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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület
és a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi támogatásának
elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
2008-ban közművelődési megállapodást kötött a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési
Központ Kulturális - Szabadidő Egyesülettel (a továbbiakban Egyesület), majd 2016.
januárjában a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban:
Törekvés Kft.). A közművelődési megállapodás célja mindkét esetben a Törekvés Művelődési
Ház fenntariásának, valamint az ott folyó kulturális, művészeti tevékenységnek a segítése. Az
Önkormányzat a megállapodásban vállalta, hogy az éves költségvetésben meghatározottak
szerint támogatást nyújt a közművelődési feladatok ellátásának segítése érdekében.
A 2017. évben az Önko11nányzat 17 OOO OOO Ft összegű támogatást biztosított az Egyesület
részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2017. évi költségvetéséről ,
valamint egyes önkonnányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló
3/2017. (II. 24.) önkonnányzati rendelet 8. melléklet 32. sora terhére fenntartási és működési
költségekre. A támogatást támogatási szerződés keretében, a felhasználás és az elszámolás
módjának rögzítésével biztosította az Önkonnányzat. Az Egyesület a 2016. évi működéséről ,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó
napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezte, így a támogatás 2017. március 27én egy összegben átutalásra került.
Az Egyesület a támogatás jelentős részét (nagyságrendileg 14 OOO OOO Ft összeget) fordította
bér- és járulékfizetésre. A támogatás fennmaradó részét többek között karbantartásra, előadói
díjakra, oktatásra fordította.
A Törekvés Kft. részére 2017. évben az Önkormányzat 3 OOO OOO Ft összegű támogatást
biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2017. évi költségvetéséről,
valamint egyes önkonnányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról
szóló 3/2017. (II. 24.) önkonnányzati rendelet 8. melléklet 21. sora terhére fenntariási és
működési költségekre. A támogatást támogatási szerződés keretében, a felhasználás és az
elszámolás módjának rögzítésével biztosította az Önkormányzat.
A Törekvés Kft. a 2016. évi működéséről , vagyoni , pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti
év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe
helyezte, így a támogatás 2017. március 27-én egy összegben átutalásra került. A Törekvés Kft.
a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben rögzített feladatok ellátására fordította.
Az Egyesület és a Törekvés Kft. a támogatási szerződésben meghatározott módon és
határidőben a támogatással elszámolt. A Törekvés Művelődési Ház kerületünk nagy múltú
intézménye, az ott folyó kulturális, művészeti munkáról az Egyesület és a Törekvés Kft. 2017.

évi szakmai beszámolója részletes, átfogó tájékoztatást nyújt. Az e l őte1jesztés 2. me ll ék lete az
Egyes ül et szá ml aösszesítője és beszámolója, a 3. melléklete a Törekvés Kft. szám l aösszes í tője
és beszámolója.
A támogatás elszámo lásáró l szóló döntés a Bud apest Főváros X. kerü let Kőbánya i
Önkormányzat Képvise l ő-testü l eté n ek Szervezeti és Müködési Szabályzatáró l szó ló 31/20 11 .
(IX. 23 .) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a lapján a Hurnánszo lgá ltatási
Bizottság hatásköre.
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2017.05.08

2017.05.24

13994

11018

2017.05.10
20 17.05.18
2017 .05.23

2017 .05.10
2017.05.18
2017 .05.23

2017.05.10
2017.05. 18
2017 .05.23

2017 .05.12
20 17.05. 18
2017.05.23

21577
9070
33550

16990
7142
33550

20500

20500
58000

li

~248?4

1

8268

1

20 17.05.26

2017.05.26 2017 .05.261
1

2017.05.26 1

!

i

2017.05.291

2017.05.261

2017.05.261 2017.05. 261

2017 .05.21

2017 .05 .21

2017 .05.21 !

? M 7 J)!._~n l

?M7 _ni:..ni::!

?M7. n~ .!iQ

?n17
na
-. .. ni::............

havi bérlet

2017.05.31

2017.05.31

20 17.05. 31

2017.05.31

10500

IAranyalmazene Bt.

zenei szolg.

2017 .05.31

2017 .05. 31

2017.05.311

2017.05.31 1

15000

tev.

!:(!=:,a ~'7=1 1 t":~hnr R; 1.:"1fn 1 h.6.-l i:,t i ,fü

.

"' ·-----· ----· ---· -· --- --··

-·.;

1

2017 .05 .31

22885

---.

._.

i5000

1

BKK Zrt.

havi bériet

2017.06.0i

2017.06.0i

20i 7 .06.ü·i

20i7.06.0i

10500

60 A16700029/0550/0002

BKKZrt.

havi bérlet

2017.06.01

2017.06.01

2017.06.0i

2017.06.01

21000

16535

61

2017/1 21320

Volánbusz Zrt.

2017.06.02

2017.06.02

20'17 .06.02

20H.06.05

24900

19606

62

GU4SA6583619

Vital-Controll Kft.

ás

2017 .06 .06

2017.05.31

2017 .06 .20

2017.06.13

20000

15748

163

MD5SA30630 15

Ottinger Eszter

néptáncoktatás

2017 .06.07

2017.05.31

2017.06. 161

2017.06.081

450001

45000

Öss
zese

!helyközi bérlet

l!

1

IBKK Zrt.

előadói

Visszafizetés
összege
(fl)

1

1

228851
580001
1nnnn!
·- ·

.Gabriella
Ottinger Eszter

Felhasznált
támogatási
összeg (Ft)

1

8268

423384

1

1

Dátum: Budapest, 2017. december 15.
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szolgáltatás
megnevezése

1

65

66
67
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68

69
70
1

71
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2017 -0(011 )0007 /033343
NJ6EA621 1525

Metro Kereskedelmi
Kft.
BE-HA KFt.
BIAS Irodatechnika
Total -Print KFt.

DGS-ZC Kft.
.Praktiker
BKK Zrt.

IGU4SA6583620

lvital-Controll Kft.
1
Enem Styling Kft

!2017/148548

74 1MD5SA3337128

I határidő

1

1

tísztít ószerek

2017.06.09

öblítősze l ep

2017.06.13

fotópapír

2017.06.13
2017.06.14
2017.06.16
2017.06.16
2017.06.29

2017 .06.09
2017.06.1 3
2017.06.13
2017.06.14
2017,06.16
2017.06. 16 ,
2017.06.29

2017.07.031

2017.06.30 1 2017.07.171

toner
pendrive
mosdó
havi bérlet
!honlapkarb::intart 1
lás
síküveg javítás

•

-

f e ihasznáit

Szám!a

••

(2017.
december
15.)

rnmogarnsi
összeg (ft)

végösszeg
e (Ft}

2017.06.10

15768

124-151

2017.06.13
2017.06. 13
2017.06. 14
2017.06.1 6

2017.06. 14

7200

? 01 7

1 i::

2017.06.29

2017.06.14
2017.06.14
201?.06.rn
2017.06. 26.
2017.06.291

7500
35800

5669
7500
28189

7850

61 80

12097!
10500

9525 .
8268!

..

1

2017.07.12 1

20000!

157481

(Ft)

1

1

2017.07.04

2017 .07.04

2017.07 .07

2017 .07 .04

38367

30210

helyközi bérl et

2017.07 .05

2017.07.05

2017 .07.05

2017.07.07 Í

249001

19606

BIAS Irodatechnika

tintapatron

2017 .07.27

20H .07. 27

20 17.07.27

20 17.07 .27

15000

15000

20 17.07 .28

2017 .07.28

2017 .07.28

2017 .07.28

35000!

35000

2017.07.31

2017.07.31

2017.07.31

2017 .07 .31

24000

24000

BiAS irodatechnika

patron

76

MD5SA3337132

BIAS Irodatech nika

patron
rt v11 l d ,..,n.a

Vital-Cor.troll Kft.

Udl ILC:: f l

1

2017.08.02

ás

!

osszege

1

1

Volánbusz Zrt.

MD5SA3337130

20 17.07.31 20 17.08.1 5

20 17.08.04

20000

15748

Öss
zese

..

vosszanzetés

1

2017.06.09

-- .. ·-n~-· . ... ,

. ..

1

75

77 . GU4SA6583623

le!számoiasa!
r1zetes1 1 naK 1Ciej0

időszak)

MD5SA3337114
TOJ?-SZ-1962 112
!K2017!02294
0810/00002
0693100001

1
ILN5SA0450912

1

időpontja

1
64

I

1 Számi~ _

Számla kelte 1

1 (a támogatá s 1
aláírásától
1 e!Jes nes •
december 15éig terjedö

233058

1

Dátum: Budapest, 2017 . december 15.
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Támogatott neve, címe: Köb:inyai és Vasutas Törekvés M .K. Kulturális -Szabiididö Egyesület l lOl Budapest Könyv es iK. krt. 25.
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1

1

I

Támogatá Sors
s összege zám
(Ft)

I

Számla száma

Szám la
kibocsátója

. Termék vagy

aláírásától
december 15éig terjedö
idöszz !~}

1 szolgáltatás

megnevezése
1

!

.

78

1

79

1

2017-0/0(011 )0006/0294781 Metro Kereskedelmi

Htisztítószerek

2017-010(011 )0006/0294771 Metro Kereskedelmi ~toalett papír
80 l2017/0/0(01_1)0006/0JJ476 IMetro Kereskedelmi ~fi.fénymásoló pa~

r----

~_1201 7/1 86834

17 OOO OOO

82 1n o3 2_1 Sz024S59
83 IMD5SA5253556

84

l8i2EA283SSS4

85 12017-8

!Volánbusz Zrt.

Számi~
jeiszámolasa!

11

hatá ridő

időpontja
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I

I
L __

e: \
L _ •,v.1

J

____

lhasziiált
, fe
_,
..,.-,... -

végösszeg 1
összeg (Ft)
e (Ft)

(2017 .
december

1

Szém!a

20 17.08 .10

312891

2017.08.101 2017.08. 1012017.08 .1 0
20 17.08.1 ül 20 17.08.1 ül 20 17.08.10
- -·7---~
r "'~
í -..._ _..., .. I ...,. ,...,...,.r'lt'\i\A
.u::1.U41
;,::u f .u::,.v~1 ~v ,, .u.,,u ..
1 :.:!U1

2017.08.10
20 17.08. 10

279 151

925841

21980 1
72901

. l"'lQ
vv . "
v"
~

24900,

19506

"')f'\ ...I 7t
LV

2017.09.131
2017 .09 .25 1
2017.09.241

2017.09.30

2017.09.13 Í
2017 .09.25 1
!
2017 .09.241
2017.09 .30 I

2017.09.131
2017 .09.25 !

2017.09.18 1
2017.09 .25 !

2017 .09 .24
2017.09.301

2017 .09.25J
2017.1 0.02

;;]

!

1MDSSA3063025

IOtting_er Eszter Zsuzsltev.

88 l2017-0/0(011)0011/0480311 Metro Kft.

tisztítószerek

830001

1soooj

150001

394201

39420 ·

1

201 7.1 0.06! 2017. 10.06 120 17.10.06

200001

20000

2017.10.061 20 17.10.0612017.10.161

2017 .10.16

762501

76 250

2017.10.1 3

25798

15339

2017.10.1 21 20 17.10. 12

Öss

!----

426067

70CO

·-·a.-,·~----·-

Dátum : Budapest, 2017. december 15.
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14025220

1
1

1
2017.10.061

2017.10.121

csszege
{Ft)

1

379341
83000 1

egyen-SZnlfJélU I

S7

1
f

u ~~~.c-ca • ,,vi:.c:~

24637

1

!

u :-- ~~,,-.-<1-.:S=
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1
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2017.08.10 1 20 17.08.1012017.08.101

!helyközi bérlet
l
.
IVii!_age 4 m -90- 1
iT:me\.:.,:;;te:Keres Sz~szurke
.
!Red Velvet KFt.
!zene és müsor
!
•zeiiei
lcsák József
közreműködés 1
A.D.-Exil Bt.
rendezvény szerv
BIAS lrodatechr;ika Bltoner

I

fizetési ' r.ak ;cieje

Teljes ítés

1

SG 'M D5SA4853708
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Támogatott neve, címe: Köb:ínyai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális

- Szi1 b adidő

Egyesület l 101 Budapest Könyves iK. krt. 25.

Számia aciaia i

1

1 ~

Támogatas 1
összege Sors
(Ft)
zám

.

Számla száma

1

Számla
kibocsátója

• - · · , · -~ '

'11~;:JJ'

szolgáltatás
megnevezése

1

'

1

1 Szám :a ke i~e 1
ra támoqatás
i
Teljesítés
aláirásáiól
december 15id ő po ntja
éig te rjedő
idösz;:;k)
-

Bérköltség

17 OOO OOO

február havi készpénz kif.

90

Bacsek József nettó
február havi készpénz kif.
bér

Q'i

1 :~ 1

93

!febru ár havi készpénz kif.
1

002/2017 Otp bank

'~~~y~át~
•. . . 1
Ka,manne ne,w ber j
f\lv1 11;:":i c;::,, ;=tolk ~ n.o.HA

feb ruá r havi banki utalás

I

20 17.02 .08

2017 .02. 09

56 800

56

20 17.02 .08 20 17.január

2017. 02 .08

2017 .02.09

59 640

59 640

2017 .02 .08 20 17.január

20 17.02 .08

2017 .02 .09

45 925

45 925

2017 .02.031

25 5so l

1

1

1

l 20 17.02.081)
1
1 20 17.02.081 2017.január l 20 17.02 .08 1
20 17.02.08 20 17 januái

1

l

1

177 436 1

177 436 1

99 085

99 085

002/2017 Otp bank

február havi banki utalás

2017.02 .08 2017.január

20 17.02.08

2017 .02.08 Í

85 120

85 120

96 002/2017 Otp ban k

február havi banki utalás

Gyetvai Alfrédné
nettó bér

20 17.02.08 2017 .január

20 17.02.08

2017 .02.08

25 254

25 254

97

február havi banki uta lás

Vizi Tibor nettó bér

2017.02 .08 2017.január

20 17.02.08

2017.02. 08

11 6 109

11 6 109

20 17.02.08 1

2011 .02.oe

002/2017 Otp bank

9 8 1002120 17 Otp bank

-r

1február havi. banki. utalas
.

9 9 1002/20 17 Otp bank

februá r havi banki utalás

100 1002/2017 Otp bank

február havi banki utalás

101 002/2017 Otp bank

februá r havi banki utalás

102 002/2017 Otp bank
Öss

február ha vi banki utalás

)átum: Budapest, 2017 . december 15.

' Béres Edina nettó
bér

2017.02 .08

1

"::: ::io

Seresné Vizi
Bernadett nettó bér

20 17.02.08 2017.január

12 620 229

~~01

1

1

2011 .02.os

~~

002/20 17 Otp bank

95

!

soo l

2017 .02 .08 2017 .jan uár

bér
Tóth Józsefné nettó
február havi banki utalás
bér

1 94

1

Visszafizetés
összege
(Ft)

1

Bernei András nettó
bér
Acs György nettó
február havi készpénz kif.
bér

89

i

Számia 1
Felhaszná lt
leiszámolásál
;;:;,c,iiiio,
Fizetési
támogatási
nak ideje
végösszeg
hatá ridő
összeg (Ft)
(2017 .
e (Ft)
. december 1
15. )
1
1

2017.02.08

1
1

1

1

2017.02 .081 2017.jan uár

l

l

82 062 1

82 062 1

1

1

01. h.SZOCHO

2017.02.08 20 17. január

2017 .02 .08

2011 .02.os

01 .h. MSZ SZJA

2017 .02.08 2017 .jan uár

2017.02.08

2017.02. 08 2017.januér

2017.02.08

20 17.02 .08 2017 .január

20 17.02 .08

l

239 565

240 OOO

20 17.02.08

177 768

178 OOO

2017 .02. 08

125 768

126 OOO

2017 .02.08

87 972

88 OOO

JUl .íl .lVl::SL

Nyugdfjbizt. J.
01.h.MSZ Egbizt.és
meröp .j.

.
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Támogatott neve, címe: Köbúnyai és Vas ut:,s Törekvés M.K Kulturális -Szabadidő Egyes ület l 101 Bud apest Kö nyves K. kr t. 25.

Számla adatai
l

1amogatas

összege
(Ft)

I l
Sors
zám I

l

1

l

Szá mla
kibocsátója

Számla száma

'

!

! Számla ke!te !

1
1
1
1

(a iámogatás
aláírásától
december 15éig terjedö
idöszak)

Termék vagy
szolgáltatás
i megnevezése

Te!j esités

Fizetési

id ő pontj a

határidő

1
1

Szarnia
e1szamo1asa
nak idej e
(2016 .

i

február havi banki utalás

104 OTP Bank 002/2017

február havi banki utalás

105

j~;;cius havi készpénz
r'\ 11 1 .

!

j 107

március havi készpénz
kifiz.
jmárcius havi készpénz
i kifiz.

11081

l~:;ciuHiav; Keszpenz

106

109 OTP Bank 00 3/20 17
110 OTP Bank 003/?0 17

01.h.EHO
Bernei And rás nettó
h '
""er
Acs György nettó
bér
Bc:n. .;:,c;~ J~"-;:,c1 1n::;~i. u
;bér

..

.

, ~:~~~:·; nettó bér

2017.02.08

201 7.02. 09

3 717

4 OOO

2017 .02.08 2017 .január

2017.02.08

2017.02 .09

3 469

3 OOO

2017.03.07 2017. febr.

2017 .03.08

nRI
-- ....n-:i. . -·--·
!

56

!

1

2017.03.081

59 640 1

59 640 1

? fl i7

1 20 17.03.08 i

sool

11 331 638

56 800 !

1

1

1

20 17.03.07 ?0 17. febr.

.

1

1

2017.02.08 20 17.január

2017.03.07 2017. febr.

i

összege
(Ft)

20 17.03.08 1

20i7.03.08 1

48 850

l

1 20 17.03 .07 !201 7. febr. 120 17.03 .os !

Nyulász Etelka nettó
március havi banki utalás bér
•Tóth Józsefné nettó
március havi banki utalás lbér

1

2017 .03.081

25 560 1

48 850 1

2017.03.07 20 17. feb r.

20 17.03. 08

2017.03.08

20 17.03.07 20 í 7. febr.

20 17.03.08

20i 7.03.08 1

95 760 1

93 760

20 17.03.07 20 17. febi.

20 17.03.08

20 17.03.08

85 120 1

85 120

2017 .03.07 20 17. febr.

20 17.03.08

20 17.03.08

25 254

25 254

20 17.03.07i20 17. febr.

2017.03.08

2üi7 .03 .08 .

í 16 í09

í 16 i09

1 2017.03.081

2017 .03.08

82 062

82 062

177 436

177 436
'

112 OTP Bank 003/2017

113 OTP Bank 003/2017

március havi banki utalás Vizi Tibor netió bér

11 4 !OTP Bank 003/2017

Béres Edina nettó
márci us havi banki utalás
bér

11 5 OTP Bank 003/20 17

március havi banki utalás 02 .h.SZOCHO

2017.03.07 2017. feb r.

2017 .03.08

201 7.03.09

225 84 11

225 OOO

11 6 OTP Bank 003/20 17

március havi banki utalás

20 17.03.07 20 17. febr.

20 17.03.08

2017.03.09

165 926

166 OOO

2017.03.07120 17. febr.

l 20 17.03.08

2017.03.09

117 880

11 8 OOO

117 OTP Bank 003/2017
Öss
lzese
Dátum: Budapest, 2017. december 15.

március havi banki utalás

1

1

1

1 2017.03.07120 17. febr .

1

02.h. MSZ SZJA
02 .h.MSZ
március havi banki utalás Nyugdíjbizt. J.

1

1
1
1

25 560 1

Seresné V1z i
Bernadett nettó bér
Gyetva1 Alfrédné
március havi banki utalás
nettó bér

11 1 OTP Bank 003/2017

1

01 .h.SZJA

e (Ft)

1! 1SS..i:a 1! L.t: l tc::::i

15.)

1

17 OOO OOO 103 OTP Bank 002/2017

végösszeg
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re masznan:
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összeg (Ft)

Számla

1

1

1

1

.. /'-s.

.

.: . r ;.- -;-: ): '. ' ,-1.

· !rdt~''4'.>..

