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G . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Közművelődési Bizottság részére 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 

és a Törekvés M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (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 fenntartásának, 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 ellátása érdekében. 

Az Önkormányzat 2019. évben a következő támogatást biztosította az Egyesületnek és a 
Törekvés Kft-nek: 

a) 17 OOO OOO Ft összegű támogatást az Egyesület részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklet 35. sora terhére, amely összeg támogatási 
szerződés alapján 2019. március 22-én átutalásra került. A számlaösszesítő az 
előterjesztés 2. melléklete. 

b) 3 OOO OOO Ft összegű támogatást a Törekvés Kft. részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklet 56. sora terhére, amely összeg támogatási 
szerződés alapján 2019. március 25-én átutalásra került. A számlaösszesítő az 
előterjesztés 3. melléklete. 

c) 5 OOO OOO Ft összegű támogatást az Egyesület részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II . 22.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére, amely összeg támogatási 
szerződés alapján 2019. június 6-án átutalásra került. A számlaösszesítő az előterjesztés 
4. melléklete. 

d) 6 300 OOO Ft összegű támogatást a Törekvés Kft. részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére, amely összeg támogatási 
szerződés alapján 2019. június 6-án átutalásra került. A számlaösszesítő az előterjesztés 
5. melléklete. 

Az Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója az előterjesztés 6., a Törekvés Kft.-é az 
előterjesztés 7. melléklete. 

A támogatást mind az Egyesület, mind a Törekvés Kft. a támogatási szerződésekben 

meghatározott célra és módon használta fel, többek között: bérköltségre, működési kiadásokra, 
rendezvényszervezésre, jogdíjra, közüzemi díjakra. A 2019. évi támogatások elszámolása a 
támogatási szerződésben rögzített módon és időben megtfüiént mind a négy támogatás 



esetében. Az elszámoláshoz csatolt beszámoló részletesen, átfogóan bemutatja mind az 
Egyesület, mind a Törekvés Kft. 2019. évi tevékenységét, feladatellátását. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011 . 
(IX. 23 .) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont 5.1. alpontja alapján a Közművelődési 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. január „ 4\ ." 

µu,l... () 
Weeber Tibor 

1. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közművelődési Bizottsága 

.. ./2020. (1. 21.) határozata 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 
és a Törekvés M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi támogatásának 

elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 
Egyesület és a Törekvés M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság 2019. évi 
támogatásának elszámolását elfogadja. 
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54 HOJ1-SZ-17951"11 Rojake1· Kft tisztítószer 201R03.26 2019.03.26 2019.03.26 2019.03.28 23775 18719 

1 .. - 1 

~ 
55 G;Gí2í3í2G'i9 Linesec Kfi rertcepc,ol :~,- t 201R03.26 2019.03.31 2019.03.:11 2019.04.02 663400 663400 

po aszolga a 

56 SZ101150051013(5310 Magyar Posta levél feladás 201R03.29 2019.03.29 2019.03.:!9 2019.04.02 755 755 
01006 

57 2:019/066749 Volánbusz Zrt havi bérlet 201~1.04.02 2019.04.02 2019.04.02 2019.04.02 24900 19606 

L-
1 

58 !2:019/071264 1 Volánbusz Zrt I budap;a,st bé;:et 1 20HU)4.04 i 2019.04.04 j 20'i9.04.04 j 20í9.04.08j i0500 1 8268 j 
1687730 

/~ - =---, . .. ' ·~--1 _ d-:if ~) / KOBAJ\J-YAI és Vasuias TÖREKVÉS 
a), '®= M.K. 

! ~i~~~'· .· / Kuitur..í lis - Szabadidő E"''esii~"' , -s·.•"'hs<.ce'' • 'JO J ·3 ·· ·· " ·· ... . 
1• . ..... ; .. ;.v, .. 1 ' ! p., Kunyvcs K;1l 'TJ„1·1 l .•• ) / ...... . , , ~ 1 • 1 ;\ 1 1 , ._ 

1 -..::S / Tcl. :263 -02C}CJF:,:c761-•<",1<: · · _ '°',,..- ..;-:;,• ... ; , .. . •. • . ' 1 - · • • - .~ ,:. . ,~ • J . L . ..JJI, ~í,,1.;K\(t_S(<,~tor\!KV:rs h11 vt11" v ··wc '·vc. h. - - - ·- · --•. .i. _ ______ · - ___ ,., ._.:. ,..l<". '"~ -1~•, t\. S .1 l1 ! 



F 
Támogatott neve, címe: Kóöányai és Vasutas Törel,iés klK. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 110 ! Budapest Könyves Kálmán krt. 25. n Számla adatai ~ 

1 1 ' --·-····-
k1:llte 

Számla 
Támogatás elszámolásá 

öss;iege Sorszá Számla 
Termék vagy ( a támogatás 

Teljesítés Fizetési nak ideje 
(Ft) Számla száma 

kibocsátója 
szolgáltatás aláírásától 

időpor (?OlQ m -----... ~------ december i 5 ,- - -- . 

~~01981173407 

1 1 

11n:;;~1n:;Yll;LC.:>C 

december 
éig terjedő 

1 1 

időszak) 
15.) 

Generali Biztosító biztos.ítási díj 201 !:1.04.08 2019.04.08 2019.05.01 2019.04.16 

60 L.N5SA8817719 Szoboszlai Balázs néptáncoktatás 201!:1.04.09 2019.04.09 2019.04.~!6 2019.04.30 

61 BCP-2019-962 
BCP Magyarország Szakkönyv 20Hl.04.18 2019.04.17 2019.04:17 2019.04.17 Kft ----

1 
1 201R04.03 S2 

/.'\.15700228/1548./000 Magyar Posta ievél feladás 2019.04.03 2019.04.03 2019.04.04 
17 

63 
.2:019- Metro Kft tisztítószer, elem 201 ~l.04.24 2019.04.24 2019.04.;!4 2019.04.25 
01/0{11 )0008/023B91 

64 0101214/2019 Linesec Kft 
recepció és 

201R04.25 2019.04.30 2019.04.::o 2019.05.08 
portaszol!'.lálat 

65 TOJ7-SZ-1975902 Totál Print Kft to,ner 201R04.26 2019.04.26 2019.05.04 2019.04.26 

66 MD5SA0263465 
DKT-Elektrnportál Hangfochnikai 

201R04.29 2019.04.24 2019.05.08 2019.04.30 
Kft SZOl!'.!áltatás 

67 2:0190400467 4 BlazeArts Kft Webtárhely szolg. 201 ~l.04.29 2019.04.26 2019.04.:!9 2019.04.26 

68 .2:019/087385 Volánbusz Zrt havi bérlet 20W.05.02 2019.05.02 2019.05.02 2019.05.02 

69 J!,R-2019-126 
Alba R,egia 

neve:z:ési díj 20W.05.02 2019.04.30 2019.05.02 2019.04.30 
Tánceavesület 

1 Informatikai 

f 
70 2019/000145 Ceudo Kft program csomag 20W.05.03 2019.04.30 2019.04.30 2019.04.30 

és nyomatató 

71 2019/095628 Volánbusz Zrt budapeist bérlet 201!1.05.07 2019.05.07 2019.05.07 2019.05.08 

72 
2019-

Metro Kft 
iroda és higiéniai 

20Hl.05.07 2019.05.07 2019.05.07 2019.05.13 
0/0(11 \0008/0765?4 

1 1 

szi;iek t t-, ..... ''". ·. ~ . _, 1 e 1 1 1 ,;_ 1 

t C-rr.:1;!: JQi~1:-:~f!OJ~t.:.Js..\~C..S . .Jl Y VIWW.tor~k vcs.l1t1 i 

}==fi 
Felhasznált 

Számla tflmogatási 
végösszege .. ti=t\ _:Jsseeg, -, 

1 
57212 57212 

120000 120000 

39900 
1 

38000 

710 710 

91116 71746 

716100 716100 

31750 25000 

20000 20000 

6858 5400 

24900 19606 

20000 20000 

1 

196600 154803 

10500 8268 

30244 23815 

1 1 1 1280660 



1 F 
Támogatott neve, címe: Kőbánya i és Vasutas Töreln"és ivl.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adatai 

1 1 1 
' Számla 

Számla 

Támogatás . . elszámolásá • Felhasznált 
.. S _ S . 1 Term1?k vagy (a as T 1. ·t · F. t ' . Szarnia t' t' . oss;iege orsza _ _ zam a _ _ . e Jes1 es 1ze es1 nak ideje _ .. amoga asi 

(Ft) Szarnia szarna k"b ··t „ szolgaltatas a JI ·d- nti hatiirirlií f?Ol O vegosszege ii,c:c:?on ti::H 

Ljj
ffi J:' OJa I u«yue•«••• de '.51 ' opo r d~~,;,í,e, ~----, , .. , 1 

73 23151190507/0001 Maavac JPosia I fü<aiék ~01".05.0: l ,01s.os.01 2019.05.07 201:

5

:..08 1000 ~ 
E 74 M5700265/1154/00007 Magyar !Posta pos~akölts~g 201!1.05.07 2019.05.07 2019.05.07 2019.05.08 1220 1220 

75 NJ6SA6222566 Király Dávid 1- nde_PZ:nE:' 20W.05.07 2019.05.05 2019.05.15 2019.05.13 25000 25000 
e oa ornuveszet 

76 IRHASA1883749 Formátum Print I nyomtatás plakát 20W.05.10 2019.05.10 1 2019.05.10 1 2019.05.151 2032 1600 1 

2019- . 
77 0/0(

11
)
00131021903 

Metro Kft anyan, labas 201!1.05.10 2019.05.10 2019.05.10 2019.05.22 43346 34131 

78 MD5SA5253595 Red Velvet Kft 
1
_ dz~m:i 201!1.05.14 2019.05.12 2019.05.14 2019.05.14 43000 43000 

e oa omuv.tev. 

79 S,202528/2019 Vezinfo Kft Szakkönyv 201H.05.17 2019.05.16 2019.05.16 2019.05.16 30695 29233 

80 TPAEA1615592 Molnár Attila képkeretezés 20W.05.22 2019.05.22 2019.05.22 2019.05.23 6750 5315 

81 9120099559 MNV .Z:rt energia szolg. Díj 201R05.22 2019.05.30 2019.07.06 2019.06.12 595246 468698 

82 MD5SA0263466 DKT-El~~roportál Han~b?-~:~i-kai 201R05.30 2019.05.29 2019.06.06 2019.05.31 105000 105000 1 

e 83 0•01215/2019 Linese,, Kft 
0
:.:~~~:~ 2019.05.31 2019.05.31 2019.05.31 2019.05.31 713000 713000 1 

84 SZ/o135oo5/008!lO/O Magyar Posta levél feladás 2019.05.31 2019.05.31 2019.05.31 2019.06.05 710 710 1 
0009 

~ 
85 2:019/111598 Volánbusz Zrt havi bérlet 201 R06.04 2019.06.04 2019.06.04 2019.06.05 24900 19606 

86 2:019/119886 Volánbusz Zrt budape!st bérlet 201 H.06.11 2019.06.11 2019.06.'l 1 2019.06.12 10500 8268 

87 a115700607/1582/000 Maovar Posta levél feladás ?n1 q n~ 111 ?n10 ni: 1,1 2n ... 0 ne. ,1,1 2n„n ,,.,,, .. 8 ,.,,,,.,,, ,, __ _ 
Oi~ _# .

1 

. . i --·~---·F-~~·"T . "'"'·""· '~ ~1.1.vo.1 1u.:>v IUJU 

i-- 1 1 1 / Í ;~ 1 f OBÁNYAI és ' ''i;~u:a5 TÖREKVÉS 1456811 
L_ __ ..1. ___ __..._ -------·---'-'---------'·---·----'·--·--+/-r.,..,.' ..,_--:.,,,Hc:'-.o=-f,;' l,::,:'/1U M i( 

( í(tt~p } / 1101 f3 p. Könyve, K,i! mún krt. 25. ~ 
1 ~~;.'/j , Td .: 263-(f".9'1 1 ;, , : 21,J -2'i4) / / 
/ ' v .r- / e-m~ ii: !O[c: ~'{_~~@I_Q;:c\~,>JJ.u www.to,c:kvcs.lrn · 
·--· ""··-· . ···· ·- -·- '·-·---·- -----



r--- Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törekiés M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest /(önyves Kálmán krt. 25. j ==f ~ 
~ Számla adata i 

1 1 1 1 1 Sz,3mla 1 1 1 1 _ 
k lt Számla 

Támogatás . . 
1
~ e . elszámolásá . Felhasznált 

.. . S . 1 Term,~k vagy ( a tamogatas T 1. ·t. F" t . . . . Szarnia t. m t. 
5

. oss.~ege Sorsza . . zam a . . . . _. . . e Jes, es 1ze es1 nak 1deJ e . .. a oga a 1 

(Ft) Szarnia szama k"b ·· t . . szolgaltatas ala1 rasatol .d _ t· h t . . d .. (2019 vegosszege ;;,ss?P-n /Ft\ 
m , ocsc1 oJa -- . . .· - 1 ooon Ja a an o , . . I (F) ' "=1---.., ,· -, I '""'l:l"'- Y'-L<-<><- aecernoer I o J_ 1 t 

1 1 1 é_ig„t~rjedő I de~es~ber 1 1 

. 1do::.zak) . . . 

89 TPAEA6150346 Molnár Lászlóné anyaH, gipsz 201 R06.25 2019.06.25 2019.06.:!5 2019.06.26 800 630 

90 J\15700228' 1621/000 Magyar !Posta levél -feladás 20Hl.06.25 2019.06.25 2019.06.:!5 2019.06.26 1970 1970 
1"t 

~ S1 TüRi-20í9-i4 !Túri Ancirás e.v. e!őadót'.~;vészet! 201R06.28, 2019.06.28 l 2019.06.28 2019.07.041 13000 1 13000 1 

92 WSCSA0330466 Marsovszky Népi ját~kok, 201R06.28 2019.06.28 2019.06.W 2019.07.04 10000 10000 
Néoművészet ok1:atas 

93 SZ/008101610178810 Magyar Posta levél feladás 20Hl.07.03 2019.07.03 2019.07.03 2019.07.03 750 750 
0!013 

94 2:019/131178 Volánbusz Zrt havi bérlet 20Hl.07.03 2019.07.03 2019.07.03 2019.07.04 24900 19606 

95 SZ/0081010/016:39/0 Magyar Posta levél feladás 20Hl.07.03 2019.07.03 2019.07.03 2019.07.04 925 925 
!,,,ooc 

96 
1

~~

15700228' 1630,J001 Magyar Posta levél feladás 20Hl.07.08 2019.07.08 2019.07.08 2019.07.11 755 755 

97 2:019/137713 VolánbuszZrt Budap1!stbérlet 201R07.09 2019.07.09 2019.07.09 2019.07.11 10500 8268 

98 JlN2EA0991197 Teleki Károly sz;íllás 201R07.14 2019.07.14 2019.07.'14 2019.07.17 25800 25800 

99 SZ/0081008/015!55/0 Magyar Posta levél feladás 201R07.19 2019.07.19 2019.07.'19 2019.07.29 925 925 
111,oos 

100 19-32/01774 Mesterfel=;ték Kftl anyag, festékek+ 20HI_07_?~ ?n1a_n7_?'- ?n1a.n7:>.c: 2019.07.29 7~Z7 565S 
ec:set 

E 101 0101217/2019 Linesei:: Kft rertcepciol· ~sl t 201R07.26 2019.07.31 2019.07.:11 2019.07.31 706800 706800 
po aszolga a 

DKT-Elektmportal Hangtc~chnikai e 
102 MD5SA0263468 Kft I 'lt tá 201~1.07.29 2019.07.09 2019.08.06 2019.07.29 20000 20000 szo ga a s 

e 1
103 IL:019/151539 1 Volánbusz Zrt havi bérlet 1 201

1
M 8..0.5 . .2D_~~~ ,201~-~~-')5 20:_9.08.05 24900 1 19606 

, (::::-zt'\ 1 Kv,../1 NYAI cs Yasut ~ Tf~r;,,: r.,·.;r,, 1 842694 __ ...__ __ _._ _________ __._ ______ ___. ______ .....,_ ___ .......__ 
·-. ~~ 1 __ 'ii!. . - ~ 

1

. M.K. 

J o/Jit""$;L~l, Kulturális - Szabadidő Et::1rsü!et ~ 
1 (l',19.i!l<p) ! !Oi llp., Küay•cs. K,;i,,,,,,, \,s ,v52f 
1 ~,~ 1 .. Tel.: 26~-0299 hi:: 2/u-:_,4< ,1· / 
/ "'v •s-n:.JJ!: ip~ekye,,(!~ipr:c:~_y:;_sJ1y www.,pr<.:kvcs .nu i 
L__ ~·- ·- ·---------- - -----



Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törekvés ]);lK. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Köny ves Kálmán krt. 25. 1 ==f l 
Számla adatai 

1 Sz,3mla 1 1 1 S . 1 
zamla 

Támogatás . _ki~lte . elszámolásá . Felhasznált 
.. S . S. 

1 
Term(~kvagy (atamogatas T 1. ·t· F. t· . . . Szarnia t· t·. oss.~ege orsza . . zarn a . . . . . . . e Jes, es 1ze es1 nak 1deJe . .. amoga asa 

(Ft) Szarnia szarna k"b ··t.. szolgaltatas ala1rasatol ·d- f h t' .d.. (2019 vegosszege ö,sszen (Ft\ 
m 

1 

, ocsa 01a 

1 

"'°""""="s• d:~;:~=~~5 1 oµon Ja 

I 

a an o d;';;'t (Ft) 
1

_J __ "' ,· -, I 
--+- 1do.szak) ___J_ 

fuvardíj 
105 D004287 Déltou1r Kft lengyelországi 201S1.08.08 2019.08.08 2019.08.08 2019.10.21 50000 50000 

tábor 
106 2019/157497 Volánbusz Zrt Budapest bérlet 201H.08.12 2019.08.12 2019.08,12 ?01~.0R.1? 10500 8268 

1 1 Aquaprofit 

107 TZBSA7290653 Nagykanizsai Nevezési díj 20Hl.08.21 2019.08.21 2019.08.30 2019.08.27 25120 19780 
Tungsram Sakk 

l,('1,,h 

108 [)004299 Déltou1r Kft fuvart~iibj erdélyi 2019.08.26 2019.08.26 2019.08.26 2019.08.26 100000 100000 
a or 

109 MD5SA0263469 DKT-EleKkfttrnportal Hanglt•?_cltahnti.kai 2019.08.27 2019.08.02 2019.09.02 2019.08.28 20000 20000 
szo ga as 

. recepció és 
110 Oi01218/2019 Lmesei: Kft rt 

1 
•
1 

t 2019.08.29 2019.08.29 2019.08.29 2019.08.29 699050 699050 
po aszolga a 

111 t\1570022811683·/000 Magyar Posta levélfeladás 2019.09.13 2019.09.13 2019.09.13 2019.09.13 925 925 
Qi1 

112 MD5SA0263470 DKT-EleKkfttmportal Hang,te_clthnti.kai 201H.09.30 2019.09.28 2019.10.07 2019.10.08 92500 92500 
szo ga a as 

'!'!3 i::_no_?01a_-:tr:: dr. c~::i:ience 2ciics2.;igáitatits Zu'i:i.09.27 2üi9.üi:l.27 züi9.o9.27 2019.09.27 54380 54380 

E 114 J\15700227/1837/00001 Magyar Posta levél 'feladás 20Hl.10.02 2019.10.02 2019.10.02 2019.10.09 805 805 

115 SZ/00810101017321000 
MagyarPosta levél-feladás 20W.10.24 2019.10.24 2019.10.24 2019.10.25 805 805 

17 

L 1 1 1 1 l I L 1 1 1 1osss13 1 
. - 1 KOBANYAI és Vasutas TÖREKVÉS l 

M.K. j 
J/ .• lL .. . . !. 1" r. • • • . .. f ·.:.Y-

~

. ~ .. ···...:.---:;:/!;:,..'f'J l .!.'\..LlltUfcll!S - ~ Zal) ](1 i(lO 1::<r;,·esi;JllLl • 
:;\ . ~,~ 1 1 1 '" • • ::-.. , · ' c i.... l 

1 

"i'/ / , ,(), op„ f'diJ1yvc,K;'1h1:111i1·· ·L·S ~ 
1 1 ·,.· · '6' ·. ' '. '·" · 1 
' · .. .Cl .. " .l -0]9') F;:x: 21,l -~~.1< - , 

/ ~-ma11: (Qrsk_y;,:s((~:ort:/:(vc~,b.-1 ~;w~;;_;l~°,.~bcs.l:;1 / 
- - . J 



Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törekiés 1l1.K Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. , ·==r1 
Számla adatai 

Számla 1 1 1 1 . . F 1 1 ' ' Számla 
Támogatás . _k,~lte . elszámolásá , Felhasznált 

.. S , S , 1 Termek vagy (a tamogatas T 1. 't, F" t, . . . Szarnia t, t, . 
oss;iege orsza , , zam a , . . , . . . . e 1es1 es 1ze est nak 1deJe , .. amoga asi 

(Ft) Szarnia szama k"b .· t,. szolgaltatas ala1rasatol . d _ t· h t, "d .. (2019 vegosszege öss7 F!n fl=t\ 
m J_t ocs,, OJO I a,,egm,s-.,ésa december ·í5 t opoj_n Ja a an o , ~Ft) ---.., ,- -, 1 

~_Jj é_ig„terjedő de~e
5
~ber _J 

1doszak) 

c:7,n11,:;nn ,n ·H nnn ~ 116 ~·-- · ·---4·-1- .O/~vu Magyar F'osta levél 'feladás 20W.10.28 2019.10.28 2019.10.28 2019.11 .04 515 515 
09 

117 2019- Metro Kft higiéniai szerek 20W.11.07 2019.11.07 2019.11 .07 2019.11.11 52294 41177 
0/0(11 )0007/047078 elemek ~ 118 0000016406 Gro,pe seb central anyag, vasaló 2019.11.07 2019.11.07 2019.11 .07 2019.11 .13 25900 20394 

119 2019- Metro Kft I higién iai papír 1 201H.11.08 j 2019.11.08 2019.11.08 2019.11.11 38839 30582 I 
0/0(11)0007/047275 
2019- irod;aszer, 

120 O/O(n)00071047274 Metro Kft tisztít~~zer_egyéb 201~1.11.08 2019.11.08 2019.11.08 2019.11 .11 19644 15467 

121 ~~0~~~)000
71047276 

Metro Kft fénymáHoló papír 20Hl.11.08 2019.11.08 2019.11.08 2019.11.11 24220 19071 

122 t\05700850/1942/00001 Tesco Zrt anykag, elosl ~ó, 20W.11.09 2019.11.09 2019.11.09 2019.11.11 6511 5127 
apcso o 

123 J!.22000100/0442/00009 Praktiker Kfl led lámpa 20W.11.09 2019.11.09 2019.11.09 2019.11.11 9999 7873 

124 903429850 Szatmári Kfl szerelési anyagok 20W.11.11 2019.11.11 2019.11.11 2019.11.11 7980 6282 

125 2019- Metro Kfl anyag, _k~nyhai 20W.11.11 2019.11.11 2019.11.11 2019.11.21 5527 4352 
0/0(11)0013/054660 pai:,,raru 

126 2019
- Metro Kft fotópapír 2o·rn.11.11 2019.11.11 2019.11.11 2019.11.12 2198 1731 

0/0(11)0009/073097 ~ 
lmpex 2000 Pohár , , 

127 1033072 Center Kfl pap1raru 20W.11.11 2019.11.11 2019.11 .11 2019.11.21 11935 

~ 128 1635/2019 s.a.s. metal Kft szerelési anyagok 201!2.11.12 2019.11.12 2019.11.12 2019.11.13 7490 8 1-- 129 ,'12000136/0205100013 Prakt;ker Kft .~::.'.~'!:.:':. . 201~1.11 .. 12

1

2019.11.12~ 2019.11.12 .2019.11 .12 2057 

1 

1620 

r-- 1 1 1 1 ~~ -" .. ' -:- .. . · i 169486 l__ =e~.') KOBANYAf ~ V~sut:is T(Wf'k'Vi-'" 1 
) , ·-.· ·-:.··.P1r,,\ , !v1 .K. 

i t-· ·}·\~.a;:,_., l • . • • • .. .. 1'... •• 

/ I Cf;{y:5i.{:;;;, \ / K_ult'.rr~b - ~z:1Ix1cl1d0 !-.g.\'Ps~1(?1 
( J/~!"~~?'~.o-1· 1 1 1 l (J i hn., K,:nyvc:- !Cd!:1.1:1 r.n . .:) 

1 
~ ·.c·Zr.-/'.?' / ' T ·-, , .,., • · · ·' ·< 1 

1==5· l . cl.: ~63-·.U)~ l· .i x. 26., -25'1.. .. 
~.../ c:-nwii: 1or~kY..:;s(!O;i.r.;:li.vc,sJ111 www.torckvc,.lrn 



F Trogatall ,.wc, cimac Kőbányai ,i, Va,uto, Tö,chi, M.K. KuUu,áfü-Szu~:.::~:::; J 101 Budap"t Köny,« Kálmán k,~ [==t===I 
r . 

