterv. A tervezetthez képest is 
visszafogott, koncepciózus és racionalizált reklámköltségvetését sikerült nemcsak szinten 
tartani, hanem megtakarítást is abszolválni, azzal együtt, hogy a rendezvények minősége 
jobb lett, a jegyeladások növekedtek és az intézmény ismertsége nőtt, fővárosi szinten 
elismertté vált. 
Költségcsökkentő tényező továbbá az önkormányzati támogatás és a szponzoráció anyagi, 
vagy tárgyi, szervezői hozzájárulásaL Kedvező féléves keretszerződésekkel, hirdetési 
tarifákkal támogatásra kerültek a rendezvényköltségek. A médiával kialakított személyes jó 

kapcsolat alapján sikerült 2011. éves árakon tartani a Helyi Téma, Sugár Ledfal, Pesti Műsor 
hirdetési tarifáit, CBA- Family Center- Betűgyár, az óriásplakátok, city-ligt poszterek, tábla 
gyártási és kihelyezési költségeit. 
Népszerű programjainkkal, nagy rendezvényeinkkel bekerültünk az országos média ingyenes 
kulturális programajánlataiba. A művelődésszervezők a műsortervezésnél tekintettel voltak 
"a húzó nevekre" ismert, népszerű színészeket, előadókat, énekeseket, zenekarokat stb. 
hívtak meg. Amennyire lehetett igyekeztek a konzumkultúrát elkerülni, nem adva teret a 
külső ráhatásnak (Halász Judit, Varró Dani, Alma együttes, Révész Sándor, Másik János, Póka 
Egon, Charlie, Müller Péter, Frei Tamás, Sebő Ferenc, Korai For Ever, Tarján Zsófi, Veress 
Mónika, Hobo stb.). 
A kerületi lakosságet és vonzáskörzetet, illetve a Kőbányán dolgozó munkavállalókat 
sikerült célzottabban elérni (eddig használt és új ingyenes lehetőségekkel) 

az önkormányzati postán keresztül az óvodákon és iskolákon kívül, a bölcsődéket, 
önkormányzati intézményeket (pl. PSZK, Bárka, Kőbányai Vagyonkezelő, 

Sportközpont, Egészségház stb.) 

914. számú táblázat 15. számú táblázat 
10 

16. számú táblázat 
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a Bárka Humánszolgáltató Központ postáján keresztül a kerületi felnőtt és 

gyermekorvosi rendelőket 

diákoknak, pedagógusoknak szóló programjainknál (pl. Költészet Napja, 

Mesefesztivál) a DM leveleket küldtünk, promóciós anyaggal, a vonzáskörzetben lévő 

iskolákba, óvodákba, könyvtárakba, zeneiskolákba 

személyes kéréssel a KÖD-ön keresztül, megkereséssel nyitottunk a fővárosi 

fénntartású, de kerületben működő középiskolák felé (Magyar Gyula Kertészeti 

Szakközépiskola, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Giorgio Perlasca 

Vendéglátóipari Szakközépiskola). A vezetés jó kapcsolatot épített ki a Zrinyi Miklós 

Gimnáziummal és a Kőbányai Könnyűzenei Iskolával, Kroó György Zeneiskolával, ezzel 

is segítve programjaink népszerűsítését. 

év végi partnertalálkozót szerveztünk a klubok, körök, tanfolyamok, támogató cégek, 

civilszervezetek részvételével 

a büntetés végrehajtással szintén programokkal, kiállítás és nemzeti ünnepek 
alkalmával kerültünk kapcsolatba (az itt dolgozó kollégákat is sikerült elérnünk) 

a hatóságokkal, társadalmi- és civilszervezetekkel a prograrnak és a szabadtéri 

rendezvények által a közös munka során, személyes kapcsolatot alakítottunk ki (pl. 

Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Polgári Védelem, Kőkert, Bárka, közbiztonsági 
értekezleteken résztvevők, Kőbányai Szivárvány non-profit Kft - Idősek Otthona, 

Nagycsaládosok szervezetei, Kőbányai Diák Önkormányzat) 

Az itt kialakult partneri viszony eredménye, hogy programjaink megjelentek a Richter belső 

újságjában (4000 fő) A szponzorációs menedzseri munka eredménye az év végi Orosz Zoltán 

koncert és Electro profi - kulturális partnertalálkozói eseménye, gyermekszínházakhoz és 

programokhoz remmittenda valamint ajándékok a Drize Kiadótól (Dörmögő Dömötör, 

Garfield) 

Az intézményi carperate identity 
Az intézményi arculat formai elemeit, Kőbánya új arculatának színvilágát következetesen 

használjuk, annak ellenére, hogy ebben az évben a rendezvények tartalmához, a nyomdai 

anyagok sajátosságaihoz kellett igazítanunk. A Budapest Márka elnyerése után 

következetesen használjuk a logót, amire büszkék vagyunk. Elérése közös tartalmi munka. 

Elkészült a saját színházi szignálunk, minden koncert és színházi előadásnál, 

nagyrendezvénynél jelzi az előadás kezdetét. Zárt tv láncon a kiemeit programjainkat havi 
frissítéssei slideshow-val rendszeresen közzé tesszük a Körösi aulájában. 

A programoknál, rendezvényeknél a marketingkommunikáció tervezés szempontjai szerint 

jártunk el és következetesen követtük. Sikerült közösen kialakítanunk az önálló arculattal, 
márkával rendelkező programok, rendezvények, ismeretterjesztő előadássorozatok 

karakterét. (Egységes grafikai keret, színvilág, logó betűtípus- pl. Cseh Tamás Nap, A Magyar 
Költészet Parkja, Egészségnap, Advent Kőbányán stb.) 

Szolgáltatások reklámszervezői munkái: 

Az előző évben alacsony költségen elkészített cégtáblák felújításra szorultak. Az l-es terem 

fölött megszüntettük a molinókat, fríz táblákon hirdettünk, tárgyalások kezdődtek 
fényújságra. 
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A Körösi portálja is felújításra került a kirakat és a megállító táblák rendezettebbek, 

igényesebbek, naprakészebbek lettek. Az aula belső terében lévő információs táblákat 

szintén kiegészítettük rendbetettük. 

Új hirdetőtáblát helyeztünk el a nyugdíjasoknak, a könyvesbolt és a 33-as terem előtt. 

A Helytörténeti Gyűjtemény tematikus kiállítása rendszeres a Körösi aula belső vitrinben, a 

programoka kirakatban kerülnek hirdetésre. Külön cikkek jelentek meg a Kőbányai Hírekben 

és a "Kőbanyainfon". 

A KÖSZI homlokzatán malinóval hirdettük rendszeresen gyerekprogramjainkat, színházi és 

pódium előadásokat, koncerteket. Az aulájában LCD monitoron, ment a Körösiben is 

bemutatott slides-show. A Kő-Café asztalain kistartóban az aktuális havi kiemeit műsor. 

Az Újhegyi Közösségi Házban cityligt poszteren, külső és belső hirdetőtáblákon hirdetjük a 

programokat - a portál kialakítása pénzszűkében, de folyamatban van. Beindulás óta 

rendszeresen szerepel a műsorfüzetben, kulturális programajánlóink között a médiában, 
weblapon. 

A Balatonalmádi Üdülőbe eljuttattuk a programajánlóinkat, a középtávú cél, hogy szezon 

előtti és utáni időszakban, cégeknek ki tudjuk ajánlani képzésekre, működik a kábel TV és az 

internet, az információs pultnál van számítógép és nyomtató. 

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.11 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 felelősként-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 
képzéseken. 

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 jövőben negyedéves rendszerességgel 
tájékoztatást ad az aktuális eseményekről és a munkavállalókat érintő kérdésekről. 

ll " .. ' " ' ' .. 
KOROS! CSOMA SANDOR KOBANYAI KULTURALIS KOZPONT Szervezeti és Működési Szabályzata 201llrattár 
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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 is 

folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás. Az intézmény 2014-ben 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. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott kerületi 
közművelődési intézményeinek 2011. évi integrációját nem csak gazdasági, pénzügyi okok, 
hanem szakmai érvek is indokolták. Az összevonás és racionális gazdálkodás eredményeként 
az egykor önállóan működő kulturális intézmények kiadása arányosan csökkent, a bevétel 
pedig növekedést mutat. Az intézmény és telephelyeinek kihasználtsága és látogatottsága 
javult, a programformák száma is nőtt. Éves szinten több mint 250 OOO fő fordult meg 

intézményeinkben, 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. 