EayesureFefrro~e.

-

~~~

-~

_12sss91_1

·:.·i.....·~· .,,.., . .,.... ·:··'·~..i~::?::.'
·. ':·~.··: :~':",
.._,, ..,., •. ,
J ~, ~'" ·

;; }".' '<i;,{;;;;;i~//;'"

····--..

-···.

-~. , ,.,_

.,_ _ ,

__ - ·~-·--·-·

1
1

Támogatott neve, címe:
1

Támcg:iltás 1
;.;. ...... _..._ .. '"'

(Ft)-

Kőb{rnyai

!

1; ; ~ 1

Számla adatai

1

1

1Sm;:;

és Vasutas Törekvés M.K._ ~ulturális -Sza b:ididö Egyesükt l 101 Budapest Könyves K. krt. 25.

1

!

r;.,,i;;v;b

·
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Számla száma

!

Termék vagy

I

szoigá ltat ~s

·

kib~~s~tója

1 Számla kelte 1
1 (a támogaiás j ~ ,.
!

1 megnevezese

1

,

17000000 118 1
119
120
121

122

loTP Bank 004/2017
124 loTP Bank 004/2017
123

125 OTP Bank 004/2017

~ ~~~Ps11fP~

id-ő~~~-tj;

.

.

.

havi készpénz

1

2017.04 .05 2017. márc.

2017.04.05

2017.04. 05

56 800

56 800

2017.04.05 2017. márc.

2017.04.05

2017 .04.05

59 640

59 640

·~:~,ász i:.telka nettó!

20 17.04.0512017 . márc.

l

!április havi banki utalás

l~=:h Jozsefí.é

2017.04.05'2017 . márc.

j 2017.04.051

126 OTP Bank 004/2017

április havi banki utalás
. ..
.
.
.
apnlis havi banki utalas

127 OTPBank004/2017

áprilishavi bankiutalá s

"""'
f"\A /"\C
~UII.U'-t.Uv

l"\S/"\
UIU

....
'tO

O'"
IU

2017.04.051

2017.04.051

25 560j

?5 5601

1

2017 04.05 1

2017.04.051

177 4361

177 4361

1

4251

96 4251

1

2017.04.0sÍ

96

1

!Seresné Viz1
Bernadett nettó bér
Gyetvai Alfrédne
nettó bér

2017 .04.05 2017. márc.

2017.04.05

2017.04.05

85 120

85 120 1

2017.04.05 20 17. márc.

2017 .04.05

2017 .04.05

25 2541

25 254

2017.04.0520 17. márc.

2017 .04.05

2017.04.05

116109

116109

2017.04.05 2017. márc.

2017 .04 .05

20 17.04.05

82 062

82 062

1

1

128 OTP Bank 004/2017

április havi banki utalás

129 OTP Bank 004/2017

ápíi!is havi banki utalás

o3 .h .SZOCHO

2017.04.05 2017 . márc.

2017.04.05

2017 .04.05

221 181

222 OOO

130 OTP Bank 004/2017

ápriiis havi banki utalás

2017.04.05 2017. márc.

2017.04.05

20 17.04.05

159 599

159 OOO

131 OTPBank004í2017

2017.04.052017.márc.

2017 .04.05

2017.04.05

113662

113000

132 OTP Bank 004/2017

áprilishavibanki utalás
. .. , .
.
.
apnlls navi banki utalas

03.h. MSZ SZJA
03.h.MSZ
Nyugdijbizt.J.
03.h.MSZ Egbizt.és
meröp.j .

2017.04.05 2017. márc.

2017.04.05

2017.04.05

82 950

83 OOO

.~33 OTP Bank 004/2017

április havi banki utalás

03.h.SZJA

2017.04.05 2017. márc.

2017.04.05

2017 .04.05

3 717

4 OOO

70C!O

1

!

ViziTibornettóbér
Béres t::din2 nettó
bér

Oss

1

1
1

•

j'

2017.04 .0512017. márc.

48

2-~~
-· -VI/.V't.ll;)
1

--z;t)~-

1

:
85000

.

ne:~~:3,~o
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u
Vii . ma11_;.

;;Gttó 1

e,

W 11 ~ ~ 4 Q I l ~-1'..'w~
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végötF:~eg

2017.03.09

lápriiis havi banki utalás

havi készpénz

"(;~;;,i--

~

2017.03.08

;l<ifiz

havi készpénz

lé"'C~~~

~:::i~t•u'"'ii :!l':-~ r:;;

2017.03.072017.febí.

Bernei András nettó
bér
Acs György nettó
bér
IBacsek József nettó
b'·
e,
Nagymate
Kálmánné nettó bér

havi készpénz

-";:,:V

\/;.,..,..,,.._., r,,..,,,,,f,,.."" 1

FeU,~szr.á~t

Számla
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b
_ce~ er
15,J

időszak)

02.h.MSZ Egbizt.és
marciushavibankiutalasmeröp .j.
április
kifiz.
április
kifiz.
április
kifiz.
április

1

~~;;;i;ő

,

.

L
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éig teíjedö

1

1
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,
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1

1
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Támogatott neve, címe: l<Cöb:\nyai és Vasut,1s Törekvj~ M. K.. !_(ulturális

- Szabadidő

e!- ... ..:. .......,.~ .-.

Egyesület !101 Budapest Könyves K. krt. 25.
1

,.. ....,1"6,.-.:

~ La 1aua auc:n.a:u

Támogatás 1
összege
(Ft\

1s~rs

Számla száma

7::>m

1--· .. ,

17 OOO OOO 134

Számla
~,
........... _,_
1.-,h..,.,-c::::it-ni,:,

1

____

1

'

Termék vagy
szolgáltatás
megnevezése

1

i

;

Felhasznált
Számla
támogatás i
végösszeg
' összeg (Ft)
e (Ft)

e!számolésá
nak ideje

Teljes ítés
Fizetési
iri~pnatj• , h•füWi

,-

t?n"'lt
..... ' ' .

december
15.)

idősza k)

Visszafizetés
összege
(Ft)

1

április havi banki utalás
03.h.EHO
május havi készpénz
kifiz.
május havi készpénz
kifiz.

135
..)0
1"'"

11371
l 138 j
1

Számla !,eite
(a támogatás
aláírásától
december 15éig terj edő

--,

~--.:..--;
~
\J'.C.CU !lilCi

1

139 OTP Bank 005i20 17
140 OTP Bank 005/20 17

-
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1111CIJU.;:; 11c-v1 r,v
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kifiz.
május havi banki utalás

!

!május havi banki utalás

141 OTP Bank 005/20 17

május havi banki uta lás

142 OTP Bank 005/20 17

május havi banki utalás

143 10TP Bank 005í20 17

május havi banki utalás

144 OTP Bank 005/20 17

május havi banki utalás

145 OTP Bank 005/20 17

május havi banki utalás

20 17.04.05 2017 . márc.
201 7.05.08 2017. ápr.

2
~: nettó bér
1Nyulász Éte1Ka n~ttó
bér
T oth Jozsefné netto
bér
1Seresne Vizi
Bernadett nettó bér
IGyetva1 Altréd ne
nettó bér

l~!~I~

2017 .04.05

2017.04.05

2017 .05.08

20 17.05 .08

1

2017.05.08 2017. ápr.

I 2017.05 .08

20 17.05.08 2017. ápi.

I 20 17.05.08

20 17.05.08 2017. ápr.

2017 .05. 08

20 17.05.08 2017. ápr.

20 17.05.08

: Harc:::oli' !A7c~f noHn

bér

kifiz.
I,.........;;, ,,..

Bernei András nettó
bér
Acs György netto
bér

5 452

5 OOO

56 800

ss sool

59 6401

59 640

2017 .05.081

52 400

52 400

1
1
1

2017 .05 .08

25 560

25 560

1

2017.05.081

177 436

177 436

2017.05.081

105 735

105 735

1

2017.05.08 I
1

1

1

1

'

20 17.05.081 2017. ápr.

2017.05 .08

2017 .05.08 2017. ápr.

20 17.05.08

2017 .05.08

85 120

85 120

2017.05 .08 2017. ápr.

20 17.05.08

20 17.05.08

25 254

25 254

Vizi Tiboí nettó bér
Seres Edina nettó
bér

20í7.05.08 2017. ápr.

2017 .05.08

20 í7 .05.08 i

2017.05.08 12017. ápr.

2017 .05.08

2017.05. 08

04.h. SZOCHO

20 17.05.08 2017. ápr.

20 17.05.081

2017 .05.10

a

A

r,

A

"91

82 062

82 062

225 62 1

225 OOO

Öss
zese

1016116

Dátum: Budapest, 2017. december 15.
Egyesület elnöke__ _

,,,.,

_

,<""'e __

___.:.-.,

,t f~I
'v

'

:·.~~ (~:- !\: ·~··.

.'...~ '· ,'!:·;• : it:-;
. .·..~,.-. . . _
:",

.T. ~ ;:·,-!,.:.··
......

~(,_·-~:::.;°? ::2 -- \=-;zé.O~:c=crö :~:;;~2:!.~~
:..:..- ?. f.~·:·v.;.) ?.:á.:i:á:: k:-:. 15.

~. ::. ~t~ ... r:/··

1
1

116 109

1 10 IU

1

a sn 10sl

:-::'.:·.i;: :·.1:-:-:-::c(f~)tc~~- k .::. h~i

. ;)·,n~~ i -2-42

1

Támogatott neve, címe: Köi.ninyi!i és V1m1tas T örekvés M.K Ku!ttmíiis -Szllb:iclidö iEgyesüie r; gJO _[ Bud}lpest Könyves K krt. 25.

Számla adatai
Támoaatás

l

,

1

ö ssz~ae

1~~r~ 1

(Ft)

zá m

Számia száma

. Számla kelte 1

Termek vagy 1 (a ta m_og_at_á s 1
--Q;;~~~~~c;_
szolgáltatás
dece mber 15id ő pontja
megnevezése
éig te rj edő

~ -.:.- 1'!:a.c"e--s~~~=

i

1

Go1Ga1 1 C, .:) ~

kibocsátója

~V I

. -·J-~ ..-~

.- ~.,9f9c;
1

f

I IL-'- '- ""'-" '

-··:-~~~
.:~J!
~
:~·:~~'u~~-~~

hatá ridő

i d ő sz ak)
l

1

17 OOO OOO 146

Számla

végösszeg
e (Ft}

(20í 7.
december
1. ~- .,\

Fefüaszíiáit

Visszafizetés

ö-.;
- --~ i. .;.. ~;
li.Q IIIV:::,Ql~Q ;;::U

v ;:,:.:,.~i;;:~~

összeg (Ft)

(Ft)

~

....... . . .

~---

l
'

1
1

1

!május havi banki uta lás

OTP Bank 005/20 17

04.h. MSZ SZJA
04.h.MSZ
Nyugdíjbizt. J.
04.h.MSZ Egbizt.és
meröp.j.

147 OTP Bank 005/2017

május havi banki utalás

148 OTP Bank 005/20 17

május havi banki utalás

149 loTP Bank 005/20 17

május havi banki utalás

la4 .h.SZJA

máius
havi banki c1talás
•

L.. -··-

150 OTP Bank 005í2017

l 1s1

j!ú~ius havi készpénz
K ITI Z .

június havi készpénz
kifiz .
június havi készpénz
kifiz.
június havi készpénz
kifiz.

152

153
154

155 OTP Bank 006/2017

június havi banki utalás

156 OTP Bank 006/201 7

június havi banki utalás

j 1s1

IIC:H\. 3Ut;;::Jl;:'

lo TP Bank006/2017

június havi banki utalás

j V"l .íl. t: HU

2017.05 .08 2017. ápr.

2017.05.08

201 7. 05. 101

162 626

163 OOO

2017.05 .08 20 17. ápr.

2017.05.08

2017.05. 10

115 680

116 OOO

20 17.05.08 20 17. ápr.

20 17.05 .08

20 17. 05. 10

84 387

84 OOO

201 7.05 .08 2017 . ápr.

lI 2017.05.08
1
______ _J

.:v

1 iU l / .Uo.Utíj

2017 .05. 101

j 2017 .05.08 12017 . ápr.

Bernei András nettó 1
oer
I L V I / . U O.VO
!Acs Gvöra v netto
l bér · - ·
20 17.06.08
Bacsek Jozset nettó
bér
2017 .06.08
Nagymáté
1
Kálmánné nettó bér
20 17.06 .08
Nyulász Etelka nettó
bér
2017.06 .08
T oth Jozsefné nettó
bér
2017 .06 .08
Seresné Vizi
Bern adett nettó bér
20 17.06 .08
•

•

l"'\ r'I; .,,. - ;

,... ,...

,...,...

20 '1 7. m áj .

lI ~-,-~-.<'. U 1 / .UO . Uö

.... l'\ A -,,

Ar

A I"\ '

i ; , U O. iUj

!

2űi7 . ó6 . 07

3

7, 11 71 11

1

S 452 j

7 939 820

4 oool
G oool

56 800

56 800

59 64 0

59 640

!

1

20 17. máj.

2017.06.08

2017 .os .01

I
!

2017.06.08 1

20 17.06 .071

48 010

48 010

20 17. mái.

20 17.06.08

2017.06.07

25 560

25 $60

20 17. máj .

2017.06.08

20 17.06.08 '
1

177 436

177 436

20 17. máj .

. 2017.06.08

2017 .06.08 1

111 720

111 720

2017 . máj .

20 17.06 .08

2017.06.08 1

85 120

851 20

Öss
937286
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Támogatott neve, címe: Köb:inyai és Vas!.ltas Törekvés M.!(. _Kultu.á!is -Sz:ibadidö Egyesü let l 10i !Budapest Könyves K krt. 25.
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Támogatás
összege
(Ft)

Szám!a ~.o!te

!

..,. _ __ ..:. ,, .. - -··

Sors

Számla
kibocsátója

Számla száma

zá m

1

1

17 OOO OOO 158

június havi banki utalás

OTP Bank 006/20 17

159 OTP Bank 006/2017

160
161

lorP

Bank 006/2017

i

·orP Bank 006/201 7

1 162 OTP Bank 006/2017

•

! . --

június havi banki utalás
ljúnius havi banki utalás
!jú nius havi banki utalás

l
ljún ius havi banki utalás

•
l

IOTP Bank 006/20 17

!június havi banki utalás

164 loTP Bank 006/20 17

június havi banki utalás

165 OTP Bank 006/20 17

jún ius havi banki utalás

166 OTP Bank 006/20 17

június havi banki utalás

1163

1671
168
169 I

-·

E ~RJ!!~ V i"\ l!'!:7!.~ f-!

1 szolgáltatás
1 megnevezése

f

Számla 1
elszámoiásá ~.,.:-,..._ 1....
nak ideje
VE
~g
(2017 .
december
'
15.)

f

!

Vizi Tibor nettó bér
Edina nettó
bér

20 17.06.08 2017. máj.

2017.06 .08

2017.06.08

23 634

23 634

20 17.06.08 2017. máj.

20 17.06.08

2017 .06.08

116 109

116 109

2017.06. 08 2017 . mái.

l 2017.06.08 1

2017.06.081

82 062

82 062

· 2017.06.08.2017. máj.

20 i 7.06.08 j

2017.05 .0 8

244 2i9 i

244 OOO

20 17.06.08 2017. máj .

l
1
1 20 17.06.08!

2017.06 .08

2017.06.08 2017. máj.

1
2017.06.0S I

2017.06.08

182 854 !
!
129 1661

1Béres

05.h.SZOCHO
05 .h. MSZ SZJA
05.h.MSZ
INyugdíjbizt. J.
í05.h.MSZ Egbizt.és
meröp.j.

Felhasznált
támogatási
összeg (Ft)

h atá ridő

1

Fizetési

1
Gyetvai Alfrédné
nettó bér

!

!a tám oa atás 1
'
._.
:
Teijes ités
aláírásától
december 15időpontja
éig te rjed ö
idöszak)

1

l

1

l 2017.06.08

2017.06.08 2017. máj .

~.&:..Clta~=c

(Ft)

.

201 7.06.081

97 748 1

6 892 650

1

183 OOO

1
!

129 OOO

1

l

98

1
1

0001

05.h .SZJA

2017.06.08 2017. máj.

20 17.06.081

2017 .06.08

3 7171

4 OOO

05.h.EHO

2017.06 .08 2017. máj.

2017 .06.08

2017 .06.08

5 452

S OOO

2017.07 .08 2017. jún .

2017 .07 .08

20 17.07.07

56 800

56 800

2017.07.08 2017. jún.

20 17.07 .08

20'17 .07 .0 7 ·

59 640 1

59 640 ·

20 17.07 .08 2017. jún.

20 17.07.08

2017.07. 07

45 925

45 925

Bernei And rás nettó
július havi készpénz kifiz.
bér
Acs György nettó
július havi készpénz kifiz. bé;
Bacsek József nettó
jú!ius havi készpénz kifiz.
bér

. i!

Visszafizetés
összege

Öss
1047170
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Támogatott neve, dme:
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1 megnevezése
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- ·, - - · .. - -

időpontja

december 15éig terjedö
idősza k)

július havi készpénz kifiz. Nagymáté
Kálmánné nettó bér
i:Szaoó Károly nettó
július havi készpénz kifiz. bér
Nyulász Etelka nettó
július havi banki utalás
bér
ljúlius havi banki utalás

175
. -

Számla kelte
(a tám.og_aiás 1

Termék vagy
1

1

IToth Józsefné nettó I

__ .,_,:.._ ~
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I haí:áridö
1
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Köznevelési és Civ ilkapcso lati Osztá ly
Kálmánné Szabó Judit Úrhölgy részére

Tisztelt Kálmánné Szabó Judit Úrhölgy !
Mellékelten meglcüldjülc a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS lVLIC Kulturális-S zabadidő Egyesület
és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 2017. március 16-én a Kőbányai
Önkormányzat a közművelődésről szóló 1997. évi CLX Törvény 79.§ alapján és az Önkormányzat
3/2017.(II.24.) rendelete alapján egyes közművelődési fe ladatok ellátására kötött megállapodás
teljesítéséhez tartozó 2017. évi pénzügyi bizonylatok listáját, és az éves munkáról szóló beszámolót,
ké1:jük testület elé te1jesztését.
Az elszámolás bizonylatai az éves 17.000.000.- Ft támogatási keretet foglalja magába, föd i le.

Köszönjük a támogatást és bízunk abban, hogy ajövöben is segítik a TÖRI-KE tevéken ységét.
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Versenylánc - hajtós edzés résztvevőinek egy csoportja
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IV.
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A TÖREKVÉS tulajdonosa 2014. június 19 óta a magyar állam - kezelője az MNV
Zrt. A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület
illetve elődei /1888 óta/ ugyanazon a helyen, ugyanazon épületet 129. éve használja
és használta. Szűkös anyagi keretek között próbál fennmaradni, és terjeszteni az
általa tanult, megismert kultúrát, népi hagyományokat, táncokat, dalokat,
népszokásokat.

A TÖREKVÉS a közművelődési munkaprogramban rögzített éves előirányzatát
sikeresen teljesítette. Figyelembe véve az intézmény sajátosságait, KÖBÁNYÁN
betöltött helyét, szerepét, lehetőségeihez képest igyekezett barátságos, meghitt, és
kulturált környezetet biztosítani rendezvényeihez és csoportjai működéséhez. Tárgyi
feltételeik változatlansága mellett különböző átszervezési és karbantartás-felújítási
megoldásokkal emelte a szolgáltatások minőségét.

I. Művészeti csoportok-körök rövid összefoglalóia, ismertetője
1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes

2017. évben is rendszeres volt a bemutatkozás a színpadi, pódiumi fellépés. Az
együttes továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a KÖBÁNYAI önkormányzat által
szervezet műsorokat, ill. felkéréseket, hiszen csoportjainak tagjai és persze maga az
együttes is ezer szállal kötődik
Budapesthez, Kőbányához.
Művelődési Házunk 3 fesztiválnak
adott otthont 2017-ban.
- Szent László Nemzetközi Folklór
Fesztivál (Lengyelek, Litvánok)
Budapest Open Intemational
Folklór Fesztivál (Horvátországból;
Görögországból;
Lettországból,
Dél-Amerikát Argentínai együttes
képviselte)
érkeztek és a
bemutatkozott résztvevők /több mint 250 fő sokasága / nagy sikert arattak.
2. Törekvés Hagyományőrző csoport, Törekvés Manninger csoport
Az idősebb korosztályt foglalkoztató tánccsoport több mint 30 tagjával közvetíti a
kultúrát városszerte. Heti próbájuknak, töretlen lelkesedésüknek valamint
kitartásuknak
köszönhetően

idén

IS

eredményesen
szerepeltek.
Például:
Kisszékely
Aratóünnep,
Kőbányai

Ki-

Mit Tud?
(Kőbányai Ki-Mit-Tud?győztes

2017.)
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3. TÖRI-Goldance Táncsport
A Táncsport a hét 7 napján tart foglalkozást a Törekvés Művelődési Központban. A
versenytánc képzésen kívül salsa és west coast swing képzés is zajlik. Az előzőekből is
kitűnik, hogy intézményünk: kiemelten kezeli a mozgáskultúra minden formáját, hiszen
egészség megőrző szerepe nemcsak fizikailag,
hanem a közösség miatt, mentálisan is jelentős.

(Töri-Goldance „Hajtós" edzés résztvevők egy csoportja, 2017. október 31.)

4. Kézműves foglalkozások
A 2017-os évben is megtartottuk kézműves foglalkozásainkat, amely a régi magyar
kézműves hagyományokat ismertetik meg kicsikkel és nagyokkal egyaránt.
A legkisebbek számára játszósarok áll rendelkezésre, ahol készségfejlesztő játékok
segítik a hasznos időtöltést, amíg a nagyobb testvérek a táncórákon vesznek részt.
5. Bélyeggyűjtő kör
Tagjai általában negyedévente találkoztak, és vásárolták korlátozott számban a
megjelenő újdonságokat és lelkesen cserélgették gyűjteményeik fölös darabjait.
6. Törekvés Természetjáró Klub
1909-ben alapították a lelkes természetjárók. Túravezető szervezi a keddi, szerdai,
szombati napokon a túrákat, a hétvégi kirándulásokat az év elején összeállított
túraprogramok alapján.
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7. Törekvés Nyugdíjas klubok
A már hagyományosnak tekinthető három klub formátum működik a ház falai
között, innen szervezik a múzeumlátogatásokat és ismeretterjesztő előadásokat és ez
mellett számos kirándulást.
Az egészség megőrzése is nagy hangsúlyt kapott összejöveteleiken. Klubnapjaikat
szerdán és csütörtökön tartják, ahol megemlékeztek többek között az Anyák napjáról,
Nőnapról, Idősek világnapjáról, Trianonról stb.
2017-ban is megrendezésre került a Törekvés Nyugdíjasklub szervezésében az
Országos Nyugdíjas Klubvezetők Találkozója.

8. Törekvés Dalkör

A Törekvés Dalkör országszerte szórakoztatja az igényes muzsikára vágyó közönséget.
Tagjainak jelenlegi létszáma közel 40 fü. A foglalkozásokat hétfó és keddi napokon
tartják.
Tanulnak, előadnak örökzöld dalokat, operetteket, sanzonokat, magyar nótákat, kinek
melyik műfaj áll jól. Sajnos 201 7. májusában eltávozott vezetőjük Kerekes Katalin.

9. Törekvés Sakk-klub
A sakk klubot több mint 40 játékos látogatja egy-egy alkalommal a klubnapokon.
Bemei András FIDE mester tartja a foglalkozásokat.
Együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai önkormányzattal és
a TÖREKVÉS SE-vel, a Törekvés Művelődési Központban bonyolítják a
Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokságot.
Már 34 éve megrendezik a 60 éven felüliek villám sakk versenyét, általában 100 fő
feletti létszám mellett a TÖRI Sakk verseny az ország legnépszerűbb idősek sakk
találkozója.
10. Hastánc
Heti egy alaklommal (csütörtök esténként) a keleti táncok - a hastánc - fortélyait
sajátíthatják el érdeklődőink. A tánc, amely kortól és súlytól függetlenül csábítja a
mozogni vágyókat. ,,Táncolj, mintha senki sem látna" jeligével indultak óráink kezdők
és természetesen haladók számára is.

Etka-jóga
A Törekvés Művelődési Központban folytatódott idén is az oktatás, melyet
gyakorlott Etka-jóga oktató tartott. Ismertette az erőgyűjtő és erőfejlesztő módszer
lényegét és megtanította a résztvevőket a helyes testtartásra, légzésre és mozgásra.
Átlagos létszám a foglalkozásokon 12 fó. Sajnos az oktató 2017. novemberében
kiesett a rendszerből, így újra kell indítani a foglalkozásokat.
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11. Egyéb közművelődési programok:
Intézményünk számos egyéb keresztelők, névnapok, kisebbségi összejövetelek,
olyan közművelődési és közösségi programot valósított meg, mely nem köthető
konkrétan egyetlen csoporthoz sem, hiszen a környezetünkben élő lakosság
igényeihez illetve az nemzeti és egyéb ünnepekhez, alkalmakhoz köthetőek.
Romák Reménysége Jézus Egyesület
képviselő:

Horváth Ottó
Evangélium terjesztése a roma emberek között Isten igéjének útján, a Biblia
tanításának segítségével, a roma emberek felzárkóztatása a többségi társadalomhoz.
Drogprevenció.
12. TMK Színpad, TMK - Művész Kávézó
A TMK Színpad egy műkedvelő színtársulat, melynek tagjai között hivatásos
színészek és amatőrök is találhatók.
A társulat két hetente tart próbákat a Törekvésben. Repertoárjában verses est és vidám
összeállítás is található, valamint egy egész estés színdarab próbái zajlanak.
A TMK Művész Kávézót 2015. szeptember 19-én nyitottuk meg a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozat keretében.