1 1 ' ---- ------ Számla 
Támogatás 

!<<~lte 
elszámolásá Felhasznált 

öss;~ege Sorszá Számla 
Termék vagy ( a támogatás 

Teljesítés Fizetési nak ideje 
Számla 

Umogatási 
(Ft) Számla száma szolgáltatás aláírásától idó~or; ( ?O lQ 

végösszege ii,c::c::7t>n IS:+\ m _c:_c•va.ésa december i 5 
,- - - ~. 

(Ft) 1 - ----~ , .. , 1 

~ 
1 

december 
éig terjedő 

15.) /_J időszak) 

t 
130 11313370 WebÁruház Kft toner 201H.11 .12 2019.11.12 2019.11.12 2019.11.13 12010 9457 

131 I\IL6SA0678984 
Hidro-Promt 

fűtési tablettás só 20W.11.13 2019.11.13 2019.11.13 2019.11.13 44450 35000 
Szerviz Bt 

132 1660/2019 S.0 .S. metal Kft 
anya~J, dugó, 

20Hl.11 .1 5 2019.11 .15 2019.11 .15 2019.11.15 1185 933 
Q!.!m! gvűrű 

1 133 2019/220806 Volánbusz Zrt. budapE!St bérlet 201H.11.15 2019.11 .15 2019.11.15 2019.11.15 1n1:nn 8268 v"vv 

134 ML9EA1629761 Buda U1szló zeneszolgáltatás 201H.11.14 2019.11.14 2019.11.14 2019.11.14 20000 20000 

135 SEASA7179006 
Szabóné Kiss 

zeneszolgáltatás 201H.11.15 2019.11 .15 2019.11 .15 2019.11 .15 25000 25000 
Katalin e.v. 

136 9700424028 Szinker f(er. Kft 
anya~J, javító 

20W.11.15 2019.11.15 2019.11.15 2019.11.20 112740 88772 
kés:detek 

137 9700190903 Szinker Ker. Kft 
anyafJ, javító 

20Hl.11.15 2019.11.15 2019.11 .15 2019.11.18 19980 15732 
kés:?letek 

138 19/000446 Sylvanit Kft 
anyag, szűkítő 

201!1.11.19 2019.11.19 2019.11.19 2019.11.20 1770 1394 
cső, lehúzókar 

139 t,15700229/1767/00003 Magyar Posta postaköltség 20HJ.11.21 2019.11.21 2019.11.21 2019.11.22 1510 1510 

140 81/10/191122/000.i Magyar 1=>osta illc~ték 2orn.11.22 2019.11 .22 2019.11.22 2019.11.26 900 900 

141 A.22000098/0566/00026 PraktikE•í Kft 
anyag, világítási 

201H.11.23 2019.11.23 2019.11.23 2019.11.25 43787 34478 1 
szere! '!é,wek 

t 
142 SBAEA 1834095 Flexi Géz Kft cirkó javítás 20HJ.11 .25 2019.11.25 2019.11.25 2019.11.25 35000 27559 

143 IH4EA5137891 
B.M.S. Best Music 

zeneszolgáltatás 201!1.11.25 2019.11.25 2019.11.25 2019.12.02 49325 38838 
& Stage Kft 

1 1 1 1 r-L-~_J_ .. 1 1 1 
307841 1 L 

. . . 

~ 1 K~BAN~Al é:~:'t"'TÖREKVÉS / 
( / ~:J.i'.:':l,;-:);.:,~.\. Kt:lf'.:~a1;s : :-,z,in,;cido E,;ye~ 
\ --', ,{"i,.if:'&-· J / ! 1(), dn„ K.: ,1 yvl's K:J/ ;nn,: f, r! . 2) . / 

1 --~~-;;;e::_ / -id.: :'. r,.,.n/ vi; Fa ~: 2i,3 -~S45 1. 1 L '\/ / c-m i.: i l: to:1;i<vt•,"ifrl H,n·~.1, .. l. h, . ··· - --



Támogatott neve, címe: Kóöányai és Vasutas Törekvés MK Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 1 ==f 
Számla adatai 

1 1 Sz;ámla 1 1 1 1 . 
Számla 

Támogatás . _kc~lte . elszámolásá . Felhasznált 
.. S . S . 1 Term1~k vagy (a tamogatas T 1. . . F. • . Szarnia t· t· . 
oss.~ege orsza . • zam a . . . • . . . e Jes1tes 1zetes1 nak ideje . .. amoga asi 

(F't) Szarnia szarna k"b ·t.. szolgaltatas alairasatol .d _ t · h t. ·r1.. (?Ol q vegosszege .. , ... t\ 
m I ocs·• 01a . 1 ooon 1a "' an n CJi$S7P.n r-~JJ _L' · 1 megrn;vezese d:~~;~:,~51 · L d~~S~b~ ~ ·-··' ·, , 

. . , anyag 1 1 1 144 19/000453 ~lvanit Kft 

145 TZ8SA5443705 ~ Velvet Kft 

2019-
146 n1n111\nnnotn7i:AnR I Metro Kft 

147 !~;~-~~~~~;~;~~, Uniform-Top Kft 

148 IMD5SA0263472 1 DKT-Elekti-oportal 
Kft 

~005565/2019/102090 Mentav II kft 

~ 101221/2019 Linesec Kft 

Tápiószentmártoni 
151 IKS-653167S-2019174 1 sportcsamok és 

tanuszoda ---
152 HHAEA3688469 Bozóky József 
153 S19/04862 Tisza 9:3 Kft 
154 2019/231197 Volánbusz Zrt. 

155 10384SZR2020 Extreme Digital 
l Zrt 

.. ·t- 201!1.11.25 2019.11.25 2019.11.25 
rogz1 ocsavar 

2019.11.27 

zeinei 
előadóműv.tev. 

anyag, tisztítószer 

1 munkaruha 1 

Hangt1?chnikai 
szolgáltatás 

anyag, világítási 
e!;zk. 

recepció és 
portaszolgálat 

néptánc 
terembérlet tábor 

alatt 
1!9tőgép javítás 

munkaruha 
havi bérlet 

anyag, főzőlap 

20W.11.26 1 2019.11.26 1 2019.11.26 1 2019.11.26 

20W.11.26 1 2019.11.26 1 2019.11 .26 1 2019.11.26 

201!!.11.26 t 2019.11.26 2019.11.26 2019.11.28 

20W.11.28 2019.11.24 2019.12.06 2019.11.29 

201~1.11 .29 2019.11.29 2019.11 .29 2019.11.29 

201 ~1.11.29 2019.11.29 2019.11.29 2019.11.29 

201!1.11.30 2019.11 .30 2019.11.30 2019.12.03 

201H.12.03 2019.12.03 2019.12.03 2019.12.03 
20W.12.03 2019.12.03 2019.12.03 2019.12.03 
20W.12.03 2019.12.03 2019.12.03 2019.12.04 

20W.12.06 2019.12.06 2019.12.06 2019.12.09 

1 1 .J .. . NYAT hVfs rnrn~ T• rn . 1 1 ~- ·· -· i 1 .. ~ . . . ' . , / r. ~. ' . i ~ , KORI\, M.K. .. , 
l " ' • •• • • .• • , . ' / ,',\~ft{)\ ' K" "'"'"' _ S,aliad,d,o, Ecr~-,,, ,.t 

. Í;','.{·r;.:J-.-~, /! j Tej · 26J -():2')S, ~~X . . -< to·,·'·v0s illl l 
"\· ·"-'J,rf.V 1 . . . 1 ,. ], , WWW. '' · " ~. . ! 'bd _... ' .... ·o,· ·kvcs(o. toxc;i.<.YC.~.J! '::::-!';v;, , e-;~;'-1 !1 . .L~.· - --· ........... 

L___·- -···· ' 

850 669 

47000 47000 

62870 49504 

19400 15276 
{ 

80000 80000 

33985 26760 

716100 716100 

50000 50000 

25000 25000 
7190 5661 

24900 19606 

37980 29906 
1 

~ 
1065482 1 



Támogatott neve, címe: KóDány ai és Vasutas Törehés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. j ==f l 
Számla adatai 

Számla 1 1 1 _ . . 1 _ _ 
1 Számla 

k1:)lte 
elszámolásá Felhasznált Támogatás 

Termék vagy ( a támogatás Számla 
öss;~ege Sorszá Számla Teljesítés Fizetési nak ideje támogatási 

(Ft) Számla száma szolgáltatás aláírásától 
időpontja határidö (2018. 

végösszege összea {Ft) m kibocs,:_i:,vezése -1 .- .- .-. - - '- -- A r-

~ 
- . 

1 
1 Ut::l,;t::I I IUt:I 1 ;)1 

J_ 1 d~cember 

~---U 1 

é.ig „terjedő 

1 1 

1 15.) 1doszak) 

13érköitség 

E 156 
január hcvi bér Gyetvai Alfrédné 

2019.0l. hó 2019.02.08 2019.02.06 31977 31977 
kifiz nettó bér 

157 
január hcvi bér 

Ács György nettó bér 2019.01. hó 2019.02.08 2019.02.06 71400 71400 
kifiz 

l l t::Ulu1;11 l1o v' l lJ'"'I 

1 
i58 lkifiz ITorják Béla nettó bér 2019. 02 .hó 2019.03.06 2019.02.11 13725 13725 

február havi bér Nyulász E:telka nettó 
159 kifiz bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.05 147467 147467 

111:::::::u1 .... , .. u ''""" ' I """""' ,,...~~ ~YV >'~y .. ~LW 

160 kifiz bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.06 71400 71400 
február havi bér Béres Edina nettó 

161 kifiz bér 2019. 02 .hó 2019.03.06 2019.03.05 106438 106438 
február havi bér Bemei András nettó 

162 kifiz bér 2019. 02 .hó 2019.03.06 2019.03.06 71400 71400 
február havi bér Gyetvai Alfrédné 

163 kifiz nettó bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.05 31977 31977 
február havi bér Gyöngyösi Imréné 

164 kifiz nettó bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.05 77860 77860 
11eoruar havi ber BognárJünosné 

165 kifiz nettó bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.06 122570 122570 
február havi bér Kiszel Ferencné 1 166 •~=r. - nenó oér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.06 30600 30600 " I I IL 

E 
február havi bér Nyulász János nettó 

167 kifiz bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.05 176715 136002 
február havi bér Németh Tiborné 

168 kifiz nettó bér 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.06 27370 27370 

1 

169 

1 1 

102. hó MSZ S~~~:~. 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.05 1249441 125000 

t= 1 
·--·- ... . 

i 1065186 ...-". :('/ PÁ"J\TVA.-:.., , , .... . ,+ ... ,..,·r ,:=.~·~r• .. ·~ ~·,..., - - - ~- - - .. . -

t ' \ 1 
i ,,. ' • ' . ii!r ' ~ / j ~ . ' . . .. .. 1 
1 / c~,?t,).,<-.\:· 1 K!!l turahs- Szab;id1clo E!.'.;'ec.,d~·t · 
j 1 ;;, .!~- -=:~:!.:..=i~. ·-:, ! l ' ' . " .,. .. . ~ . . . ' . ') . 1 
; \ A:·:.f"i:;::i -·f-;::J / t · 101 ,.,p .. K.onyvcs K.;1Jnun k!·t. :..1. 

L~' ~~~ /, _! c- i.·,~iJ : ~1~:~:~;~~1~~~~:0~:~:~~;\~=;.-;,~rckvcs.;:~, 



Támogatott neve, címe: Kóöányai és Vasutas Törekvés M.K Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán k;t. 25. 
1 

Számla adatai 

Sz;ámla 
Számla 

k1~lte 
Támogatás elszámolásá Felhasznált 

Termék vagy ( a támogatás Számla öss;~ege Sorszá Számla Teljesítés Fizetési nak ideje támogatási 
Számla száma szolgáltatás aláírásától végösszege (Ft) m J:itója 

I 
me,grnavezése 

;döpor; {?() 1 R ii,c::c::7on / J:t\ 
december 15 ,- - --· 

~~ UJ december 
éig terjedő 

15.) 
időszak) 

02. ho MSZ 

~ 
170 Nyugdíj bizt.J. 2019. 02 .hó 2019.03.06 2019.03.05 39364 39000 

Egbizt. E:s 
171 munkeréíp. J. 2019. 02.hó 2019.03.06 2019.03.05 33460 34000 

172 02. hó SZ:OCHO ')fVlO rv , L,... ..:., 4'\1'.An n.'"'> n,.. 2üí9.G3.U5 74748 75öüü 

1 

LV I CJ . VL . IIU 

1 

&.u 1;:r.v..:>. uo 

1 március havi bér Bognar .Jánosné 
173 kifiz nettó bé1r 2019. 02.hó 2019.04.06 2019.04.04 122570 122570 

március havi bér Nemeth Tiborne 
174 kifiz nettó bé1r 2019. 02.hó 2019.04.06 2019.04.04 68425 68425 

március havi bér Gyöngyösi lmrene 
175 kifiz nettó bé1r 2019. 02.hó 2019.04. 06 2019.04.04 77860 77860 

március ha vi bér Nyulasz Etelka 
176 kifiz nettó béir 2019. 02 .hó 2019.04.06 2019.04.03 147467 147467 

március havi bér Acs György netto 
177 kifiz bér 2019. 02.hó 2019.04.06 2019.04.04 71400 71400 

március havi bér Béres Edina netto 
178 kifiz bér 2019. 02 .hó 2019.04.06 2019.04.03 106438 106438 

március havi bér Bernei Andras 
179 kifiz nettó béir 2019. 02.hó 2019.04.06 2019.04.04 71400 71400 

március havi bér Gyetvai Alfredne 
- . __ _I 180 lkifiz nettó bé1r ')(),f Q (\"J 1- ..::. 4'\n.An. n.A ,..,.. 2UIS.G4.ü3 3·í977 .c.. v , v . v._.,,v .c.v 1.:1. u-.. uo ;il!:U ( 

E 181 március havi bér Kiszel Ft!rencné 
kifiz nettó bé1r 2019. 02.hó 2019.04.06 2019.04.04 30600 30600 

876137 

1 1 1 1 ,L~ '""' .. .1 .. _,b _J 1 
1 1±--· j ' - -1 ~ = . ( J "vD , ,n l ,'i, ~ ~ "'s""'" r:.1,C:: Ll'CY í.:.J ·1 

! / S\ %(J. 0,. / M.K. 1 • / ·r ~. 1.. l./ 1' , · · " ·· 
! i -~--,:ft,;1<.,;{;_ ·\ Kulturahs - Szabad1clo Egycsu»et / 
1

1 
"~ <-. :·-'·>< ·'· .. "01 r3 K .. K ·1 . ' ' 5 ; \ A~-. ·.i -:·,~ ·;..:····· / 1 . 1 •• p., . onyvcs . ,1 i11 ~:1: l\rl. ~ . 

i "-._~-•e,.,·,._, / ! ·--.). '61 1'?99 L".,,. ?( 0 'S~< • 1 
! -.....{~--:--.:.,,--... · i :~ . . . ..: .. _.,__ ' •• .-,. - ).,--. -r..; J. 

'.,. - --

L___~- ______ .l ... ,;,.r1.-:- \Oi "C~_yf;-,t{.;ci°!ei{yt,;s. ffW- www.t~)r,.:kvcs.hu J 



Támogatott neve, címe: Kó"bányai és Vasutas Töreh ·és il'lK. Kulturális-Szabadidő Egyesület; l 101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adatai 

Sz.flmla 

T 
1 

Felhasznált T!:s~!~!s IS -1 1 1 
. orsza I k1~lte 1 , 1 (Ft) 1 m Számla száma . __ Számla Te,mék vagy (a támogatás 1 1 S~aml~ , 

~-LJ
I I kibocsátója I szoiga!tatás a!áf ráo.;,.;, Teljesítés Fizet . . els,amolasa l S . 1 

J_ 1 

enegnnvezó-- 1 • ""'" ' 1 "d" . es, nak ideje zam a I . - o: cernber í5 1 opontia I határidő 1 (2018 1 végösszege I t:3mogatási 

------

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

03. hó MSZ SZJA 
03. hÓ MSZ 
Nyugdíjbizt.J. 

03. hó MSZ Egbizt. 
JÉs munkHőp. J. 

03. hó SZOCHO 
Acs György netto 

április havi bér kifiz I bér 
Bognár ,Janosne 

ápriiis havi bér kifiz I nettó béli 

1
1\lyulász Etelka 

április havi bér kifiz nettó béir 
Bernei A.ndras 

április havi bér kifiz I nettó béli 
Seres Edina netto 

április havi bér kifiz I bér 
Gyetvai Alfrédné 

191 1 láprilis havi bér kifizlnettó bé1r 
1 ~-- 1 -------~~ !Gyöngyösi lmrene 

Kiszel FE!rencne 

2019. 02.hó 1 2019.04.06 2019.04.02 

2019. 02. hó 1 2019.04.06 2019.04.02 

2019. 02 .hó f 2019.04.06 2019.04.02 

2019. 02.hó 2019.04.061 2019.04.02 

2019. 04 .hó 2019.05.081 2019.05.08 

2019. 04 .hó 1 2019.05.081 2019.05.08 

2019. 04. hó 1 2019.05.081 2019.05.08 

2019. 04 .hó 1 2019.05.081 2019.05.08 

2019. 04.hó 1 2019.05.081 2019.05.08 

2019. 04 .hó 1 2019.05.081 2019.05.08 

2019. 04.hó 1 2019.05.081 2019.05.08 

129093 

37300 

31705 

72735 

64975 

134825 

147467 

71400 

106353 

31977 

77860 

129000 

37000 

32000J 

73000 

64975 

134825 

147467 

71400 

106353 

?~S"'"' ..,, , , 1 

77860 

t 
"i9~ április havi bér kifiz nettó bé1~ 

193 április havi bér kifiz nettó bé1r 

1 1 1 ~~L~ 1 1 936457 , 

30600 2019. 04 .hó 1 2019.05.081 2019.05.08 30600 

1 1 1 1 

• 1 1 1 

1 1 -r-" <>EKVÉS 1 

L_ 
r--· 1 " :\NYAI és V;;suías ' u, , ~ 
1 

,,., _ ___.~'- KOB. M.K. ~ 
C-· i·."C.,( i . , , ... ;;,,;; r.-,,, .,"-:· ct : 1 )l,_:\ic.ru/ 1

\ í !(-,li:1ráhs - S,·3,)c:( . .. ,., '. ·~.· 
1

• 1 
! Í Í/{J;,,:: -e:f:'_ .) I '-_'··· , ·. 13 k.'Ji'IVW< i<:Jlw:n ';rt '~ - ' 1 ( ,;- ,-:: -·~· .'. ,; .... l l ; ! J 1 p ' - - . -1 1 (,-,,;,:-.:::.~, . ,,., •• ~ • 

l \ -~ .. 'J~~- ... .::- i f ·1 · j • ') ')1 l , . - -11 -, l!." 