A 2014-es év következtetéseit levonva és a tapasztalatok birtokában megállapítható, hogy a 
közfeladatot ellátó kerületi közművelődési intézmény betölti funkcióját, és 
tevékenységével szolgálja a kerület polgárainak érdekeit, kulturális igényeit. 

Budapest, 2014. január 27. 
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l. táblázat 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési előirányzatai 2011-2014 

Kiadások Kiadások Bevétel Bevétel Önkormányzati 

Személyi Kiadások dologi, Kiadások fenntartó intézményi Bevételek finanszírozás 

Év juttatások Járulékok beruházási összesen finanszírozás működési Összesen mértéke% 

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 106 125 24 782 167 088 297 995 184 996 112 999 297 995 62 

2014 111010 31809 175 994 318 813 196 147 122 666 318 813 62,5 



2. táblázat 

A Kőrősi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ eredeti előirányzatai és teljesítésük 2011-2014 

Eredeti előirányzat Teljesítés 

Bevétel Bevétel Önkormányzati Bevétel Bevétel Önkormányzati 

fenntartó intézményi Bevételek finanszírozás fenntartó intézményi Bevételek finanszírozás 

Év finanszírozás működési Összesen mértéke finanszírozás működési Összesen mértéke 

2011 225 621 OOO 106 586 OOO 379 374 OOO 72 246 308 OOO 108180 OOO 354 488 OOO 77,3 

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

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

2014 196 147 OOO 122 666 OOO 318 813 OOO 62,5 253 643 OOO 124 523 OOO 378 166 OOO 67,1 
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2014. terv 

2014. tény 

Növekedés százalékban 

Szakmai bevételek és egyéb bevételek előirányzatai és teljesülésük 

2014 

Szakmai bevételek 

51076 OOO 

55 392 OOO 

108,45 
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3. táblázat 

Egyéb bevételek 

71590 OOO 

69131 OOO 

99,03 



4. táblázat 

Az intézmény 2014. évi kiadásainak alakulása e Ft-ban 

Megnevezés Teljesítés %-ban 

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatások 
lll 010 122 527 118 974 97,10 

Munkaadókat terhelő járulékok 
33 388 31737 30147 94,99 

Bérköltségek összesen 
144398 154 264 149121 96,66 

Dologi és egyéb folyó kiadások 

Készletbeszerzés 
3 257 5 585 5 585 100,00 

Kommunikációs szolgáltatások 
3110 3 855 3 855 100,00 

Szolgáltatási kiadások 128894 178 802 182 685 103,91 

Kiküldetések, reklám, 
3 500 4 385 4 385 100,00 

propaganda 
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Különféle befizetések, egyéb 34165 35 850 35 850 100,00 

dologi kiadások 

Egyéb működési célú kiadások 3 685 3 685 100,00 

Dologi és egyéb működési célú 172 926 232162 236 045 101,67 

kiadások összesen 

Működési kiadás összesen 317 324 386 426 385166 99,67 

Államháztartáson belüli tám. 
Jell. Kiadások PM visszafizetés 

Beruházási kiadások 1489 2145 1849 86,2 

Átfutó kiadások forgalma 

Tárgyévi kiadások összesen 318813 388 571 387 015 99,60 

' 
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5. táblázat 

Az intézmény 2014. évi bevételek alakulása 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-

előirányzat előirányzat ban 

Szolgáltatások ellenértéke 51076 OOO 51076 OOO 55 392 OOO 108,00 

Egyéb sajátos bevétel 

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 2 077 OOO 2 077 OOO 3 132 OOO 151,00 

Bérleti díjak bevétele 50 288 OOO 50 288 OOO 50 404 OOO 100,00 

Intézményi ellátási díjak 

Egyéb kamatbevételek 79 OOO 79 OOO 29 OOO 36,00 i 
Kiszámiázott term.szolg.Áfája 19 146 OOO 19146 OOO 15 566 OOO 8130! l l 