A TMK előadásai a földszinti büfé helyiségben kerültek megrendezésre általában
havonta egy alkalommal. Elsődleges célja a Házban gyakorló néptáncosok, táncosok,
énekesek, színművészek, sakkozók illetve kísérőik részére egy barátságos
klubhelyiség biztosítása.
Ezen túlmenően a Törekvésbe látogató közönségnek kíván egy-egy emlékezetes estét
nyújtani, irodalmi műsorral, zenével.
Kultúrházak éjjel-nappal eseménysorozat keretében vidám nosztalgia estre invitálta a
nagyérdeműt, bemutatásra került Cervantes: a búsképű lovag című zenés színjátékuk,
felolvasást tartottak a költészet világnapján József Attila és Márai Sándor műveiből.
14. Megemlékezések példaszerűen: a Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak éjjelnappal, Március 15., a Költészet napja, Gyermeknap, Trianoni emlék.nap,
Augusztus 20, Idősek Világnapja, Október 23
15. Egyéb rendezvények, vigadalmak: Könnyűzenei koncertek, az élőzenés
rendezvénysorozat, Vasárnapi koncert, Tavaszváró vigadalom, Péntek esti Rock
and Roll a Törekvésben, például színpadra lépett Szörényi Levente az Illés zenekar
tagja, akik a TÖRI-bői indultak, Márton napi Vigadalom, Szüreti mulatság,
Halloween buli, Erzsébet-Katalin nap, kisebbségi cigány - görög összejövetelek
stb.
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2017-ró1 részletesebben
11/1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes
A Törekvés Táncegyüttes továbbra is lehetőséget tud biztosítani szinte minden
jelentkezőnek, kortól, nemtől függetlenül. Jelenleg 3-77 éves kor közötti táncosok
táncolnak a következő csoportokban: Apróságok, Kis-Cseperedők, Cseperedők,
és Felnőtt csoport. Igen fontosnak érzik a táncon kívüli programokat is - például
közös disznótoros - hiszen ezek teszik közösséggé az együttest. Táncházaik,
edzőtáboraik, kirándulásaik mind-mind ezt a gondolatot erősítik.

Felnőtt

csoport

A csoportba jelenleg több mint 30 fü táncol gyakorol, hetente kétszer hétfün, csütörtökön
vagy pénteken 18.30-21.00-ig. A tavalyi évben felkerült fiatalok, derekasan helyt állnak,
már-már oszlopos tagjai a csoportnak, mind szakmailag, mind közösségileg. A fiú, lány
arány, az elmúlt évekhez képest, amikor is sokkal több lány volt, mint fiú, már-már meg
cserélődött. Az élet rendje miatt (házasság, szülés) sok régi táncos abba hagyta a táncot,
ezáltal a fiúk kerültek többségbe. Számukra fontos feladattá vált, hogy lányokat
toborozzanak, ami úgy néz ki, hogy lassacskán sikerülni is fog.
A TÖREKVÉS Magyar Néptáncegyüttes februárban rendezte meg Farsangi
„mulatságát", mellyen a kicsiktől a nagyokig mindenki részt vett. A farsangi mulatság
több részből állt. Először a gyermek együttesek (Apróságok, Kis - Cseperedők,
Cseperedők) jelmezversenyére került sor, melyet a felnőtt együttes 3 tagja zsűrizet. A
gyerekek szebbnél szebb jelmezekbe vonultak fel, volt, aki külön műsorszámmal is készült.
A jelmezverseny után, különböző játékos feladatok pl. fánk evő verseny, és egy-egy tánc
eltáncolására került sor. Kicsivel később, felnőtt korosztályban, a felnőtt együttes tagjai és a
szülők mutathatták meg jelmezeiket, amiket a gyerekcsapatokból összeválogatott gyerek
zsűri értékelt. A jelmezversenyek után, folytatódott a mulatság, a zárásig tartó táncház.

Az 56 éves a Törekvés Táncegyüttes
,,Az 56 éves Törekvés Táncegyüttes táncos, zenés kiállitásmegnyitóra invitálta a néptánc
kedvelőket április 26-án, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtárába.
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A kiállítás gaz.dagon illusztrálva mutatja
be az együttes történetét a kezdetektől
napjainkig. Láthatóak a táncegyüttesről
készült fotók, újságcikkek, és egyéb
történeti
dokumentumok.
Ezzel
párhuzamosan
egy
különleges
viselettörténeti kiállítás is fogadja az

A Köbay:a, Kaey.úr,
a T&-ehés M1k~ödh, K6zpont

élaTllffhcsT~
I.ÍSZldolldaep,,p,O.az

kiillidsinak megnyia'!jira.

w.i--

2017. április 26. szerda, 18 ön

HdJsno:
Köl>inya; Konyvtir
(X.S....Uszló.7-14)

érdeklődőket.

K-moad:
DR. FODOR PÉTER

·=~

Köszöntőt

mondott Dr. Fodor Péter, a
F óvárosi
Szabó
Ervin
Könyvár
fóigazgatója.

A kiillitist megnyitja:
KO\i'ÁCS llÓBEJIT
Kiilóaya polp-..
<l.megayili>aa~T~
Möson=<tó: Bá*gyi l3oelirb
A-aepetÍlllklÓ
2017. ; - . , 9-ig.
a könyvtit nyitvatanísi idejében.

Megnyitó beszédet mondott Kovács
Róbert, Kőbánya polgármestere. Szólt ,,f,wlá,,pta,W,á,,.td,"""-tMNill
& P""-"--"
arról, hogy idestova három évtizedes a
(9umhupl<Sá,ul,,,,)
kapcsolata a Törekvéssel, számos egykori
diákja volt tagja, vagy ma is tagja a
tánccsoportnak, mely értéket teremt, olyan értéket, amit meg kell őrizni, meg kell becsülni.
Erre az értékre mindenkinek büszkének kell lennie.
A beszédeket követően a Törekvés Táncegyüttes több generációt
a táncot és mutatták meg tudásukat.

felölelő

csoportjai ropták

A kiállítás június 9-ig volt megtekinthető ." (forrás: www.kobanya.hu)

Törekvés Cseperedök a Szabó Ervin könyvtárban (Kőbányán)
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Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző Csoport
Turné Lengyelország, Trzciana
2017. 07.06.- 10.

A Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző Csoportja meghívást kapott
Lengyelországba, Trzciana településre egy nemzetközi folklór fesztiválon való részvételre.
A meghívás előzménye, hogy a város egyik folklór csoportja részt vett 2016-ban a
kőbányai Szent László Napokhoz kapcsolódó nemzetközi folklór fesztiválon, amely a
Törekvés Művelődési Központ, a Törekvés Táncegyüttes és a FolkFest Hungary Produkció
közösen rendezett.
A rövid itt töltött idő is elegendő volt a kulturális és személyes barátságok kialakulásához,
így idén a Hagyományőrzők látogathattak Lengyelországba.
Az utazást jelentős mértékben támogatta Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere.
A turnén a Hagyományőrzők mellett részt vettek a Törekvés Táncegyüttes régi táncosai is,
akik az együttes 55 éves évfordulója alkalmából álltak újra össze. Így a repertoár is
színesedett.
A fesztiválon a magyar csoporton kívül részt vettek:
- Toplan Folklór Együttes
- Pulanie Ének és Táncegyüttes
- Magurzanie Reginális Csoport
És a vendéglátók:
- Mária és József Hagyományőrző Csoport -

Szlovákia
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország

A program hasonlított a Szent László Fesztivál programjához, a két
művelődési házban, egy pedig egy szabadtéri rendezvényen zajlott.

műsor

közül egy a

A fellépések mellett a csoportnak lehetősége volt néhány helyi nevezetesség - pl. Rzeszów
város és Lancut kastély - megtekintése. De a legemlékezetesebb talán a krakkói városnézés
marad.
Érdekességképpen: A turné nem csak a tavalyi Szent László Nemzetközi Folklór
Fesztiválhoz kapcsolódik. Az idei résztvevő lengyel csoport - akik a szomszéd városból
érkeztek - szintén meghívták a társaságot magukhoz Sedziszów Malopolski-ba. Itt egy
különleges látogatást is tehettek egy kapucinus kolostor kertjébe, ami idegenek számára
zárt hely.
A turné végén az embernek az az érzése volt, hogy egyrészt lengyel-magyar tényleg két jó
barát, másrészt a kapcsolat mindkét csoporttal valamilyen módon folytatódni fog.
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Törekvés Táncegyüttes Felnőtt Csoportjának kazári edzőtáboráról (2017. augusztus
2.-6.)
Az 5 napos edzőtáborban az együttes a felső bodrogközi koreográfiát elevenítette fel és
alakította át.
Kazáron, többek között, helytörténeti kiállítást, gyufásdoboz-, vasaló-, plüssmedve-, baba
gyűjteményt, valamint viseleti- és néprajzi múzeumokat jártak végig. Utóbbiakban tanáruk,
Kovács Józ.sef (Dodi) adott hosszabb tájékoztatást, melynek segítségével a kazári néprajzi
örökség ismeretanyagából kaphattak kielégítő tudást. Ezt követően két kazári néni érkezett
hozzájuk, hogy felöltöztessenek egy lányt az együttesből kazári viseletbe. Az öltöztetés
során elmesélték, hogy melyik ruhaneműnek mi a helyi elnevezése, hogy mit miért szoktak
felvenni. Beszéltek a leány, menyasszony, fiatalasszony és idős asszony viseletéről, majd
megtudhatták, hogy miben különböznek egymástól. Kiderült, hogy 30 éve az egyik kazári
néni készítette a Törekvés meglévő kazári viseleteit.
A felső bodrogközi koreográfiát sikerült tökéletesre csiszolni, melyet többek között nyáron
Hajdúböszörményben, valamint ősszel az Agóra Néptáncfesztiválon is megversenyeztettek.
II. ,, Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál, 2017. augusztus 17.-19.

A kazári edzőtábort követően első nagyobb, szakmai megmérettetésként Hajdúböszörmény
felé vették az irányt, ahol szakmai zsűri előtt mutatták meg legújabb, Felső Bodrogközi
koreográfiájukat a nagyérdeműnek. A III. ,,Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál a Hajdúhéten
belül került megrendezésre augusztus 18.-án Hajdúböszörményben.
A helyi művelődési házban tartották a fópróbát. Zenét az egész fesztivál alatt, így a
próbákon is a világhírű Dűvő Együttes szolgáltatta, akik garantálták a minőségi, archaikus,
ám mégis virtuóz népzenét. A „Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál keretében az adott
koreográfia mellett szükség volt az improvizatív tudásuk bemutatására is, így erre itt is
gyakorolhattak. A próba bő két órán keresztül zajlott, este tizenegy magasságában ért véget.
A próba alatt felváltva mutatták be rögtönzött táncukat és koreográfiákat a mélyen
elsajátított bodrogközi anyagból. Plusz élményt szolgáltatott a Törekvés Táncegyüttesnek
az, hogy a helyi, Bocskai Néptáncegyüttes tagjai is végig nézték a próbák nagy részét, ez
egyértelműen pozitív hatással volt rájuk.
A versenyre a készülődés a kora délutáni órákban indult meg, a viseletek igényes
fólvételével, a hajak, a smink elkészítésével, mely tevékenységek mellett magukban és
közösen lélekben is készültek a versenyre, mely délután 3 és 4 óra között vette kezdetét.
A böszörményi fö tér bőven megtelt a helyi érdeklődőkkel. A bevezető, beharangozó
beszédek között a Bocskai Néptáncegyüttes vezetője nyitotta meg a rendezvényt, köszöntve
a zsűrit is, a méltán híres Nyírség Táncegyüttes vezetőit.
A megnyitót követően elsők között kezdték az improvizatív előadással, Felső Bodrogközi
koreográfiájukat pedig a műsort záró Bocskai Néptáncegyüttes előtt adták elő. Bár a drukk
és a versenyszituáció miatt sokan izgultak, méltán képviseltük Budapestet, Kőbányát és a
Törekvést ezen a versenyen, melyre a zsűri értékelésén kívül a bírálatból és a helyiek
reakciójából lehet következtetni.
Mindezek előtt egyik vezetőjük, Kovács József a zsűri szóbeli értékelésén vett részt. Az
építő jellegű kritikák mellett rengeteg pozitív észrevételt is kaptak. Többek között
megemlítették, hogy minőségi módon mélyültek el az bodrogközi anyagban, ez mind a
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koreográfián, mind az improvizációban látszott. A zsűrinek az improvizációban feltűnt,
hogy a hangulatteremtés kevesebb volt, mint az egy rögtönzött, táncház.szerű előadástól
elvárható lett volna, ugyanakkor a koreográfiánál a hangulat a tetőfokára hágott. A
kiemelkedő táncosaik mellett kezdenek fölzárkózni a többiek is a zsűri szerint, a
koreográfiákat viszont kicsit hosszúnak találták, annak ellenére, hogy az időkeretbe
befértek (ezt nem teljesítette mindegyik táncegyüttes). Adalék, hogy koreográfiájuk
határterületként, de szervesen beépült a verseny kiírásába, miszerint idén 7,5-8 perces
koreográfiákban kellett feldolgozni a Felvidéki tájhoz kötődő táncokat. Mindezek mellett
műsoruk szerkezeti felépítését, tánc-, zene- és ének beli változatosságát is dicsérték,
valamint viseleteik gazdagságát és szépségét is pozitívan méltatták. Plusz adalék, hogy egy
kevésbé kutatott, anyag terén nehezen fellelhető és kevesek által táncolt műsort vittek, mely
plusz különlegességet adott performanszuknak.
A méltatást követően még a vacsora előtt 6 óra magasságában a Hajdúhét nagyszínpadán
történt az eredményhirdetés; a m. ,,Táncoló Hajdúk" fesztiváldíját ~ebelhette be
együttesük a tagok és vezetőik nagy örömére és büszkeségére.
A Törekvés Táncegyüttes egy sikeres fesztivált, versenyt tudhat maga mögött, melynek
keretein belül méltányosságot nyert legújabb koreográfiájuk tiszta forrásból táplálkozó,
igényes és minőségi mivolta. Az ősz folyamán minden bizonnyal többször is látható lesz
majd együttesük, Felső Bodrogközi koreográfiájukat is több alkalommal fogják előadni,
legközelebbi szakmai megmérettetésükre szintén ezzel az anyaggal készülnek. Ez az
említett verseny Agóra Fesztivál néven november 4.-én került megrendezésre
Tatabányán, melyre már a szeptemberi első próbáiktól kezdve gőzerővel készültek
Alább pár hangulatfotó látható a Törekvés Táncegyüttesről a ill. ,,Táncoló Hajdúk"
Táncfesztiválon:
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Erdélyi Táncegyüttes a Törekvésben
A Törekvés Művelődési Központ néptáncos programjaival, kiemelt szerepet játszik
Kőbánya néptáncéletében. Az elmúlt három évben a TÖREKVÉS hat nemzetközi
néptáncfesztiválnak volt szervezője és lebonyolítója. A nagymúltú Művelődési Ház több
mint 12 országból, közel 800 táncost látott vendégül, az európai országok néptáncosaitól az
argentin táncosokig. A legutóbbi augusztus 3-án rendezett fesztivált az Argentin
nagykövet is megtisztelte.
Augusztus 18-án a zetelakai Ezüstfenyő Táncegyüttes, 12-14 éves, igen képzett
táncosokból álló csoport, magyarországi turnéjának egyik állomása volt a Törekvés. A
Törekvés Táncegyüttes vezetője Vizi Tibor, nem csak a nagymúltú Művelődési Központról,
hanem Kőbányáról és Budapestről is tartott ismertetőt az együttesnek. A vendéglátok,
esti hajókirándulás keretében mutatták be a csodálatos Fővárosunkat, Budapestet és a
gyönyörűen kivilágított Parlamentet. Az erdélyi gyerekek kérésének is sikerült eleget tenni,
így egy plázába is eljutott a kis csapat. Az est, bemutatóval, vacsorával és táncházzal zárult.
Másnap reggeli után, már a következő állomásra, Etyekre indult az együttes. Igen felem elő
és megható élmény volt látni a vers, ének és táncbemutató alatt, a magyarságtudattól
büszke, csillogó szemeket. Ennyire átélni az előadását csak az tudja, aki megéli
magyarságát. Mindennap meg kell, hogy élje, magyarságát.
A barátság a két együttes között létrejött, és már csak rajtuk áll, hogy hogyan folytatódik ...

Erdélyi Táncegyüttes a Parlamentnél
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Agora Koreográfus Verseny, Tatabánya
Az augusztusi, hajdúböszörményi ID. ,,Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál után november
4.-én újabb, magas színtű, szakmai megmérettetésen vettek részt Tatabányán az V. Agora
Koreográfus Verseny keretein belül. A versenynek a tatabányai Vértes Agorája adott
otthont, mely egy egészen modem, bizonyos keretek között monumentálisnak számító,
igényes rendezvényhelyszín. A fesztiválon közel 20 együttes, majdnem negyedszáz
koreográfiája között-, az autentikus néptánc kategóriájában szerepeltek ,,'Gyócs az ingem,
gyócs a gatyám ... ' - táncok Felső Bodrogközből" című, a nyár elejére elkészült legújabb
műsorszámukkal, melyet Kovács József mellett Vízi Adrienn készített.
A gálaműsoron 5 táncegyüttes léphetett föl melyek mellett még további 2-3 együttest
díjaztak, köztük sokszorosan (vagy épp örökösen) kiválóan minősült-, adott esetben
Fölszállott a Pávát nyert együtteseket. A 20 együttes ennél fogva nagyon erős mezőnyt
képezett, melyben a mai időkben szakmai szempontból felívelő pályán levő Törekvés
Táncegyüttes méltón helyt állt.
November 6-i, hétföi próbán közösen értékelték ki a koreográfiákról készült felvételeket, a
három tagú szakmai zsűri által mondott értékelést, a saját tapasztalataikat. Mindezek után a
jövőbe-, a jövő évre tekintenek előre, melyben több megmérettetés vár rájuk, többek között
ősszel a Néptáncosok Orsz.ágos Minősítő Színpada.

A „Tavaszi zsongás a sétányon" című projekt
Helyszín: Budapest, X. kerület Újhegyi Sétány
A „Tavaszi zsongás a sétányon" című projekt hat alprojektje a terveknek megfelelően, a
tervezett időben megvalósult.
Együttműködő partnerek:
A projektben résztvevő civil szervezetek változó intenzitással, lehetőségeikhez, és
tevékenységükhöz mérten együttműködtek és tevékenységükről, ill. tájékoztatták az
érdeklődőket. A résztvevő civil szervezetek azalábbiak voltak:
CIKK - Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért KHE
KESZE - Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete
Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány
KTC - Kőbányai Tomaclub Sportegyesület
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
Örökség és Társadalom Alapítvány
Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete
Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület
A projekt mind az öt napon keresztül folyó programja elsősorban azoknak a gyermekes
családoknak szólt, akik helyzetüknél fogva nehezebben tudnak eljutni messzebbre.
Másodsorban azoknak az egyedülállóknak, idősebb korosztálynak, akik hajlandóságot
éreztek az eddigiektől eltérő rendezvényeken részt venni. És természetesen minden kedves
érdeklődőnek, aki hírét vette (hírlevelek, szórólapok, plakátok rollupok stb.) e
programsorozatnak életkortól, társadalmi helyzettől és minden egyéb besorolástól
függetlenül. Fenti társadalmi célcsoportokat sikerült megszólítani, és aktivizálni.
Közösségépítő és egyéb táncos, ismeretterjesztő programjainkat komoly érdeklődés kísérte.
Lakóssági visszajelzések:
A különböző rendezvények megtalálták az érdeklődőket, akik éltek a lehetőséggel. Az
ingyenesen használható eszközök, műsorok nagy létszámban vonzották az
érdeklődőket. Fergeteges sikere volt a különböző jutalmakkal kísért helytörténeti
vetélkedők, zenés-táncos-énekes képesség bemutatóknak.
Részletek
Tavaszi zsongás a sétányon VI/1.
Helye: Újhegyi Közösségi Ház 1108 Budapest Újhegyi sétány 16. valamint az intézmény
körüli tér és sétány, több mint 5620 m 2•
A megvalósult programok a következők voltak:
Mesés-táncos ugra-bugra kicsiknek,
Kézműves foglakozás nagyobbacskáknak,
Gyermek táncház,
Népi ügyességi játékok és versenyek díjakkal
Énekelj egy népdalt a színpadon (minden fellépő ajándékot kap)
Mese sarok Gátékház és egyebek)
Sakkozz a szabadban!
Ugráló vár kicsikne~ nagyoknak
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Népi muzsika és hangszer bemutató
Tangó a sétányon -Argentin tangó bemutató és tanítás
Kőbánya kvíz mindenkinek
Modern és Társastánc bemutató
Népviseleti fotósparaván
Mit viseltél volna régen? - Fényképezés néptánc viseletben, vidd haza a képed!
Pásztor hagyományok és eszközök bemutatója, Pásztor kultúra Magyarországon!
„Tavaszi zsongás" A Törekvés Táncegyüttes előadása két félidőben - Tavaszi
hagyományok és táncok a Kárpát-medencéből c. előadás.
Az állandóan változó közönség, ill. érdeklődők megtalálták a számukra vonzó programot,
melyet először egy kicsit félve ugyan, de később annál magabiztosabban használt. Nagy
sikere volt az ingyenes, vagy jutalommal járó programoknak, mint pl.: ugrálóvár, fotó
paraván, énekelj egy dalt a színpadon stb. Arészt vevők becslés szerinti száma 700-2800 fö
volt.

Tavaszi zsongás a sétányon Vl/2.
A program megvalósításának ideje: 2017. május 3. szerda 17 órától
Összefoglaló értékelés:
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hűvös esős idő volt. Így a hétköznap délután
rendezett programon főleg az arra sétálók álltak meg és hosszabb-rövidebb valamint azok a
kisgyermekes családok, akik éppen esti játszóteres programjukat tartották. Így is kb. 800
érdeklődő kapcsolódott be programjainkba.
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Tavaszi zsongás a sétányon Vl/3.
A program megvalósításának ideje: 2017. május 10. szerda 17 órától
A program megvalósításának helye: Újhegyi Közösségi Ház 1108 Budapest Újhegyi sétány
16. valamint az intézmény előtti tér és sétány
,,Három napig úgy járom, térdig kopik a lábom"
17-18 Népi játék, hangszer bemutató és tánctanítás kicsiknek - kézműves foglakozás az
apróbbaknak.
18-19 Nyilvános néptánc próba nagyobbaknak