1 ~ 
__ _, _/ t .e:.,. _63 -0~·J J 1·a,c _,,.i._:, j 1. 1 

'/ 1 1 ,. ' ' 
./ • • • · •,A1\1,• !r. r1•l' llr"t:l11 ' rH r;.V: 1r• .· h,1 \\/~1111 1 lr.r ,•1.·uf'C' ,11 



Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törehés MK Kulturális- Szabadidő Egyesület; 1 /01 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Támogatás 

öss;~ege I Sorszá 
(H) m 

1 luU 

197 
-
198 
-
199 
-
200 
-
201 
-
202 

-

~ 
• 203 

1 204 

L_j 1 

Számla adatai 

végösszege 1 ~'.flmogatási 

Számla 
k1~lte 

Számla 
Számla száma 

Számla 
elszámolásá 

Fizetési 

Felhasznált 

(Ft) I IJ,sszen n=t\ 

-r---t--__J_I _J 
Termék vagy 1 ( a támogatás 

_ Szárr~la_ . 1 szolgáltatás aláírá_sátó_l _ 
k1bocsat0Ja mag~:~vezése decernoer ·1::, 

J_ 1 éig terjedő 
------- 1 i dő.szak) 

Teljesítés 1 1 nak ideje 
időoontia határidéi (2018 

J_ 1 d;c~~b.er 
15.) 

04. hó MSZ SZJA 
04. hó MSZ 
Nyugdíjbizt.J. 

04. hó MSZ 

1 Egbizt. ~:s 
munkerc:p. J. 

04. hó SZOCHO 
Acs György netto 

május havi bér kifizlbér 
BemeiAndras 

május havi bér kifizlnettó béir 
Bognár .lanosne 

május havi bér kifizlnettó bé1r 

Gyetvai Alfrédné 
május havi bér kifizlnettó béir 

Gyöngyösi Imréné 
május havi bér kifizl nettó bé1r 

Kiszel F1!rencné 
május havi bér kifizlnettó béir 

Nyulász Etelka 
május havi bér kifizlnettó bé1r 

2019. 04.hó 

2019. 04 .hó 

I~~·~ 04 · · Lu 1::1 . .no 

2019. 04.hó 

2019. 05 .hó 

2019. 05 .hó 

2019. 05 .hó 

2019. 05.hó 

2019. 05 .hó 

2019. 05 .hó 

2019. 05 .hó 

2019.05.08 2019.05.08 

2019.05.08 2019.05.08 

2019.05.081 2019.05.08 

2019.05.08 2019.05.08 

2019.06.03 2019.06.05 

2019.06.03 2019.06.05 

2019.06.03 2019.06.05 

2019.06.03 2019.06.03 

2019.06.03 2019.06.03 

2019.06.03 2019.06.05 

2019.06.03 2019.06.03 

118032 118000 

37300 38000 

1 
31705 32000 

72735 73000 

62635 62635 

71400 71400 

140955 140955 

31977 31977 

82110 82110 

30600 30600 

147467 147467 

828144. 

1 1 1 1 1 1 _ ____J 

r :: __ _ /, -r KÖBÁNYAI és V«sutas TÜREI~VÉS I 
• .r -- " ' ! \ ~.' -:f<C'C .( ! M.K. 

l (ct~:2~~:t~~.'d K;:i
1
'. 1,,~';'._i:-; ,:,~~~1~1~i;.ii~ f:~t~s-~ • i 

r ~ '~.~~~\;·.,.\:...:· /-r - ·~·~;, :.- , .. 1#· ( 1·· .~--~;r~·,1,~-..~~- M.; . t 

1
. '--..._::j.--J_.... . ./ ! !C. : •. 6.> - ,)_ ')) ,-;°': L6) -L) .5 1. / 
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Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törelnés MK Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adatai 

Sz,3mla 
Számla 

T . t · k1~lte 
1 

• • • 
amoga as . . . e szamolasa . 
.. S . S . 1 Term1~k vagy (a tamogatas T 1. ·t · F" t · . 1 Szarnia I t · t · . 

Felhasznált 

oss.~ege orsza . _ zam a 
1 

· tt t · . . . . • e Jes1 es 1ze es, nak ideje . .. amoga asi 
(Ft) Szarnia szarna k"b ··t· · szoga aas ala1rasatol ·d- t· h t · .d .. (?.íllR vegosszege .. ti::t\ ~Jj L' DJa 

I 

mogonvooáso d:~~~~=~~5 
1 

oµon Ja 

I 

a an " d~b~, ~ss,eg' -, 1 

~ 
205 05. hó MSZ SZJA 1 12019. DE .hó 

~ 
t= 

2019.06.03 2019.06.19 
05. ho MSZ 

206 Nyugdíjbizt.J. 1 12019. DE .hó 2019.06.03 2019.06.19 
05. hó MSZ 

?07 Egbirl. É:s 1 ~-1 --· 1 1 lmunkeröp. J. 

208 
-
209 
-
210 
-
211 
-
212 
-
213 
-
214 
-

I 215 

1 216 

1 217 1 

05. hó SZOCHO 
Acs György netto 

június havi bér kifiz I bér 
Bernei Andras 

június havi bér kifiz I nettó béir 
Bognár .Janosne 

június havi bér kifiz I nettó béir 
Gyetvai .A.lfrédne 

június havi bér kifiz I nettó bé1r 
Gyöngyösi lmrene 

június havi bér kifiz I nettó bé1r 
Kiszel Ferencne 

június havi bér kifizlnettó bé1r 
~Jyt:!zsZJ~:-;cs 

június havi bér kifiz I nettó bé1r 

Nyulász Etelka 
június havi bér kifizlnettó béir 

Szabó Péterné nettó 
június havi bér kifiz bér ===::± 

1 / -t; __ ...... , 

1 /}5,;P.( 
1 ( 1\t/:t\' 
' '- --·-·~·"', / 
1 

---.._ 1:::-=. \ #.- /' 

' V 

2019. DE .hó 1 2019.05.031 2019.05.191 

2019. DE .hó 2019.06.03 2019.06.19 

2019. De.hó 2019.07.04 2019.07.05 

2019. Oe.hó 2019.07.04 2019.07.05 

2019. Oe .hó 2019.07.04 2019.07.05 

2019. Oe .hó 2019.07.04 2019.07.04 

2019. Oe .hó 2019.07.04 2019.07.04 

2019. Oe .hó 2019.07.04 2019.07.05 

2019. Oe.hó 2019.07.04 2019.07.04 

2019. Oe .hó 2019.07.04 2019.07.04 

1 

!~01.9. 0€.hó L 2019 .. 07.041 2019.07.05 

KOBANYAI és V;,~:2üu TO R.EKVES 
M.K. 

) Hli Hr, . Khn y_\.T_~_K.id n,: 
·!·~;.: -~ Ú3·02S1i; F;! :~: :::63 -~5 45 

, ·, ;;;; . :nri#i.· •1: ·cfn 1, ,ri, t• ,.,.,, i, ,. u n . n 11 ,,,. ,...,. t . .,.-,., . '-, ,. 

953951 95000 

211001 21000 

1 
179351 ~a--ol 1 uu 

41145 41000 

71400 71400 

71400 71400 

122570 122570 

31977 31977 

77860 77860 

30600 306001 

1 
176715 138262 

147467 147467 

10020t 10020 

876556 



Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Töre.hés MK. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adatai 

Számla 
Számla 

T
, , k1~lte 

1 
• 

1 
•• 

amogatas . , , e szamo asa , 
.. S , S . 1 Termek vagy (a tamogatas T 1. 't ' F" t ' . 1 Szarnia 

I 
t·' t' -oss.~ege orsza . , zam a 

1 
' lt tá . . . . . e Jes1 es 1ze est nak ideje . .. amoga asi 

(Ft) Szarnia szarna k"b ,·t .. szo ga a s ala,rasatol ·d- t· h t . . d.. <2018 vegosszege .. fJ:t\ 

m --L' ocs,, DJa I megaovo,ása decernber ·;5 ' opoj_n Ja a an e, , - . _:__lFt) (Jissz:eg ,. ·,1. 

~JJ 
.. t . d " december 
e_1g„ erJe o lS .) 

- ?
1 

R _ _ . "'" ",';. .. -- __ . _ 1do.szak) . _ 

Felhasznált 

I"''"'· ••-•••-'--.e...'"'"' 1 ILU lvl . Ul. . JIU 1 .:.u 1.1.u1. 041 2019.07.041 1258891 126000 

~~ 
06. ho MSZ 
Nyugdíjbizt.J. 2019. oe .hó 2019.07.04 2019.07.04 21100 21000 

JUb. no M::iL CQDIZI. 

220 És munke, rőp. J. 2019_ oe.hó 2019.07.04 2019.07.04 17935 18000 

221 na. h~ c ·7nrun 20-rn. Üt .hó 2019.07.04 2019.07.04 411451 41000 
l11ove1rme1 l1c:1v1 uca 

"'"'· ··- '-Jl :...."-''-'1 ''"' 

1&..1..:;1,..;;;.;;;, 1-,A111~ l1'1ii,1.&.'-' 

222 kifiz. bér 2019.11 . hó 2019.12.08 2019.12.03 109763 109763 
november havi bér uc:1111:!I hllUI d:, 

223 kifiz. nettó bér 2019.11 . hó 2019.12.08 2019.12.04 209100 209100 
IV V I ii_ .... IIF..tY -- 1 .... ""ó"a Ja11..1.:,11c; I I C: LLV 

224 kifiz. bér 2019.11. hó 2019.12.08 2019.12.04 3675 3675 
nOVt::I IIUt::I l idVI Ut::I 11.aye1va1 A1rreane 

225 kifiz. nettó bér 2019.11. hó 2019.12.08 2019.12.04 31977 31977 
• ..., .... 1...,..., 11av ......... , 1'-'J'"""bf""..,' 11 111;;;111;;; 1111;;;1.I.V 

226 kifiz. bér 2019.11 . hó 2019.12.08 2019.12.03 77860 77860 
november havi bér Kiszel Fnrencne 

227 kifiz. nettó bé1r 2019.11 . hó 2019.12.08 2019.12.04 30600 30600 
november havi bér Miklos Tibor netto 

228 kifiz. bér 2019.11 . hó 2019.12.08 2019.12.04 180580 180580 
november havi bér Nyulasz Etelka 

229 kifiz. nettó bé1r 2019.11. hó 2019.12.08 2019.12.03 149260 149260 
november 11av1 ber Szabo Peterne netto 

23ü kifiz. bér 2019.11. hó 2019.12.08 2019.12.04 10200 10200 

1009015 ~ · L 
1 

1 -d - 1 · ·,, . ·vEs ' 1 I , .. V•·q:ia~ TüLEK 1 ,.. 1 KOBfuWA e, . · • .• 

' ''""'· .. . ! ~ . . s,,; .,,<iJö E"yes~le'52-j., 1 1 1 1 ·>;·:r.:,~,\\ 1 Kulrurahs " ···,·cs K,""'"' '"·.Y 1 ' ! . .. ' > , .·· ..... ' ' 101 ílp , " ";• . .. , . "· ,_ o s,, 

L_ 

l l :· ~-- · ..• , ; 1 ? r- , .,, / ,)1, -i \;:_::\i~~:~>· ; .. l 

'-./ , ,- ., :,. ·,, .. . , v•·,('l' l(H'·" ·v--s l1u v1ww :on.:kvcs ht, 1 ' . ' .. _., .. ~ 11~ ., .\. ! _, .. í' ,.,, . . . . .... 

-------~-------------



Támogatás 
összege 

(Ft) 

Számla adatai 

Sorszá 
m 

Számla száma 
Szánila 

kibocsütója 

Termék vagy 
szolgáltatás 

megm?vezése 

november 11avi bér -,Nyulász János nettó 
1 231 1 lkifiz. bér 

Sz;ámla 
kelte 

( a támogatás 
aláírásától 

december 15 

Teljesítés 
időpontja 

Fizetési 
határidö 

é.[g„terjad6 1 I 
1doszak) _ 

Számla Felhasznált 
elszámolásá Számla Umogatási 

nak ideje végösszege ö,sszeg (Ft) 
(2018. (Ft) 

december -d-- 1 
15.) 1 

178500 ~ 
1 1 2019.11. hó ! 20~9.12.~ t----t- 1 november hav, ber 1 

1 · 232 1 += lvizi Tibor nettó bér 

233 1 111. hó MSZ SZJA 
11. hó MSZ 

234 ! 1 1 Nyugdíjt,izt.J. 

2019.11 . hó 2019.12.081 2019.12.03 140866 140866 

2019.11 . hó 1 2019.12.081 2019.12.03 206048 206000 

12019.11 . hó 1 2019.12.osL 2019.12.031 594001 590001 

~ 1 1~!·!~:.~~ö~·~;rt 
;;i- 11. hó SZOCHO 

2019.11 . hó 1 2019.12.081 2019.12.03 50490 50000 

2019.11 . hó 2019.12.081 2019.12.03 103950 104000 

--------------------~ 
1 1 

- 1 1 1 1 1 ~ 
1 1 1 1 1 ! . 1 

738366, 

rf >1;;;~ KŐBÁNYAI Ós V~ ~-;;~ lúREKVÉS l 
/ í <( ·)/.~-. \ !(!;ltu~a/Js -~ Sz,l!'":hllo l·,~ycsu!ct ~ -----------------------

! ~{::, .. >: . ,,, ,:.'!~;::~d:~:;~:~:2ss~~~~:,:J; 1 

Végösszesen 17000000 



-3 . Vl-1 c.-l \~Uc.._t 

e Támogatott neve, címe: Törekvé!,· MK Nonprofit Kft. 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

1 1 
Számla adatai 

1 1 

Számla k-elte 

1 
1 s,,mla I S,ámla 

folhasznált 
~gafü Sor 

Számla 
Termék vagy (a támogatás 

el~ámolásáM véoö=,eoe 
támogatási 

szá Számla száma szolaálh1tás aláírásától Teljesítés Fizetési 

1 

:ege 

1 
kibocsátó11a - 1 december 15- időpontja határidő - - összeg (Ft) 

(Ft) m megnevezése 
éig terjedő 

k ideje (Ft) 

13 000000 

:..J '"--- >\ 

előadómúvészeti 
1 NL6EA2090971 Helikon Bandi Bt. tev. 2019.01.05 2019.01 .05 2019.01.0S 2019.01.05 37670 37670 

~ 2 
Merkapt 

13:::I 
Építőip.Szolg. és Légtelenítő . wc 

19/1:W0265K kereskedelmi Zrt. ülőke 2019.01.16 2019.01:16 2019.01.11, 2019.01.17 17680 

3 A 15700659!2137 /CCOCS I\A--.. ........ e, ..... ,..,&.,.~ '7"""' , ........ ~. &-.1-.-J~ ... 'ln-tn n4 ..t 7 ').n.4 n. f'l,4 •• -:, "lnAt'\. J'\.A ,4•7 "Irt.Art n.A l"lo.A .,.,,.. 

t-- l 1w1a.~ya, 1 V..>LU '-1 ... 1c;v~1 ICIQUQ=t 1 LV l i:1.V 1, 11 1 .c.u 1v.u1.11 LV 1;7.U 1„ l 1' Lu1;;,.v1 . LI 1 ;,,u f'1U 

etoadomuveszet1 
4 NL6EA2090973 Helikon Bandi Bt. tev. 2019.01.19 2019.01:19 2019.01.1 !} 2019.01 .21 41765 41765 

5 
tavtetugyell~t• 

181569168 Multi Alarm Zrt. szolgáltatás 2019.02.01 2019.02.01 2019.02.0'1 2019.02.12 14370 11315 
._,.'-~11111-1 1-.n~U 

6 6000528/2019/107583 Mentavill Kft érzékelő 2019.0.2.01 2019.02.01 2019.02.0·1 2019.02.11 27940 22000 
e1oaaomuveszet1 

7 tev./zenekai 
M P00023/2019 Kiss Ágnes e.v. szolg. 2019.0.2.09 2019.02.09 2019.02.0!} 2019.02.13 56580 44551 

8 
recepciós és 
berendezői 

001301-KÓ07/2019 KÓ07 Kft feladatok ellátása 2019.02.06 2019.02:14 2019.02.14 2019.03.01 751027 591360 

9 
távfelügyeh~ti 

181586813 Multi Alarm Zrt. szolgáltatás 2019.03.01 2019.03.01 2019.03.0·I 2019.03.11 14370 11315 

10 
tev ./zeneka i 1 

MP00039/2019 Kiss Ágnes e.v. szolg. 2019.03.16 2019.03: 16 2019.03.11> 2019.03.18 58240 45858 
-~ ........... 

11 KM 1098/2019 Kft hirdetési díj 2019.03.18 2019.03."11 2019.03.1"1 2019.03.11 38100 30000 

12 NQ91EE3283306 Key King Kft. kulcsmásolás 2019.04.05 2019.04.05 2019.04.0!i 2019.04.08 1380 1087 

1 :r 1 
loáturn: Budapest, 2019. december 15: 

85i592j 

'c!Íi-



F Támogatott neve, címe: Törekvés !YJ.K Nonprofit Kft. 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adataii 

r,gatá,So~ 
1 !~::zeae sza 

i----
Számla száma 

(Ft) - 1 m 1 

onnol J 
- - 1 ~~ IA08Ei00114/1722/00023 

15 'SEAl::A7909789 

16 1 
•• P0'"056 '"" A 9 IVI 1.J l~U 1 

17 
SZA01785/2019 

18 
IH4EA5137884 

19 11305460 -

20 
M P00067 /2019 --

21 0/0(1.!}_0008/026522 

22 
LK002837 --

1 23 A.ann,l'\l"''ntr"tn.cn 
,v,ru•JVI UIL.V 1;;, 

1 i<i::::~ja 1 

Termék vagy 
szolgáltatás 

megnevezése 

Magyar Telekom !Telefonos 
Nyrt. lszolgáltatáf; 

Office Depot Kft 

Hormovill Bt 

Kiss Ágnes e.v . 

Páko Pro Kft 

1 

pen drive 
elektronikai 
alkatrészek 
előadóművészeti 

ltev.:zenekai 
szo,g. 

hangtechnil<ai 
kellékek 
előadóművészeti 

BMS Best Mt1sic jtev./zeneka i 
& Stage Kft szolg. 

WebÁruház Kft 

Kiss Ágnes e.v. 

Metró Kft 

Langkawi Kft 

v ·-- A---- - .. n„1;:,;,:t,-,.~11c;:,.-;:;;;.v. 

toner 
előadóművészeti 

tev./zenekai 
szolg. 

tisztítószer 
javítási 
szolgáltatáf; 

• t!IUé:!OOffiU\Je::s.!:t:U 
I.&._ .. , ____ , .. _ = 

'-Cv.1,,:::11,:::n.a1 

24 'A06Ei00205/3803/00009 IOBI Kft elem 

25 1~~0~~~)001~/027004 Metró Kft tisztítószer 

Számla kelte 
(a támogatás 

aláírásától 
út:r:;eff1Ut::1 í 5-

éig terjedő 
idősza~.) 

2019.04.03 ---
2019.04.08 

2019.04.12 

2nAn n~ A•,I 
U 1.:1.V•+. 1 ..::, 

2019.04.17 

2019.04.27 

2019.04.29 

2019.05.04 

2019.05.07 

2019.05.10 

,..n.an ne" AA 
.GV 1 'v.U·J. 1 1 

2019.05.30 

2019.0•6.05 

Teljesíté<. I Fizetési s,,m1a Szá,,,la I Fulhasznált 
idöpontja

1 

I határidö elszá~ol~sána végösszea I támogatási 
1 k ideje I e (Ft) - , fü;szeg (Ftj j 

2019.04.031 2019.04.0:j-:---+1 1 1 9.04.1 61 50981 ----, 4014 

2019.04.08 2019.04.0131 2019.04.10 32490 25583 

2019.04:12 2019.04.121 2019.05.13 24000 18898 

2019.04: 131 2019.04„1 :3 2019.04.15 7"""" 1 .:,;,~u 58205 

2019.04:17 2019.04.H 2019.04.24 13243 10428 

2019.04.27 2019.04.27 2019.04.29 73800 58110 
2019.04.29 2019.04.2!} 2019.04.30 21394 16846 

2019.05.04 2019.05.04 2019.05.06 59360 46740 --
2019.05.07 2019.05.07 2019.05.13 26830 21126 

2019.05:10 2019.05.10 2019.05.13 26790 21094 

,..,, .. n ne ., ... ""n.cn nr: A . , ""nAn n~ A'> 
.GV 1 ;, . uiJ. 1 l .GV J 'v . V'1. 1 J LU1'7.V'1.IV 

2019.05.:30 2019.05.30 2019.05.31 

2019.06.05 2019.06.oi; 2019.06.05 

·:::1 
Aone? 
"tOVUu' 

1661 

47427 37345 

l ±= 368113 

rr;;}l 
L· 



F Támogatott neve, címe: Törekvés M K Nonprofit Kft. 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adataii L SzámlJID 
Támogatás I S 

• or 
1 öss2:ege 
. (Ft} ;~~I Számla száma 

m 

1 

13 OOO 0001 26 

1 1211 
r-

28 
-
29 
-
30 -
31 -
32 
-
33 

-
34 
-
35 

36 

37 

1: Buda.e.est, 2019. december 15. 

Számla Tem,é;~ vagy lá:1~:tás Teljesítés Fizetési s_~,,,,~ , _s,ám!a 

k
.b 't,. 1 szolgalt.atas 1 ::iláírástitnl 1 .. _ .. 1 . . ... _ 1 elszamolasan I vegosszeg 

Felhasznált 
1 

támogatási 1 
1 ocsa aiJa 1 • 1 -· · --- 1 iaopontJél1 natanao k .d . 1 (Ft) 

megnevezese december a I eJe e 
fü;szeg (Ft) · 

Január havibér 
kifiz 

Bacsek József 
nettó bér 

! f'-Jári12th T:bcr 
nettó bér 
Nyulász Ete,lka 
nettó bér 
Szabó Károly 
nettó bér 

01. SZOCHO 

01. hó MSZ SZJA 
01. hó MSZ 
Nyugdíjbizt.J. 

[Ul. no IVl.-:>L 

Egbizt. És 
munkerőp. J. 