Intézményi működési bevétel összesen 122 666 OOO 122 666 OOO 124 523 OOO 101,51 

Intézmény finanszírozás 196147 OOO 258 350 OOO 253 643 OOO 98,18 

Támogatásértékű működési bevétel Eu-s programokra 560 OOO 560 OOO 100,00 

Támogatásértékű beruházási bevétel Eu-s programokra 

Támogatásértékű működési bevétel NKA-tól 300 OOO 300 OOO 100,00 

Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól és kp-i 1530 OOO 1530 OOO 100,00 

költségvetési szervtől 

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzattól 

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 5165 OOO 5165 OOO 100,00 

Apeh 1 % átvét 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma 

Tárgyévi bevételek összesen 318 813 OOO 388 571 OOO 385 721 OOO 99,27 
-
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Az intézményi létszám alakulása a 2014. évben: 

Engedélyezett 
foglalkoztatott létszám 

(fő) 

Tényleges, statisztikai 
átlaglétszám 2014 

Statisztikai átlaglétszám 
év végén 

Teljes munkaidős főfoglalkozású 
munkavállalók 

Részmunkaidős ny_t:~~9íj;:~sok 

Összesen: 

Teljes munkaidős 

-~I~!~~I,;:~_I_~()~~sú munkavállalók : 

Részmunkaidős munkavállaló . 

Tényleges, 
statisztikai 

átlaglétszám 2011 

2014 

48 48 

2,5 3 

o 

Az intézményi létszám alakulása 2011-2014 

Tényleges, 
statisztikai 

átlaglétszám 2012 

53 

0,8 : 

48 

Tényleges, 
statisztikai 

átlaglétszám 2013 

50,3 . 

52,3 l 
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2014 

3 

o 
48,6 

Tényleges 
statisztikai 

átlaglétszám 2014 
A'~~ """'"" WhT""N>'''"'~''' 

48 

3 

o 

6. táblázat 

Megjegyzés 

Megjegyzés 



7. táblázat 

Csoportok 
Résztvevők Foglalkozások Foglalkozások összes 

Klub típusa Klub neve száma száma összesen óraszáma az adott 
száma 

összesen az adott évben évben 

Kőbányai 
l 75 10 30 

Nyugdíjasok Klubja 

Gárdonyi Géza 
Nyugdíjas l 99 20 60 
Pedagógus Klub 

Örökzöld Nyugdíjas 
l 120 20 100 

Klub 
Nyugdíjas Kőbányai 

Nyugdíjasok 
1 60 10 30 

Érdekvédelmi 
Szervezete 

Újhegyi Nyugdíjas 
1 60 18 36 

Klub 

Harmat Nyugdíjas 
1 75 10 30 

Klub 
Nyugdíjas klub 

6 489 88 286 
összesen 

-
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8. táblázat 

Gyerekprogramok Időpontja Alkalmak száma Látogatók száma 

Csiribiri- Halász Judit koncertje 2014. február 15 l 496 

Piroska és a farkas-Pódium színház zenés mesejátéka 2014. február 14. l 164 

Piros esernyő- A Nevesincs Színház zenés mesejátéka 2014. február 25. l 129 

Vuk a kis róka - Pódium Színház zenés mesejátéka 2014. február 26. l 136 

A Maszat hegyen innen és túl- versszínházi előadás 2014. március 16. l 29 

A kis hagymafiú - Maszk Színház marionett előadása 2014. március 25. l 106 

Macskakirály 2014. április l. l 168 

Alma zenekar koncertje 2014. április 5. l 501 

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj -Fogi Színház előadása 2014. április 15. l 317 