19- Felnőtt táncház a Törekvés Táncegyüttessel
Összefoglaló értékelés:
Hasonlóan az előző héthez alapvetően hűvös idő volt, bár egy kicsivel magasabb volt a
hőmérséklet. Mintha egy törzsközönség alakult volna ki. Ismerős arcok sokaságát láttuk,
akik bátra éltek a lehetőséggel és használták kiállított eszközeinket, bekapcsolódtak
táncházainkba, együtt szórakoztak. Főleg kis gyermekes családok és idősebb egyedül állók
nézték műsorunkat.
Az érdeklődők létszáma: kb. 2800 fő volt.
Tavaszi zsongás a sétányon Vl/4.
A program megvalósításának ideje: 2017. május 19. péntek 16:00 órától
„Kőbánya Iránytűje" fantázianévre hallgató installáció felavatása az óvodás és iskolás
gyerekek segítségével. Átadta Radványi Gábor alpolgármester és több képviselő, melyet az
óvodás és kis iskolás korú gyermekek vettek át az ismeret terjesztő - játékos ki tud többet
Kőbányáról feladatok megoldásáért.
Népi játék, hangszer bemutató és tánctanítás kicsiknek - kézműves foglakozás az
apróbbaknak.
Nyilvános néptánc próba nagyobbaknak
Felnőtt táncház a Törekvés Táncegyüttessel
Összefoglaló értékelés:
Az időjárás kellemes volt, ami kicsalogatta az embereket, és szépszámú érdeklődő volt
kíváncsi a péntek délutáni programunkra. A kiállított installáció, - ,,Kőbánya iránytűje" mely érdekes látványával is már sok érdeklődőt vonzott, felkeltette a közönség
érdeklődését. E helytörténet tájékoztató eszközt alpolgármesteri, önkormányzati képviselők
és több ezer érdeklődő jelenlétében avatták fel. Már az avatás közben birtokba vették az
eszközt az óvodás korú gyermekek. Az átadáson részt vett az ötlete adó Csodafa óvoda
képviseletében a vezető óvónő, ötletadó óvodapedagógus valamint több gyermek. Ezután
helytörténet vetélkedő következett, mely Kőbánya érdekességeire világított rá. A sikeres
kezdeményezés sok érdeklődőt vonzott. Fenti program után, ill. párhuzamosan is, több
„megszokott" és igen sikeres program futott. Az érdeklődő közönség között számos új arcot
fedeztünk fel.
A kezdeményezés egyediségére jellemző, hogy komplex módon ismerteti meg az óvodás
gyermeket, Kőbánya nevezetességeivel. Az installációban cserélhető rajzok, a térkép, az
irányok és a nevezetességhez való séta megalapozza a gyermekek lokálpatrióta
gondolkodását. Az iránytű tájékoztató felületén lévő rajzok -melyeket a gyerekek
készítenek - cserélhetőek, így kiváló eszköze lehet a dicsérő pedagógiának. A mű, időtálló
kezelési eljárással lett elkészítve, tehát több évfolyam használhatja majd. A járófelület, egy
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speciális eljárással elkészített felület, melyben az óvoda füve is felhasználásra került Az
installáció a helytörténeti ismeretek felhasználásán túl a környezettudatos felhasználásnak
is kiváló példája.

Tavaszi zsongás a sétányon Vl/5.
A program megvalósításának ideje: 2017. május 28. vasárnap 08-20 óráig
A helyszínen minden projektben résztvevő civil szervezet bemutatkozási lehetőséget kapott
arra, hogy szervezetüket bemutassák, összegezzék a TÉR_KÖZ pályázat keretében végzett
tevékenységüket. Minden szervezet egy standot kapott, ahol tájékoztató anyagaikkal,
szórólapjaikkal láthatnák el az érdeklődőket. Ezen felül színpadi bemutatás keretében is
elmondhatták összegzésüket. A Civil szervezetek az alábbiak:
CIKK - Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért KHE
KESZE - Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete
Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány
KTC - Kőbányai Tomaclub Sportegyesület
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
Örökség és Társadalom Alapítvány
Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete
Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány
Program:
„Megelevenedik a múlt" a Törekvés Művelődési Központ civil szervezetei valamint a
Törekvés Táncegyüttes összes csoportjának (272) fü összegző programja. Benne a már
megkedvelt programokkal:
Népviseleti fotósparaván, fotókidolgozás, nyomtatás, kifüggesztés, díjmentes átadás.
Mit viseltél volna régen? - Fényképezés néptánc viseletben, vidd haza a képed!
„Tavaszi zsongás" A Törekvés Táncegyüttes előadása két félidőben - Tavaszi
hagyományok és táncok a Kárpát-medencéből.
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Iránytű

bontása vagy áthelyezése Vl/6.
A „Kőbánya iránytűje" installáció az Újhegyi sétányon tervezett ideje - 2017 07.06. ill.
eddig az időpontig használhatta „a nagy közönség". A "Légy kreatív! Tervezed meg+
valósítsd meg! ötlet pályázaton nyertes pályamű így átszállításra kerülhet.

Május 31.

Évadzáró fellépés és táncház

Minden évad végén bemutatjuk a szülőknek, ismerősöknek, hogy az adott évben melyik
csoport milyen koreográfiával, táncanyaggal gazdagította repertoárját, tudását. Így volt
ez idén is. A legkisebbek, az Apróságok játékfűzést és ugróst adtak elő a saját
szintjükön. A Kis-Cseperedők egy somogyi játékfűzéssel, botossal és ugróssal
örvendeztették meg a közönséget, nagy sikert aratva. Az „Ezt szeretem, ezt kedvelem"
című rábaközi koreográfiát, valamit az idén tanult „Kéret engem egy kanász" című
mezőföldi koreográfiát táncolták el.
A Felnőtt és a Manninger Miklós csoport is képviseltette magát 2-3 koreográfiával.
Minden csoport nagy tapsot kapott és maximálisan elnyerte a közönség szimpátiáját.
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A műsor után közös táncházzal búcsúztattuk ezt a tanévet. Együtt mulatott kicsi, nagy,
fiatal, idős. A talpalávalót húzta és a fellépést muzsikálta a Balog Edina és zenekara. A
táncházban volt somogyi, sárközi, rábaközi, mezőföldi szatmári, gömöri, mezőségi,
kalotaszegi, vajdaszentiványi és szászcsávási táncrend. A kisebbek leginkább a kismagyarországi ugrós és csárdás táncokat tudták táncolni, a nagyobbak pedig
természetesen már az erdélyi muzsikára is ropták. Itt is megemlíteném a
közösségfejlesztő hatást, a ,,nagy családként" működő együttes példamutató és
példaértékű összetartását. A nagyok a kicsik példaképei, a szülők aktív résztvevői a
táncházaknak,rendezvényeknek.
Szent Iván Napi Tűzugrás
Már hagyománnyá vált együttesünkben a nyári napforduló megünneplése. Őseink a
napfordulókon ünnepelték az istenként tisztel Napot, az egyház pedig ezen a napon
emlékezett meg Keresztelő Szent Jánosról - akit más vidékeken Szent Ivánnak
neveztek. Az ezzel kapcsolatos szokások tehát nagyon-nagyon régre vezethetők vissza.
A tűzgyújtás a világosságra, a fényre utal, a tűz átugrásával pedig a Napot kívánták
serkenteni, hogy mindig ily magason járjon az égen. De a tűz átugrásának szerem és
egészségvarázsló célja is volt. Idén ez a program párhuzamosan zajlott egy Nemzetközi
Néptánc Fesztivállal, melynek e napon a Törekvés adott otthont, így külföldi - lengyel,
cseh, ukrán résztvevői is voltak a programnak.
Szinte minden csoportból jöttek az ünnepelni vágyók és még „vendégeket" is hoztak
magukkal. Idén az eddigi résztvevőkön kívül egy gólyalábas-cirkuszi produkció is
gazdagított programunkat. Természetesen ki lehetett próbálni a ,,Kenderkóc" fa és
egyéb népi játékait, lehetett vásárolni kézműves termékeket, népművészeti tárgyakat,
gyöngyláncokat, ruhadarabokat. Idén csuhéból készültek babát és virágok a kézműves
foglalkozás keretében. Ismét nagy népszerűségnek örvendett az aszfaltrajz verseny és a
Szent Iváni Totó kitöltése. Mindkettő témája a Szent Iváni népszokások, az ünnep
eredete, célja volt. A rendezvény elején ismertető szöveg elolvasásával gazdagíthatták
tudásukat a résztvevők, ami alapjául szolgált mind a Totó, mind a rajzok elkészítésének.
Sok 13+ l-es Totó és gyönyörű, színes rajzok születtek.
Az ünnepen a talpalávalót Balogh Edina és zenekara húzta, kicsik nagyok ropták
muzsikájukra a táncot. A táncházat megszakítottuk különféle versenyekkel, mint pl.
botdobás, szögbeverés, gólyalábazás.
Az est :fó eseménye, mint mindig, a tűz meggyújtása és átugrása volt. Erre szürkületkor
került sor. Az ugrálás előtt a lányok - mint ahogy az szokás volt - illatos
gyógynövényekkel megszórták a tüzet,
hogy fogjon a varázslat. Ezt követően a
zenekar muzsikájára körbe táncoltuk a
tüzet, majd megkezdődhetett a tűz átugrása.
Gyerekek, felnőttek, idősebbek, családok,
barátok, szerelmes párok sorra ugrottak, ki
szerelem, ki egész.ségvarázslás céljából, ki
pedig csak úgy, mert jó móka!©
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Október 06. Szüreti Táncház

Már hagyomány együttesünkben, hogy minden év őszén megrendezzük Szüreti
táncházunkat.
Idén Teréz napjához kapcsolódott a dátum, ez ugyanis a néphagyományban az
egyik szüretkezdő napként van számon tartva.
Ilyenkor feldíszítjük a tánctermet szőlőfürtökkel, szép őszi terménykosárral, őszi
gyümölcsökkel. A gyerek részére szőlőlé a felnőtteknek vörös rozé és fehér bor
kínálkozik szomjoltásra a zsíros kenyér mellé.
A szürethez, szőlőőrzéshez kapcsolatos játékokat játszunk a gyerekekkel és
nagyon sok verseny, játékos feladat pl. alma-, szőlőevő verseny, üveges
táncverseny, seprűs-fakanalas tánc, krumplistánc, borivó verseny - tarkítja a
táncrendeket
A táncház a Kisbíró bevonulásával veszi kezdetét, aki felolvassa a Szőlőlopás 7
parancsolatát, majd a Csősz leányok és Csősz legények eltáncolják a bálnyitó
táncot, a Palotást. Ők a felnőtt csoport táncosai.
A sok-sok program egyike az Erdőbényei bodnártánc és a Somogyi üveges tánc
bemutatása is, szintén a felnőtt csoport táncosai tolmácsolásában.
A bodnártánc, mint ahogy a neve is mutatja, a Tokaj-hegyaljai Erdőbényén
hagyomány, német hatásra honosodott meg. Minden év szüretjén, a végzéskor a
bodnár - hordókészítő - céhes mesterek nemzetiszínű szalaggal betekert
hordóabroncsokkal táncolják ezt a munkatáncot, melynek van egy mutatványos,
ügyességi eleme is. A siker nálunk sem maradt el.
A lányok üveges tánca is nagyon kedvelt a nézők körében, a gyerekek alig várják,
hogy utána ők is kipróbálhassák, hol a titok Hamar rájönnek, hogy titok nincs, de
ügyesség, megfelelő testtatás és sok-sok gyakorlás bizony kell hozzá.
A mulatság közben a Csőszök feladata, hogy szemmel tartsák a „népet" és fülön
fogják a „tolvajt'', aki bátorkodik lopni a fent lógó szőlőfürtökből. Fülőnfogás
esetén büntetéspénz fizetendő. Ez a „játék" egészen addig tart, míg a Kisbíró be
nem jelenti, hogy „szabad a lopás", ez után már büntetlenül dézsmálható a
dekoráció. ©

Disznótoros és Kolbász Fesztivál
A Törekvés Táncegyüttes a 2016-os III. esemény után idén újra meghívást kapott a
Disznótoros Kolbászfesztiválra, így ezen felkérésnek eleget téve idén is részt vettek a pesti
polgárok számára nívós gasztro-ünnepségen.
Idén a Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző csoportja nem tudott
részt venni az eseményen, így a Felnőtt csoport koreográfiái mellett az utánpótlás, a Suttyó
csoport műsors.zámai adták az előadás gerincét.
Az előző évhez viszonyítva látványosan több ember vett részt a rendezvényen. Első
előadásuk a korábbi csúszások miatt bő 20 perces késéssel tudott csak indulni, ugyanakkor
az utánuk következő fellépőhöz igazodva időben kellett befejezniük az előadásukat, így az
előzetes készüléshez viszonyítva kevesebb koreográfiát tudtak csak előadni.
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Elsőként

Vizi Adrienn bejáratott, Gömöri táncival kezdtek, mely idén is nagy sikert aratott.
Utánuk a suttyó csoport kalocsai táncai következtek, a fiatal kiskamaszok nem csak
megjelenésükkel, de fejlődő tánctudásukkal is elvarázsolták a nézőközönséget. Ezt
követően a felnőtt táncegyüttes néhány tagjával kiegészülve a Suttyók a méltán híres, több
évtized után is repertoáron levő Székely verbunk című koreográfiát adták elő, melyet a
felnőtt táncegyüttes öt párra szabott Tyukodi táncai követtek. A felnőttek vastaps közben
jöhettek le a színpadról. A műsor vége felé a gyermek csoport Mezőföldi koreográfiáját
adta elő, ezt követően pedig a felnőtt csoport legújabb ,,'Gyócs az ingem, gyócs a
gatyám ... ' - táncok Felső Bodrogközből" című száma zárta az első előadásukat. A
rövidebbre szabott műsoridő mellett a színpad és a hangosítás is megfelelő volt az első
sátras helyszínen, így összességében kellemes élményekkel zárták az első műsort.
Második műsoruk egy-, az öltözőikhez közelebbi sátorban került előadásra. A fellépés
indulása előtt pár perccel derült ki, hogy az előttük koncertet adó, a fesztivált látogató fó
társadalmi réteg által kedvelt zenei stílusban utazó zenekar felszerelését nem pakolta le a
színpadról. Ennél fogva műsorukat a színpad előtti csúszós, szűk területen kellett adniuk.
Ez persze számukra nem volt nagy akadály, hamar, időben bele is kezdtek Bál Mérában
című-, Vizi Adrienn és Kovács Józ.sef által megalkotott koreográfiájukba.

Manninger Miklós Hagyományőrző csoport és a Régi

Felnőttek

csoport 2017 évi

rendezvényiről

02.10
02.11
02.16
02.23
02.24
03.10
04.26
05.06

Bemutató a Törekvés Művelődési Központban, a VNYKOSZ rendezvényén
Disznóvágás - közös program a felnőtt csoporttal
Fellépés a Kőbányai Senior Ki Mit Tud rendezvényén a Kőrösi Művelődési
Központban
Fellépés a Kőbányai Senior Ki Mit Tud döntőjében a Kőrösi Művelődési
Központban
Farsang a Törekvésben
Bemutató a Törekvés Művelődési Központ Nőnapi rendezvényén
55 éves a Törekvés - Bemutató a Kőrösi M.K. könyvtárában, az együttes
kiállításán.
55 éves a Törekvés Táncegyüttes - Jubileumi műsor
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09.
10.14.

Fellépés a Tárnoki Orbán napi fesztiválon
Fellépés a Törekvés Táncegyüttes évzáró rendezvényén
Bemutató a Szent László napi Nemzetközi Néptánc fesztiválon a Törekvés
Művelődési Központban
Táncház a Törekvés Művelődési Központ Tűzugrás programján
Kőbányai Szent László Fesztivál
Lengyelországi vendégszereplés
Fellépés Kisszékelyen, a falunapon
Bemutató a Budapest Open Nemzetközi Néptánc fesztiválon a Törekvés
Művelődési Központban
Szüreti mulatság és táncház a Törekvés Művelődési Központban
Bemutató a Vasúttörténeti Park Kolbászfesztivál c. rendezvényén

11.

Öregtáncos találkozó Csepelen

12.08

III. Manninger Miklós találkozó minden volt és jelenleg táncolónak

12.15

Évzáró és Karácsonyköszöntő műsor Törekvés Művelődési Központban

05.27
05.31
06.24
06.23
06.27.
07.06-10
07.
08.03.

A Törekvés 2017. évi festési, felújítási munkálatairól
A Törekvés önkéntesei és felnőtt táncosai szabad idejük egy részét, energiájukat és az
általuk gyűjtött pénzt áldozzák fel arra, hogy megszépítsék, ,,felújítsák" (tisztasági
festés, mázolás) a Törekvés Művelődési Központ számos helyiségét. Idén több fiatal
napokon keresztül dolgozott, a Művelődési központ helyiségeiben.
A fentieken kívül még számtalan „apróbb" javítási, festési munkálattal szépítették meg
a különböző folyosókat, helységeket.
Az önerőből önkéntesekkel megvalósuló felújítási munkálatok szerves részét képezi
annak a szerény, de folyamatos megújítási programnak, melynek a kedvezményezettjei
elsősorban az ide látogató vendégek lesznek.
Kézműves

foglalkozás

A kézműves foglalkozást heti kétszer hétfón és szerdán
tartják a gyerekeknek, akik 3- 6 éves korúak.
A foglakozás kapcsán megismerkedhetnek a népi
szokásokkal, ünnepekkel.
A koruknak megfelelő technikákkal sajátítják el az év
különbező jeles eseményeit, amiket meg is beszélnek a
foglalkozás alatt.
Idén a gyerekekkel gyakorolták a ragasztási, vágási, festési,
rajzolási,
fonási technikákat, különböző anyagok
segítségével. Az adott évszaknak és ünnepnek megfelelően

választják ki az adott óra témáját, hogy ezzel is többet fejlődjenek, összehangolva a
táncegyüttes életével, programjaival. Ezek a folyamatok/foglalkozások nagyon fontosak
a gyerekek agyi, valamint szociális fejlődéshez, fóleg ebben a világban, ahol a
számítógép az úr. Itt a kicsik saját társaikkal/ szüleikkel töltik el játékosan
szabadidej ük:et.

Társastánc -Versenytánc TÖRI-Goldance tánccsoport
Minden hétfün az elegáns standard táncok fejlesztését Kemény Tamás és Princz Nóra
vezető standard páros tartja 18:30-20:00 a versenyzők részére. A standard táncok közé a
táncsorrendnek megfelelően az Angolkeringő, Tangó, Bécsi keringő, Slow fox és a Quick
stepp tartozik. Csütörtökönként a vérpezsdítő latin-amerikai táncok fejlesztését Erdélyi
Dénes Szilárd és Juhász Zsófia végzik 18:30-20:00. A latin-amerikai táncok közé a
táncsorrendnek megfelelően a Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble és a Jive tartozik.
Csütörtökönte a csoportos versenyzői óra előtt egy úgy nevezett lányformációs órát tart
Zsófia,azoknak a partner nélküli táncos hölgyeknek, akik szeretnének fejlődni és
versenyezni addig is, amíg partnert nem találnak.
Szerdánként Practice Night! keretében verseny szimulációs edzést tartunk, váltva lépnek
parkettre a latin és standard táncosok, akárcsak az igazi megmérettetéskor egy versenyen.
Erre az edzésformára ugyanúgy, mint a korábban említett technikai felkészültséget
támogató órákra nagyon nagy szüksége van egy versenyzőnek. Ez adja meg a versenyzők
fizikális felkészültségét, illetve segíti tesztelni éles helyzetben a versenyző valós tudását.
Nyáron bejárós táborokat tartottunk a Törekvés Művelődési házban július 7-9-én és
augusztus 11-13-án. Ezekkel a táborokkal alapoztak az őszi versenyszezonra, ami a XXIII.
Zánkai Táncfesztivállal vette kezdetét és a különböző korosztályok és kategóriák Országos
Bajnokságaival ért véget.
December 18-án tartották az idei évben a Karácsonyi Bemutatót. Az évben ez az esemény a
legszínvonalasabb, ugyanis itt a legeredményesebb versenyzők léphetnek fel, mintegy
megtiszteltetésként.
A tánc a Művészetük:! A tánc a Sportáguk!
A Töri-Goldance Versenytánc Szakosztály
szerepelt.

versenyző

gárdája az idén is több versenyen

12 versenyző párosunk 160 alkalommal táncolt a 201 7-es esztendőben döntőben:
-16 alkalommal a 6.,
- 20 alkalommal az 5.,
- 15 alkalommal a 4.,
- 21 alkalommal a 3.,
- 39 alkalommal a 2., és
- 49 alkalommal az 1 helyezést hozták el.
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IV. Tartós

művelődési

közösségeink

IV/1. A Törekvés Természetjáró Kör
1909-ben alapították a lelkes természetjárók és a vasutas világjárók, - taglétszámuk 37
fó. Jelenleg 4 túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat és a
hétvégi kirándulásokat az év elején kiadott túraprogramok alapján.
Hétköznapi túráinkon általában 10-12 fő vesz részt.
IV/2. Törekvés Dalkör
és keddi napokon tartják. A jelzett időpontokban az
elkövetkezendő műsorokra, énekversenyekre, fellépésekre készülnek. A munkát
korrepetitor segíti: Cselényi László.
A foglalkozásokat

hétfő

Kerekes Katalin TÖREKVÉS Dalkör vezetője, aki türelmesen viselt hosszan tartó
súlyos betegség következtében 2017. május 18-án elhunyt 2006-óta vezette a
TÖREKVÉS Da/kört 2007-ben megkapta az Életet az Éveknek díjat, 2006-ban a
Magyar Köztársasági Érdemkereszt bronz fokozatát Tehetségét mindig igyekezett
tanítással, oktatással párosítani, aminek eredményeként 2006-tól a távozásáig a
MÁV Törekvés Dalkör vezetőjeként sikeresen működött. Sikereit és az általa
irányított Dalkör énekeseit számos alkalommal rendezte sok-sok Nóta-Dal esten
keresztül
2017. júniustól a Dalkör vezetője: Kemény Ágnes
A 2017. évben megtartott rendezvényükön több neves művész és tánccsoport is
vendégszerepelt.
- 'IllfNUZ; Jtnyá{napi. áafparáde a 'T"cm~ !M.úw/Mési 'l(jjzpont6an 2017. április 30
-,, ... Újra itt van a nagy csapat ... " ÉVFORDULÓK A ZENE SZÁRNYÁN 2017.

szeptem6er 24.
- Erzsébet - Katalin napi zenés délután 2017. november 26
Nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy tagjaink más kluboknak is tagjai-résztvevői, hiszen ezzel
a Törekvés Dalkör hírnevét öregbítik.

IV/3. Törekvés nyugdíjas klubok
Céljuk az élethosszig tartó tartalmas, hasznos időtöltés elősegítése, a megromlott
egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetűek, az egyedül élő idősek segítése,
melynek során az idősek és a betegek képessé válnak emberi méltóságuk és
függetlenségük megőrzésére, ezáltal hathatósan javul mindennapi életük minősége.
Klubnapjaikat kedden, szerdán és csütörtökön tartják.