Február havi bér 1Bacsek József 
kifiz nettó bér 

Németh Tibor 
--.&.&..!. L-.!.-
11.:::::1.1.v u~• 

Nyulász Ete,lka 
nettó bér 

1szabo Karoly 
nettó bér 

15-éif~ 

j . t~_rjedö i 
1dosz?!tl...J 

Bérköltség 

2019. 01 .hó 2019.02.0BI 
1 

'2019. 01.hó 2019.02.oal 

2019. 01 .hó 2019.02.0B 

2019. 01 .hó 2019.02.0B 

2019. 01 .hó 2019.02.0B 

2019. 01.hó 2019.02.0B 

2019. 01 .hó 2019.02.0B 

2019. 01 .hó 2019.02.0B 

2019. 02.hó 2019.03.0B 

"" ... " "" a_,! 
,,,,.., ... ,,. """" ......... , 

.t:.U 1 ::1 . U.C:..IIU 4'.U 1'7.U..).UO 

2019. 02.hó 2019.03.0B 

2019. 02.hó 2019.03.0B 

1 

2019.02.061 1014651 101465 

2019.03.01 I 1632001 1632001 

1 
2019.02.08 73150 73150 

2019.02.06 115900 115900 

2019.02.08 40908 41000 

2019.02.08 89349 89000 

2019.02.08 28429 28000 

2019.02.08 24164 24000 

2019.03.06 83850 83850 
1 

AA~A AA __ 1 
í632u0 ~-----' ~u 1:,.u.>.~f 10.)~UU 

2019.03.26 73150 73150 

2019.03.06 115900 115900 

1 1 

.fn"7.f8„5 
IUI 1 1 1 

. (1~~ . 11 . . 
,Í I 1 ~ / Lf LG·--/ 

= 



F Támogatott neve, címe: Törekvés NlK. Nonprofit Kft. 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 1 

Számla adataii 

Támogaras[T IL .. _.. s:~::rro-=1 
öss;:ege 1--: 1 ~ . . 1 Számla 1 '"' "'""." u:,:'' tamogatas I Teljesítés I Fizetési ".Laun~ • .,.;,~~,rna 1 

( .. t) sza l:,zamla szarna k"b ·t . . szolgaltatas aláírás"itól I ·d- t· j h . . d _ e!szamo!asan vegosszeg 
r 1 1 1 ocsa a.Ja • e I opon Jél1 atan o 

megnevezese december ak ideje e (Ft) m 

1 s-éin 

Felhasznált 

támogatási j 
összeg (Ft) · 

1 1 ;!:':~~;, 1 1 1 1 1 __j 
Bérköltség f------+---1--------------------.---------r----·---r----"' -

3 OOO 000138 
39 r 140 
-
41 
-
42 
-
43 
-
44 
-
45 
-
46 
-
47 

~~ 
~ -

~ ILI 
~:i_:_Bud_af:)est, 2019. december 1~-

Március havi bér 
kifiz 

02. SZOCHO 1 2019. 02.hó 1 20· 

02. hó MSZ SZJA 2019. 02.hó 20 

19.03.0BI 

19.03.oa 

102. hó MSZ 1 
. Nyugdíjbizt .J. 

02. hó MSZ EgbizL És 
munkeróp. J . 

Bacsek József 
nettó bér 
Németh Tibor 
nettó bér 

Nyulász Eteilka 
nettó bér 

Szabó Károly 
nettó bér 

03. SZOCHO 

03. hó MSZ SZJA 
03. hó MSZ 

Nyugdíjbizt.J. 

Egbizt. És 
munkerőp. J. 

2019. 02.hó 

2019. 02.hó 

2019. 03.hó 

2019. 03.hó 

2019. 03.hó 

2019. 03.hó 

2019. 03.hó 

2019. 03.hó l 

2019. 03.hó 

2019. 03.hó 

1 

2019.03.0:3 

2019.03.oa 

2019.04.0B 

2019.04.oa 

2019.04.0B 

2019.04.0B 

2019.04.0B 

2019.04.013 

2019.04.0B 

2019.04.0B 

1 

-,- •· ' 
;' l ' j l 

2019.03.07 

2019.03.07 

2019.03.07 

2019.03.07 

2019.04.01 

2019.04.03 

2019.04.03 

2019.04.01 

2019.04.02 

2019.04.02 

2019.04.02 

2019.04.02 

1 

40908 --
86240 --
28429 28000 --
24164 24000 --
76230 76230 --

163200 163200 --

73150 73150 --
115900 115900 
--
21450 21000 --

58752 59000 - -

11000 11000 --
9350 10000 --, 

t 
7084801 

) ' ~of'(J CJ0> 



t1 . V't\c..-ll &J e-t 
Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törekves 111.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krl 25. 

1 
Számla adatai 

11-T-ékvagy Sz{1mla 

ki~lte ~ Scimla 
Támo!}atás (a elszámolásá Felhasznált 

összege t6mrv,~+6c 
Teijesítés Fizetési nak ideje 

s~ám!z: 
támogatási 

Sorszám Számla száma k.;~~~·:~&-· szolgáltatás 
... .._,,, ... , ::,"""4\.1,.A.., 

(Ft ) aláírásától időpontja határidő (2019. 
végössz 

összefJ {Ft) 1 oc.:,a OJa meg11evezése 
decGmber december 

e,~e (Ft) 

15-éig 15.) 

1 
ierjedő 

1 1 1 1 -i 15000000 
id8 :::i:zcld 

Dolo,;,i kiadások 

1 
A05?02415/1630f0000 

Tesc,J Zrt. 

1 

vízmelegítő 201!:•.03.09 2019.03 .09 2019.03.09 , 2019.09.191 8699 
1 

685~ 1 
A22000092/0376f0007 1 

') 

~ 19 
r-rakt1i,eí Kn: alátet, kapa 1 201!:•~0~.19 f 2019.08 .19 1 2019.08.19 1 2019.09.19 1 ·13895 1 10941 

3 
1 20í9/í700774 Volánbusz Zrt havi bérlet 201!:•.09.04 2019.09 .04 2019.09.04 2019.09.05 24900 19606 

4 NQ9EE4267Cl24 Szivárvány VET.Bt irodaszer 201!:•.09.04 2019.09 .04 2019.09.04 2019.09.06 4980 4980 

5 2019/177083 Volánbusz Zrt budapest bérlet 201!:•.09.10 2019.09 .10 2019.09.10 2019.09.11 '1 0500 8268 

6 
2019-

Metro Kft irodaszer 201!:•.09.10 2019.09 .10 2019.09.10 2019.09.1 9 8566 6745 
0/0( 11 )0009/059:131 

7 
2019-

Metro Kft higiéniai szerek 201!:i.09.13 2019.09 .13 2019.09.13 2019.09.16 '13424 10571 
0/0(11 )0009/060:IOO 

8 
2019- Metro Kft 
0/0( 11 l0012/036i'77 tisztítószerek 2019.09.1 9 2019.09.19 2019.09.19 2019.09.19 22030 17347 

9 MD5SA5253600 Red Velvet Kft 
Zenei 

201!:•.09.23 2019.09 .22 2019.09.23 2019.09.23 :35000 35000 
szolgáltatás 

10 NQ9EE4267046 Szivárvány VET.Bt irodaszer 201!:•.09.24 2019.09 .24 2019.09.24 2019.09.26 6500 6500 

11 ROJ1-SZ-1805387 Rojaker Kft tisztiitószerek 201!:•.09.24 2019.09 .25 2019.i0.02 20i9.09.26 24580 

19~~ recepciós 

12 001219-LINES/2019 Lines,:ic Kft feladatok 201!:•.10.01 2019.09 .30 2019.10.09 2019.10.04 688200 600917 
ellátása 

13 2019/188281 Volánbusz Zrt havi bérlet 201~:1.10.02 2019.10 .02 1 2019.i0.02 2019.10.02 1 24900 1 19606 1 

1 

14 2019/198306 =EuszZrt budapest bérlet 201!:•.10.11 2019.10.11 12019.10.1.1 :01~·::·~ .•. '"-500 •. 7;:: •.. 1 

: · ·. .;, t r-; ;_)l .:'.:"-,i "t ·--.l :;,:::,: · ,l-:; {1t1 :1 : 1. \',," · ''- V t },., 

i /:/> ·.:~// . .( ; \/,J . 

, .'-.. '! 2~'··~. ··(::'! :.->r· 
. • .•·1· , I.'. 



Támogatott ne11e, címe: Kó'bányai és Vasutas Törekves MK Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 
1 

Számla adatai 

T~,é·~·· 
Sz;~mla 

k1~lte 1 Számla 
Támo11atás (a elszámolásá e;:..,..,..., , 

összege témngatás - .. -· - - ... - . ___ ,,,.a 
1 e1Jesn:es F1zetes1 nak ideJe . .. 

(Ft) Sorszám Számla száma . ---.. :·-:. szolgáltatás aláírásától időpontja határidő (20 19. vego(~s; k1bocsat0Ja megnevezése 
decHmber eqe t 

december · 
1 E,-éig 15.) 

1 sooooool 
1 

terjedő 
1 1 1 i d Co :::ii:::c::::a l d 

Doloqi kiadások 
A15700?R~ll??1 4 ,nnn1 1 

20151.10.11 2019.10 .11 2019.10.11 12019.11.041 ~, i5 
4 

· - - - -~--- · · --- · 1 Magyar F'osta Zrt levél feladás 1600 

l, 1312'53 1 WebÁmhá2 Kft 1 16 i:oner 201R10.15 I 2019.10.151 2019.10.151 2019.10.181 '1 2630 r- Vasutas 

17 16704536 Nyugdíjasklubok továbbképzés 2019.10.29 2019.10.29 2019.10.29 2019.11.04 18000 

0. szöv. 

18 2019/211107 Volánbusz Zrt havi bérlet 20151.11.04 2019.11 .04 2019.11.04 2019.11.05 24900 

19 TNAEA0986391 Honej Kft zárbetét 20151. 11 .06 2019.11 .06 2019.11.06 2019.11.07 2380 

recepciós 

20 001220-LINES/2019 Lines,~c Kft feladatok 20151.11 .07 2019.11 .15 2019.11.15 2019.11.07 703700 

ellátása 

2019- fűtő 
21 Metro Kft 

0/0( 11 )0007 /04(7272 berendezések 
20151.11.08 2019.11 .08 2019.1 1.08 2019.11.11 ~:9059 

22 
2019-

Metro Kft tisztítószerek 20151.11 .08 2019.11 .08 2019.11.08 2019.11.11 42368 
0/0(11 )0007/04(7273 

t= =t±±=·· ·,· ~ ( . . :: , ··· . ., ; !:-. l. :i : '.~.11, ··. l~, 

Felhasznált 
támogatási 
össze~J {Ft) 

1 

160d 
1 

1 9945 1 

18000 

19606 

1874 

::3:5~o 
1 

333,q 
--1 

M88j 
' _, • , ,; i ·, ')( : t', \ ' 
\ .. . ',:;J ,/ - ~ 1 • '->. ' ·' • ~·- <. a ~;-:, 

,/\,::< .. ) . 
: ·"· 

·.,:r I • ~ :·i:.:'.;';/it.!:~i~: .:~·~. 



Támogatott neve, címe: Kőbányai és Vasutas Törekves JvLK Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 
1 

Számla adatai ~TT.m=r:lmla 1 k4~lte Számla 
Támo1~atás 

- - - - Szám:a Ternné_k va~y táíioc;:atás 
elszámolásá Felhasznált 

Számia 
összege Teljesítés Fizetési nak ideje 

végössz 
támogatási 

(Ft ) ~orszam Szarnia szama k"b ·t ·· szolgaltatas aláírásától 
időpontja határidő (2019. össze~J {Ft) 1 ocsa oJa . 

meg11evezese decE~mber 
december 

eqe (Ft) 

1 E--éig 15.) 

1 1 ~ 1 
terjedő 

1 1 1 

F 
idCI :::a::zcid 

Bérköltség 

23 augusztus havi bér Bognár Jánosné 1 1 1 1 1 1 
1,i+.-, lnetió bér 12019. 08.hó 1 2019.09.08 2019.09.041 38501 38501 

1 
I "'"'" 

~ 24 augusztus havi bér Nyulás.~ Etelka 
kifiz nettó bér 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.05 160497 

25 augusztus havi bér Ács György nettó 
kifiz bér 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.04 56100 56100 

26 augusztus havi bér Béres Edina nettó 
kifiz bér 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.05 132698 1132698 

27 augusztus havi bér Bemei András 
kifiz nettó bér 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.04 209100 W9100 

28 augusztus havi bér Szabó Péterné 
kifiz nettó bér 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.04 10200 10200 

29 08. hó MSZ 
SZJA 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.05 103595 1104000 

30 
08. hó MSZ 
Nyugdlíjbizt.J. 2019. 08.hó 2019.09.08 2019.09.05 43300 43000 

1
08. hó 11,'.SZ 

1 

, , .. ,n::J 
31 =E.Es ±hói t= ! rőp. J. 2019.09.08 2019.09.05 36805 

. • .. .,_. . . ... . ...... . . ... ... ... . .. 

. .. : . ~: --~·:· :' ~ l' !.) i -:-... :i.)'(\ :\ i 

,.. . :·-~\. ! 
. ; 

• ,' l 

' . .. 
' 

· ......... ""; 

-~i ·.:i," . .'c•:· 



1--- Támogatott neve, címe: Kó'bányai és Vasutas Törekve.s M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krl 25. 1 1 ---i 
Számla adatai 1 

TámO!Jatás 
összege 

(Ft) Sorszám Számla száma 
=-i-= Számla 1 1 

kelte Szá 

(a elszán 
mék vagy térnogatés 

I 
Teijesíi:és 1 ,.... _ 

Szé~!~. 1 szoigáltat~s I aláírásától időpontja 

mla 
10lásá 

r-1ze1es1 1 nak ideje 

Felhasznált 

végössz I támogatási 
e,;ie (Ft) össze~, (Ft) kiboc:;atoJa megnevezese december határidő (2019. 

december 
15.) 

1 
15~éi_~ LI _ ·- ·_· ---1....1 __ __._ __ _j l 

1 2019.09.08_ 

Bérköltséa 1 
1 1 

1 

1 2019.09.051 757751 ~ 
• 1 1 1 

32 1 ~ 108.hóSZOCHO 1 

1 1 
33 

1 
1 szeptember havi bér I Bognár Jánosné 
'kifiz nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.08( 2019.10.081 18385 18385 
szeptember havi ber Nyulás.z: Etelka 

34 1 lkifiz nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.081 2019.10.081 187352 187352 
szeptember havi bér Béres Edina nettó 

35 1 lkifiz bér 2019. 09.hó 1 2019.10.08( 2019.10.081 106438 'WS438 

36 1 
szeptember havi bér IBemei András 

1 kifiz nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.08( 2019.10.081 209100 209100 

37 1 1szeptember havi bér IGyetvai Alfrédné 
kifiz nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.081 2019.10.081 31977 31977 

38 1 1 szeptember havi bér Gyöng)/ösi Imréné 
kifiz nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.081 2019.10.081 77860 77860 
szeptember havi bér Miklós Tibor nettó 

39 1 1 kifiz ,bér 2019. 09.hó 1 2019.10.08( 2019.10.08( 89250 89250 

40 1 1 szeptember havi bér I Kiszel Ferencné 
kifiz nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.08( 2019.1 0.081 30600 30600 

1 

szeptember havi bér 
41 kifiz Vizi Tibor nettó bér 2019. 09.hó 1 2019.10.081 2019.10.081 140866 "140866 

42 
1 

szeptember havi bér Szabó Péterné 
kifiz nettó bér 2019. 09.hó 2019.10.061 · 2019.10:08' 

/' ·-·---·-
/ ,:~\ ·.i. -·_,-:) / 

1020~ . , . : _10_2.op_<,. _ .,, ..... ., .. ;, ·· .. ---stsö·2s · 
1 !" ~ :: :; : )'-: - :-,.: 1 . ~i ·: '_; ;• l· . :· ,:-

. ,,.,. ,· ' ,. 
I . ~ ~ 

. • • ·:,· -t.;· 

; \,~ 
--.:. ?

---~ .. ,. ,,:1:-
c.<' .. ,'1 ,, 
~ .. · .. 



Támogatott neve, címe: Kóöányai és Vasutas Törehes !vlK Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 1 
1 Számla adatai =i 

Támogatás 
összege e:.,.:;._..,_ Ternnék vagy 

1 Sorszám 1 Számla száma 
1 

""C..QllllQ 

1 
szolgáltatás 

1 
(Ft) kibocsátója 

1 1 1 

megnevezése 

1 

Sziímla 
ke~lte 

(a 
támogatás Teijesítés 1 
aláírásától időpontja 
december 

15-éig 

Fizetési 
határidő 

Számla J 
elszámolásá e: - 1 

j nak ideje j "':z~~·~ 
(20 í 9. veigossz 

eqe (Ft) 
december · 

15.) 

znált 
atási 
1 (Ft) 

.:::~~,I 1 1 1 1 ~ 
Bérköltség 

1 1 43 1 1 1:J:6 

MSZ 1 12019. 09.hó 1 2019.10.081 2019.10.081 1599591 160000 

1 1 1 1 1 1 
1 1 

1 1 44 1 1 1 !'Jyugc!:jo:~.~- ·2019. 09.hó 2019.10.08 

09. hó MSZ 

45 Egbizt. És 
munknróp. J. 2019. 09.hó 2019.10.08 

46 09. hó SZOCHO 2019. 09.hó 2019.10.08 

47 
Bognár Jánosné 

október havi bér kifiz nettó bér 2019. 10.hó 2019.11.08 

Nyulás.i Etelka 

48 október havi bér kifiz nettó bér 2019. 10.hó 2019.11.08 

49 
Béres Edina nettó 

október havi bér kifiz bér 2019. 10.hó 2019.11.08 

Bemei András 

50 október havi béí kifíz nettó bér 2019. 10.hó 2019.11.08 

51 Gyetvai Alfrédné 
október havi bér kifiz nettó bér 2019. 10.hó 2019.11.08 

Gyöng)rösi Imréné 
2019.11.081 52 október havi bér kifiz nettó bér 2019. 10.hó 

Miklós Tibor nettó 
53 október havi bér kifiz bér 2019. 10.hó 2019.11.08 

2019.10.08 58900 59000 

2019.10.08 50065 50000 

2019.10.08 103075 íi 03000 

2019.11.06 4375 4375 

2019.11.06 147467 11 47467 

2019.11.07 119738 1197381 

2019.11.06 209100 W9100 

2019.11.07 40477 40477 

20i9.i i.07 86360 86360 

2019.11.06 · 121550 1121550 
1 ,,, -·----~ 1 ;· . . í.)l)t . :~ r. \, ~~ i .;i ~ .;:...r.,s 

~ /~-,~ ~\ . '.: !(·>· 1 11Q1'0&7 . ' 1 . . .. 

' \ 

' '·- /: ; ~ :./·,::·, 
·r··, 

~ ·~~ '.: ·. : - .. ~._ 

. ~ ... 



Támogatott neve, címe: Kóöányai és Vasutas Törekvés ivf.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület; 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 
1 ==F Számla adatai 

Számla 
k«~lte Számla 

Támogatás (a elszámolásá Felhasznált 
összege Számla 

Termék vagy támogatás Teljesítés Fizetési 
Számla támogatási nak ideje --""-· "- ~-

1 
(Ft ) 1 Sorszám Számia szárna 

1 kibocsátója 1 ~=:~geá~::~:e 
aláírásától időpontja határidő 1 (2019. 1 vt::yu::;~L I összeg {Ft) 1 
december ege (Ft\ - december · ' 

15-éig 15.) 
terjedő 

. " _, 

54 Kiszel Ferencné 
október havi bér kifiz nettó bér 2019. 10.hó 2019.11.08 2019.11.06 30600 30600 

55 október havi bér kifiz Vizi Tibor nettó bér 2019. 10.hó ?MQ 11 _0R 2019.11 ,07 140866 140866 
Szabó Péterné 

56 október havi bér kifiz nettó bér 2019. 10.hó 2019.11.08 2019.11.06 10200 10200 
10. ho M::>L 

57 SZJA 2019. 10.hó 2019.11.08 2019.11.07 169187 169000 
10. ho M::>L 

58 Nyugdíjbizt.J. 2019. 10:hó 2019.11.08 2019.11.07 60900 61000 
10. ho M::>L 

Egbizt. És 

59 munkeróp. J . 2019. 10.hó 2019.11 .08 2019.11.07 51765 52000 

60 10. hó SZOCHO 2019. 10.hó 2019.11.08 2019.11.07 106575 107000 

570666 

Végösszesen: 5000000 

• , , ' ,, '.'I i . ; •. 

<t'.:r}}2) 
:J '. !:::·ó'.i~: -. ._::j i i."' -r,.~.'~/;.~~ 

t:, ,•; , i: ~{I/ i! •I ; ~:r.:.h!J 

·· ....... 



Támogatott neve, címe: Törekvés MK. Nonprofit Kft. 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Támogatás I So~ 
öss:i:ege sza Számla száma 

{H} 1 m 1 

~~2019-
~~0/0{11)0011/027644 

1 

Számla 
kibocsátójja 

IMefro Kft 

Számla adatai 

Termék vagy 
szolgáltatás 

11,.,~1, .. v.,zése 

higiéniai eszközök 
_ ..... _ ... -·-· 
1111~1t:::IIICII 

Számla k,elte 
( a tá mogc1tás 

aláírásától 
december 15-

1 éig terjedő 
- :....1~ ........ ..... 1.,, 

2019.05.24 

2019.05.31 

Teljesítés 
időoontia 

. - 1 

2019.05.24 

2019.05.:31 

5. V),\~_J\~l<--L 

Fizetési 
határidő 

2019.05.24 

2019.05.3"1 

Számla Számla 
elszámolásána I végösszege 

i< i<ieje 1 {Ft) 
1 

2019.06.18 157151 

2019.06.11 63849 

F,á!lhasznált 
támogatási 

·3 
50275 

~ 1 2 ,·2019- ·1 !eszközök, 
~ 0/0(11)0013/025633 Metrn Kft ;,odaszeo-ek 

lt,\;t,p,.;IOS es 

1 : 1::1 .. ~~~~~~~~~~019 l:~o~~~ __ be-~e~dezői 1 2019.0
1

6.051 2019.06.091 2019.06.0!JI 2019.06.051 7510271 591360 r 1 ~ 1 •r-A1::A/ 1/UOU lcaue re110 t:St ISZIKVIZ 1 2019.0•6.19 2019.06. ·~ 2019.06.1HI 2019.06.191 18001 1800 

:> 10p2019/00809 !csavar Kft lzár, zárbetét 2019.0•6.20 2019.06.:wl 2019.06.201 2019.06.201 117801 9276 

ISZ/0081010/01627/öötff 
. 6 6 

7 
IH4EA5137887 

8 

HRZl\lT-2019-241 

9 
MP00093/2019 

10 'LK003161 t= i 11 
ISaAS,\2865054 

13 1201911094313 

Magyar Posta 

B.M.S Best 11/iusic 
& Stage Kft 

Horizont 95 Kft 

Kiss Ágnes e.v. 