Tititá - Novák Péter gyermekkoncertje 2014. április 15. l 130 

Gryllus Vilmos koncertje 2014. október 5. l 484 

A feltámadás szomorúsága - Hobo est 2014. november 9. l 145 

Minden egér szereti a sajtot - Fogi Színház előadása 2014. november 12. l 382 

Kezdődhet a mulatság- Halász Judit koncertje 2014. november 20. l 461 

Szerelern - Hoppál Mihály Band koncertje 2014. november 21. l 12 

Hoppál Mihály Band Jam session koncertje 2014. december 6. l 18 

Mikulás bácsi bajban- Pódium Színház előadása 2014. december 6. l 163 

Alma zenekar koncertje 2014. december 7. l 502 

Három szegény szabólegény koncertje 2014. december 10. l 177 

A kis hagymafiú története (bábelőadás) 2014. március 19. 2 153 

A kis hagymafiú története (bábelőadás) 2014. március 20. 2 280 

Meseszép délelőtt -zenés mesevetítés 2014. április 23. 2 151 

Meseszép délelőtt -zenés mesevetítés 2014. április 24. 2 288 

Répa úr és az egészség, Répa úr és az illem előadás 2014. május 27, október 17 .. 6 667 

Összesen: 33 605 9 
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9. táblázat 

Gyermekszínházi bérletek 2014 

Dátum Óvodás bérlet {Hétszínvirág) 2014. év Résztvevők száma l 

2014. február 25. Piros esernyő- A Nevesincs Színház zenés mesejátéka 
129! 

2014. március 25. A kis hagymafiú - Maszk Színház marionett előadása 1061 

2014. április 15. Nyakigláb, Csupaháj, Mátészáj-Fogi Színház előadása 3171 

2014. november 12. Minden egér szereti a sajtot- Fogi Színház előadása 3821 

2014. december 9. Vitéz Levente- Kolompos zenekar színjátéka 479 

Összesen: 14131 

Dátum ls.kolás berlet (Hetedhét) 2014~ év . __ ···· R~~ztvevőkszáma 

2014. február 26. Vuk a kis róka - Pódium Színház zenés mesejátéka 136 

2014. április 15. Tititá- Novák Péter gyermekkoncertje 130 

2014. november 20. Kezdődhet a mulatság- Halász Judit koncertje 461 

2014. december 10. Három szegény szabólegény koncertje 177 

Összesen: 904 
---
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10. . táblázat 

Játszóházak 2014. 

- ~~- -

Téma Időpont Alkalom fő 
~ 

1 Farsangi játszóház 2014.február 22. 
1 100 

r--
2 Történelmi játszóház 2014.március 15. 1 120 

r--
3 Húsvéti Játszóház 2014.április 13. 1 50 

r--
4 Majális- kézműves foglalkozás 2014.május 1. 1 150 -
5 Gyermeknapi kézműves foglalkozások 2014. május 25. 1 200 

-
6 Szent László napok kézműves foglalkozások 2014. június 28-29. 2 500 

-
Játszóház, kézműves foglalkozás 7 Magyarország, Szeretlek- szüreti játszóház 2014. szeptember 27. 1 150 

-
8 Halloween játszóház 2014.október 31. 1 40 

-
9 Kisvakond játszóház 2014.november 9. 1 12 

r--
10 Gombóc Artúr játszóháza 

r-- 2014.december 7. 1 14 

11 Ajándékkészítő foglalkozás 
r-- 2014.dec.14. 1 9 

12 Jézuskát várjuk- Karácsonyi ünnepi játszóház 
r-- 2014.dec.24. 1 10 

13 Alkotó vasárnap, kreatív műhely 9-11-ig 5 45 
r--

14 Adventi játszóház november 29. 15-19 óráig 1 25 
' 

Játszóház, kézműves foglalkozás összesen 
19 1425 
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ll. táblázat 

Nosztalgia bérlet 2014 

Nosztalgia bérlet Tavasz Bérietes nézők .i egyvásárlók Összesen 

Katy i 332 83 415 

Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép 332 99 431 

Szerelmek az égből 332 86 418 

Paprikáscsirke 332 154 486 
l 

Összesen: 1750 
--

Nosztalgia bérlet Ősz Bérietes nézők jegyvásárlók Összesen 

Négy férfi gatyában 296 170 486 

Oscar 296 113 409 

Charley nénje 296 170 486 

Összesen: 1381 
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12. táblázat 

---

Cs op. Képzés 15 év 15-29 
30-

60 év 
Alkalmak A A képzést 

Tanfolyamok 59 
.. 