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Idősek

Világnapja

2017. november 15.

Az Idősek Világnapja rendezvénnyel a Törekvés Kőbányai Vasutas Nyugdíjas Klub sok
éves hagyományt kívánt folytatni. A rendezvényre az ország minden régiójából vártuk a
Nyugdíjas Klubok képviselőit, küldötteit megbeszélésre, tapasztalatcserére és a Világnap
megünneplésére.
18 klub képviselte jelenlétével az eseményt, klubvezetők, klubtagok az összlétszám 119 fő
volt.
A következő vidéki városokból érkeztek vendégeink: Tapolca, Szentes, Székesfehérvár,
Pécs, Sopron, Szeged, Nagykanizsa, Mezőtúr, Debrecen, Kisvárda, Szombathely, Hatvan,
Csongrád, Békéscsaba.

A rendezvény célja változatlanul a barátságok elmélyítése és a klubok működésének
kölcsönös megismerése volt.
Borsi Sándorné a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének helyettese a
Szövetség nevében üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a Szövetségen belüli
változásokról, kihirdette az új elnököt, aki Molnár Géza
lett. Szavait Várnai Zseni versével zárta.
Nyugdíjas Klubunk 1s megemlékezett a Vasutas
Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének elhunyt
vezetőjétől, a CÖF ny-tagozat elnökéről Horváth
Lászlóról. Egy szép verssel köszöntünk el tőle, melyet
emléklapként Borsi Sándornénak adtunk emlékül.
Lipcsei Magdolna a Törekvés Vasutas Nyugdíjas Klub
tagja az idei évben is egy szép versel köszönte meg, hogy
időt szánunk egymásra, a kapcsolatok ápolására.
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A rendezvényen Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről Gál Judit képviselő
asszony tisztelt meg bennünket jelenlétével.
A Nosztalgia Dalkör 2 tagja szórakoztatta nóta kavalkádjával a nagyérdeműt, majd
vérpezsdítő dallamok kíséretében a Töri - Goldance társastánc csoport tagjai, látványos
táncokkal bűvölték el a közönséget, melyet kitörő lelkesedéssel fogadtak.
A latin és standard táncok után a Nosztalgia Dalkört tagjai ismét üdítő muzsikával
folytatták előadásukat.

TÖREKVÉS - a TÖRI-KE vendégül látta a meghívottakat egy finom ebédre.
Végül a kiváló zene szolgáltatásnak köszönhetően táncra perdültek a jókedvű csoportok, és
ezzel a programmal zárták az Idősek Világnapját.

IV/4.

Bélyeggyűjtő

kör

Tagjai általában negyedévente találkoznak, tartják találkozóikat, összejöveteleiket és
vásárolják korlátozott számban a megjelenő újdonságokat, cserélgetik gyűjteményeik
fölös darabjait. A mai világunkban e szenvedélynek „ítélt" szabadidő eltöltés egyre
inkább a „megszállottak" szórakozása lesz. De fontos, hogy ennek a rétegigénynek is
helyet adjunk, hiszen része kulturális értékeinknek.
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111/5. Törekvés Sakk Klubjának 2017. évi tevékenysége
Törekvés Sakk Klubjának 2017. évi tevékenysége

A felnőtt csapat (12 táblán): Budapesti CsB Bilek István csoportjában a 7. helyet érte el
A 2017-18. évi idényben az első öt forduló után csapatunk a 9. helyen áll.
A felnőtt csapatbajnokságon pályaválasztóként a Törekvés Művelődési Központban
rendezik mérkőzéseiket vasárnapi napokon.
A sakk klubunkban a Törekvés versenyzői mellett amatőr sakkozókat, játékosokat és edzőit
is szívesen látjuk, létszámuk megközelítőleg 50 ró. Alkalmanként nálunk gyakorolnak,
edzenek a Tabáni Spartacus és a Sárkány DSE ifjúsági versenyzői is Fehér Gyula
nemzetközi sakk mester és Nádasi Balázs mesterjelölt irányításával.
60 éven felüliek Villám Sakkversenye
2017. október 12. a TÖRI-ben

A verseny elsődleges célja a veterán sakkozóknak játéklehetőséget biztosítani olyan
versenyen, ahol életkoruktól függetlenül sikereket érhetnek el. Ugyancsak fontos cél, hogy
az évtizedes sportbeli ismeretségeket fel tudják frissíteni, a baráti, sporttársi kapcsolatokat
meg tudják erősíteni. A sakkozás ,,kortalan" játék, ,,kortalan" sport. Egy ilyen verseny segít
abban, hogy az idősebb játékosok is megőrizzék kapcsolatukat az évtizedeken át szeretett és
művelt sportágukkal.
A Törekvés már több mint három évtizede rendezi a 60 éven felüliek sakk
villámversenyét. A Porubszky Béla, egykori Törekvés sakkozó által kezdeményezett
verseny, Kertész Ferenc hathatós közreműködésének eredményeképpen fokozatosan az
ország legnagyobb létszámú veterán sakkversenyévé nőtte ki magát. Az utóbbi években
általában 100 fő fölötti részvevő volt.
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A 2017. évi versenyen is száz fő feletti résztvevő volt. Az 1. osztályú csoportban 94, a
mestercsoportban hét fü indul. Közöttük volt két nemzetközi sakk mester és hat FIDE sakk
mester is.
Vidékről

41-en,

külföldről (Erdélyből,

Szlovákiából, Kárpát-Ukrajnából) 1s többen

játszottak.
2011 őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai
Önkormányzattal, a Törekvés Művelődési Központban bonyolítottak le különféle ifjúsági
sakkversenyeket.
A 2016-17. évi és a 2017-18. évi Budapesti Ifjúsági CsB helyszínének is a Törekvés
Művelődési Központot kérte fel a BSSZ (Révész Máriusz képviselő úr, BSSZ elnök révén).

Budapesti Ifjúsági CsB: 2017. tavaszi idény
Alkalmanként 184 játékost és további legalább 150 kísérőt jelentett.
2017. okt. 28., nov. 18., dec. 9. is IFI CsB fordulók voltak a Törekvésben, 208
versenyzői létszámmal.

fős

2017 tavaszán a Törekvésben került megrendezésre a Budapesti Diákolimpia csoportjának
döntőit is. Egy-egy napon 250 fü versenyző vett részt a döntőkön.

A nagy létszámú Diákolimpiai és IFI CsB versenyek lebonyolításában a Törekvés
sakkszakosztály tagjai és a Törekvés M. K. munkatársai jelentős segítséget nyújtottak:
teremberendezés és -kirendezés, parkolási problémák megoldása, fütői tevékenység, portai
ügyelet. A versenyhelyiségek berendezésében és rendberakásában önkéntesek segítségét is
igénybe vettük.
2017. június 4-én a Törekvés támogatásával megrendeztük a Budapesti Óvodás
Sakkbajnokságot. A verseny szervezésében, lebonyolításában Nádasi Balázs, korábbi
ifjúsági játékosunk vállalta a legnagyobb szerepet.
A Törekvés és a Kőbányai Önkormányzat által szervezett kőbányai szenior válogató
verseny első három helyezettje a Kőbányai Önkormányzat anyagi támogatásával (nevezési
és étkezési díj, utazási költségtérítés) részt vett a nagykaniz.sai Országos Szenior Rapid
sakkbajnokságon. Az 62 fós, erős mezőnyben a Kőbányát képviselő Nagy Miklós a 7.,
Bemei András az 12. helyen végzett.
2017. október 8-án a Budapesti Regiónális Sakkiskolával együttműködve megrendeztük a
Budapesti Régiós Kupa sakkversenyt, amely a budapesti sakkutánpótlás jelentős
eseménye.
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Sakk klubunk tagjai egyéni versenyeken is részt vesznek A legaktívabb játékosaink Sulcz
István és Szurkos András voltak, akik rendszeresen részt vettek az Első Szombat és a
Hóbagoly Lila Futó sakkverseny sorozatokon.
A sakk klub támogatja további kőbányai és más versenyek lebonyolítását elsősorban a
Törekvés sakk felszereléseinek ( sakk készletek, sakk.órák) rendelkezésre bocsátásával. Pl.
Sakksuli Kupa (Kőrösi Csoma Művelődési Központban), kerületi Diákolimpiai
Sakkversenyek (III., X., XI., XII., XIV., XVI., XVIII. kerület).
A Törekvés sakk klubja rendszeresen megemlékezik elhunyt sakk.barátainkról. 2017-ben
megrendeztünk Izsó István kőbányai sakkbarátunk emlékére egy villámversenyt.
A 2017. évi budafok-nagytétényi Charousek emlékversenyen, a XVIII. kerületi
Diákolimpián Bernei András (játékosunk, ill. versenybíró) versenybíróként működött
közre.
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V. Területi közművelődési tevékenység
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A gyermekeket maJus 26-án köszöntöttük vidám
gyermeknapi műsorunkkal, kézműves foglalko.zással.
Hatalmas sikert aratott az óvodás és iskolás gyermekek
körében a Főnix Művészeti Műhely előadása; az
,,Ágacska".

A műsor a felnőttek számára is szórakoztató volt. Nem
csak azért tartjuk fontosnak e napok Gyermeknap, stb.
megrendezését, hogy szórakoztassuk vendégeinket,
hanem, hogy ezen keresztül megismerhessék az
intézményünkben működő csoportokat, ill. egyéb
programjainkat, képzéseinket is. Kedvező áraink vagy
ingyenes szolgáltatásaink segítenek a nehéz körülmények
között élő emberek kulturális igényeit kielégíteni.

Péntekenként megrendezésre került a „Péntek esti Rock and Roll Party" a Classic
Beat Band közreműködésével, szórako.zási lehetőséget biztosítva az „idősebb"
korosztálynak is.
A Bulletproof zenekar 60-as, 70-es évek külföldi és magyar slágereit egyaránt játssza.
New country, oldies party retro muzsika és a fantasztikus Tina Turner dalok egyaránt a
repertoár részét képzi.
Szombatonként a Sétahajó zenekar teszi tartalmassá
délutánjainkat, hétről - hétre kitörő sikert aratva.

élőzenés

koncertjével

Romák Reménysége Jézus Egyesület
képviselő:

Horváth Ottó
Evangéliumán terjesztése a roma emberek között Isten igéjének útján, a Biblia
tanításának segítségével, a roma emberek fel.zárkóztatása a többségi társadalomhoz.
A mélyszegénységben élő romák támogatása, segítségnyújtás a felemelkedéshez,
munkába álláshoz, a roma kultúra terjesztése, a lovári nyelv oktatása, fellépés az
alkohol, a kábítószer, a bűnözés káros hatásai ellen, karitatív úton az elesettek
segítése, támogatás a roma emberek lakáshelyzetének javításához, a roma fiatalok
testkultúrájának támogatása.
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A TÖREKVÉS alapítóinak bázisa az Északi Főműhely volt.
150 évre való visszatekintés, fénykép kiállítás keretében a TÖREKVÉS galérián
Villanások az Északi Főműhely működéséből (2017. november 10.)
150 év az két emberöltő! Egy gyár életében öt munkás generáció! A magyar vasút életében
majdnem a teljes korszak, egy bezárt gyárnál az emlékezés időhorizontja. Az emlékezésé
mely az utolsó nagy generáció feladata. Az emlékezés, az emlékek megőrzése annak a
generációnak a kötelessége, mely örökül kapta elődeitől a vasút a vasúti járműjavítás
szeretetét, hivatását, a vasút lényegét jelentő gőz, dízel, és villamos mozdonyok, teher-, és
személykocsik, motorvonatok, vasúti daruk és munkagépek mindenkori legmagasabb szintű
javításának felelősségét. Egy gyárat be lehet, be lehetett zárni. De nem lehet bezárni azt a
szellemet, szellemiséget, melyet ez a gyár képviselt. Nem lehet bezárni, eltüntetni az
emberekben - munkásokban és vezetőkben - megtestesült tudást, elhivatottságot, mely a
gyárat a magyar vasút Főműhelyévé avatta. Nem lehet meg nem történtté tenni a jövőt
jelentő múltat, mely tovább él a működő járműjavítókban, fütőházakban. Ez a múlt tovább
él azoknak a kollegáknak a munkájában, akik ma is dolgozva új szolgálati helyükön adják
át tudásukat, hivatásszeretetüket.
Egy kiállítás soha nem lehet teljes. Ezt tükrözi a kiállítás alcíme: Villanások. Villanások,
fotókon dokumentált pillanatképek a gyár történelméből. Képek a gyár történelméből, a
fejlődés, az építés nagyszerű pillanatairól, a háború pusztításairól és az újjáépítés
hősiességéről. Képek a
járműjavító

műszaki

berendezéseiről,
járművekről

a javított
és a dolgozó

emberekről.

A kiállítás nem teljes. Sok
minden
kimaradt.
Kimaradt,
mert
a
befogadó hely terjedelme
véges. Kimaradt, mert egy
bezárt gyár esetében az
idő
múlásával
egyre
nehezebb
megőrizni,
feltárni
a
dokumentumokat.
Kimaradt, mert mindenki
másra emlékezik, mindenki mást őriz meg! De valami nem maradt ki. A szeretet és
tisztelet! A szeretet mely a volt munkatársakban megmaradt a gyár, az Északi iránt! A
tisztelet az Északisok iránt megmaradt a vasutas munkatársakban, dolgozzanak az
országban bárhol, Szolnokon, Istvántelken, Ferencvárosban, Vezérigazgatóságon, vagy
máshol!
A kiállítás szeretne gondolatébresztő lenni. A kiállítás rendezői szeretnék, ha a most
kiállított képek alapjául szolgálnának az emlékek felidézésének, baráti beszélgetéseknek.
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December 4 és 6-án ellátogatott hozz.ánk a Mikulás a
kőbányai
gyermekek, a szomszédos óvoda, a
Csupacsoda Óvoda, és a MÁV telepi óvodás-iskolás
gyermekek nagy örömére. Délelőtt kezdődött a Korhinta
színpad előadása, majd megérkezett a Mikulás, aki
verssel,
dalokkal,
ajándékokkal köszöntötte a
gyermekeket. Az ünnep tárgyához igazodva kézműves
foglalkozást tartottunk a műsor után, csodás alkotások
születtek.

Dec. 04-én délután a 2. emeleti tánc gyakorlótermünkben (Manninger terem) pedig az
ifjú táncosaink várták a Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet,
ajándékot.
2017-os évben is helyet adott a Törekvés a görög kisebbség éves rendezvényének, kb
300 :fó vett részt az emlékezésen.
A cigány kisebbségek is előszeretettel veszik igénybe szolgáltatásainkat ballagások,
keresztelő utáni találkozó, baráti összejövetel, és kisebb esküvő lebonyolítására is
helyet biztosított számukra a Törekvés.
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BEAT ÜNNEP A TÖREKVÉSBEN
A beatkorszak Nyugaton az 1950-es években kezdődött, és már születésekor is több
volt, mint zene. 1962 október 24-én tűnt fel az angol sikerlistán a Beatles első
felvétele, a Love Me Do, ezzel végleg berobbant a beat-korszak, de Magyarországon
ez csak 1963-tól indult el.
A hatvanas években a magyar iskolákban nem volt szabad hosszú hajat viselni, és a
farmer is tiltott volt. Az Ifjúsági Parkba a fiatal fiúk csak öltönyben, fehér ingben és
nyakkendőben mehettek szórakozni. Mindazonáltal Magyarország volt a szovjet
fennhatóság legvidámabb barakkja. Kádár János elhíresült mondása, hogy ,,nem baj,
ha hosszú a hajuk, csak mossák!", egyfajta engedékenységre utalt, az akkori
zenekarok ennek is köszönhették a kezdeti fellendülésüket.
A Törekvés Művelődési Központ http://www.torekves.hu/ az ország egyik legrégebbi
művelődési intézménye, mely alapítása óta folyamatosan működik. Legendás
Vendégfellépőkkel - itt szerveztük meg a Classic Beat Band ELŐ-SZILVESZTER ÉS
BEATÜNNEP bulinkat, mellyel a beatzene hőskorába kalauzoltuk el kedves
Közönségünket!
FELLÉPŐ VENDÉGEK:

Tamás László, Varannai István és Markó József az ECHO együttes alapító tagjai
A ma már klasszikus beat-történet legendás csapata az Echo együttes. 1962-ben
alakultak Tájfun néven, de csak 1963-ban vették fel az Echo nevet. A magyar
könnyűzenei élet egyik meghatározó zenekara volt, legismertebb számuk a Varannai
István-Tamás László szerzőpáros „Gondolsz-e majd rám?" című számuk volt, ez 1967
végén felkerült a slágerlistákra, s több hónapon keresztül ott is maradt. Sőt, idővel
igazi örökzölddé vált itthon és a környező országokban egyaránt.
A közönség és a konkurencia „mérnök zenekar" -nak titulálta a zenekart, utalva három
tag mémökjelölt voltára. 1964 márciusában a Váci utcai Pesti Színházban vettek részt
egy beat együttesek részére rendezett versenyen, ahol a második helyezést érték el.
1967-69 között fó bázisuk a műegyetemi Várklub volt a Budai Várban.
Meggyőződhettünk, hogy az Echo billentyűs-frontemberének hangján nem fogott
az idő és a zenekar legendás tagjaival valóságos időutazásban vehettünk részt.
Harmat László a SCAMPOLÓ együttes szólógitárosa
A Scampolo volt az első olyan magyar amatőr beatzenekar, amely rock and rollt
játszott. 1961-benjött létre, megalakítói a Földmunkagép Vállalatnál dolgozó fiatalok
voltak (Atkári Lajos, gitár, Faragó „Judy" István, dob, Markója József: szaxofon,
Selmeczi Sándor, basszusgitár, Varga Tibor zongora).
A "nagy csapat", később híressé vált, leg-ütősebb formációjában végül 1963-ban állt
össze: Komár László ének, Zalatnay Sarolta ének, Faragó „Judy" István szólógitár,
Harmat László basszus gitár, Atkári Lajos ritmusgitár, Tihanyi Gyula dob, Varga
Tibor zongora felállásban. Elvis Presley, Shadows, CliffRichard, Carl Perkins
számokat játszottak. 1964 őszén Judy katonai szolgálatra vonult be a Flottillához,
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ekkor Harmat Laci lett a Scampolo szólógitárosa. A két virtuóz gitáros közötti
egymást váltó csere két évvel később újra megismétlődött: Judy 1966-os
leszerelésekor Harmat Laci vonult be katonai szolgálatra és vette át Judy szólógitáros
posztját a Flottilla zenekarban. Harmat Laci 1968-ban Svédországba távozott, ezt
követően 10 éven keresztül folyamatosan vendégszerepelt külföldön. Svéd, angol és
amerikai pop/rock zenekarok gitárosaként járta a világot és működött közre jó nevű
együttesek lemezfelvételein. Magyarországon 1990-ben jelent meg "Taekwon-do
Boogie" címmel önálló szólógitár nagylemeze.
Harmat László nem mellesleg a magyarországi taekwondo megalapítója és jelenleg is
vezető nagymestere, a magyar harcművész élet emblematikus alakja.
Harmat László improvizatív gitárjátékával a legendás Scampoló zenei hangulatát
idézte fel.

Túry Árpád a LIVERSING frontembere
A LIVERSING együttes a '60-as évek egyik legnépszerűbb zenekara volt, óbudai
klubjukban, valamint a híres zuglói Danuvia művelődési házban hétről hétre százak
jártak bulijaikra, a Budai Ifjúsági Parkban pedig több mint 10.000-en tomboltak
koncertjükön. Műsorukon a Beatles dalai mellett, a korszak progresszív zenekarai, a
Rolling Stones, a Them, a Pretty Things, a Y ardbirds számai szerepeltek. Olyan ismert
zenészek játszottak a csapatban, mint Demjén Ferenc, a későbbi Syrius orgonista
Pataki László és a gitáros Szendrődi Zsolt.
,,A Liversing volt a Rolling Stones magyarországi szinonimája, előadásmódjukban,
megjelenésükben, színpadi viselkedésükben, talán életstílusukban is hasonlítottak a
nagy angol csapathoz. " (Tarlós István)
A Liversing frontembere az egykori énekes Túry Árpi, a "külvárosi Mick
Jagger" volt, aki bemutatta a hajdani Liversing bulik fantasztikus hangulatát.
Szabó Tibor a HUNDOWS szólógitárosa
A HUNDOWS az a magyar instrumentális gitárzenekar, amelyik a leghitelesebben
adja elő az angol Shadows együttes nagy slágereit. Több sikeres koncertkörúton vettek
részt a Skandináv országokban, mint Finnország, Svédország és Hollandia:
Azok, akik szeretik a gitárzenét, biztosan tudják, hogy a Skandináv területeken ennek
a zenének igen nagy kultusza van, itt van a gitárzene hazája, ahol jobbnál jobb
gitárzenekarok tucatjai léteznek. Az idei gitárzene-fesztiválon a HUNDOWS együttes
ismét nagy sikerrel szerepelt és még ösztöndíjat is kaptak.
2015. november 11-én Hank Marvin, a legendás Shadows együttes szólógitárosa,
videó üzenetben gratulált a gitárzenekar 30. születésnapjához.
Szabó Tibor gitárjátékával ízelítőt kaptunk a Shadows csodálatos
hangzásvilágából.
Pollák János Johnny és Kertész László Kabos NEVADA együttes tagjai
A NEVADA együttes 1962-ben alakult, kezdetben River néven, majd Radics Béla
javaslatára NEVADA néven váltak ismertté. Koncerteztek a Budai Ifjúsági Parkban, a
Rózsavölgyi Kertszínpadon, a Margitszigeti Vörösmarty Kertmozi színpadán, az
Uránia Filmszínházban, a Velence tavi könnyűzenei fesztiválon, szalagavató bálokon
stb. 1965-ben a budapesti amatőr tánczenekarok versenyén első díjat nyertek. 1963-65
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között a Danuvia Szerszámgépgyár Kultúrházban, közismertebb nevén a „VIA" -ban
zenéltek rendszeresen az Omega és Atlasz zenekarokkal felváltva,
A rossz csengésű nevük miatt (a Nevada sivatagban, abban az időben kísérleti
atomrobbantások voltak) az akkori kultúrpolitika akadályozta a pályafutásukat, nem
vehettek részt a Ki Mit Tud-ban sem!
A Nevada 3 alapító tagja (Johnny, Kabos és Pemete) a zuglói VIA-s klub
hangulatát idézték vissza, ahol annak idején, a szórakozni vágyó fiatalok néhány
forint belépő leszurkolása után birtokba vehették a táncparkettet, és magukba
szívhatták az akkori slágerlistás dalokat.
A különböző foglalkozások, szolgáltatások mellett a KÖZHÁLÓ programnak
köszönhetően továbbra is ingyenes internet hozzáférést és számítógép használatot is
tudunk biztosítani látogatóinknak, könyvtár tagoknak.
8 gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez szakmai segítséget is
nyújtunk.
A WIFI hálózatot az egész ház területén elérhető

VI. Propagandamunka
Rendezvényeinkről

szórólapokat,
plakátokat
tettünk
közzé.
Kiemelt
rendezvényeinkhez kapcsolódó meghívóinkat jó színvonalon igyekeztünk elkészítetni.