Langkawi Kft 

I. _ ·- .. -
VltlTOIK jjt 

Horizont 95 Kft 

Artisjus 

levél feladás 

zeneszolgáltatás 
1iuzono 
készülékek 
ellenőrzése és 
felülvizsgálata 
zenakari 
szolgáltatá~; 

fűnyíró javítás 
szervezési, 
próbatartói, 

1mzo1co 
készülékek 

jogdíj 

2019.0•6.20 

2019.0•6.21 

2019.0•6.27 

2019.0•6.29 

2019.07.12 

1 
2019.07.15 

2019.07.30 

2019.0.S.14 

2019.06.20 

2019.06.21 

2019.07.09 

2019.06.29 

2019.07: 12 

1 
2019.06.:30 

2019.07.:30 

2019.08: 13 

2019.06.20 

2019.06.2"1 

2019.07.0!} 

2019.06.2!} 

2019.07.12 

1 
2019.07.21, 

2019.08.1'1 

2019.08.14 

2019.06.20 

2019.06.24 

2019.07.02 

2019.07.01 

2019.07.12 

2019.07.17 

2019.08.13 

2019.08.13 

710 359 

50710 39929 

145649 114683 

29680 23370 

6095 4799 

180000 180000 

64846 51060 

7938 6250 

~ 12 
0

HRZNT-2019-329 

~ 
114 1 RHAEB7837259 'S,ak;bács;k l{ft • hútögép javítás · 2019.0B.16 2019.08."16 2019.08. 1ll 2019.08.16 d155. 70 91000 

I 111ss3s 
i: Budapest, 2019. december 15. ..: :, , k . . · K'\.. J, 

/ i 
.,- . / . -~ ,-

.~---- -~ -/ 

/ r.·. ( 1/ . 
v '~'- >---~.s 



Támogatott n eve, címe: Törekvé · MK Nonprofit Kft. 1101 Budapest Köny ves Kálmán krt. 25. 

Számla adataii 

Számla k·elte F •lh • 1 
Támogatá Sor . Termék vagy (a támogéitás • • • . • • Számla Számla ~- aszn_a ~ 

.. . ... . . Szarnia . . aláírásától TelJes1tes F1zetes1 . tamogatas1 
s oss.zege sza l::,zamla szarna k"b . t ·.- szolgaltatas december 15_ .d _ t· ~ h t. .d _ elszámolásána vegösszeg .. ,. (F ) 

(Ft) 1 ocsa oJa . 1 opon J<11 a an o ... ;0 .,;., ,_.. o.,szeQ t I . . I m I I megr.evezese I é;~öt;~;~~ö I .. ---,- e lr-IJ - - . 

1 

1 6 3oo OOO 15 A22000092/0376/00078 P,akt;ked<ft s,era/és; anyagok 2019.0B.19 2019.08.19 2019.08.19 2019.08.29 35730 -----:::1 
1 1 .. - 1 !Kisokos Média 1 1 1 

~ 
1° KM3335/2019 Kft hirdetési díj 

17 
Vadas Ottó locsolócső és 

TPAl::A6860902 Universum tartozékok 

2019.0,B.21 2019.08:12 2019.08.12 2019.08.12 38100 30000 

2019.0,B.22 2019.08.22 2019.08.22 2019.08.22 9830 7740 

18 j I Profit Vállalk<:>zás I üzletviteli 
SEASA4018569 Segítő Kft tanácsadás 2019.0.8.27 2019.08.26 2019.08.30 

1 
2019.08.29 152400 120000 

19 
Küller Krisztina 

ITPAl:::A7374321 lev. !kulcsmásolás 2019.0'9.06 2019.09.06 2019.09.0131 2019.09.09 9550 9550 
2019-

20 10,0(11)00011037283 Metro Kft !tisztítószer 2019.0·9.07 2019.09.07 2019.09.071 2019.09.23 25326 19942 
2019-

21 10,0(11)00091050302 Metro Kft lpapírárú 2019.0'9.13 2019.09:13 2019.09.1 :31 2019.09.23 6835 3933 

22 
'A22000113/0303/00053 !Praktiker Kft !szerelési anyagok 1 2019.0·9.16 2019.09: 16! 2019.09.113 2019.09.23 399161 31430 

23 
10p2019/01349 CsavarKft szerelési a nyagok 2019.0·9.17 2019.09:17 2019.09.1 7 2019.09.23 9945 ~831 

1---
24 

SZA04449/2019 Pákó Pro Kft szerelési anyagok 2019.0·9.18 2019.09:18 2019.09.1a 2019.09.23 3800 2992 
2019-

L-- 1 
25 

10/0(11)0008/054327 Metro Kft !tisztítószer 2019.0·9.201 2019.09.20 2019.09.201 2019.09.23_ 26~in. 2~~681 

~ 
26 . zenakari 

MP01)118/2019 Kiss Agnes e.v. szolgáltatfü~ 
2

7 
Kommunális 

RHAEA4129706 FKF Nonprofiit Zrt hulladék zsák 

2019.0·9.23 2019.09.23 2019.09.2:3 2019.09.26 54320 42772 

2019.0·9.26 2019.09.26 2019.09.213 2019.09.26 20300 15984 

~ 
1281 1:::;:;ng ' ' . . . ~-
5' : XSCIEA0286539 Agency Kft dugulás elhá,itás 2019.09.27 2019.09.27 2019.09.27 20,_.. ,_o .. o: ' 4445: , . . .' ~

7
;~7~ 

1: Budapest, 2019. december 15. , - /'\ , ,, , ,.··- . . -... . ~-, -t 
/,.__ -.. - ' , ) ' 

. . /. · .. -.:J , 

!~ 



Támogatás I Sor 

1 
öss2:ege j szá 

. (Ft) , m 

Támogatott neve, címe: Törekvés MK. Nonprofit Kf t. 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 25. 

Számla adataii IL SzámlJln 
S . 1 I Termék vagy 

1 
:á:.1::tás I T 1. ·t. I F" . . 1 Számia I Számia 
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Művészeti csoportjaink-köreink rövid összefoglalója, ismertetője 

2019-ről részletesebben: 

Törekvés Néptáncegyüttes 

Társastánc- Goldance 

Tartós művelődési közösségeink 

Törekvés Természetjáró kör 

Törekvés Dalkör 

Törekvés Nyugdíjas klub 

Bélyeggyűjtő kör 

Sakk klub 

Területi közművelődési tevékenység 

Propaganda1nunka 

Gazdasági-technikai feladatok 

Összegzés 
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(29-30. oldal) 
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(32-34. oldal) 

(34. oldal) 
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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 131. éve használta és használja. Szűkös anyagi keretek között próbál 
fennmaradni, a jövő nemzedéke számára megőrizni a művelődés fizikai szinterét, 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, KÖBÁNY ÁN 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. 

A 131 év működő „Törekvés dal- és önképző egylet", Magyarország, Kőbánya egyik legrégebbi, ma 
is működő Művelődési Háza, Művelődési Intézménye. 
Az 1888-ban alapított intézmény építkezését, még téglajegyekkel is támogatták a vasúti fő műhely 
dolgozói, és a MÁV közössége, melyből szinte feltört a kultúra iránti igény. A Kőbányai önképző 
egylet nagyon hamar országos ismertségre tettek szert. Dalárdája, színjátszó köre, tánccsoportjai, az 
itt működő sportszakosztályok több országos versenyt is megnyertek. Hírnevét alátámasztandó álljon 
itt egy idézet: ,,A Törekvés dal- és önképző egylet 1928. december 7-én ünnepelte 40 éves 
jubileumát, mely ünnepség fővédnökei - Ö királyi fenségeik -József Főherceg, Auguszta 
Főhercegasszony, Dr. József Ferenc főherceg Úr és Anna Főhercegasszony voltak." 
Az Északi főműhely dolgozói, vasutasok által alapított kőbányai intézmény nagyon hamar országos 
ismertségre tett szert. 
A XX: század második felében a dalkultúra és az önművelődés tovább gazdagodott, alkalmazkodott a 
kor igényeihez. Mozielőadás, rendszeres és alkalmi nagy rendezvények, komoly és könnyűzenei 
koncertek, bálok, táncházak színesítették a programot. A Törekvés Művelődési Központ mindig is 
bázisa volt és ma is bázisa - az amatőr kulturális életnek, mint pl.: színjátszás, ének, dal, zene, 
tánc. De otthona a kikapcsolódást segítő, egyéb közösségi rendezvényeknek is, mint pl.: nyugdíjas 
klubok, sakk, kártya, egyéb szabadidős rendezvények. 

Hétköznapokon átlagosan 7 csoport (néptáncosok, klasszikus- modern táncosok, hastáncosok, szenior 
táncosok, színjátszók, sakk ... . ), hétvégén rendszeresen könnyűzenei koncertek, illetve családoknak 
rendezünk a szabadidő célszerű kihasználására, eltöltésére rendezvényeket. 
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I. Művészeti csoportok-körök rövid összefoglalója, ismertetője 

1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes 
2019. évben is rendszeres volt a bemutatkozás a színpadi, pódiumi fellépés. Az együttes továbbra 
is kiemelt fontosságúnak tartja a KŐBÁNY AJ önkormányzat által szervezett műsorokat, ill. 
felkéréseket, hiszen csoportjainak tagjai és persze maga az együttes is ezer szállal kötődik 
Budapesthez, Kőbányához. 

1/a Törekvés Hagyományőrző csoport, Törekvés Manninger csoport 
Az idősebb korosztályt magában foglaló tánccsoport közvetíti a kultúrát városszerte Vízi Tibor, 
Vízi Adrienn és Husvét Dániel koreográfusok, tánctanárok vezetésével. Heti próbájuknak, töretlen 
lelkesedésüknek valamint kitartásuknak köszönhetően idén is eredményesen szerepeltek. 
Manninger Miklós Hagyományőrző csoport a Néptáncegyüttes legidősebb csoportja, zömében 70 

éven felüliek a tagjai. A csoport szakmai hitvallása Manninger Miklós alapító koreográfus 
koreográfiáinak és műveinek megőrzése, színpadi körülmények közötti bemutatása. Új 
koreográfiák betanulása, az együttes repertoárjának gazdagítása. Pozitív minta adása a következő 
nemzedékeknek, a testi és lelki egészség megtartása, ápolása. 

2. Felnőtt csoport A csoportba jelenleg több mint 30 fő táncol gyakorol, hetente kétszer 
hétfőn, csütörtökön vagy pénteken 18.30-21.00-ig. Vízi Adrienn és Husvét Dániel koreográfus, 
tánctanár irányírása mellett gyakorolnak. Az elmúlt évben felkerült fiatalok derekasan helyt 
állnak, már-már oszlopos tagjai a csoportnak, mind szakmailag, mind közösségileg. 

3. Gyerekcsoportok Apróságok, Cseperedők, Suttyók. Hetente kétszer, hétfőn és szerdán 17 
és 19.45 h között Ottinger Eszter, Vízi Adrienn, Seresné Vízi Bernadett és Matyi Zsolt 
koreográfusok, ránctanárok vezetésével tartanak próbákat. 
Folytatták az előző évben megkezdett anyag tanulását, ami a Suttyóknál a sárközi táncrend (verbunk, 
karikázó, csárdás és friss csárdás) volt. Edzőtáborban gyakorolták a Szent Iván napi tűzugrás 
szokását felelevenítő domaházi táncukat, Virágos Szent János címmel. A kisebb csoportoknál pedig 
leginkább népi játékok, ritmikai kompetencia-, ugrástechnika-, plasztikai és dinamikai fejlesztő 

gyakorlatok voltak. 

4. 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 az 
intézmény kiemelten kezeli a mozgáskultúra minden formáját, hiszen egészségmegőrző szerepe 
nemcsak fizikailag, hanem a közösség miatt, mentálisan is jelentős. 

5. Kézműves foglalkozások 
A 2019-es évben is tartottunk kézműves foglalkozásokat, 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. 

6. Bélyeggyűjtő kör 
Tagjai általában negyedévente találkoztak, és vásárolták korlátozott számban a megjelenő 

újdonságokat és lelkesen cserélgették gyűjteményeik fölös darabjait. 
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7. Törekvés Természetjáró Klub 
1909-ben alapították a lelkes tennészetjárók. Túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon 
a túrákat, a hétvégi kirándulásokat az év elején összeállított túraprogramok alapján. 

8. Törekvés Nyugdíjas klubok 
Öt klub működik a ház falai között, innen szervezik a múzeumlátogatásokat és ismeretterjesztő 
előadásokat és e 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. 
2019-ban is megrendezésre került a Törekvés Nyugdíjas klub szervezésében az Országos 
Nyugdíjas Klubvezetők Találkozója. 

9. Törekvés Dalkör 
A Törekvés Dalkör országszerte szórakoztatja az igényes muzsikára vágyó közönséget. 
Tagjainak jelenlegi létszáma közel 25 fő. A foglalkozásokat keddi napokon, majd Cselényi László 
betegsége miatt hétfőnként tartják. 
Tanulnak, előadnak örökzöld dalokat, operetteket, sanzonokat, magyar nótákat, kinek melyik műfaj 
áll jól. 

10. 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 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. 

11. Hastánc 
Heti egy alkalommal ( csütörtök esténként, szeptembertől kedden) a keleti táncok - a hastánc -
fortélyait sajátíthatják el az érdeklődők. A tánc, amely kortól és súlytól függetlenül csábítja a 
mozogni vágyókat. ,,Táncolj, mintha senki sem látna" jeligével indultak az órák kezdők és 
tennészetesen haladók számára is. 

12. Egyéb közművelődési programok: 
Intézményünk számos egyéb, pl. 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 a nemzeti és egyéb 
ünnepekhez, alkalmakhoz köthetőek. 

13. Színjátszás 
A:TMK Színpad, TMK- Művész Kávézó 
A TMK Színpad egy műkedvelő színtársulat, melynek tagjai között hivatásos színészek és amatőrök 
is találhatók. 
A társulat 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 Törekvésbe látogató közönségnek kíván egy-egy emlékezetes estét 
nyújtani, irodalmi műsorral, zenével. 
Felolvasást tartottak költészet napján József Attila és más költők műveiből. 
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B: Főnix Művészeti Műhely heti 3 nap is nálunk tartja próbáit. Kezdő és leendő színészek, és 
színházértő fiatalok nevelését tűzte ki céljául, akik színházban, akár, vagy a hétköznapi életben 
képesek a múlt értékeire támaszkodva utat tömi a jövő felé. Próbák mellett díszleteket, 
jelmezeket is készítenek, melyeket szintén itt tárolnak. 

14. Egyéb rendezvények, vigadalmak: Könnyűzenei koncertek, élőzenés rendezvénysorozat, 
Vasárnapi koncert, Tavaszváró vigadalom, Péntek esti Rock and Roll a Törekvésben, Márton 
napi Vigadalom, Szüreti mulatság, Halloween buli, Erzsébet-Katalin nap, kisebbségi cigány, 
görög, vietnami összejövetelek stb. 

15. Megemlékezések a működő csoportok, körök keretei között: a Magyar Kultúra Napja, 
Március 15., a Költészet napja, Gyermeknap, Trianoni emléknap, Augusztus 20, Idősek 
Világnapja, Október 23 
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2019-ról részletesebben 

II/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, Cseperedők, Suttyók és Felnőtt, Hagyományőrző Manninger 
csoport. Igen fontosnak érzik a táncon kívüli programokat is, hiszen ezek teszik közösséggé az 
együttest. Táncházaik, edzőtáboraik, kirándulásaik, a fellépések mind-mind ezt a gondolatot 
erősítik. 

Néptánc felnőtt csoport 
A csoportba jelenleg több mint 30 fő táncol, gyakorol hetente kétszer hétfőn, csütörtökön vagy 
pénteken 18.30-21.00-ig. Az elmúlt 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 megcserélődött. 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", melyen 
a kicsiktől a nagyokig mindenki részt vett. A farsangi mulatság több részből állt. Először a gyermek 
együttesek (Apróságok, Cseperedők, Suttyók) jelmezversenyére került sor, melyet a felnőtt együttes 
3 tagja zsűrizett. A gyerekek szebbnél szebb jelmezekben 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. 

A Törekvés- valamint a Kis Nádasdy Táncegyüttes közös Lengyelországi turnéja 
(Lengyelország - Margonin, Poznan - 2019.07.25.-31.) 

A nagyszabású minősítő műsort megelőző előkészületek okán a Törekvés Táncegyüttes néhány évig 
ugyan turné helyett nyáron edzőtáborokat tartott, ám a pár éves kihagyást idén végre egy újabb 
hosszabb utazás követte. Ez év nyarán így a felnőtt csoport a budatétényi Kis Nádasdy 
Táncegyüttessel karöltve Lengyelország északi része felé vette az irányt július 25. napjának estéjén. 
A másnap dél körüli megérkezést rögtön szívélyes vendéglátás követte, mely után a csoport 
elfoglalhatta szállását a margonini általános iskolában. Magonin egy igen kis városnak számít, még 
itthoni viszonyok alapján is, ugyanakkor még így is akadt látnivaló a délután folyamán a csapat 
számára - itt érdemes megemlíteni a városka több száz éves templomát, számos emlékművet, a III. 
margonini InterFolk Fesztivál törzshelyének számító főteret, valamint a települést körbeölelő-, 
hidegvízű tavat. Utóbbit együtteseink több ízben is meglátogatták a fesztivál ideje alatt, valamint a 
tóra épülő infrastruktúrát is kellő képen kihasználták, ide értve a vízisí és wakeboard pályákat, 
továbbá a csúszdaparkot. A helyiek egyértelmű vendégszeretetéről tanúskodik, hogy ezek többszöri 
használatára is a vendégeik voltunk. 
A megérkezés napját követően az első fellépés július 27.-én délután volt, mely esemény 
egyértelműen a fesztivál kiemelkedő pontjának tekinthető. A délutáni/ kora esti órákban indult el a 
hat (szlovák, ukrán, román, szerb, lengyel, magyar) együttes a már említett iskolától, hogy a 
kisvároson sorban végig haladva menettánccal, énekléssel, zenéléssel mutassák meg magukat a 
helyieknek. 
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A főtérre megérkezést-, valamint az ünnepi megnyitót, ajándékok átadását követően indulhatott a 
műsor, az estet az iskola udvarán a helyi szereplők által szervezett hajnalig tartó grillparty zárta. A 
másnapi fellépés is hasonlóan zajlott, a megnyitót, az ajándékozást, valamint az együttesek fellépési 
sorrendjét leszámítva, ugyanis ezen az estén a mi együtteseink léphettek fel utolsók között. 
Csapatunk egyöntetű véleménye alapján profizmusról tanúskodott mind az ukránok, mind a szerbek 
műsora, utóbbiakkal össze is barátkoztunk. Mindezeken túl a helyiek véleménye alapján a magyarok 
szereplése volt a legkiemelkedőbb mindkét nap, melyet nem csak a megjelent lengyel nyelvű cikkek 
támasztanak alá, de a helyi csapat, valamint az említett szerb barátaink jövő évre vonatkozó 
meghívása is. 
A második fellépés napjának estéje szintén kertipartyval zárult, ám ez alkalommal spontánabban, 
leginkább magyar együtteseink, valamint a szerb csapat jelenlétével. A következő, egyben utolsó 
Margoninban töltött napunkat a fent említett tó melletti pihenéssel és kikapcsolódással töltöttük, 
másnap reggeli után pedig tovább indultunk dél felé, Poznanba. 
Poznanban a dél körüli megérkezéskor elsőként a központi városmagtól, a történelmi 
városközponttól némiképp távolabb eső, a poznani folyók által létrehozott szigetre épült 
településrészt tekintettük meg. Ugyan az itt található több száz éves katedrálisokba az átépítések 
miatt nem tudtunk belépni, a szigeten található, legrégebbi poznani házak hangulata, valamint az a 
gondolat, hogy ezen a szigeten alapíthatták az ősi lengyel államot, elvarázsolt minket. Innen a 
leghíresebb poznani bevásárlóközpontba mentünk, mely több világszintű, neves, építészeti szakmai 
dijat is elnyert, ugyanis egy több épületből álló, egykori sörfőzdéből alakították ki. Itt együtteseink 
két órát tölthettek el a központi, történelmi belvárosban elhelyezkedő hostelünk elfoglalása előtt. A 
szállás megismerését követően egy megközelítőleg 3 órás sétát tettünk a belvárosban, ahol a császári 
és királyi palota mellett a városházát, valamint a főteret is megtekintettük. A városnézést szabadidő, 
vásárlási lehetőség, majd az esti pihenés és alvást követte. 
Másnap reggeli után hazafelé vettünk utunkat, a megérkezés pedig a késő esti órákra esett. A 
Törekvés és Kis Nádasdy Táncegyüttesek tagjai így egy igazán rengeteg kellemes emlékben 
bővelkedő turnéval zárhatták a júliust. 

Törekvés (gyerek csoportok) Apróságok, Cseperedők, Suttyók 
Minden csoporttal folytattuk a felkészülést, az anyagtanulást, a meglévő koreográfiák gyakorlását, 
szinten tartását. 
Február 15-én tartottuk a hagyományos farsangi táncházunkat játékos versenyekkel, maskarás 
felvonulással. Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is együtt szórakozott az együttes apraja és nagyja, 
a szülők és a gyermekek. Volt seprűs és krwnplistánc verseny, az elmaradhatatlan fánkevő verseny 
és természetesen jelmezverseny is. A talpalávalót ezúttal is Balog Edina és barátai húzták. 
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Farsang 2019 

Farsang 2019 

Március 29-31-ig a Suttyó csoporttal edzőtáborban voltunk Veresegyházán, ahol készre varázsoltuk 
az új koreográfiánkat, a Szent Iván napi tűzugrás szokását felelevenítő domaházi táncunkat, 
Virágos Szent János címmel. 
A koreográfia elkészítésén túl az edzőtábomak közösségfejlesztő szerepe is van, így nem csak 
táncolunk, hanem játékos vetélkedőt, drámapedagógiai játékokat is játszunk és fürdünk a helyi 
termálfürdőben is. 
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Április 6-án a Suttyó csoporttal szakmai programon vettünk részt, ellátogattunk az Országos 
Táncháztalálkozóra. A kirakodó vásáron túl több helyszínen folyamatosan különböző tájegységek 
táncaival lehetett megismerkedni, azokat tanulni, táncolni. A program feltétlenül hasznos volt, hiszen 
bővült a gyerekek ismerete, láthatták, hogy egy nagy közösségbe tartoznak, ahol mindenki ezt a 
műfajt kultiválja, példákat láthattak más táncosok „táncosként" való viselkedésére. 