száma l képzések tárgyévben 
szám megnevezése alatt év fölött 

osszesen 
év év óraszáma bef. száma 

T ÁMOP-3.2.11/10-1/KM R-

művészeti 12 
2010-0066 fenntartás: 
színjátszó, énekkar, zenekar, 

718 

irodalmi 60 778 284 568 778 

művészeti 17 
showtánc+hastánc+ovibalett+ 

206 
tűzzománc 86 26 318 1024 1056 292 

sport, erőnléti, 
36 

társastánc,zumba,női 
180 

rekreációs torna,pilates,gerinctorna 284 468 108 1040 633 1821 1000 

természetgyógyászati, 
20 gy.jóga,tai csi,hatha jóga 

ezoterikus 
272 292 564 1224 2 448 538 

egyéb 8 szabás-varrás 2 49 5 56 96 384 so 

természetgyógyászati, 
1 hatha jóga 

ezoterikus 101 10 10 33 66 

művészeti 7 
Ovis balett+Cassandra+Hip-

27 
Hop+Zumba+Hastánc 

16 11 2 56 39 39 17 

sport, erőnléti, 
Ezüst+Baba-mama+S. 

rekreációs 
12 Gerinczorna+Női 41 

kondi+Pilates+ Taekwon-do 40 47 51 179 203 159 102 

egyéb 
1 Kerekít ő 8 

8 42 30 42 

Összesen: 
114 1180 488 883 458 300 9 

3 578 6 571 2_829 
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13. táblázat 

Kiállítások 2014 

Kiállítások program neve időpontja 

Alkalmak száma Látogatók száma 

összesen összesen 

Kiállítások 
' 

'' 
' 

.' ' ··: 20 562 0 
Képző- és iparművészeti összesen 

'., 
'·> 

.·.· 
; 

Folyosó galéria l Fotó Kőbányai Fotóklub 2014 8 900 0 

Fotó összesen 8 900 0 

l 
Népművészeti összesen 

: o o .·.· 

l . ·· l' . ' ~ 
· ..... · .. 

o'; ' ... ' 

: <' <.·: .:.· .. 

Helytörténeti összesen 36 3 854 
2014 

. ,': :.·•·· -.7 '\ > \ ··• ·.· ' . .... · .. 
•••••••• •••• 

,• ·.·· .. ":' ., '·' .. :, ! •.• · " ' .•.,·· 
· .. 

' 

>, ' .·. ' ,, o o 
Műszaki, természettudományi 

összesen 
' ··.· ·. .... 

Egyéb összesen 2014 3 220 0 

Kiállítások összesen 67 206 74 
-- ------- .- -----·~-· 
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14. táblázat 

Reklám kiadványok 2014 

Reklám-propaganda kiadványok 
Címek száma 

Példány-szám 

leporelio 
5 35000 

Szórólap 
63 31500 

Meghívó 
9 2 400 

Plakát 
63 12600 

Citylight plakátok 
12 30 

Óriás plakát 
2 20 

Műsorfüzet 
6 12000 

Sugár ledfal (spot megjelenés/db) 
12 11640 

Az én mesém kiadvány 
1 700 

Kőbányai Kalendárium 
1 40 OOO 

Egyéb, nyomda, grafika 
63 126 

Összesen: 
230 116 038 
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15. táblázat 

Sajtó megjelenések 2014 

l 

TV/ Rádió megjelenés megjelenés /alkalom nézettség/ példányszám l 

A TV regionális, riport (hetente) 48 több százezer fő l 

Centrum TV két hetente riport+megjelenés 40 kb.80.000 fő 

Sajtó megjelenések példányszám ! 

Kőbányai Hírek 12 450 0 0 
Kőbányai Hírek tanfolyami Szórólap 1 45000 1 

Kőbánya Info 6 10000 
Helyi T é ma (heti lap - regionális) 5 96406 
Pesti Műsor (havonta) 12 15000 
Fidelio (havonta) 12 50000 

Bóbita (havonta) 12 30000 
Kincs (havonta) 12 15000 
Pesti Est (heti lap) 52 100000 
Erdei Iskola (katalógus) 2 300 0 
Nők lapja (heti lap) 3 300000 
Dörmögő Dö111ötör (havonta) 2 10000 
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