Ünnepi műsorainkról és egyéb aktualitásainkról az ATV és a Kőbányai Híradó
rendszeresen készít riportanyagokat. Intézményünk internetes honlapjának, és online
információs portáloknak köszönhetően egyre szélesebb körben tudjuk eljuttatni az
általunk szükségesnek vélt információkat a közönség felé.

VII.Gazdasági-technikai lehetőségeink
A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény
mozgásterét. Ezért csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani.
Önkénteseink, a fiatalok és idősek egyaránt a Ház több helyiségeiben végeztek el tisztasági
festést.
Az Egyesület illetve elődei /1888 óta/ a ma is használt épületben tevékenykedik. Próbál
fennmaradni, terjeszteni az általa megismert, tanult kultúrát, hagyományokat. A
TÖREKVÉS nagy hangsúlyt fektet a kor igényeinek megfelelésére. Önkéntesei és az itt
tevékenykedő szakemberek egyidejűleg több feladatot látnak el. A fűtési időszak - külön
próba elé állítja a HÁZ minden alkalmazottját, önkéntesét. A 129 évi használat az
épületgépészeti eszközöket terheli, itt-ott törik el egy-egy cső romlik el egy-egy szelep. A
használt konténerben - használt gőzkazán is önmagában nehezíti a működést.
Tánctermünk, próbatermeink „megfelelő" felszereltsége, az edzéshez -képzéshez szükséges
hangtechnikai eszközök elavultak pótlásuk, adományokból - támogatási pénzekből
valósulhat meg. Népviseletek, táncruhák, cipők készíttetése, javítása, meglévő viseletek
bővítése nagyon fontosak számunkra, mivel a fellépések színvonala ezen eszközök, kellékek
megléte nélkül lehetetlen volna, sajnos szűk anyagi lehetőség komoly korlátja a repertoár
bővítésének. Nehezíti eszközre történő pályázatok előkészítését, elkészítését a bizonytalan
tulajdonosi háttér, ami 2014. június 19. után is fennmaradt, e naptól a Töri-épület
tulajdonosa a Magyar Állam- kezelője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Optimista
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változat szerint 2018-ban sikerül rendezni a jogi helyzetet, szerződéses viszonyt lehet
létrehozni a TÖREKVÉS és MNV-Zrt. között, az Önkormányzattal sikerül fenntartani a
meglévő Közművelődési megállapodást.

Pesszimista változat, hogy az MNV Zrt. bezárja a TÖRI-t, kedvezőbb változat, hogy
csak megkezdődik három próbaterem építése a Duna-művész együttes, a Duna
Szimfonikus Zenekar illetve a MÁV Szimfonikus Zenekar részére. A vázolt változat
szerint is a fóldszint több mint 60 %-át lefoglalják az említett együttesek irodái,
raktárai.
Jövő reménysége, hogy a 130. évébe lépő TÖRI-Művelődési Központ felújításra,
kerülhet korszerű fűtést-hűtést biztosító keretrendezéseket kaphat. Mozgáskorlátozottak
is feljutnak az emeletre, lift épül, Manninger terem tetejét megemelik, üvegtetőn
keresztül a napfény is beáramlik stb. és a TÖREKVÉS MK is megtarthatja funkcióit,
színháztermét.

\1111. ()sszegzés
A 2017-os esztendő rendkívüli nehézségek közepette telt el /dolgozóink - kettő kivételévelminimálbéren vannak foglalkoztatva, fűtési számlák januárban meghaladják az egy millió Ftot./ nehéz anyagi körülmények között és meglehetősen szerény létszámmal nagyon nehéz
gazdasági évet zártunk. A munkatársainktól igen nagy erőfeszítést kívánt a megfelelő
színvonalú programok lebonyolítása.
Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani a TÖREKVÉS létjogosultságát, szakmai
tevékenységének elismertségét a magyar kulturális élet változ.atos, sokszínű palettáján immár
129. éve tevékenykedő Törekvés Művelődési Központot. Az itt kialakult közösségek soksok éve bizonyítják, hogy tevékenységükkel értéket teremtenek. Felhívják embertársaik
figyelmét a közösségben rejlő erőre, mely gyakran legyőz testi-lelki bajokat, és segít
teljesebbé tenni életünket. Ez nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak is rendkívül
fontos. Elért eredményeink bizonyítják, hogy támogatóink, a Bp.X. Ker. Önkormányz.at, a
TEMI jó és hasznos célra a társadalomminden tagja számára előre mutató,hasznos közösségi
célra, tevékenységre fordította a rendelkezésére álló anyagi eszközöket.
Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, a
kerület lakóinak, az MNV. Zrt vezetésének valamennyi látogatónk és munkatársunk
nevében, hogy munkánkat jelentős anyagi eszközzel támogatták, és ez által lehetővé
tették a tartalmas szakmai munkát.

Budapest, 2017. december 14.
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Budapest Jli'őváros X. Kcriilct Kőbány~i Öukorn1ányz at
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Tárgy: e lszámo lás
.2A. /201 7
Ügyint.:Béres Edina

lkt.sz.:

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály
Ká lmánné Szabó Judit Úrhölgy részére

Tisztelt Kálmiinné Szabó Judit Úrhölgy !
Mellékelten megküldjük a Törekvés M.K. NONPROFIT Kft. és a Budapest Főváro s X. kerül et
Kőbányai Önkormányzat között 2016. május OS-én a Kőbányai Önkormányzat a közmü velődésröl
szóló 1997. évi CLX Törvény 79.§ alapján és az Önkormányzat 3/2017.(II.24.) rendelete a lapj án
egyes közművelődési feladatok ellátására kötött megállapodás teljesítéséhez tartozó 2017. évi
pénzügyi bizonylatok listáját, és az éves munkáról szó ló beszámolót, ké1jük testület elé te1jesztését.
Az elszámolás bizonylatai az éves 3.000.000.-· Fi: támogatási keretet foglalja magába, fedi le.

Köszönjük a támogatást és bízunk abban, hogy a jövöben is segítik a Törekvés M.K. NONPR OFff
Kft. tevékenységét.

Budapest, 2017. december 14.

Üdvözlettel:

Melléklet:
- Tételes elszámolás a támogatásról
- Törekvés M.K. NONPROFIT Kft. 2017. évi szöveges szakmai beszámolója
- Beszámoló cd mellékleten
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TARTALOMJEGYZÉK

I.

Művészeti

II.

Törekvés Néptáncegyüttes

III.

csoportjaink-köreink rövid összefoglalója,

ismertetője

(3-5. oldal)
(6-16. oldal)

Tartós művelődési közösségeink

III/1. Törekvés Természetjáró kör

(17. oldal)

III/2. Törekvés Dalkör

(17.oldal)

III/3. Törekvés Nyugdíjas klub

(17-18. oldal)

III/4.

Bélyeggyűjtő

kör
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III/6.

Kerekítő
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IV.
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(18. oldal)
(18-20. oldal)
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(25. oldal)

VI.

Gazdasági-technikai feladatok

(26. oldal)

VII.

Összegzés
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A TÖREKVÉS tulajdonosa 2014. június 19 óta a magyar állam - kezelője az MNV
Zrt. A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület
illetve elődei /1888 óta/ ugyanazon a helyen, ugyanazon épületet 129. éve használja
és használta. Szűkös anyagi keretek között próbál fennmaradni, és terjeszteni az
általa tanult, megismert kultúrát, népi hagyományokat, táncokat, dalokat,
népszokásokat.
A TÖREKVÉS a közművelődési munkaprogramban rögzített éves előirányzatát
sikeresen teljesítette. Figyelembe véve az intézmény sajátosságait, KÖBÁNYÁN
betöltött helyét, szerepét, lehetőségeihez képest igyekezett barátságos, meghitt, és
kulturált környezetet biztosítani rendezvényeihez és csoportjai működéséhez. Tárgyi
feltételeik változatlansága mellett különböző átszervezési és karbantartás-felújítási
megoldásokkal emelte a szolgáltatások minőségét.

1. Művészeti csoportok-körök rövid összefoglalóia, ismertetője
1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes

2017. évben is rendszeres volt a bemutatkozás a színpadi, pódiumi fellépés. Az
együttes továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a KÖBÁNYAI önkormányzat által
szervezet műsorokat, ill. felkéréseket, hiszen csoportjainak tagjai és persze maga az
együttes is ezer szállal kötődik
Budapesthez, Kőbányához.
Művelődési Házunk 3 fesztiválnak
adott otthont 2017-ban.
- Szent László Nemzetközi Folklór
Fesztivál (Lengyelek, Litvánok)
Budapest Open Intemational
Folklór Fesztivál (Horvátországból;
Görögországból;
Lettországból,
Dél-Amerikát Argentínai együttes
képviselte)
érkeztek és a
bemutatkozott résztvevők /több mint 250 fő sokasága / nagy sikert arattak.
2. Törekvés Hagyományőrző csoport, Törekvés Manninger csoport
Az idősebb korosztályt foglalkoztató tánccsoport több mint 30 tagjával közvetíti a
kultúrát városszerte. Heti próbájuknak, töretlen lelkesedésüknek valamint
kitartásuknak
köszönhetően

idén
lS
eredményesen
szerepeltek.
Például:
Kisszékely
Aratóünnep,
Kőbányai KiMit Tud?
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3. Kézműves foglalkozások
A 2017-os évben is megtartottuk kézműves foglalkozásainkat, amely a régi magyar
kézműves hagyományokat ismertetik meg kicsikkel és nagyokkal egyaránt.
A legkisebbek számára játszósarok áll rendelkezésre, ahol készségfejlesztő játékok
segítik a hasznos időtöltést, amíg a nagyobb testvérek a táncórákon vesznek részt.
4. Bélyeggyűjtő kör
Tagjai általában negyedévente találkoztak, és vásárolták korlátozott számban a
megjelenő újdonságokat és lelkesen cserélgették gyűjteményeik fölös darabjait.
5. Törekvés Természetjáró Klub
1909-ben alapították a lelkes természetjárók. Túravezető szervezi a keddi, szerdai,
szombati napokon a túrákat, a hétvégi kirándulásokat az év elején összeállított
túraprogramok alapján.
6. Törekvés Dalkör

A Törekvés Dalkör országszerte szórakoztatja az igényes muzsikára vágyó közönséget.
Tagjainak jelenlegi létszáma közel 40 fü. A foglalkozásokat hétfó és keddi napokon
tartják. Tanulnak, előadnak örökzöld dalokat, operetteket, sanzonokat, magyar nótákat,
kinek melyik műfaj áll jól. Sajnos 2017. májusában eltávozott vezetőjük Kerekes
Katalin.

7. Törekvés Sakk-klub
Együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a
Törekvés Művelődési Központban bonyolítják a Budapesti Ifjúsági
Csapatbajnokságot.
Már 34 éve megrendezik a 60 éven felüliek villám sakk versenyét, általában 100 fő
feletti létszám mellett a TÖRI Sakk verseny az ország legnépszerűbb idősek sakk
találkozója.

8. Hastánc
Heti egy alaklommal (csütörtök esténként) a keleti táncok - a hastánc - fortélyait
sajátíthatják el érdeklődőink. A tánc, amely kortól és súlytól függetlenül csábítja a
mozogni vágyókat. ,,Táncolj, mintha senki sem látna" jeligével indultak óráink kezdők
és természetesen haladók számára is.
9. Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Az Őszirózsa Nyugdíjas klub klubdélutánjait minden héten csütörtök délután tartja.
Megemlékeznek az évszakokhoz, kiemelt programokhoz kötődő népszokásokról,
hagyományokról. Bemutatják kézműves termékeiket, egy-egy klubnap alkalmával
bemutatják ezek elkészítési módját. A résztvevők száma alkalmanként eléri a -50 f'ót,
Budapest kerületeiből és vonzáskörzetéből érkeznek tagjaik, mely színesíti
klubnapjaikat, mivel adott régiók szokásai más-más módon jelennek meg a
mindennapjaikban.
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Legutóbb a szürethez és az ahhoz kapcsolódó népszokásokhoz igazították a
klubnapjaikat, receptet cseréltek, majd a következő klubnap alkalmával az elkészült
foszlós kalácsok íz világát elemezték. Mustot kóstoltak és szőlő levélből készítettek
dekorációkat.
10. Kerekítő

Ez az első és egyedüli olyan foglalkozás hálózat, ahol csak magyar népi ölbeli játékok, mondókák, népdalok, népi gyermekdalok hangzanak el, élő hangszerjátékkal színesítve. J. Kovács Judit drámapedagógus hívta életre. Nem használunk sem
szerzős műveket, sem más népek dalait, mert hisszük, hogy jó, ha a kicsik első ízben a
saját zenei hagyományukkal találkoznak.

11. Egyéb közművelődési programok:
Intézményünk számos egyéb keresztelők, névnapok, kisebbségi összejövetelek,
olyan közművelődési és közösségi programot valósított meg, mely nem köthető
konkrétan egyetlen csoporthoz sem, hiszen a környezetünkben élő lakosság
igényeihez illetve az nemzeti és egyéb ünnepekhez, alkalmakhoz köthetőek.
Romák Reménysége Jézus Egyesület
képviselő:

Horváth Ottó
Evangélium terjesztése a roma emberek között Isten igéjének útján, a Biblia
tanításának segítségével, a roma emberek felzárkóztatása a többségi társadalomhoz.
Drogprevenció.
12. Megemlékezések példaszerűen: a Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak éjjelnappal, Március 15., a Költészet napja, Gyermeknap, Trianoni emléknap,
Augusztus 20, Idősek Világnapja, Október 23
13. Egyéb rendezvények, vigadalmak: Könnyűzenei koncertek, az élőzenés
rendezvénysorozat, Vasárnapi koncert, Tavaszváró vigadalom, Péntek esti Rock
and Roll a Törekvésben, például színpadra lépett Szörényi Levente az Illés zenekar
tagja, akik a TÖRI-bői indultak, Márton napi Vigadalom, Szüreti mulatság,
Halloween buli, Erzsébet-Katalin nap, kisebbségi cigány - görög összejövetelek
stb.
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2017-ró1 részletesebben
11/1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes
A Törekvés Táncegyüttes továbbra is lehetőséget tud biztosítani szinte minden
jelentkezőnek, kortól, nemtől függetlenül. Jelenleg 3-77 éves kor közötti táncosok
táncolnak a következő csoportokban: Apróságok, Kis-Cseperedők, Cseperedők,
és Felnőtt csoport. Igen fontosnak érzik a táncon kívüli programokat is - például
közös disznótoros - hiszen ezek teszik közösséggé az együttest. Táncház.aik,
edzőtáboraik, kirándulásaik mind-mind ezt a gondolatot erősítik.
Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző Csoport
Turné Lengyelors7.ág, Trzciana
2017. 07.06.- 10.

A Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző Csoportja meghívást kapott
Lengyelországba, Trzciana településre egy nemzetközi folklór fesztiválon való részvételre.
A meghívás előzménye, hogy a város egyik folklór csoportja részt vett 2016-ban a
kőbányai Szent László Napokhoz kapcsolódó nemzetközi folklór fesztiválon, amely a
Törekvés Művelődési Központ, a Törekvés Táncegyüttes és a FolkFest Hungary Produkció
közösen rendezett.
A rövid itt töltött idő is elegendő volt a kulturális és személyes barátságok kialakulásához,
így
idén
a
Hagyományőrzők

látogathattak
Lengyelországba.
Az
utazást
jelentős
mértékben
támogatta
Kovács Róbert, Kőbánya
polgármestere.
A

turnén

a
Hagyományőrzők mellett
részt vettek a Törekvés
Táncegyüttes régi táncosai
is, akik az együttes 55
éves
évfordulója
alkalmából álltak újra
össze. Így a repertoár is
színesedett.
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A fesztiválon a magyar csoporton kívül részt vettek:
- Toplan Folklór Együttes
- Pulanie Ének és Táncegyüttes
- Magurzanie Reginális Csoport
És a vendéglátók:
- Mária és József Hagyományőrző Csoport -

Szlovákia
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország

A program hasonlított a Szent László Fesztivál programjához, a két
művelődési házban, egy pedig egy szabadtéri rendezvényen zajlott.

műsor

közül egy a

A fellépések mellett a csoportnak lehetősége volt néhány helyi nevezetesség - pl. Rzeszów
város és Lancut kastély - megtekintése. De a legemlékezetesebb talán a krakkói városnézés
marad.
Érdekességképpen: A turné nem csak a tavalyi Szent László Nemzetközi Folklór
Fesztiválhoz kapcsolódik. Az idei résztvevő lengyel csoport - akik a szomszéd városból
érkeztek - szintén meghívták a társaságot magukhoz Sedziszów Malopolski-ba. Itt egy
különleges látogatást is tehettek egy kapucinus kolostor kertjébe, ami idegenek számára
zárt hely.
A turné végén az embernek az az érzése volt, hogy egyrészt lengyel-magyar tényleg két jó
barát, másrészt a kapcsolat mindkét csoporttal valamilyen módon folytatódni fog.

Felnőtt

csoport

A csoportba jelenleg több mint 30 fő táncol gyakorol, hetente kétszer hétfőn, csütörtökön
vagy pénteken 18.30-21.00-ig. A tavalyi évben felkerült fiatalok, derekasan helyt állnak,
már-már oszlopos tagjai a csoportnak, mind szakmailag, mind közösségileg. A fiú, lány
arány, az elmúlt évekhez képest, amikor is sokkal több lány volt, mint fiú, már-már meg
cserélődött. Az élet rendje miatt (házasság, szülés) sok régi táncos abba hagyta a táncot,
ezáltal a fiúk kerültek többségbe. Számukra fontos feladattá vált, hogy lányokat
toborozzanak, ami úgy néz ki, hogy lassacskán sikerülni is fog.
A TÖREKVÉS Magyar Néptáncegyüttes februárban rendezte meg Farsangi
„mulatságát", mellyen a kicsiktől a nagyokig mindenki részt vett. A farsangi mulatság
több részből állt. Először a gyermek együttesek (Apróságok, Kis - Cseperedők,
Cseperedők) jelmezversenyére került sor, melyet a felnőtt együttes 3 tagja zsűrizet. A
gyerekek szebbnél szebb jelmezekbe vonultak fel, volt, aki külön műsorszámmal is készült.
A jelmezverseny után, különböző játékos feladatok pl. fánk evő verseny, és egy-egy tánc
eltáncolására került sor. Kicsivel később, felnőtt korosztályban, a felnőtt együttes tagjai és a
szülők mutathatták meg jelmezeiket, amiket a gyerekcsapatokból összeválogatott gyerek
zsűri értékelt. A jelmezversenyek után, folytatódott a mulatság, a zárásig tartó táncház.
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Az 56 éves a Törekvés Táncegyüttes
,,Az 56 éves Törekvés Táncegyüttes táncos, zenés kiállitásmegnyitóra invitálta a néptánc
kedvelőket

április 26-án, a Fővárosi S:zabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtárába.

A kiállítás gazdagon illusztrálva mutatja
be az együttes történetét a kezdetektől
napjainkig. Láthatóak a táncegyüttesről
készült fotók, újságcikkek, és egyéb
történeti
dokumentumok.
Ezzel
párhuzamosan
egy
különleges
viselettörténeti kiállítás 1s fogadja az

A Kóbáyai K&lyYtjr,
a Töreh'és Mfü.·clöcli&i Központ

ésaT-...ST~
timdeod m:pi,jaOataz

kü.llitási.nak megnyitójjra .

iooi-.
2017. április 26. szctrla, 18 óra

HdJmc
Köbnnyai Kooyvtir
(X. S-Lász1óá7-l4)

Köszootöt morwJ:
DR. FODOR PÉTER

érdeklődőket.

Köszöntőt
Fővárosi

.FS,EJ( . . . . . . . . .

A kiillitást megnyuja:
KOVÁCS ltÓIIEltT

mondott Dr. Fodor Péter, a
Szabó
Ervin
Könyvár

Ka..y.~
Amepyilóa-·
aTlattnsT~
Minoo-...tö: Báolocgyi lloglúb

főigazgatója.

Alaillíliswgd:wklí>
2017. jio,,io, 9-ig.

a
nyitntanasi idcjebcn.
Megnyitó beszédet mondott Kovács
Jw lá.pt mW, ápJ.d, """'-áll
Róbert, Kőbánya polgármestere. Szólt &p,uwzd,.__,,
r ,
( 9lonhuplt Sátulu)
arról, hogy idestova három évtizedes a
kapcsolata a Törekvéssel, számos egykori
diákja volt tagja, vagy ma is tagja a
tánccsoportnak, mely értéket teremt, olyan értéket, amit meg kell őrizni, meg kell becsülni.
Erre az értékre mindenkinek büszkének kell lennie.
könY'..ár

A beszédeket követően a Törekvés Táncegyüttes több generációt
a táncot és mutatták meg tudásukat.

felölelő

csoportjai ropták

A kiállítás június 9-ig volt megtekinthető." (forrás: www.kobanya.hu)
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Törekvés Táncegyüttes Felnőtt Csoportjának kazári edzőtáboráról (2017.
augusztus 2.-6.)
Az 5 napos edzőtáborban az együttes a felső bodrogközi koreográfiát elevenítette fel és
alakította át.
Kazáron, többek között, helytörténeti kiállítást, gyufásdoboz-, vasaló-, plüssmedve-, baba
gyűjteményt, valamint viseleti- és néprajzi múzeumokat jártak végig. Utóbbiakban tanáruk,
Kovács József (Dodi) adott hossz.abb tájékoztatást, melynek segítségével a kazári néprajzi
örökség ismeretanyagából kaphattak kielégítő tudást. Ezt követően két kazári néni érkezett
hozzájuk, hogy felöltöztessenek egy lányt az együttesből kazári viseletbe. Az öltöztetés
során elmesélték, hogy melyik ruhaneműnek mi a helyi elnevezése, hogy mit miért szoktak
felvenni. Beszéltek a leány, menyasszony, fiatalasszony és idős asszony viseletéről, majd
megtudhatták, hogy miben különböznek egymástól. Kiderült, hogy 30 éve az egyik kazári
néni készítette a Törekvés meglévő kazári viseleteit.
A felső bodrogközi koreográfiát sikerült tökéletesre csiszolni, melyet többek között nyáron
Hajdúböszörményben, valamint ősszel az Agóra Néptáncfesztiválon is megversenyeztettek.
II. ,,Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál, 2017. augusztus 17.-19.
A kazári edzőtábort követően első nagyobb, sz.akmai megmérettetésként Hajdúböszörmény
felé vették az irányt, ahol szakmai zsűri előtt mutatták meg legújabb, Felső Bodrogközi