Bp. Papp László Sportaréna 
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Május S-én Veszprémben minősült a Törekvés Táncegyüttes Felnőtt csoportja - ahol Nívó díjat 
kaptak - ezen az eseményen és tennészetesen a megelőző felkészülésben, fellépésekben részt vett a 
Suttyó csoport két kiváló táncosa is, Judit és Andris. 

Május 18-án a Suttyó csoport ismét meghívást kapott Budapesten az erzsébeti Csiliben 
megrendezésre kerülő Népzenei Találkozóra. Minden évben örömmel teszünk eleget a felkérésnek, 
ahol a népdalkörökön túl néptánc csoportok is bemutatkoznak az ország területéről , sőt, idén Kínából 
is érkezett egy csoport. Az új koreográfiánkat mutattuk be, Virágos Szent János címmel, mellyel 
óriási sikert arattunk. 

Június 12-én a Törekvés falai között tartottuk évadzáró fellépésünket, ahol az Apróságok, 
Cseperedők, Suttyók csoportunk fellépett, az új koreográfiákon kívül egy-egy régebbi kedvenc is 
bemutatásra került. 
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Június 28-án A Felnőtt és a Suttyó csoport fellépett a Kőrösi Kulturális Központban megrendezett 
Köztisztviselők napján. A színvonalas műsor után a Polgármester Úr elismerését fejezte ki 
irányunkba, és Suttyó csoportunk meghívást kapott az ősszel aktuális Kőbányai Nemzetközi Néptánc 
Fesztiválra. 
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Ugyanezen a napon került sor a nyári szabadtéri családi délutánunkra a Tűzugrás jegyében. 
Szerencsére most kedvezett nekünk az időjárás, így egy igazán jól sikerült, családias rendezvénnyel 
köszöntöttük a nyarat, a napot, a világosságot. A 
táncrendek között ügyességi versenyek, 
aszfaltrajz verseny, ijászkodás, kézműves 

foglalkozás színesítették a programot. A 
tűzgyújtás után a fiatal lányaink „tisztesfüvet" 
szórtak a tűzre, hogy az egészség és 
szerelem/barátságvarázslás céljából végzett rítus 
használják. Szent Iván-napi énekekkel 
serkentettük a tüzet, hogy magasra lobogjon, 
majd amíg lánggal égett, körbetáncoltuk. Ezt 
követte a mindenki által alig várt esemény, maga 
a tűz átugrása. Kicsik, nagyok, idősek és 
fiatalok, szerelmesek, barátok, egészségre 
vágyók mind-mind ugrottak és ugrottak. 

A Törekvés Suttyók Erdélyi néptánc tábora és a Széki Napok elnevezésű rendezvény 

2019. augusztus 9-én, reggel 7 órakor kezdetét vette egy újabb néptánc tábor. Utunk során 
körbejártuk Vajdahunyad várát is, ahol rengeteg új élmény és kép született egyaránt. Innen tovább 
indulva este megérkeztünk a szállásunkra, Torockóra. Itt két napot töltöttünk és ezalatt 
megtekintettük a falu legrégebbi házát, a csurgót, a helyi múzeumot, a malmot és még sok-sok szép 
helyet. Érkezésünk második napján ellátogattunk a tordai sóbányába, ahol lépcsők hosszú sora 
vezetett minket a mélybe. Kilépve a barlangból elindultuk a tordai hasadék felé, ahol egy hosszas 
túrát tettünk. A látvány elképesztő volt, és itt is megannyi kalandban volt részünk. Másnap búcsút 
vettünk Torockótól és újra útnak indultunk. Egy kis buszozás után kiszálltunk a torockószentgyörgyi 
várromnál, ahova fel is másztunk és fentről csodálhattuk meg a tájat. Fárasztó kirándulásunk után 
betértünk egy cukrászdába is. A nap végén végre megérkeztünk legfőbb úti célunk felé, Székre. 
Miután elfoglaltuk szobáinkat, a háziak friss vacsorával fogadtak minket. Ezt követően egy kis 
szabad program volt és mindenki felkészítette magát az egy hetes kimerítő széki tánctáborra. A 
hetünk nagyon gyorsan eltelt, de rengeteg új élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. Többek 
között bementünk egy eredeti széki házba, ahol széki szoba is volt, megfürödtünk a helyi sóstóba, 
elmentünk egy só mezőre, megtekintettük a helyi templomot is, és betekintést nyerhettünk, hogy 
hogyan készül egy hagyományos széki kalap, hogyan festik a jellegzetes széki mintát a bútorokra, és 
hogy kell szőni az esztovátán. Legfőbb tudásunkat mégis, a széki és buzai táncok tanulásával 
szereztük. Emellett, tanáraink számtalan széki és mezőségi dalt is tanítottak nekünk, melyeket az 
éjjeli táncházak során előszeretettel énekeltünk. A táborban napi háromszori étkezést biztosítottak, és 
nagyon finomak voltak az ételek. Az utolsó napunk telt a legjobban. Szekérrel, zenészek kíséretében, 
végig dalolva, egészen Csipkeszegig vittek minket, ahol este tábortűz mellett mulattuk ki magunkat a 
szabadtéri táncházban. A tábor utolsó napján, augusztus 18-án, könnyes búcsút vettünk Széktől és 
elénekeltünk egy utolsó dalt a minket fogadó családnak. Majd buszra szálltunk és elindultunk. 
Útközben betértünk Kalotaszegre is, ahol egy kedves házaspár fogadott minket otthonukban, és 
megmutatták nekünk tisztaszobájukat is. Ezután a bácsi körbevezetett minket egy kis templomban és 
a hozzátartozó temetőben. Itt eltöltöttünk egy kis időt, majd újra útnak indultunk és már tényleg csak 
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Budapest volt a cél. Az egész tábor alatt csapatokban versenyeztünk és különböző feladatokban 
vettünk részt, amiket nagyon élveztünk. 

A hazafelé vezető úton mindenki nyereményben is részesült a heti teljesítménye alapján. 
Fantasztikusan éreztük magunkat és rengeteg új élménnyel és tapasztalattal gazdagodhattunk az itt 
eltöltött idő során. Egyre jobban kezd kialakulni a kötelék mindenki között, és egyre jobb csapattá 
kovácsolódunk a táborok alatt. A sok-sok csodás élmény, amit itt szereztünk örökké megmarad, és 
már most alig várjuk a következő tábort és örömmel nézünk elébe az újabb kalandoknak! 

Vajdahunyad, Hunyadi Várkastély Tordai hasadék egyik függőhídján 

A tordai sóbánya előtt. A torockói Néprajzi Múzeumban. 
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,,Széki szobában"Sári néninél. 

Táncban. 
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Tájház előtt. 

Fonás guzsallyal, Zsuzsi néni tanítja. 

Egy kis lazulás a sós vizű tóban. 
mulatság helyszínére. 
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Szövés az esztovátán. 

Zenés szekerezés az utolsó 



XIV. századi templom Nádasdarócon. 

' ~-

Kalotaszegi „tiszta szoba". 

Az új tanévet szeptember 9-én kezdtük meg. A csoportokból költözések, valamint a nagymamai 
segítség megszűnése miatt néhány gyermek kimaradt, nem tudták velünk folytatni az évet. 
Szerencsére új gyermekek viszont csatlakoztak mindhárom gyermekcsoporthoz, így az összlétszám 
szinte nem is változott. 
Az apróságokkal ismét a gyermekjátékokon, a ritmika és az ugrástechnika fejlesztésén, a 
szabálytudat kialakításán van a hangsúly elsősorban. Tennészetesen ezeken keresztül a táncos 
mozgások alapjainak elsajátítása is a feladat. 
A Suttyó csoporttal megkezdtük a felkészülést a Kőbányai Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. 
Szeptember 27-28. Kőbányai Nemzetközi Néptánc Fesztivál 
Nagy örömmel és várakozással vettünk részt a fesztiválon, melynek előestéjén már egy táncház 
keretében megismerkedhettek a résztvevő csoportok egymással. 
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A táncházban három együttes - és együttesvezető tanított 1-1 tájegységen megjelenő tánctípust, 
köztük mi is. Mi a mezőföldi táncokkal ismertettük meg a résztvevő táncosokat, de tanulhattunk 
felcsíki és jászsági táncokat is. Nagyon jó hangulatú este kerekedett, mindenki kedvére kimulathatta 

magát 

Másnap délelőtt a Csősztoronynál folytatódott a fesztivál, immáron bemutatkoztak a fellépő 

csoportok is, mindenki egy-egy koreográfiával. A Suttyó csoport a domaházi koreográfiát adta elő, 
az előtte lévő népszokás kivételével. 

A Csősztoronytól a csoportok a bemutató után átvonultak a Kőrösi Kulturális Központhoz, ahol 
rövid pihenő és ebéd után folytatódott a fesztivál a délutáni Gálával. Itt már színpadi körülmények 
között két koreográfiát mutattunk be, a Játszó illetve a Virágos Szent János címűeket. 
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Kőbányai néptánc fesztivál 
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Október 13. 
Idén 4. alkalommal léptünk fel október a 6. Disznótoros Kolbászfesztiválon a Vasúttörténeti 
parkban. Együttesünk Felnőtt és Suttyó csoportja egyórás fergeteges műsort adott a Disznótoros 
sátorban, amit a közönség vastapssal jutalmazott. 

Disznótoros és kolbászfesztivál a Vasuttörténeti 
parkban 



Október 15-én került sor őszi táncházunkra, ez úttal Márton nap jegyében, Libabál címmel. A 
rendezvényen az Apróságok, Cseperedők, Suttyók táncosokon kívül barátok ismerősök és 
természetesen a kedves szülők, valamint a Felnőtt tánccsoport vett részt. Libás játékok, krumplis- és 
fakanalas tánc, almaevő verseny, Márton napi hiedelmek, jóslások, szokások felelevenítésén túl 
különféle táncrendekre - hogy csak néhányat említsek: széki, mezőségi, sárközi, moldvai -
mulathattak a résztvevők. A legnagyobb sikere a jókai polgári táncoknak voltak. Együtt táncolt a bál 
apraja, nagyja, szinte mindenki ropta. a talpalávalót Balogh Edina és barátai húzták. 

Márton napi táncház 

Márton napi táncház 



Idén december 4-re várjuk a Mikulás látogatását, Karácsonyköszöntő műsorunkat pedig december 
18-án tartjuk, ahol mindhárom gyerekcsoport és a Felnőttek is részt vesznek a műsorban. 

12.06 Megemlékező, visszaemlékező összejövetel az együttes alapító koreográfusának Manninger 
Miklós neve napján. 

Kézműves foglalkozás 

A kézműves foglalkozást heti kétszer hétfőn 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 különböző jeles eseményeit, amiket meg is 
beszélnek a foglalkozás alatt. 
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, főleg ebben a világban, ahol a 
számítógép az úr. Itt a kicsik saját társaikkal/ szüleikkel töltik el játékosan szabadidejüket,míg a 
nagyobb testvérek táncolnak. 
Szent Iván éji Tűzugráson népi gyerekjátékok, körmönfonás mellett színezhettek is a gyerekek. 
Mikulás műsor előtt adventhez kapcsolódó termékek készültek. 
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TÖRI-,,Goldance" versenytánc csoport 

A Goldance TSE a 2019-es évben is sikeresen szerepelt a magyar és nemzetközi színtéren is. 
Rengeteg fellépésen és versenyen voltak, ahol szebbnél szebb eredményeket értek el. A napi 
munkavégzésüket a Törekvés M. K. -ban végezték a felkészülésüket Erdélyi Szilárd 
szakosztályvezető felügyeletével. Az évben 4-szer vettek részt szakmai továbbképzéseken, ahol 
mélyíthették tudásukat és ezzel is előrébb lépve tánctudásukban. 
2019-ben a versenyzők eljutottak nagyobb nemzetközi versenyekre is, ide sorolható többszöri 
alkalommal Szlovákia és egy közös utazás keretében a világ egyik legnagyobb versenyére is 
elutazhattak Frankfurtba, ahol szép eredményeket is értek el. 

Balya András - Uresch Viola 
Németország- Frankfurt- 14. hely/ 104 
párosból 
Területi Bajnokság - V. hely 

Drab Tibor - Földesi Zita 

Németország - Frankfurt - 20. hely - 96 
pároból 
Országos Bajnokság 10. hely 

Gál Bertalan - Szkala Györgyi 

Országos Bajnokság- 9. hely 
Ranglista verseny - 3. hely 

Lukács József - Kiss Fanni 

Budapest Bajnokság V. hely 
Hatvan Kupa I. hely 

Matkovics Goran - Marianna Budrichenko 

Csehország Senior I. VB - 4 
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Schiller-Tamás László - Szennyesi Blanka 

Budapest Bajnokság IV. hely 

Vargha Máté - Kiss Nikolett 

Országos Bajnokság 1. hely ( címvédés ) 

Juhász Gergely - Pintér Mariann 

Országos Bajnokság 1. hely 
Országos Bajnokság standard - II. hely 

Pivarcsi András - Pivarcsiné Krakkó Borbála 
Országos Bajnokság -1. hely 

Somodi Péter - Somodi Kitti 

Országos Bajnokság - II. hely 

Eredmények összegezve 

1. helyezés: 21 db 

2. helyezés: 14 db 

3. helyezés: 16db 

4. helyezés: 8 db 

5. helyezés 12 db 

6. helyezés lOdb 

A 2019-as évben összesen 24 fellépésen képviselték párosaink az Egyesületet fellépéseken az egész Ország 
területén, volt olyan helyszín, ahova már sokadszorra hívják csapatunkat, annyira elégedettek a mutatott 
produkciókkal. 

Képek Táncosainkról: 
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2019-ban is a Törekvés M. K-ban végeztük a munkánkat és itt készültünk fel a versenyekre, hogy minél 
színvonalasabb produkciókkal léphessünk fel. Köszönjük a Töri-Ke vezetőségének és alkalmazottainak, hogy 
mindig készséggel és megértéssel álltak kéréseinkhez és segítettek, hogy a lehető legjobb feltételekkel 
gyakorolhassunk. 

Heti órarend: 

Hétfő: Szabadedzés 
Kedd: Latin Közös óra 
Szerda: Practice Night/ Hajtós Edzés 
Csütörtök: Standard Közös óra 
Péntek:Szabadedzés 

Szombat: Szabadedzés 
Vasárnap:Szabadedzés 

A heti rendszerű órák mellett lehetőségünk volt idén több egész napos továbbképzést is tartani: 
1. Goran Knezevic (Szerbia) külföldi közös órát tartott 
2. Ingyenes Nyílt Nap - Standard és Latin Órák 

Erdélyi Szilárd Latin 
Inotai Csaba - Dézsy Klaudia Standard 

3. Készülj az Országosra- Intenzív Latin Nap 
4. Legyél Bajnok- Intenzív Latin Nap Goran Knezeviccel 

A közös órák és csoportos foglalkozások mellett egyénileg is készítjük fel a versenyzőket, így a 
Színház Terem mellett a kisebb „kínai" tennet is gyakran használjuk, ahol lehetőségünk van tovább 
képezni az utánpótlásunkat. 
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A Törekvés M. K.-ban is többször felléptünk, a Ház által szervezett fellépéseken 5 

Képek versenyről: 

Juhász Gergely- Pintér Mariann 
Országos Bajnokság I. hely 
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Erdélyi szilárd - Katarina Todorovic 
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IV. Tartós művelődési közösségeink 

IV/1. A Törekvés Természetjáró Kör 

1909-ben alapították a lelkes vasutas tennészetjárók - taglétszámuk 37 fő . Jelenleg 5 túravezető 
szervezi a keddi, szombati napokon a túrákat és a hétvégi kirándulásokat az év elején kiadott 
túraprogramok alapján, amely közül ízelítőleg idézünk: Normafa teljesítménytúra, Pilisvörösvár vá.
Pilisszentiván-Hosszúárok-Nagyszénás-Nagykovácsi, Vicinális vasutas teljesítménytúra, jún. 19-
23., július13-21 Egyesületünk nyári tábora, Vasutas Forrás emléktalálkozó Vác, Esztergom, 
LOKOMOTIV „424" és MARATON 42-es Vasutas teljesítménytúrák. 
Északi Fény Természetjáró Egyesületként 1998 óta működik. 
Hétköznapi túráinkon általában 10-12 fő vesz részt. 

IV /2. Törekvés Dalkör 

A foglakozásokat minden második kedden, szeptembertől 
hétfőn tartjuk Cselényi László korrepetítor sajnálatos 
betegsége miatt. A próbákon Tarnai Margit kíséretével 
gyakorolnak az énekesek, felkészülnek a szereplésekre. 

Az énekesek több műfajban jeleskednek. (nóta, táncdal, 
örökzöldek, kuplék, operettek, operák) 

Jelenleg 25 tagja van a dalkömek. 

~ . 

.- ffÓlTÁNC - :WU · DAL - IW.ETT . TÁRSASTÁNC · OCTA.TÁS - .$AIOC - TURlZMUS . fOTÓ 
. -1 - • • 

· · · 2019. november 24-én (vasárnap) 15 órától 

,}\' áltoznak az évsza 

l\(eghí,·ott ,·pndfgek: 

Madarász Katalin énekes 

Tarnai Ági 
Siklós Tibor 

tu~kes 

énekes Az év folyamán több rendezvényt tartottunk a 
TÖREKVÉS Művelődési Központban. Febr. 10. 
„Karneváli hangulatban", máj . 12. ,,Ahol az én bölcsőm 
ringatott", szept. 22. ,,Várjatok még őszirózsák", nov. 
24. ,,Változnak az évszakok" címmel tartottunk zenés 
műsort. 

"'l. ... közrrmükoonek a Töreklb DalkÖr éueknd: ~, 
• Fábián Ibolya Garam.n.egi L;iszló Hon·ith Gah1·i,Ua 

1 ·Jm:iu Ish·án Kemen~: A.gi KoY3cs .-\udr.is / 
L~ eré-zia Németh Auna !'\'émeth ~iko)ett 
Pat Ferenc Piter Anna V:isál'l.1el~;-Prod.án · 1 

VerRt 1DODd: K:.rak.1s Rózsa 
Fütty: ~agy J.\nos 

Kís~r: 
Tarnai Margit zongora 
Berecz György klarinét 

R<n<lezi ts ,·ezeri: Kemény Ágnes 
,l~ ·ek: 1.200.-Ft-os áron a 06-30/940-820 l-es telefonszámon. tlletvc az 

\. c)öadás dóu a helyszínen kaphalóli:. 

Jó szórako:rut kiv:inunk kedves közöns<gilnknck! · 
Hi:ly>zút: TÖREKVÉS Miivdödési Közponr( l 101 Budapest. Kliny.-,,s K;ilmánkn 

Ezekre a programokra mindig meghívunk 1-1 neves 
énekest, hogy emeljék a délután színvonalát - Erdős I 
Melinda, Fényes György, Lukács Tímea, Pék László, B. 
Tóth Magdolna, Madarász Katalin, Tarnai Ági, Siklós 
Tibor 

\ ( A Tarr b-k Mi nlódh i J..:iizpcm1 mttkí>ltlitht1i: n 1-H, l l.v, 6?~ ,iD:r. lJ)l)Su l, 9..,., f p ob• ... sul (Kobiu~·ai út- !'ött~,.." Kálm.iu b1. ,arok) 
f L ' .f .A müson·iltozt2r;h: jo&,it ftnnl' jut: 

2017. júniustól a Dalkör vezetője: Kemény Ági j ,, --:: ~· · ,. t' , 

A tagok közül többen együtt szerepelnek más klubok 
.. ' 

tagjaival ( pld. Jóbarátok-Soroksár, Morvay Klub, 
HAKME, Csepeli Mosolygó Dalkör, Hét határ, Balassa Kórus stb) 

Tagjaink havonta fellépnek különböző nyugdíjas klubokban, nyugdíjas otthonokban. A Dalkör tagjai 
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ egységeiben is szerepelnek: Síp u. 3, 
Király u. 97., Dózsa Gy. út. 46., Peterdy u. 16. 

Ezeket a műsorokat nagyon kedvelik az idős emberek, visszahozza az ifjúságukat, legtöbb dalt 
velünk éneklik. Az előadóknak is nagy öröm, hogy jót cselekedhetnek, rövid időre elfeledtethetik a 
bajokat, gondokat. 

Reméljük egészségünk megengedi, hogy még sokáig működhessünk. 
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IV/3. Törekvés nyugdíjas klubok 
Céljuk az élethosszig tartó tartalmas, hasznos időtöltés elősegítése, a megromlott egészseg1 
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 szerdán, csütörtökön és szombaton tartják. 

A Törekvés Vasutas Nyugdíjas klub tagjai havi rendszerességgel találkoznak. Minden hónap utolsó 
klubnapján a hónap névnaposait, születésnaposait köszöntik. Bemutatják kézműves tennékeiket, 

egy-egy klubnap alkalmával megbeszélik ezek elkészítési módját. A résztvevők száma alkalmanként 
eléri a 30 főt, Kőbányáról Budapest kerületeiből és vonzáskörzetéből érkeznek tagjaik, mely 
színesíti klubnapjaikat, az adott régiók szokásai más-más módon jelennek meg a 
mindennapjaikban. Megemlékeznek az aktuális ünnepekről , beszélik meg a kirándulásokat, 
színházlátogatásokat, melyben ez évben sem volt hiány. - 15 színházi látogatás, 10-12 kirándulás, 4 
alkalommal városi séta -. Májusban a Római-parton hajókiránduláson vettek részt, júniusban 
Ráckevén strandoltak 

Részt vettek a Kőbányai Senior Kupán, ahol szép eredményt értek el, de képviselték a Törek.-vést 
Költészet napi szavalóversenyen is. Irodalmi vetélkedőre kaptak meghívást Hatvanba. Az Idősek 
Világnapja alkalmából ez évben is országos rendezvénnyel emlékeztek, melyre kőbányai Nyugdíjas 
klubokat is meghívtak. 
Az Őszirózsa Nyugdíjas klub klubdélutánjait minden héten csütörtök délután tartja. 
Megemlékeznek az évszakokhoz, ünnepekhez, kiemelt programokhoz kötődő népszokásokról, 
hagyományokról. Farsangkor jelmezekbe öltöztek, melyet mindenki maga készített. 
Legutóbb a szürethez, Márton naphoz és az ahhoz kapcsolódó népszokásokhoz igazították a 
klubnapjaikat, receptet cseréltek, majd a következő klubnap alkalmával megbeszélték, kinek hogy 
sikerült elkészíteni. Mustot kóstoltak, libazsíros kenyeret készítettek és szőlőlevélből, tollakból 
készítettek dekorációkat. Náluk is járt a Mikulás és előszilvesztereztek is. 

A Derűs Szívek Nyugdíjas klub 2018-tól kezdte meg tevékenységét. Havi rendszerességgel 
szombatonként találkoznak. A Klub tagjai a hasznos időtöltés elősegítése, a társasági együttlét 
pozitív személyiségre hatása miatt keresik a találkozási lehetőséget. 

A VSZ Nyugdíjas klub és a MÁV Vezérig. Nyugdíjas klubba találkozni, emlékeket felidézni, 
beszélgetni járnak a volt kollégák. 

Idősek Világnapja 

Az Idősek Világnapja rendezvénnyel a Törekvés Kőbányai Vasutas Nyugdijas Klub sok éves 
hagyományt kívánt folytatni. A rendezvényre az 
ország minden régiójából vártuk a Nyugdíjas 
Klubok képviselőit, küldötteit megbeszélésre, 
tapasztalatcserére és a Világnap megünneplésére. 
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. 
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15 vidéki klub képviselte jelenlétével az eseményt, klubvezetők, klubtagok. 
A következő vidéki városokból érkeztek vendégeink: Dunakeszi, Eperjeske, Celldömölk, Karcag, 
Tapolca, Szentes, Székesfehérvár, Sopron, Mezőtúr, Szombathely, Csongrád,Nagykanizsa, Pécs 
A TÖREKVÉS Művelődési Házban Működő Klubok (4) valamint Kőbánya Nyugdíjas klubjai közül 
a Harmat, Bárka, Borostyán, Őszirózsa klub képviseltette magát a rendezvényen. 
A köszöntők és tájékoztatók után Lipcsei Magdolna a Törekvés Vasutas Nyugdíjas Klub tagja az idei 
évben is egy szép verssel köszönte meg, hogy időt szánunk egymásra, a kapcsolatok ápolására. Nagy 
sikert aratott az Örömtánc csoport bemutatója, valamint TÖRI-Goldance táncosainak bemutatója. 
A műsor után a vezetőség tagjai emléklappal kedveskedtek, megköszönték a részvételt, a találkozón 
való megjelenést. 
Mindezek után vendégül láttuk 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, taitják 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. 

IV./5. Törekvés Sakk Klubjának 2019. évi tevékenysége 

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 - 30 fő. 

60 éven felüliek Villám Sakkversenye 
2019. október . 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. 

30 



A 2019. évi versenyen is 90 fő feletti résztvevő volt. Az I. osztályú csoportban 74, a 
mestercsoportban nyolc fő indul. Közöttük volt két nemzetközi sakk mester és 4 FIDE sakk mester 
IS. 

Vidékről 23-an, még külföldről is volt játékos Ukrajnából, Erdélyből. 

2011 őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a 
Törekvés Művelődési Központban bonyolítottak le különféle ifjúsági sakk.versenyeket. 

Budapesti Ifjúsági CsB: 2019. tavaszi idény 
Alkalmanként 250 játékost és további legalább 150 kísérőt jelentett. 

A nagy létszámú Diákolimpiai és IFI CsB versenyek lebonyolításában a Törekvés sakkszakosztály 
tagjai és a Törekvés M. K. munkatársai jelentős segítséget nyújtottak a zavartalan, gördülékeny 
lebonyolítás érdekében. A versenyhelyiségek berendezésében és rendberakásában önkéntesek 
segítségét is igénybe vettük. 

2019-ben is a Törekvés támogatásával megrendeztük a Budapesti Óvodás Sakkbajnokságot. A 
verseny szervezésében, lebonyolításában Nádasi Balázs, korábbi ifjúsági játékosunk vállalta a 
legnagyobb szerepet. Célja a sakkjáték népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, a 
budapesti óvodás bajnoki cím eldöntése. A versenyt 7 fordulós svájci rendszerben bonyolították. 

A Törekvés és a Kőbányai Önkormányzat által szervezett kőbányai szenior válogató verseny első 
három Nagy Zoltán, Nagy Miklós, lvanics Frigyes, helyezettje a Kőbányai Önkonnányzat 
anyagi támogatásával (nevezési és étkezési díj, utazási költségtérítés) részt vett a nagykanizsai 
Országos Szenior Rapid sakkbajnokságon, egyéni indulóként Bernei András is részt vett a 
versenyen. A 60 fő körüli, erős mezőnyben a Kőbányát képviselő Bemei András a 10., Nagy 
Zoltán 4. Váraljai István 24., Ivanics Frigyes 34. helyen végzett. 
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Sakk klubunk tagjai egyéni versenyeken is részt vesznek A legaktívabb játékosaink Sulcz István és 
Zsadkovics Endre Dr. Hegedűs Péter Szurkos András voltak, akik rendszeresen részt vettek az 
Budapesti Tavaszi Fesztivál-, 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. 

V. Területi közművelődési tevékenység 

Péntekenként megrendezésre került a „Péntek esti Rock and Roll Party" a Classic Beat Band 
közreműködésével, szórakozási lehetőséget biztosítva az „idősebb" korosztálynak is. 

A Holiday Party Band 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 
képezi. 

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

Kiállítás - állandó: Két éve elkészítettünk egy az Északi J.J. üzem 150 évére visszatekintő 
helytörténeti fénykép kiállítást, mely a továbbiakban mint állandó kiállítás színesíti a 
TÖREKVÉS galériáját, mely a Villanások az Északi Főműhely működéséből nevet viseli. 

- időszaki: Matisz Ica amatőr festő kiállítása, a megnyitót Gratzer-Sövényházy Edit 
festőművész tartotta a megjelent szép számú (kb 60-70 fő) megjelentnek, köztük volt 
Garamvölgyi László volt rendőrségi szóvivő is. 
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Hagyományosan megrendezésre került az Északi Baráti találkozó. 
A TÖREKVÉS alapítóinak bázisa az Északi Főműhely volt. 

150 év azaz több emberöltő! Egy gyár életében legalább négy munkás generáció! A magyar vasút 
étetében majdnem a tetjes 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 jánnűjavítás 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 zámi. 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- j·ánnűjavitókban, fűtőházakban. Ez a múlt tovább él azoknak a koUegáknak a munkáj·ában, 
akik ma is dolgozva új szolgálati helyükön adják át tudásukat, hivatásszeretetüket. 

Ezért is jöttek nagy számban az Északi J.J. volt dolgozói a baráti találkozóra november 15-én. 
Ami megmaradt az 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 másholl 
A beszélgetések, találkozások, élmények és a táncos műsor (Senior örömtáncosok) zárásaként a 
fellépőktől kedvet kapva táncra perdültek vendégeink is. 

Dec. 04-én délután a 2. emeleti tánc gyakorlóteremben (Manninger terem) az ifjú táncosok várták a 
Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet, ajándékot 

December 6-án ellátogatott a Törekvésbe is a Mikulás, a kőbányai gyennekek, a Bem és Wesley 
iskolák gyermekeinek nagy örömére. Délelőtt kézműves foglalkozással vártuk a gyennekeket, ahol 
mikulást színezhettek és karácsonyi díszeket készíthettek. Ez után megtekintették a Pódium 
Színház A Mikulás varázsládája c. előadást, majd megérkezett a Mikulás, aki verssel, 
dalokkal, ajándékokkal köszöntötte a gyermekeket. 

Karácsonyköszöntő műsort december 18-án tartják a néptáncosok, ahol mindhárom gyerekcsoport 
és a felnőttek is részt vesznek. 
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2019-es 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, továbbképzés, csapatépítés, 
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. 
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 . 

VI.Gazdasági-technikai lehetőségeink 
A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény mozgásterét. Ezért 

csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani. Rendszeres a dugulás, 
ablaktörés. 

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 131 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 

34 



2014. június 19 után is fennmaradt, e naptól a Töri-épület tulajdonosa a Magyar Állam- kezelője, 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

A Törekvés 2019. évi felújítási munkálatairól 

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

VII. Összegzés 

A 2019-es esztendő is rendkívüli nehézségek közepette telt el /a dolgozók - kettő kivételével
minimálbéren vannak foglalkoztatva, fűtési számlák téli hónapokban meghaladják az egy millió Ft
ot./ nehéz anyagi körülmények között és meglehetősen szerény létszámmal nehéz gazdasági évet 
zártunk. A munkatársaktól 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 131 
éve tevékenykedő Törekvés Művelődési Központot. Az itt kialakult közösségek sok-sok éve 
bizonyítják, hogy tevékenységükkel értéket teremtenek. Felhívják embertársaik figyelmét a 
közösségben rejlő erőre, mely gyakran legyőz testi-lelki bajokat, és segít teljesebbé tenni életüket. 
Ez nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak külhoni magyarságnak is rendkívül fontos. Elért 
eredményeink bizonyítják, hogy támogatóink, a Bp.X. Ker. Önkormányzat, a TEMI jó és hasznos 
célra a társadalom minden tagja számára előre mutató, hasznos közösségi célra, tevékenységre 
fordította a rendelkezésére álló anyagi eszközöket. 

Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, 
támogatóinknak, önkénteseinknek a kerület lakóinak, az MNV. Zrt vezetésének valamennyi 
munkatársunk, látogatónk (több mint 150.000 fő/év) nevében, hogy tevékenységünket jelentős 
önkéntes szakmai munkaóra ráfordítással, anyagi eszközökkel támogatták, és ez által lehetővé 
tették a tartalmas szakmai munkát, a magyar néphagyomány ápolását, az egyes emberek 
kikapcsolódását, feltöltődését, szórakozva tudásuk növelését, a Kárpát-medencei 
összetartozás erősödését. 

Budapest, 2019. december 14. 

KŐBÁNYAI és Vasutas TÖREKVÉS 

K 
M.K. 
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1101 B „ a 1. 0 . gyesiilet 

p., Konyvcs Kalmun k11 25 
. Tel.: 263-0299 Fax· 20-254.5 . 

e-mail; torckv ... c.i,,, ... 1.. · - _ , • ' l . 
-:-,-,.,..,_ __ ._1__.::.:_:=:-~~~8_'._!.~:~e::!1~ww.1orckves.hu 

Vizi Tibor 
elnök 

35 



Törekvés M.K. Nonprofit Kft. 

• 
2019. ÉVI '(. V)-i e-f l ~'e_J ~ 

szakmai beszámoló 

TERÜLETI MÜVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE 
Közhasznú Szer,ezet 

l,\,\BL RI Ll\0101\lv\ )01' 
I\ II NbL l lRIUi\\i\ 



TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezető (1 . oldal) 

I. Művészeti csoportjaink-köreink rövid összefoglalója, ismertetője (1-5 oldal) 

II. Törekvés Néptáncegyüttes 

III. Tartós művelődési közösségeink 

III/1 . 

III/2 . 

III/3 . 

III/4. 

III/5. 

ITI/6. 

III/7. 

III/8. 

IV. 

V . 

VI. 

VII. 

Törekvés Természetjáró kör 

Törekvés Dalkör 

Törekvés Nyugdijas klub 

Bélyeggyűjtő kör 

Sakk klub 

Kerekítő 

Társastánc 

Szenior Örömtánc 

Területi közművelődési tevékenység 

Propagandamunka 

Összegzés 

(5-9 oldal) 

(10-14 oldal) 

(10 oldal) 

(10-11 oldal) 

(11. oldal) 

(11 oldal) 

(12-13 oldal) 

(12 oldal) 
' / 

(13 oldal) 

(13- oldal) 

(14-17 oldal) 

(17 oldal) 

(18 oldal) 



A TÖREKVÉS Művelődési Ház épület és földterület tulajdonosa 2014. június 19 óta a magyar állam -
kezelője az MNV Zrt. _ 
A Kőbányai és Vasutas TÖREKVES M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület illetve elődei /1888 óta/ 
(Budapest Kőbánya Könyves Kálmán körút 25 sz. alatt) ugyanazon a helyen, ugyanazon épületet 
használta, illetve 131. éve használja. Szűkös anyagi keretek között próbál fennmaradni, megőrizni az 
épület állagát, használhatóságát és terjeszteni az általa tanult, megismert kultúrát, népi 
hagyományokat, táncokat, dalokat, népszokásokat. 
A TÖREKY .t.S Nonprofit Kft. e céíok megvaíósításához biztosítja a hátteret. 
A TÖREKVÉS a közművelődési munkaprogramban rögzített éves előirányzatát sikeresen teljesítette. 
Figyelembe véve az intézmény sajátosságait, KÖBÁNY ÁN betöltött helyét, szerepét, lehetőségeihez 
képest igyekezett barátságos, meghitt, és kulturált környezetet biztosítani rendezvényeihez és csoportjai 
működéséhez. Tárgyi feltételeik kismértékű javulása mellett különböző átszervezési és a működés során 
szükségessé vált karbantartási-felújítási megoldásokkal ernelte a szolgáltatások minőségét. 
A 2019-ben hivatalból indított törvényességi felügyeleti vizsgálatot, - melyet a cégbíróság a társaság 
közhasznú minősítési feltételeknek megfelelés miatt kezdeményezett -, a végzésben a bíróság a 
törvényességi felügyeleti eljárást megszüntette, a TÖREKVÉS M.K. . Nonprofit Kft. továbbra is 
közhasznúnak minősített. 

131 éve működő 
„ Törekvés dal- és önképző egylet", Magyarország, Kőbánya egyik legrégebbi, ma is működő 
Művelődési Központja. 
Az 1888-ban alapított intézmény fejlődését még téglajegyekkel is támogatták a fő műhely dolgozói, és 
közössége, meiybői szinte feitört a kuitúra iránti igény. A Kőbányai önképző egyler nagyon hamar országos 
ismertségre tett szert. Dalárdája, színjátszó köre, tánccsoportjai, az itt működő sportszakosztályok több 
országos versenyt is megnyertek. Hírnevét alátámasztandó álljon itt egy idézet: ,,A Törekvés dal- és 
önképző egylet 1928. december 7-én ünnepelte 40 éves jubileumát, mely ünnepség fővédnökei - Ö királyi 
fenségeik -József Főherceg, Auguszta Főhercegasszony, Dr. József Ferenc főherceg Úr és Anna 
VJ!..t... ....... - .,..,,..,.,,.,,.~,..,.. .... __ ... ,, ... ,, ,,..t+ ....... t ... '' 
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A XX: század második felében a dalkultúra és az önművelődés tovább gazdagodott, alkalmazkodott a kor 
igényeihez. Mozielőadás, rendszeres és alkalmi nagy rendezvények, komoly és könnyűzenei koncertek, 
bálok, táncházak színesítették a programot. A Törekvés Egylet mindig is bázisa volt és ma is bázisa - az 
amatőr kulturális életnek, mint pl.: színjátszás, ének, dal, zene, tánc. De otthona a kikapcsolódást segítő, 
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I. Művészeti kulturális csoportok-körök rövid összefoglalója, ismertetője 

1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes 

?O 1 Q P.Vhf'n i<: rP.nn<:7PrP.<: volt ~ hP.mllfatko7~<: ~ <:7Ín~rli nórlinmi fP.llPnP.<: A 7 P.O-viittP<: tov~hhrn i<: 
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kiemelt fontosságúnak tartja a KÖBÁNY AI önkormányzat által szervezett műsorokat, ill. felkéréseket, 
hiszen csoportjainak tagjai és persze maga az együttes is ezer szállal kötődik Budapesthez, 
Kőbányához. 



Törekvés Hagyományőrző csoport, Törekvés Manninger csoport 

Az idősebb korosztáíyt magában fogíaíó tánccsoport közvetíti a kuítúrát városszerte Vízi Tibor, Vízí 
Adrienn és Husvét Dániel koreográfusok, tánctanárok vezetésével. Heti próbájuknak, töretlen 
lelkesedésüknek valamint kitartásuknak köszönhetően idén is eredményesen szerepeltek. 
Manninger Miklós Hagyományőrző csoport a Néptáncegyüttes legidősebb csoportja, zömében 70 éven 
felüliek a tagjai. A csoport szakmai hitvallása Manninger Miklós alapító koreográfus koreográfiáinak és 
rnŰvc;iuc;k 1111;;1:>Űu,1;:,c;, :>LÍ11µadi kü1 ül111éuyc;k küLütti Lc;rnutati:Í.:,a. Új h..u1c;u1:>1á.fiá.h.. bdauuli:Í.:,a, i:1L c;!:SY ütk:, 
repertoárjának gazdagítása. Pozitív minta adása a következő nemzedékeknek, a testi és lelki egészség 
megtartása, ápolása. 

2. Kerekítő 
Az év első felében már kisebb érdeklődés mellett, de rendszeresen tartottak foglalkozásokat. Helyi 
adottságok miatt ősszei már nem induit ei a csoport. 

Pedig nagymamáinktól örökölt játékaink az érzelmi biztonság és a művészeti nevelés bölcsője. Az első 
évek mondókáinak szeretetnyelve, az érintés, ölelés és mosoly, egy életen át elkíséri a gyermekeket. 

3. Bélyeggyűjtő kör 
Tagjai általában negyedévente találkoztak, és vásárolták korlátozott számban a megjelenő újdonságokat 

es lelkesen csereígettek gyűjteményeik fölös darabjait. 

4. 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. amely közül ízelítőleg 

5. Törekvés Dalkör 
A Törekvés Dalkör országszerte szórakoztatja az igényes muzsikára vágyó közönséget. 
Tagjainak jelenlegi létszáma közel 25 fő. A foglalkozásokat keddi napokon, majd a korrepetítor váltás 

,ni<>tt h,l.tfAi n<>nnlrnn t<>rti61r T<>nnln<>lr p)ngrln<>lr i'>rnlr·7i,IA Aalnlr<>t nnPrPttPlrPt c,gn7nnnlr<>t mg1nmr 
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nótákat, kinek melyik műfaj áll jól. A Dalkör vezetője Kemény Ági, aki lelkesen igyekszik frissíteni új 
tagokkal a csoportot. 

6. Törekvés Sakk-klub 
Együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a Törekvés 
iviűveiődési Központban bonyoíítják a Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokságot. 

Már 34 éve megrendezik a 60 éven felüliek villám sakk versenyét, általában 100 fő feletti létszám 
mellett a TÖRI Villám Sakk verseny az ország legnépszerűbb idősek sakk találkozója. 

7. Íjászat 
A tavasz folyamán hétvégente várták az íjászkodni vágyókat a hátsó parkoló biztonságos, védett 

területén. 

8. Hastánc 
Heti egy alkalommal ( csütörtök vagy kedd esténként) a keleti táncok- a hastánc - fortélyait sajátíthatják el 

az érdeklődők. A tánc, amely kortól és súlytól függetlenül csábítja a mozogni vágyókat. ,,Táncolj, 
mintha senki sem íátna" jeíigévei induínak az órák, kezdők és természetesen haiadók számára is. 



9. Szenior ÖRÖMTÁNC: Mozgás, öröm, agytorna. Mozgásfonna idősebb korosztály számára, mely 
egyre népszerűbb az idősebb, főleg női korosztály között. 

10. A modern tánc kedvelői az első félévben a Vision Company két csoportjában sajátíthatták el a a 
show tánc különböző formáit. 

11. Nyugdíjas Klubok 
A Nyugdíjas klubok klubdélutánjait hetente szerdán, csütörtök és hó utolsó szombat délután tartják. 
Megemiékeznek az évszakokhoz, kiemeit programokhoz kötőáő népszokásokrói, hagyományokrói. 
Bemutatják kézműves termékeiket, egy-egy klubnap alkalmával megbeszélik ezek elkészítési módját. 
Kirándulásokon vesznek részt. A résztvevők száma alkalmanként eléri a -50 főt, Budapest kerületeiből, 
Kőbányáról és vonzáskörzetéből Józsefváros, Soroksár, érkeznek tagjaik, mely színesíti klubnapjaikat, 
mivel adott régiók - Csepel, Pesterzsébet, Soroksár- szokásai más-más módon jelennek meg a 
__.. ; _ ....J .-- ............. ;_ ;1_1_ __ .,.., __ ..J,!..,... .. .. 1 ...... J.. J...- .. ..... ,... --1,.. - l .... .J-...,. ;1 ........ J.. - ------- -- - - '--'--"-.!.. 1- .- _ .......... ..!. 11 - ..... ..J f.!.1 .. .:.:.. .. ;: __ _ __ ; ;.:_ ....... .... ..... 1 ..... 1- .... ... .. ... 1 
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Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok, irodalmi vetélkedő Hatvanban, Költészet napi rendezvény a XIII. 
kerületi József Attila Műv. Házban, ahol Lipcsei Magdi szavalt. 

12. Egyéb közművelődési programok: 
Az Intézmény számos egyéb keresztelők, névnapok, kisebbségi pld. cigány összejövetelek, olyan 
közműveiőáési és közösségi programot vaiósíton meg, meiy nem köthető konkrétan egyetíen 
csoporthoz sem, hiszen a környezetünkben élő lakosság igényeihez, illetve a nemzeti és egyéb 
ünnepekhez, alkalmakhoz köthetőek. Görög est, Thai fesztivál, Északi baráti találkozó, Világjáró 
fesztivál, Romák Reménysége, Jézus Egyesület találkozója. 
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helytörténeti fénykép kiállítást, mely a továbbiakban mint állandó kiállítás színesíti a TÖREKVÉS 
galériáját, mely a Villanások az Északi Főműhely működéséből nevet viseli. 

- időszaki : Matisz Ica amatőr festő kiállítása, a megnyitót Gratzer-Sövényházy Edit 
festőművész tartotta a megjelent szép számú (kb 60-70 fő) megjelentnek, köztük volt Garamvölgyi 
T .!J~7IÓ { TPnnAr tiihnrnnlr NPm7Pti Ri\nmPo-PlŐ7P<::i T~nilrc:: fao-i~ töhh lrö nv-v C::7PT7ŐiP I vnlt rPnnArc::Po-i - -~-·- ,._ .. ___ ·-----·-.. , ~ ·-···--·· ~-----o-·---~· ~------·-a,-,·--~ ··---J · ---·- .,-1 · -·· ·-----·~-o· 
szóvivő is. 