koreográfiájukat a nagyérdeműnek. A III. ,,Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál a Hajdúhéten
belül került megrendezésre augusztus 18.-án Hajdúböszörményben.
A helyi művelődési házban tartották a fópróbát. Zenét az egész fesztivál alatt, így a
próbákon is a világhírű Dűvő Együttes szolgáltatta, akik garantálták a minőségi, archaikus,
ám mégis virtuóz népzenét. A „Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál keretében az adott
koreográfia mellett szükség volt az improviz.atív tudásuk bemutatására is, így erre itt is
gyakorolhattak. A próba bő két órán keresztül zajlott, este tizenegy magasságában ért véget.
A próba alatt felváltva mutatták be rögtönzött táncukat és koreográfiákat a mélyen
elsajátított bodrogközi anyagból. Plusz élményt szolgáltatott a Törekvés Táncegyüttesnek
az, hogy a helyi, Bocskai Néptáncegyüttes tagjai is végig nézték a próbák nagy részét, ez
egyértelműen pozitív hatással volt rájuk.
A versenyre a készülődés a kora délutáni órákban indult meg, a viseletek igényes
fölvételével, a hajak, a smink elkészítésével, mely tevékenységek mellett magukban és
közösen lélekben is készültek a versenyre, mely délután 3 és 4 óra között vette kezdetét.
A böszörményi fü tér bőven megtelt a helyi érdeklődőkkel. A bevezető, beharangozó
beszédek között a Bocskai Néptáncegyüttes vezetője nyitotta meg a rendezvényt, köszöntve
a zsűrit is, a méltán híres Nyírség Táncegyüttes vezetőit.
A megnyitót követően elsők között kezdték az improviz.atív előadással, Felső Bodrogközi
koreográfiájukat pedig a műsort záró Bocskai Néptáncegyüttes előtt adták elő. Bár a drukk
és a versenyszituáció miatt sokan izgultak, méltán képviseltük Budapestet, Kőbányát és a
Törekvést ezen a versenyen, melyre a zsűri értékelésén kívül a bírálatból és a helyiek
reakciójából lehet következtetni.
Mindezek előtt egyik vezetőjük, Kovács József a zsűri szóbeli értékelésén vett részt. Az
építő jellegű kritikák mellett rengeteg pozitív észrevételt is kaptak. Többek között
megemlítették, hogy minőségi módon mélyültek el az bodrogközi anyagban, ez mind a
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koreográfián, mind az improvizációban látszott. A zsűrinek az improvizációban feltűnt,
hogy a hangulatteremtés kevesebb volt, mint az egy rögtönzött, táncház.szerű előadástól
elvárható lett volna, ugyanakkor a koreográfiánál a hangulat a tetőfokára hágott. A
kiemelkedő táncosaik mellett kezdenek fölzárkózni a többiek is a zsűri szerint, a
koreográfiákat viszont kicsit hosszúnak találták, annak ellenére, hogy az időkeretbe
befértek (ezt nem teljesítette mindegyik táncegyüttes). Adalék, hogy koreográfiájuk
határterületként, de szervesen beépült a verseny kiírásába, miszerint idén 7,5-8 perces
koreográfiákban kellett feldolgozni a Felvidéki tájhoz kötődő táncokat. Mindezek mellett
műsoruk szerkezeti felépítését, tánc-, zene- és ének beli változatosságát is dicsérték,
valamint viseleteik gazdagságát és szépségét is pozitívan méltatták. Plusz adalék, hogy egy
kevésbé kutatott, anyag terén nehezen fellelhető és kevesek által táncolt műsort vittek, mely
plusz különlegességet adott performanszuknak.
A méltatást követően még a vacsora előtt 6 óra magasságában a Hajdúhét nagyszínpadán
történt az eredményhirdetés; a ill. ,,Táncoló Hajdúk" fesztiváldíját ~ebelhette be
együttesük a tagok és vezetőik nagy örömére és büszkeségére.
A Törekvés Táncegyüttes egy sikeres fesztivált, versenyt tudhat maga mögött, melynek
lreretein belül méltányosságot nyert legújabb koreográfiájuk tiszta forrásból táplálkozó,
igényes és minőségi mivolta. Az ősz folyamán minden bizonnyal többször is látható lesz
majd együttesük, Felső Bodrogközi koreográfiájukat is több alkalommal fogják előadni,
legközelebbi szakmai megmérettetésükre szintén ezzel az anyaggal készülnek. Ez az
említett verseny Agóra Fesztivál néven november 4.-én került megrendezésre
Tatabányán, melyre már a szeptemberi első próbáiktól kezdve gőzerővel készültek
Alább pár hangulatfotó látható a Törekvés Táncegyüttesről a ill. ,,Táncoló Hajdúk"
Táncfesztiválon:

10

Erdélyi Táncegyüttes a Törekvésben

A Törekvés Művelődési Központ néptáncos programjaival, kiemelt szerepet játszik
Kőbánya néptáncéletében. Az elmúlt három évben a TÖREKVÉS hat nemzetközi
néptáncfesztiválnak volt szervezője és lebonyolítója. A nagymúltú Művelődési Ház több
mint 12 országból, közel 800 táncost látott vendégül, az európai országok néptáncosaitól az
argentin táncosokig. A legutóbbi augusztus 3-án rendezett fesztivált az Argentin
nagykövet is megtisztelte.
Augusztus
18-án a zetelakai
Ezüstfenyő
Táncegyüttes, 12-14 •
éves, igen képzett táncosokból álló
csoport, magyarországi turnéjának
egyik állomása volt a Törekvés. A
Törekvés Táncegyüttes vezetője
Vízi Tibor, nem csak a nagymúltú
Művelődési
Központról, hanem
Kőbányáról és Budapestről is
tartott ismertetőt az együttesnek. A
vendéglátok, esti hajókirándulás
keretében mutatták be a csodálatos
Fővárosunkat,
Budapestet és a
gyönyörűen kivilágított Parlamentet.
Az erdélyi gyerekek kérésének is
sikerült eleget tenni, így egy plázába
is eljutott a kis csapat. Az est,
bemutatóval,
vacsorával
és
táncházzal zárult. Másnap reggeli
után, már a következő állomásra,
Etyekre indult az együttes. Igen felemelő és megható élmény volt látni a vers, ének és
táncbemutató alatt, a magyarságtudattól büszke, csillogó szemeket. Ennyire átélni az
előadását csak az tudja, aki megéli magyarságát. Mindennap meg kell, hogy élje,
magyarságát.
A barátság a két együttes között létrejött, és már csak rajtuk áll, hogy hogyan folytatódik ...
Agora Koreográfus Verseny, Tatabánya
Az augusztusi, hajdúböszörményi III. ,,Táncoló Hajdúk" Néptáncfesztivál után november
4.-én újabb, magas színtű, szakmai megmérettetésen vettek részt Tatabányán az V. Agora
Koreográfus Verseny keretein belül. A versenynek a tatabányai Vértes Agorája adott
otthont, mely egy egészen modem, bizonyos keretek között monumentálisnak számító,
igényes rendezvényhelyszín. A fesztiválon közel 20 együttes, majdnem negyedszáz
koreográfiája között-, az autentikus néptánc kategóriájában szerepeltek ,, 'Gyócs az ingem,
gyócs a gatyám ... ' - táncok Felső Bodrogközből" című, a nyár elejére elkészült legújabb
műsorszámukkal, melyet Kovács Józ.sef mellett Vizi Adrienn készített.
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A gálaműsoron 5 táncegyüttes léphetett föl melyek mellett még további 2-3 együttest
díjaztak, köztük sokszorosan (vagy épp örökösen) kiválóan minősült-, adott esetben
Fölszállott a Pávát nyert együtteseket. A 20 együttes ennél fogva nagyon erős mezőnyt
képezett, melyben a mai időkben szakmai szempontból felívelő pályán levő Törekvés
Táncegyüttes méltón helyt állt.
November 6-i, hétfüi próbán közösen értékelték ki a koreográfiákról készült felvételeket, a
három tagú szakmai z.sűri által mondott értékelést, a saját tapasztalataikat. Mindezek után a
jövőbe-, a jövő évre tekintenek előre, melyben több megmérettetés vár rájuk, többek között

ősszel

a Néptáncosok Országos Minősítő Színpada.

Május 31.

Évadzáró fellépés és táncház

Minden évad végén bemutatjuk a szülőknek, ismerősöknek, hogy az adott évben melyik
csoport milyen koreográfiával, táncanyaggal gazdagította repertoárját, tudását. Így volt
ez idén is. A legkisebbek, az Apróságok játékfüzést és ugróst adtak elő a saját
szintjükön. A Kis-Cseperedők egy somogyi játékfüzéssel, botossal és ugróssal
örvendeztették meg a közönséget, nagy sikert aratva. Az ,,Ezt szeretem, ezt kedvelem"
című rábaközi koreográfiát, valamit az idén tanult „Kéret engem egy kanász" című
mezőföldi koreográfiát táncolták el.
A Felnőtt és a Manninger Miklós csoport is képviseltette magát 2-3 koreográfiával.
Minden csoport nagy tapsot kapott és maximálisan elnyerte a közönség szimpátiáját.
A műsor után közös táncházzal búcsúztattuk ezt a tanévet. Együtt mulatott kicsi, nagy,
fiatal, idős. A talpalávalót húzta és a fellépést muzsikálta a Balog Edina és zenekara. A
táncházban volt somogyi, sárközi, rábaközi, mezőföldi szatmári, gömöri, mezőségi,
kalotaszegi, vajdaszentiványi és szászcsávási táncrend. A kisebbek leginkább a kismagyarorszag1 ugrós és csárdás táncokat tudták táncolni, a nagyobbak pedig
természetesen már az erdélyi muzsikára is ropták. Itt is megemlíteném a
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közösségfejlesztő

hatást, a „nagy családként" működő együttes példamutató és
példaértékű összetartását. A nagyok a kicsik példaképei, a szülők aktív résztvevői a
táncházaknak, rendezvényeknek.

Szent Iván Napi

Tűzugrás

Már hagyománnyá vált együttesünkben a nyári napforduló megünneplése. Őseink a
napfordulókon ünnepelték az istenként tisztel Napot, az egyház pedig ezen a napon
emlékezett meg Keresztelő Szent Jánosról - akit más vidékeken Szent Ivánnak
neveztek. Az ezzel kapcsolatos szokások tehát nagyon-nagyon régre vezethetők vissza.
A tűzgyújtás a világosságra, a fényre utal, a tűz átugrásával pedig a Napot kívánták
serkenteni, hogy mindig ily magason járjon az égen. De a tűz átugrásának szerem és
egészségvarázsló célja is volt. Idén ez a program párhuzamosan zajlott egy Nemzetközi
Néptánc Fesztivállal, melynek e napon a Törekvés adott otthont, így külföldi - lengyel,
cseh, ukrán résztvevői is voltak a programnak.
Szinte minden csoportból jöttek az ünnepelni vágyók és még „vendégeket" is hoztak
magukkal. Idén az eddigi résztvevőkön kívül egy gólyalábas-cirkuszi produkció is
gazdagított programunkat. Természetesen ki lehetett próbálni a ,,Kenderkóc" fa és
egyéb népi játékait, lehetett vásárolni kézműves termékeket, népművészeti tárgyakat,
gyöngyláncokat, ruhadarabokat. Idén csuhéból készültek babát és virágok a kézműves
foglalkozás keretében. Ismét nagy népszerűségnek örvendett az aszfaltrajz verseny és a
Szent Iváni Totó kitöltése. Mindkettő témája a Szent Iváni népszokások, az ünnep
eredete, célja volt. A rendezvény elején ismertető szöveg elolvasásával gazdagíthatták
tudásukat a résztvevők, ami alapjául szolgált mind a Totó, mind a rajzok elkészítésének.
Sok 13+ l-es Totó és gyönyörű, színes rajzok születtek.
Az ünnepen a talpalávalót Balogh Edina és zenekara húzta, kicsik nagyok ropták
muzsikájukra a táncot. A táncházat megszakítottuk különféle versenyekkel, mint pl.
botdobás, szögbeverés, gólyalábazás.
Az est fü eseménye, mint mindig, a tűz meggyújtása és átugrása volt. Erre szürkületkor
került sor. Az ugrálás előtt a lányok - mint ahogy az szokás volt ~ illatos
gyógynövényekkel megszórták a tüzet, hogy fogjon a varázslat. Ezt követően a zenekar
muzsikájára körbe táncoltuk a tüzet, majd megkezdődhetett a tűz átugrása. Gyerekek,
felnőttek, idősebbek, családok, barátok, szerelmes párok sorra ugrottak, ki szerelem, ki
egészségvarázslás céljából, ki pedig csak úgy, mert jó móka! ©

Október 06. Szüreti Táncház

Már hagyomány együttesünkben, hogy minden év őszén megrendezzük Szüreti
táncházunkat.
Idén Teréz napjához kapcsolódott a dátum, ez ugyanis a néphagyományban az
egyik szüretkezdő napként van számon tartva.
Ilyenkor feldíszítjük a tánctermet szőlőfürtökkel, szép őszi terménykosárral, őszi
gyümölcsökkel. A gyerek részére szőlőlé a felnőtteknek vörös rozé és fehér bor
kínálkozik szomjoltásra a zsíros kenyér mellé.
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A szürethez, szőlőőrzéshez kapcsolatos játékokat játszunk a gyerekekkel és
nagyon sok verseny, játékos feladat pl. alma-, szőlőevő verseny, üveges
táncverseny, seprűs-fakanalas tánc, krumplistánc, borivó verseny - tarkítja a
táncrendeket.
A táncház a Kisbíró bevonulásával veszi kezdetét, aki felolvassa a Szőlőlopás 7
parancsolatát, majd a Csősz leányok és Csősz legények eltáncolják a bálnyitó
táncot, a Palotást. Ők a felnőtt csoport táncosai.
A sok-sok program egyike az Erdőbényei bodnártánc és a Somogyi üveges tánc
bemutatása is, szintén a felnőtt csoport táncosai tolmácsolásában.
A bodnártánc, mint ahogy a neve is mutatja, a Tokaj-hegyaljai Erdőbényén
hagyomány, német hatásra honosodott meg. Minden év szüretjén, a végzéskor a
bodnár - hordókészítő - céhes mesterek nemzetiszínű szalaggal betekert
hordóabroncsokkal táncolják ezt a munkatáncot, melynek van egy mutatványos,
ügyességi eleme is. A siker nálunk sem maradt el.
A lányok üveges tánca is nagyon kedvelt a nézők körében, a gyerekek alig várják,
hogy utána ők is kipróbálhassák, hol a titok. Hamar rájönnek, hogy titok nincs, de
ügyesség, megfelelő testtatás és sok-sok gyakorlás bizony kell hozzá.
A mulatság közben a Csőszök feladata, hogy szemmel tartsák a „népet" és fülön
fogják a „tolvajt'', aki bátorkodik lopni a fent lógó szőlőfürtökből. Fülőnfogás
esetén büntetéspénz fizetendő. Ez a „játék" egészen addig tart, míg a Kisbíró be
nem jelenti, hogy „szabad a lopás", ez után már büntetlenül dézsmálható a
dekoráció. ©

Disznótoros és Kolbász Fesztivál
A Törekvés Táncegyüttes a 2016-os ill. esemény után idén újra meghívást kapott a
Disznótoros Kolbászfesztiválra, így ezen felkérésnek eleget téve idén is részt vettek a pesti
polgárok számára nívós gasztro-ünnepségen.
Idén a Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző csoportja nem tudott
részt venni az eseményen, így a Felnőtt csoport koreográfiái mellett az utánpótlás, a Suttyó
,. ;Soport műsorszámai adták az előadás gerincét.
Az előző évhez viszonyítva látványosan több ember vett részt a rendezvényen. Első
előadásuk a korábbi csúszások miatt bő 20 perces késéssel tudott csak indulni, ugyanakkor
az utánuk következő fellépőhöz igazodva időben kellett befejezniük az előadásukat, így az
előzetes készüléshez viszonyítva kevesebb koreográfiát tudtak csak előadni.
Elsőként Vízi Adrienn bejáratott, Gömöri táncival kezdtek, mely idén is nagy sikert aratott.
Utánuk a suttyó csoport kalocsai táncai következtek, a fiatal kiskamaszok nem csak
megjelenésükkel, de fejlődő tánctudásukkal is elvaráz.solták a nézőközönséget. Ezt
követően a felnőtt táncegyüttes néhány tagjával kiegészülve a Suttyók a méltán híres, több
évtized után is repertoáron levő Székely verbunk című koreográfiát adták elő, melyet a
felnőtt táncegyüttes öt párra szabott Tyukodi táncai követtek. A felnőttek vastaps közben
jöhettek le a színpadról. A műsor vége felé a gyermek csoport Mezőföldi koreográfiáját
adta elő, ezt követően pedig a felnőtt csoport legújabb ,,'Gyócs az ingem, gyócs a
gatyám ... ' - táncok Felső Bodrogközből" című száma zárta az első előadásukat. A
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rövidebbre szabott műsoridő mellett a színpad és a hangosítás is megfelelő volt az első
sátras helyszínen, így összességében kellemes élményekkel zárták az első műsort.
Második műsoruk egy-, az öltözőikhez közelebbi sátorban került előadásra. A fellépés
indulása előtt pár perccel derült ki, hogy az előttük koncertet adó, a fesztivált látogató fő
társadalmi réteg által kedvelt zenei stílusban utazó zenekar felszerelését nem pakolta le a
színpadról. Ennél fogva műsorukat a színpad előtti csúszós, szűk területen kellett adniuk.
Ez persze számukra nem volt nagy akadály, hamar, időben bele is kezdtek Bál Mérában
című-, Vizi Adrienn és Kovács József által megalkotott koreográfiájukba.

Manninger Miklós Hagyományőrző csoport és a Régi Felnőttek csoport 2017 évi
rendezvényiről

02.10
02.11
02.16
J2.23
02.24
03.10
04.26
05.06
05.27
05.31
06.24

Bemutató a Törekvés Művelődési Központban, a VNYKOSZ rendezvényén
Disznóvágás - közös program a felnőtt csoporttal
Fellépés a Kőbányai Senior Ki Mit Tud rendezvényén a Kőrösi Művelődési
Központban
Fellépés a Kőbányai Senior Ki Mit Tud döntőjében a Kőrösi Művelődési
Központban
Farsang a Törekvésben
Bemutató a Törekvés Művelődési Központ Nőnapi rendezvényén
55 éves a Törekvés - Bemutató a Kőrösi M.K. könyvtárában, az együttes
kiállításán.
55 éves a Törekvés Táncegyüttes - Jubileumi műsor
Fellépés a Tárnoki Orbán napi fesztiválon
Fellépés a Törekvés Táncegyüttes évzáró rendezvényén

09.
10.14.

Bemutató a Szent László napi Nemzetközi Néptánc fesztiválon a Törekvés
Művelődési Központban
Táncház a Törekvés Művelődési Központ Tűzugrás programján
Kőbányai Szent László Fesztivál
Lengyelországi vendégszereplés
Fellépés Kisszékelyen, a falunapon
Bemutató a Budapest Open Nemzetközi Néptánc fesztiválon a Törekvés
Művelődési Központban
Szüreti mulatság és táncház a Törekvés Művelődési Központban
Bemutató a Vasúttörténeti Park Kolbászfesztivál c. rendezvényén

11.

Öregtáncos találkozó Csepelen

12.08

III. Manninger Miklós találkozó minden volt és jelenleg táncolónak

12.15

Évzáró és Karácsonyköszöntő műsor Törekvés Művelődési Központban

06.23
06.27.
J7.06-10
07.
08.03.
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A Törekvés 2017. évi festési, felújítási munkálatairól
A Törekvés önkéntesei és felnőtt táncosai szabad idejük egy részé~ energiájukat és az
általuk gyűjtött pénzt áldozzák fel arra, hogy megszépítsék, ,,felújítsák" (tisztasági
festés, mázolás) a Törekvés Művelődési Központ számos helyiségét. Idén több fiatal
napokon keresztül dolgozott, a Művelődési központ helyiségeiben.
A fentieken kívül még számtalan „apróbb" javítási, festési munkálattal szépítették meg
a különböző folyosókat, helységeket.
Az önerőből önkéntesekkel megvalósuló felújítási munkálatok szerves részét képezi
annak a szerény, de folyamatos megújítási programnak, melynek a kedvezményezettjei
elsősorban az ide látogató vendégek lesznek.

Kézműves

foglalkozás

A kézműves foglalkozást heti kétszer hétfün és szerdán tartják a gyerekeknek, akik 3- 6
éves korúak.
A foglakozás kapcsán megismerkedhetnek a népi szokásokkal, ünnepekkel.
A koruknak megfelelő technikákkal sajátítják el az év különbező jeles eseményeit, amiket
meg is beszélnek a foglalkozás alatt.
Idén a gyerekekkel gyakorolták a ragasztási,
vágási, festési, rajzolási, fonási technikákat,
különböző anyagok segítségével. Az adott
évszaknak és ünnepnek megfelelően
választják ki az adott óra témáját, hogy ezzel
is többet fejlődjenek, összehangolva a
t,!:'lcegyüttes életével, programjaival. Ezek a
tolyamatok/foglalkozások nagyon fontosak a
gyerekek agyi, valamint szociális
fejlődéshez, füleg ebben a világban, ahol a
számítógép az úr. Itt a kicsik saját társaikkal/
szüleikkel töltik el játékosan szabadidejüket.
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Ill. Tartós

művelődési

közösségeink

111/1. A Törekvés Természetjáró Kör

1909-ben alapították a lelkes természetjárók és a vasutas világjárók, - taglétszámuk 3 7
fő. Jelenleg 4 túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat és a
hétvégi kirándulásokat az év elején kiadott túraprogramok alapján.
Hétköznapi túráinkon általában 10-12 fő vesz részt.
111/2. Törekvés Dalkör

és keddi napokon tartják. A jelzett időpontokban az
elkövetkezendő műsorokra, énekversenyekre, fellépésekre készülnek. A munkát
korrepetitor segíti: Cselényi László.
A foglalko.zásokat

hétfő

Kerekes Katal.in TÖREKVÉS Dalkör vezetője, aki türelmesen viselt hosszan tartó
súlyos betegség következtében 2017. máius 18-án elhunyt. 2006-óta vezette a
TÖREKVÉS Da/kört. 2007-ben megkapta az Életet az Éveknek díjat, 2006-ban a
Magyar Köztársasági Érdemkereszt bronz fokozatát. Tehetségét mindig igyekezett
tanítással, oktatással párosítani, aminek eredményeként 2006-tól a távozásáig a
MÁV Törekvés Dalkör vezetőjeként sikeresen működött Sikereit és az általa
irányított Dalkör énekeseit számos alkalommal rendezte sok-sok Nóta-Dal esten
keresztül.
2017. júniustól a Dalkör vezetője: Kemény Ágnes
A 2017. évben megtartott rendezvényükön több neves művész és tánccsoport is
vendégszerepelt.
- 'l'atNJSZi, )f.nyá{napi ~ráde a 'T"cm&és !M.úwflfáési. 'l(pzpont6an 2017. április 30
-"... Újra itt van a nagy csapat... " ÉVFORDULÓK A ZENE SZÁRNYÁN 2017.
szeptem6er 24.
- Erzsébet- Katalin napi zenés délután 2017. november 26
Nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy tagjaink más kluboknak is tagjai-résztvevői, hiszen ezzel
a Törekvés Dalkör hírnevét öregbítik.

111/3. Törekvés nyugdíjas klubok
Céljuk az élethosszig tartó tartalmas, hasznos időtöltés elősegítése, a megromlott
egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetűek, az egyedül élő idősek segítése,
melynek során az idősek és a betegek képessé válnak emberi méltóságuk és
függetlenségük megőrzésére, ezáltal hathatósan javul mindennapi életük minősége.
Klubnapjaikat kedden, szerdán és csütörtökön tartják.
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Az Őszirózsa Nyugdíjas klub klubdélutánjait minden héten csütörtök délután tartja.
Megemlékeznek az évszakokhoz, kiemelt programokhoz kötődő népszokásokról,
hagyományokról. Bemutatják kézműves termékeiket, egy-egy klubnap alkalmával
bemutatják ezek elkészítési módját. A résztvevők száma alkalmanként eléri a 40-50
főt, Budapest kerületeiből és vonzáskörzetéből érkeznek tagjaik, . mely színesíti
klubnapjaikat, mivel adott régiók szokásai más-más módon jelennek meg a
mindennapjaikban.
Legutóbb a szürethez és az ahhoz kapcsolódó népszokásokhoz igazították a
klubnapjaikat, receptet cseréltek, majd a következő klubnap alkalniával az elkészült
foszlós kalácsok íz világát elemezték. Mustot kóstoltak és szőlő levélből készítettek
dekorációkat.

111/4.

Bélyeggyűjtő

kör

Tagjai általában negyedévente találkoznak, tartják találkozóikat, összejöveteleiket és
vásárolják korlátozott számban a megjelenő újdonságokat, cserélgetik gyűjteményeik
fölös darabjait. A mai világunkban e szenvedélynek „ítélt" szabadidő eltöltés egyre
inkább a „megszállottak" szórakozása lesz. De fontos, hogy ennek a rétegigénynek is
helyet adjunk, hiszen része kulturális értékeinknek.

111/5. Törekvés Sakk Klubjának 2017. évi tevékenysége
Törekvés Sakk Klubjának 2017. évi tevékenysége

A felnőtt csapat (12 táblán): Budapesti CsB Bilek István csoportjában a 7. helyet érte el
A 2017-18. évi idényben az első öt forduló után csapatunk a 9. helyen áll.
A felnőtt csapatbajnokságon pályaválasztóként a Törekvés Művelődési Központban
rendezik mérkőzéseiket vasárnapi napokon.
A sakk klubunkban a Törekvés versenyzői mellett amatőr sakkozókat, játékosokat és edzőit
is szívesen látjuk, létszámuk megközelítőleg 50 fü. Alkalmanként nálunk gyakorolnak,
edzenek a Tabáni Spartacus és a Sárkány DSE ifjúsági versenyzői is Fehér Gyula
nemzetközi sakk mester és Nádasi Balázs mesterjelölt irányításával.
60 éven felüliek Villám Sakkversenye
2017. október 12. a TÖRI-ben

A verseny elsődleges célja a veterán sakkozóknak játéklehetőséget biztosítani olyan
versenyen, ahol életkoruktól függetlenül sikereket érhetnek el. Ugyancsak fontos cél, hogy
az évtizedes sportbeli ismeretségeket fel tudják frissíteni, a baráti, sporttársi kapcsolatokat
18

meg tudják erősíteni. A sakkozás „kortalan" játék, ,,kortalan" sport. Egy ilyen verseny segít
abban, hogy az idősebb játékosok is megőrizzék kapcsolatukat az évtizedeken át szeretett és
művelt sportágukkal.
A Törekvés már több mint három évtizede rendezi a 60 éven felüliek sakk
villámversenyét. A Porubszky Béla, egykori Törekvés sakkozó által kezdeményezett
verseny, Kertész Ferenc hathatós közreműködésének eredményeképpen fokozatosan az
ország legnagyobb létszámú veterán sakkversenyévé nőtte ki magát. Az utóbbi években
általában 100 f'ó fölötti részvevő volt.
A 2017. évi versenyen is száz fü feletti résztvevő volt. Az I. osztályú csoportban 94, a
mestercsoportban hét fő indul. Közöttük volt két nemzetközi sakk mester és hat FIDE sakk
mester is.
Vidékről

41-en,

külföldről (Erdélyből,

Szlovákiából, Kárpát-Ukrajnából) 1s többen

játszottak.
2011 őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai
Önkormányzattal, a Törekvés Művelődési Központban bonyolítottak le különféle ifjúsági
sakkversenyeket.
A 2016-17. évi és a 2017-18. évi Budapesti Ifjúsági CsB helyszínének is a Törekvés
Művelődési Központot kérte fel a BSSZ (Révész Máriusz képviselő úr, BSSZ elnök révén).

Budapesti Ifjúsági CsB: 2017. tavaszi idény
Alkalmanként 184 játékost és további legalább 150 kísérőt jelentett.
2017. okt. 28., nov. 18., dec. 9. is IFI CsB fordulók voltak a Törekvésben, 208
versenyzői létszámmal.

fős

2017 tavaszán a Törekvésben került megrendezésre a Budapesti Diákolimpia csoportjának
döntőit is. Egy-egy napon 250 fü versenyző vett részt a döntőkön.

A nagy létszámú Diákolimpiai és IFI CsB versenyek lebonyolításában a Törekvés
sakkszakosztály tagjai és a Törekvés M. K. munkatársai jelentős segítséget nyújtottak:
teremberendezés és -kirendezés, parkolási problémák megoldása, fütői tevékenység, portai
ügyelet. A versenyhelyiségek berendezésében és rendberakásában önkéntesek segítségét is
igénybe vettük.
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2017. június 4-én a Törekvés támogatásával megrendeztük a Budapesti Óvodás
Sakkbajnokságot. A verseny szervezésében, lebonyolításában Nádasi Balázs, korábbi
ifjúsági játékosunk vállalta a legnagyobb szerepet.
A Törekvés és a Kőbányai Önkormányzat által szervezett kőbányai szenior válogató
verseny első három h~lyezettje a Kőbányai Önkormányz.at anyagi támogatásával (nevezési
és étkezési díj, utazasiköltségtérítés) részt vett a nagykanizsai Országos Szenior Rapid
sakkbajnokságon. Az 62 fős, erős mezőnyben a Kőbányát képviselő Nagy Miklós a 7.,
Bemei András azJ2. helyen végzett.
201 7. október 8-án a Budapesti Regiónális Sakkiskolával együttműködve megrendeztük a
Budapesti Régiós Kupa sakkversenyt, amely a budapesti sakkutánpótlás jelentős
eseménye.
Sakk klubunk tagjai egyéni versenyeken is részt vesznek A legaktívabb játékosaink Sulcz
István és Szurkos András voltak, akik rendszeresen részt vettek az Első Szombat és a
Hóbagoly Lila Futó sakkverseny sorozatokon.
A sakk klub támogatja további kőbányai és más versenyek lebonyolítását elsősorban a
Törekvés sakk felszereléseinek ( sakk készletek, sakkórák) rendelkezésre bocsátásával. Pl.
Sakksuli Kupa (Kőrösi Csoma Művelődési Központban), kerületi Diákolimpiai
Sakkversenyek (III., X., XI., XII., XIV., XVI., XVIII. kerület).
A Törekvés sakk klubja rendszeresen megemlékezik elhunyt sakkbarátainkról. 2017-ben
megrendeztünk Izsó István kőbányai sakkbarátunk emlékére egy villámversenyt.
A 2017. évi budafok-nagytétényi Charousek emlékversenyen, a XVIII. kerületi
Diákolimpián Bemei András Gátékosunk, ill. versenybíró) versenybíróként működött
közre.
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111/6. Kerekítő vagy BÁBOS TORNA
0-3 éves korúak részére
Az első és egyedüli olyan értékközvetítő
mozgásos baba-mama program az országban,
mely
rövid
bábjelenettel
ua... bt.
kezdődik és a teljes foglalkozás alatt a játékokhoz, mozgáshoz kilencven százalékban
népi mondókákból, népi gyermekdalokból
válogatnak.
A foglalkozáson terjesztett népi ölbeli
MONPÓl<ÁS
MÓKA
játékokat a Kerekítő című könyvsorozat
1-3 ÉVESEKNEK
0-3 ÉVESEKNEK
népi gyűjtése adja, mely 2009 óta
folyamatos utánnyomásban van a Móra
JÁTSSZUNK, MOZOGJUNK, ÉNEKELJÜNK EGYÜTT!
kiadónál.
Mondókás Móka: 10.00-t0.30: Bábos Toma: t0.35-11. t5
A 40 perces foglalkozás Kerekítő manó
bábjelenetével kezdődik, ölbeli játékokkal,
mondókákkal,
dalokkal,
mozgásos
játékokkal és ejtőernyős labdás résszel
Bejelentkezés és részletek:
www.kerekito.hu IJ
folytatódik, és tomaszeres játéktérrel,
Jt
Információ:
E-mail: lori-ke@tod-ke./lu
valamint a manó búcsújával zárul.
A Tdfdcvts m<gközd,lhet& 2a, 62, t-es vilamossalvagya
busszal
Pari<olási
az udvaron!
A foglalkozásokat péntekenként tartják. A
Mindenkit szeretettel várunk!
heti csoport célja, hogy a szülők kedvet
kapjanak az otthoni mondókázáshoz,
bábozáshoz, énekléshez, és teret biztosítson
a szabad mozgáshoz esős napokon is, amikor nem lehet játszóterezni.
A korhoz illő, Kerekítő manós bábjelenetek a kisgyermekes mindennapok mozzanataihoz
és a jeles napokhoz kapcsolódnak.
A speciális tornaeszközök olyan új dolgok kipróbálására alkalmasak, melyre otthon nem
biztos, hogy lehetőség nyílik.
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Miben különbözik más baba-mama programtól?
Ez az első és egyedüli olyan foglalkozás hálózat, ahol csak magyar népi ölbeli játékok, mondókák, népdalok, népi gyermekdalok hangzanak el, élő hangszerjátékkal
színesítve. J. Kovács Judit drámapedagógus hívta életre. Nem használnak sem szerzős
műveket, sem más népek dalait, mert hiszik, hogy jó, ha a kicsik első ízben a saját zenei
hagyományukkal találkoznak.
Több a mozgásos játék, mint a zenei foglalkozásokon, lendületes hintáztatóiknak,
pörgetőiknek, reptetőiknek köszönhetően. Nem zenebölcsi, és nem is énekóra, a hangsúly
az ölbeli játékokon van, míg a zenei foglalkozásokon a dalokat színesítik mondókákkal,
náluk fordított az arány, más a cél.
A családok a furulyán túl megismerhetik a nádi dudát, csettegőt, receficét, odúsípot
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IID7. Társastánc
A Törekvésben a tánc minden formáját művelik, hiszen egészség megőrző szerepe
nemcsak fizikailag, hanem a közösség miatt mentálisan is jelentős. Az utóbbi
években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társasági élet és ezen belül e táncok ismerete,
így a kulturált, társasági viselkedés szempontjából is hasznos az ilyen irányú
ismeretszerzés.

IV. Területi közművelődési tevékenység
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A gyermekeket május 26-án köszöntöttük vidám
gyermeknapi
műsorunkkal,
kézműves
foglalkozással. Hatalmas sikert aratott az óvodás és
iskolás gyermekek körében a Főnix Művészeti
Műhely előadása; az „Ágacska".
A műsor a felnőttek számára is szórakoztató volt.
Nem csak azért tartjuk fontosnak e napok
Gyermeknap,
stb.
megrendezését,
hogy
szórakoztassuk vendégeinket, hanem, hogy ezen
keresztül megismerhessék az intézményünkben
működő csoportokat, ill. egyéb programjainkat,
képzéseinket is. Kedvező áraink vagy ingyenes
szolgáltatásaink segítenek a nehéz körülmények
között élő emberek kulturális igényeit kielégíteni.

Péntekenként megrendezésre került a „Péntek esti Rock and Roll Party" a Classic
Beat Band közreműködésével, szórakozási lehetőséget biztosítva az „idősebb"
korosztálynak is.
A Bulletproof zenekar 60-as, 70-es évek külföldi és magyar slágereit egyaránt játssza.
New country, oldies party retro muzsika és a fantasztikus Tina Turner dalok egyaránt a
repertoár részét képzi.

Szombatonként a Sétahajó zenekar teszi tartalmassá
délutánjainkat, hétről - hétre kitörő sikert aratva.

élőzenés

koncertjével
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Romák Reménysége Jézus Egyesület
képviselő: Horváth Ottó
Evangéliumán terjesztése a roma emberek között Isten igéjének útján, a Biblia tanításának
segítségével, a roma emberek felzárkóztatása a többségi társadalomhoz. A
mélyszegénységben élő romák támogatása, segítségnyújtás a felemelkedéshez, munkába
álláshoz, a roma kultúra terjesztése, a lovári nyelv oktatása, fellépés az alkohol, a
kábítószer, a bűnözés káros hatásai ellen, karitatív úton az elesettek segítése, támogatás
a roma emberek lakáshelyzetének javításához, a roma fiatalok testkultúrájának támogatása.

Cigány Filharmonikus Zenekar
Gypsy Philharmonic orchestra
Az idei évben is több alkalommal nálunk tartották próbáikat 60-80 fős zenés társaságot
összhangra képezve. December elején Zábrábban egy jótékonysági koncerten vettek részt,
melynek előkészületi munkái szintén a Ház falai között kerültek megrendezésre.

A TÖREKVÉS alapítóinak bázisa az Északi Főműhely volt.
150 évre való visszatekintés, fénykép kiállítás keretében a TÖREKVÉS galérián
Villanások az Északi Főműhely működéséből (2017. november 10.)
150 év az két emberöltő! Egy gyár életében négy munkás generáció! A magyar vasút
életében majdnem a teljes korszak, egy bezárt gyárnál az emlékezés időhorizontja. Az
emlékezésé mely az utolsó nagy generáció feladata. Az emlékezés, az emlékek megőrzése
annak a generációnak a kötelessége, mely örökül kapta elődeitől a vasút a vasúti
járműjavítás szeretetét, hivatását, a vasút lényegét jelentő gőz, dízel, és villamos
mozdonyok, teher-, és személykocsik, motorvonatok, vasúti daruk és munkagépek
mindenkori legmagasabb szintű javításának felelősségét. Egy gyárat be lehet, be lehetett
zárni. De nem lehet bezárni azt a szellemet, szellemiséget, melyet ez a gyár képviselt. Nem
lehet bezárni, eltüntetni az emberekben - munkásokban és vezetőkben - megtestesült
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tudást, elhivatottságot, mely a gyárat a magyar vasút Főműhelyévé avatta. Nem lehet meg
nem történtté tenni a jövőt jelentő múltat, mely tovább él a működő járműjavítókban,
fűtőházakban. Ez a múlt tovább él azoknak a kollegáknak a munkájában, akik ma is
dolgozva új szolgálati helyükön adják át tudásukat, hivatásszeretetük:et.
Egy kiállítás soha nem lehet teljes. Ezt tükrözi a kiállítás alcíme: Villanások. Villanások,
fotókon dokumentált pillanatképek a gyár történelméből. Képek a gyár történelméből, a
fejlődés, az építés nagyszerű pillanatairól, a háború pusztításairól és az újjáépítés
hősiességéről. Képek a járműjavító műszaki berendezéseiről, a javított járművekről és a
dolgozó emberekről. A kiállítás nem teljes. Sok minden kimaradt. Kimaradt, mert a
befogadó hely terjedelme véges. Kimaradt, mert egy bezárt gyár esetében az idő múlásával
egyre nehezebb megőrizni, feltárni a dokumentumokat. Kimaradt, mert mindenki másra
emlékezik, mindenki mást őriz meg!
De valami nem maradt ki. A szeretet és tisztelet! A szeretet mely a volt munkatársakban
megmaradt a gyár, az Északi iránt!
A tisztelet az Északisok iránt megmaradt a vasutas munkatársakban, dolgozzanak az
országban bárhol, Szolnokon, Istvántelken, Ferencvárosban, Vezérigazgatóságon, vagy
máshol!
A kiállítás szeretne gondolatébresztő lenni. A kiállítás rendezői szeretnék, ha a most
kiállított képek alapjául szolgálnának az emlékek felidézésének, baráti beszélgetéseknek.
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December 4 és 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás a kőbányai gyermekek, a
szomszédos óvoda gyermekeinek nagy örömére. Délelőtt kézműves foglalkozással
kedveskedtünk a gyermekeknek, ahol mikulást színezhettek és vattából szakállt és
bajúszt ragaszthattak. Ez után megtekintették a Korhinta Színház előadását, majd
megérkezett a Mikulás, aki verssel, dalokkal, ajándékokkal köszöntötte a gyermekeket.
A műsor előtt és után bohócok szórakoztatták a gyermekeket, mindenki kérésének
megfelelő lufival távozott, melyet lufi hajtogató technikával készítettek számukra.
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Dec. 04-én délután a 2. emeleti tánc gyakorlótermünkben (Manninger terem) pedig az
ifjú táncosaink várták a Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet,
ajándékot.
2017-os évben is helyet adott a Törekvés a görög kisebbség éves rendezvényének, kb
300 fő vett részt az emlékezésen.
A cigány kisebbségek is előszeretettel veszik igénybe szolgáltatásainkat ballagások,
keresztelő utáni találkozó, baráti összejövetel, és kisebb esküvő lebonyolítására is
helyet biztosított számukra a Törekvés.
A különböző foglalkozások, szolgáltatások mellett a KÖZHÁLÓ programnak
köszönhetően továbbra is ingyenes internet hozzáférést és számítógép használatot is
tudunk biztosítani látogatóinknak, könyvtár tagoknak.
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8 gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez szakmai segítséget is
nyújtunk.
A WIFI hálózatot az egész ház területén elérhető

V. Propagandamunka
Rendezvényeinkről

szórólapokat,
plakátokat
tettünk
közzé.
Kiemelt
rendezvényeinkhez kapcsolódó meghívóinkat jó színvonalon igyekeztünk elkészítetni.
Ünnepi műsorainkról és egyéb aktualitásainkról az ATV és a Kőbányai Híradó
rendszeresen készít riportanyagokat. Intézményünk internetes honlapjának, és online
információs portáloknak köszönhetően egyre szélesebb körben tudjuk eljuttatni az
általunk szükségesnek vélt információkat a közönség felé.

VI.Gazdasági-technikai lehetőségeink
A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény
mozgásterét. Ezért csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani.
Önkénteseink, a fiatalok és idősek egyaránt a Ház több helyiségeiben végeztek el tisztasági
festést.
Az Egyesület illetve elődei /1888 óta/ a ma is használt épületben tevékenykedik. Próbál
fennmaradni, terjeszteni az általa megismert, tanult kultúrát, hagyományokat. A
TÖREKVÉS nagy hangsúlyt fektet a kor igényeinek megfelelésére. Önkéntesei és az itt
tevékenykedő szakemberek egyidejűleg több feladatot látnak el. A fűtési időszak - külön
próba elé állítja a HÁZ minden alkalmazottját, önkéntesét. A 129 évi használat az
épületgépészeti eszközöket terheli, itt-ott törik el egy-egy cső romlik el egy-egy szelep. A
használt konténerben - használt gőzkazán is önmagában nehezíti a működést.
Tánctermünk, próbatermeink „megfelelő" felszereltsége, az edzéshez -képzéshez szükséges
hangtechnikai eszközök elavultak pótlásuk, adományokból - támogatási pénzekből
valósulhat meg. Népviseletek, táncruhák, cipők készíttetése, javítása, meglévő viseletek
bővítése nagyon fontosak számunkra, mivel a fellépések színvonala ezen eszközök, kellékek
megléte nélkül lehetetlen volna, sajnos szűk anyagi lehetőség komoly korlátja a repertoár
bővítésének. Nehezíti eszközre történő pályázatok előkészítését, elkészítését a bizonytalan
tulajdonosi háttér, ami 2014. június 19. után is fennmaradt, e naptól a Töri-épület
tulajdonosa a Magyar Állam- kezelője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Optimista
változat szerint 2018-ban sikerül rendezni a jogi helyzetet, szerződéses viszonyt lehet
létrehozni a TÖREKVÉS és MNV-Zrt. között, az Önkormányzattal sikerül fenntartani a
meglévő Közművelődési megállapodást.
Pesszimista változat, hogy az MNV Zrt. bezárja a TÖRl-t, kedvezőbb változat, hogy
csak megkezdődik három próbaterem építése a Duna-művész együttes, a Duna
Szimfonikus Zenekar illetve a MÁV Szimfonikus Zenekar részére. A vázolt változat
szerint is a fóldszint több mint 60 %-át lefoglalják az említett együttesek irodái,
raktárai.
Jövő reménysége, hogy a 130. évébe lépő TÖRI-Művelődési Központ felújításra,
kerülhet korszerű fűtést-hűtést biztosító keretrendezéseket kaphat. Mozgáskorlátozottak
is feljutnak az emeletre, lift épül, Manninger terem tetejét megemelik, üvegtetőn
keresztül a napfény is beáramlik stb. és a TÖREKVÉS MK is megtarthatja funkcióit,
színháztermét.
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VII. Összegzés
A 2017-os esztendő rendkívüli nehézségek közepette telt el /dolgozóink- kettő kivételévelminimálbéren vannak foglalkoztatva, fűtési számlák januárban meghaladják az egy millió Ftot./ nehéz anyagi körülmények között és meglehetősen szerény létsnímmal nagyon nehéz
gazdasági évet zártunk. A munkatársainktól igen nagy erőfeszítést kívánt a megfelelő
színvonalú programok lebonyolítása.
Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani a TÖREKVÉS létjogosultságát, szakmai
tevékenységének elismertségét a magyar kulturális élet változatos, sokszínű palettáján immár
129. éve tevékenykedő Törekvés Művelődési Központot. Az itt kialakult közösségek soksok éve bizonyítják, hogy tevékenységükkel értéket teremtenek. Felhívják embertársaik
figyelmét a közösségben rejlő erőre, mely gyakran legyőz testi-lelki bajokat, és segít
teljesebbé tenni életünket. Ez nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak is rendkívül
fontos. Elért eredményeink bizonyítják, hogy támogatóink, a Bp.X. Ker. Önkormányzat, a
TEMI jó és hasznos célra a társadalomminden tagja számára előre mutató,hasznos közösségi
célra, tevékenységre fordította a rendelkezésére álló anyagi eszközöket.
Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, a
kerület lakóinak, az MNV. Zrt vezetésének valamennyi látogatónk és munkatársunk
nevében, hogy munkánkat jelentős anyagi eszközzel támogatták, és ez által lehetővé
tették a tartalmas szakmai munkát.
Törekvés M. K. NO.NPRU.ti'JT Kh.
1101 Bp. Könyves K. krt. 25 1475 B
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