14. Egyéb rendezvények, vigadalmak: Könnyűzenei koncertek, élőzenés rendezvénysorozat, 
Vasárnapi koncert, Tavaszváró vigadalom, Péntek esti Rock and Roll a Törekvésben, Szüreti 
muiatság, Márton napi Vígadaíom, Haííoween buíi, Erzsébet-Kataíín nap, kisebbségi cigány,- görög, 
vietnami összejövetelek stb. 



2019-ről 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 
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érzik a táncon kívüli programokat is, hiszen ezek teszik közösséggé az együttest. Táncházaik, 
edzőtáboraik, kirándulásaik mind-mind ezt a gondolatot, célt erősítik. 

Törekvés Hagyományőrző csoport, Törekvés Manninger csoport 
Az idősebb korosztályt magában föglaló tánccsoport közvetíti a kultúrát városszerte. 
Manninger Miklós Hagyományőrző csoport a Néptáncegyüttes legidősebb csoportja, zömében 70 éven 

felüliek a tagjai. A csoport szakmai hitvallása Manninger Miklós alapító koreográfus koreográfiáinak és 
műveinek megőrzése, színpadi körülmények 
közötti bemutatása. Új koreográfiák betanulása, 
az együttes repertoárjának gazdagítása. Pozitív 
minta adása a következő nemzedékeknek, a testi 
és lelki egészség megtartása, ápolása. 

Heti próbájuknak, töretlen lelkesedésüknek, 
valamint kitartásuknak köszönhetően idén is 
eredményesen szerepeltek. 

Az együttes létszáma: 10 nő és 6 férfi. A csoport 
folytatta Küküllő-mente tájegység táncainak 
elsajátítását, és február végére koreográfia is 



készült belőle. Minden próbán az aktuális fellépésre való készülés volt a fő szempont, hiszen az esetleges 
hiányzások, betegségek új beállításokat és begyakorlásokat igényelnek. A repertoár gyakorlása mellett egy 
új tájegység, Magyarbőd táncait is eíkezdte a csoport tanuíní, meíybőí taíán 2020 eíső féíévében 
koreográfia is születik. A próbákat, melyek minden szerdán 18.00-19.30-ig tartanak megbeszélésekkel, 
névnapok megünneplésével fejezzük be, melynek csapatépítő és erősítő hatása nagymértékben hozzájárul 
sikereinkhez. 
Megvalósult programok: 
01.26 Alapító tagjai lettünk a Kárpát-medencei Öregtáncos Egyesületek Szövetségének 
02.09 Disznóvágás és közösségépítés Mányban, az együttes vezetőnél 

05 .10 Fellépés a Tárnoki Orbán napi rendezvényen 
05.29 Részvétel a Törekvés Táncegyüttes tanév záró rendezvényén 
06.01 Részvétel a II. Kárpát-medencei Öregtáncos Egyesületek Szövetségének Országos 

Fesztiválján 
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07 .13-14 Részvétel és bemutató Kisszékelyben a falu, arató ünnepén. 
10.17 Bemutató a Csili Művelődési Központban a Szépkorúak Kulturális Fesztiválján 
12.06 Megemlékező, visszaemlékező összejövetel az együttes alapító koreográfusának Manninger Miklós 

neve napján. 
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Néptánc felnőtt csoport 
A csoportban jelenleg több mint 30 fő táncol, gyakorol, hetente kétszer, hétfőn, csütörtökön vagy 
pénteken í8.30-2í.OO-ig. A korosztáiyiiag feikeruit fiataiok óerekasan heiyt áiinak, már-már osziopos 
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 megcserélődött. Az élet rendje miatt (házasság, szülés) 
sok régi leány táncos abbahagyta a táncot, ezáltal a fiúk kerültek többségbe. Számukra fontos feladattá 
vált, hogy lányokat toborozzanak, ami úgy néz ki, hogy lassacskán sikerülni is fog. 

Május 31. Évadzáró műsor 

Minden évad végén bemutatjuk a szülőknek, ismerősöknek, hogy az adott évben melyik csoport milyen 
koreográfiával, táncanyaggal gazdagította repertoárját, tudását a már meglévő koreográfiák mellé. Így 
voít ez idén is. 

Nagyon jól kimutatható volt ez által, a korosztályok fejlettségi szintje. 
A Felnőtt és a Manninger Miklós csoport is képviseltette magát 2-3 koreográfiával. 
Minden csoport nagy tapsot kapott és maximálisan elnyerte a közönség szimpátiáját. 

Június 15. Családi délután - Tűzugrás 

Már hagyománnyá vált együttesünkben a nyári napforduló megünneplése. Őseink a napfordulókon 
ünnepelték az istenként tisztelt Napot, az egyház pedig ezen a napon emlékezett meg Keresztelő Szent 
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nagyon régi időkre 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 szerelem és egészségvarázsló célja is volt. 
Szinte minden csoportból jöttek az ünnepelni vágyók és még „vendégeket" is hoztak magukkal. 



Természetesen lehetett vásárolni kézműves termékeket, népművészeti tárgyakat, gyöngyláncokat, 
ruhadarabokat. Idén is kézműveskedhettek a gyerekek a kézműves foglalkozás keretében, népi játékokat 
próbálhattak ki (karikázás, gólyalábon járás, 

íjászat. .. ) 

Ismét nagy népszerűségnek örvendett a Szent Iváni 
Totó kitöltése. Az ünnepen a talpalávalót Balogh 
Edina és zenekara húzta, kicsik nagyok ropták 
muzsikájukra a táncot. A táncházat megszakítottuk 
különféle ügyességi versenyekkel. 



Az est fő eseménye, mint mindig, a tűz meggyújtása és 
átugrása volt. 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! 

ill. Tartós művelődési kulturális közösségeink 

111/1. A Törekvés Természetjáró Kör 
1909-ben alapították a lelkes természetjárók és a vasutas világjárók, - taglétszámuk 37 fő. Jelenleg 5 
túravezető szervezi a keáái, szombati napokon a túrákat és a hétvégi kiránáuiásokat az év eiején kiaáott 
túraprogramok alapján, amely közül ízelítőleg idézünk: Normafa teljesítménytúra, Pilisvörösvár vá.
Pilisszentiván-Hosszúárok-Nagyszénás-Nagykovácsi, Vicinális vasutas teljesítménytúra, jún. 19-23., 
július13-21 Egyesületünk nyári tábora, Vasutas Forrás emléktalálkozó Vác, Esztergom, LOKOMOTIV 
,,424" és MARATON 42-es Vasutas teljesítménytúrák. 
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Világjáró Úton Fesztivál januárban már 4. alkalommal rendezték, melyen filmvetítések mellett 
útiélmény beszámolók is színesítik a napot. 
Hétköznapi túráinkon általában 10-12 fő vesz részt. 

ill/2. Törekvés Dalkör 

A foglakozásokat minden második kedden, szeptembertől hétfőn tartjuk Cselényi László korrepetítor 
sajnálatos betegsége miatt. A próbákon Tarnai Margit kíséretével gyakorolnak az énekesek, felkészülnek 
a szereplésekre. 

Áz énekesek több műfajban jeíeskednek. (nóta, táncdaí, örökzöídek, kupíék, operettek, operák) 
Jelenleg 25 tagja van a dalkömek. 



Az év folyamán több rendezvényt tartottunk a TÖREKVÉS Művelődési Központban. Febr. 10. ,,Karneváli 
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,,Változnak az évszakok" címmel tartottunk zenés műsort. 
Ezekre a programokra mindig meghívunk 1-1 neves énekest, hogy emeljék a délután színvonalát 

A tagok közül többen együtt szerepelnek 
együttműködve baráti klubokkal ( pld. 
Jóbarátok-Soroksár, Morvay Klub, 
HAKME, Csepeli Mosolygó Dalkör, Hét 
határ, Balassa Kórus stb) 

Havonta fellépnek különböző nyugdíjas 
klubokban, nyugdíjas otthonokban pld. a 
Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ egységeiben is 
szerepelnek: Síp u. 3, Király u. 97., Dózsa 
Gy. út. 46., Peterdy u. 16. 
Ezeket a műsorokat nagyon kedvelik az 
idős emberek, visszahozza az 
ifjúságukat, legtöbb dalt velünk éneklik. 
Az előadóknak is nagy öröm, hogy jót cselekedhetnek, rövid időre elfeledtethetik a bajokat, gondokat. 

Reméljük egészségünk megengedi, hogy még sokáig működhessünk. 

III/3. Törekvés nyugdíjas klubok 

Céijuk az éiethosszig tartó tartaimas, hasznos iáötöités eiösegítése, a megromiott egészségi áiiapotuk 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. 
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évszakokhoz, ünnepekhez, kiemelt programokhoz kötődő népszokásokról, hagyományokról. A 
résztvevők száma alkalmanként eléri a 30-50 főt, Kőbányáról Budapest kerületeiből és vonzáskörzetéből 
érkeznek tagjaik, mely színesíti klubnapjaikat, az adott régiók szokásai más-más módon jelennek meg a 
mindennapjaikban. Farsangkor jelmezekbe öltöztek, melyet mindenki maga készített. 
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klubnapjaikat, receptet cseréltek, majd a következő klubnap alkalmával megbeszélték, kinek hogy 
sikerült elkészíteni. Mustot kóstoltak, libazsíros kenyeret készítettek és szőlőlevélből, tollakból 
készítettek dekorációkat. 

A Derűs Szívek Nyugdíjas klub 2018-tól kezdte meg tevékenységét. Havi rendszerességgel 
szombatonként találkoznak. A Klub tagjai a hasznos időtöltés elősegítése, a társasági együttlét pozitív 
személyiségre hatása miatt keresik a találkozási lehetőséget. 



111/4. Bélyeggyűjtő kör 

Tagjai áitaiában negyeáévente taiáikoznak, tartják taiáikozóikat, összejöveteieiket és vásároiják koríátozon 
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 2019. évi tevékenysége 

2011 őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a Törekvés 
Művelődési Központban bonyolítottak le különféle i(júsági sakkversenyeket, valamint a Budapesti 
Óvodás Sakkbajnokságot. Az idei évben 11 fő gyermek „regisztrált" (6-7 évesek), szép 
teljesítményükért könyvjutalomban, és egyéb más ajándékban részesültek. 

Budapesti Ifjúsági CsB: 2019. tavaszi/őszi 
idény alkalmanként közel 250 játékost és 
további legalább 150 kísérőt jelentett. A tavaszi 
szezonban az amatőr osztályban összesen 43 
csapat indult a versenyen 172 fővel, a hivatalos 
osztályban 14 csapat képviselte magát 56 fővel 
alkalmanként. Az őszi szezon még folyamatban 
van, ahol hasonlóak a paraméterek. A hivatalos 
osztályban szintén 14 csapat indult, az 
amatőröknél 46 csapat. 

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. 

2019-ben is a Törekvés klubtagjai 
támogatásával megrendeztük a Budapesti 
Óvodás Sakkbajnokságot. A verseny 
szervezésében, lebonyolításában Nádasi 
Balázs, korábbi ifjúsági játékosunk vállalta 
a legnagyobb szerepet. 

A sakk klub támogatja további kőbányai és 
más versenyek lebonyolítását elsősorban a 
Törekvés sakk felszereléseinek (sakk 
készletek, sakkórák) rendelkezésre 

bocsátásával. Pl. Sakksuli Kupa - amely alapvetően Kőbányai rendezvény (Kőrösi Csoma Művelődési 
Központban, Újhegyi Közösségi Ház), kerületi Diákolimpiai Sakkversenyek (III., X., XI., XII., XIV., 
XVI., XVIII. kerület). 

Ill/8. Kerekítő 
Az év első felében már kisebb érdeklődés mellett, de rendszeresen tartottak foglalkozásokat. Helyi 
adottságuk miatt ű:s:sLd IiuÍ.i ütiü indult tl a csoport. 

Pedig nagymamáinktól örökölt játékaink az érzelmi biztonság és a művészeti nevelés bölcsője . Az első 
évek mondókáinak szeretetnyelve, az érintés, ölelés és mosoly, egy életen át elkíséri a gyennekeket. 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 
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hisszük, hogy jó, ha a kicsik első ízben magyar anyanyelven saját zenei hagyományokkal 
találkoznak. 

Ill/7. Társastánc 
A Törekvésben a tánc minden formáját művelik, hiszen egészség megőrző szerepe nemcsak 
fizikaiíag, hanem a közösség miatt mentáiisan is jeientös. ÁZ 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. 
Bővebb baráti társaság gyakorolja hetente a keringő, tangó, rumba, mambó, szamba lépéseit, mert 
táncolni öröm, mindig mosolyogva vidáman telik az idő. Felüdít, szórakoztat, kikapcsol a hétköznapok 
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Ill/8. Senior ÖRÖMTÁNC 

A Szenior Örömtánc nem egy kiasszikus tánc a régi hagyományos érteiemben, viszont sok kiasszikusnak 
mondható stílus - legyen az keringő vagy éppen rock and roll - elemeit vagy lépéseit tartalmazza 
leegyszerűsített formában. A koreográfiák egyszerűek, könnyen megjegyezhetők. Ez a tánc kifejezetten az 
idősebb korosztály számára kifejlesztett mozgásforma. 
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memóriát, növeli az önbizalmat, közösségi élményt nyújt. Olyan összetett mozgásforma, mely ízület és 
izomkímélő . Az agytorna az agy olyan terülteit indítja be, amit a hétköznapi életben nem használunk. 
Ezzel segít az időskori feledékenység, elbutulás ellen. 



Nem kell hozzá előzetes tánctudás, s ahogy a neve is mondja, örömöt ad. Tévedni is szabad, legfeljebb 
vidámabb tőle a hangulat. 

A Szeniortánchoz nem szükséges táncpartner, sem előzetes tánctudás és folyamatosan, bármikor lehet 
csatlakozni. Arra törekszik a módszer, hogy az egész csoport összehangolt mozgására figyelni kelljen a 
táncosnak, miközben örömre lel a mozgásban. 

A szeniortánc egy közösségi, társasági 
tánc, körben egyénileg és párban táncolnak 
különböző korok, nemzetek és kultúrák 
zenéjére. 

2018-ban indult el a képzés, gyakorlás a 
TÖREKVÉS falai között is. Nyugdijas 
klubunk tagjai is nagy előszeretettel 
látogatják a foglalkozásokat. Első 
bemutatkozó fellépésük nagy sikert aratott 
a Nyugdíjas Klubvezetők Országos 
találkozóján. 

A csoport 2018 novemberében alakult, 
vezetője: Roósz Andrásné Ica szenior 
örömtánc oktató. Létszámuk 20 és 25 fő 
között változik. Ezalatt a rövid idő alatt is 
nagyon jó közösség alakult ki. A 

.:.. 

foglalkozások, nagyon vidám hangulatban telnek. Nyáron a foglalkozások kötetlenek voltak és a 
szabadtérben zajlottak. Részt vettek a Margitszigeten egy hatalmas örömtánc találkozón, ahol több százan 
táncoltak együtt. 

IV. Területi közművelődési tevékenység 
Úton Világjáró Fesztivál januárban. Már 4. alkalommal rendezték, melyen filmvetítések- USA 

Nemzeti Parkok, Hawai, Thaifoiá, Maiajzia, Szingapúr - meiien útiéimény beszámoiók -
Kalandozásaink a Kaukázusban és azon túl Ruttkay Lili és Kele Balázs - is színesítik a napot. 

A TÖREKVÉSBEN került megrendezésre a Hagyományőrző Thai Újévi Fesztivál, 2019-es 
esztendőben is. 

A hagyományos thaiföldi újévi fesztivál, a Songkran 
egy évszázadokra visszanyúló színes hagyomány. 
Ennek a színes ünnepnek az alkalmából sokszínű 
kulturális és kulináris programokkal várták a kedves 
érdeklődőket. 

PROGRAMOK, melyek megrendezésre kerültek 
- Muay Thai Box Bemutató 
- Songkran tradíció bemutatása 
- Hagyományos thai népviseletbe öltözött hölgyek 
szépségversenye 
- Thai táncbemutató (többször is az este folyamán) 



- Gyermek szépségverseny 
- Buddhista rituálék 
- Thai tombola fa stb 
Emellett thai ételstandok finomságai 

közül válogathattak az érdeklődők. 

A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége és a TÖREKVÉS Vasutas Nyugdíjas Klub 
szervezésében az idén is a Ház falai között rendezték meg Farsangi mulatságukat, a 69. Vasutasnap 
központi ünnepségét Uúlius 9-én), valamint az idősek világnapját. 



2019-es évben is helyet adott a Törekvés a görög kisebbség éves rendezvényének, kb 300 fő vett részt az 
emlékezésen. Dohánygyári emlékest rendezvényük a Dohánygyári Emléktábla koszorúzó 
ünnepségégéveí vette kezdetét, majd fiímvetitésseí egybekötött hagyományőrző műsoraik voítak 
megtekinthetők a TÖREKVÉS falai között. Műsoruk második felében Bozona Irini, a Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat elnöke mesélt a Dohánygyár lakóinak egykori életéről, és a rendezvény történetéről. 
Felléptek: 
Romiosyni kórus Helidonaki táncegyüttes Ellinizmosz táncegyüttes Fanari együttes 

Tánccal és mulatsággal zárták a napot. 

Könnyűzenei koncertek színesítették a hétvégéket. 
Péntekenként megrendezésre került a „Péntek esti Rock and Roll Party" a Classic Beat Band 
közreműködésével, szórakozási lehetőséget biztosítva az „idősebb" korosztálynak is. 

A Holiday Party Band 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. 



Alkalmanként a Szil ver Zenekar és a Brillantin Rock and roll, nosztalgia koncerje szórakoztatja péntek 
esténként az örök ifjakat. 

Szombatonként a 
teszi tartalmassá élőzenés 
délutánjainkat, hétről -
aratva. 

Színházi műsorunk a Vidám kísértet c. előadása is nagy sikert aratott. 

Hagyományosan megrendezésre került az Északi Baráti találkozó. 
A TÖREKVÉS alapítóinak bázisa az Északi Főműhely volt. 

Sétahajó zenekar 
koncertjével 
hétre kitörő sikert 

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 emíékezés, az emíékek megőrzése annak a generácíónak 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, 
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gyárat a magyar vasút Főműhelyévé avatta. Nem lehet meg nem történtté tenni a jövőt jelentő múltat, 
mely tovább él a működő jánnűjavítókban, fűtőházakban . Ez a múlt tovább él azoknak a kollegáknak a 
munkájában, akik ma is dolgozva új szolgálati helyükön adják át tudásukat, hivatásszeretetüket. 

Ezért is jöttek nagy számban az Északi J.J. volt dolgozói a baráti találkozóra október 19-én. 



De ami megmaradt az a szeretet és 
tisztelet! A szeretet mely a volt 
munkatársakban megmaradt a gyár, az 
Északi illetve egymás iránt! A tisztelet az 
Északisok iránt megmaradt a vasutas 
munkatársakban, dolgozzanak az országban 
bárhol, Szolnokon, Istvántelken, 
Ferencvárosban, Vezérigazgatóságon, vagy 
máshol! 
A beszélgetések, találkozások, élmények és a 
táncos műsor (Senior örömtáncosok) 
zárásaként a fellépőktől kedvet kapva táncra 
perdültek vendégeink is. 

Dec. 04-én délután a 2. emeleti tánc gyakorlóteremben (Manninger terem) az ifjú táncosok (3-10 éves) 
várták a Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet, ajándékot. 

Manninger emlékműsorunk dec. 6-án került megrendezésre, emlékezve Manninger Miklós 
koreográfus kiváló munkásságára. A már hagyománnyá vált összejövetel emléket állít a kerület néptánc 
koreográfusának, hangulata azonban, - emlékezve Miklós habitusára - jó hangulatú, vidám rendezvénye 
Művelődési Központunknak. 

Karácsonyköszöntő műsort december 18-én tartják a néptáncosaink, ahol mindhárom gyerekcsoport és a 
felnőttek is részt vesznek. 

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 
ing-yenes internet hozzáférést és számítógép használatot is tud biztosítani látogatóiknak, könyvtár 
tagoknak. 

8 gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez szakmai segítséget is kapnak. 
A WIFI hálózat az egész ház területén elérhető 



V. Propagandamunka 
Rendezvényekről szórólapokat, plakátokat tettünk közzé. Kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó 

meghívókat jó színvonaion igyekeztunk eikésziteni. Ünnepi müsorokrói és egyéb aktuaiitásokrói az ATV 
és a Kőbányai Híradó rendszeresen készít riportanyagokat. Az Intézmény internetes honlapjának, és 
online információs portáloknak köszönhetően egyre szélesebb körben jutnak el az információk a 
közönség felé . 
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A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény mozgásterét. Ezért csak 
a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani. 

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 
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feladatot látnak el. A fűtési időszak - külön próba elé állítja a HÁZ minden alkalmazottját, önkéntesét. 
A 131 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 
Vagyonkezeiő Zrt. 

VII. Összegzés 

A 2019-es eszteíidőbeíí is r1et1tbzs~gck közepette telt el /a dolgozók - kettő kivételével- r11iriirc1álbérer1 
vannak foglalkoztatva, fűtési számlák januárban meghaladják az egy millió Ft-ot./ nehéz anyagi 
körülmények között és meglehetősen szerény létszámmal nehéz gazdasági évet zártunk. A 
munkatársaktól erőfeszítést kívánt a megfelelő színvonalú programok lebonyolítása. 
Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani a TÖREKVÉS létjogosultságát, szakmai tevékenységének 
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Törekvés Művelődési Központot. Az itt kialakult közösségek sok-sok éve bizonyítják, hogy 
tevékenységükkel értéket teremtenek. Felhívják embertársaik figyelmét a közösségben rejlő erőre, mely 
gyakran legyőz testi-lelki bajokat, és segít teljesebbé tenni életüket. Ez nem csak az egyénnek, hanem a 
társadalomnak a határon kívüli honfitársainknak is rendkívül fontos. Elért eredményeink bizonyítják, 
hogy támogatóink, a Bp.X. Ker. Önkormányzat, a TEMT, Csoóri program Emberi Erőforrások 
Minisztériuma jó és hasznos célra a társadalom minden tagja számára előre mutató, hasznos közösségi 
célra, tevékenységre fordította a rendelkezésére álló anyagi eszközöket. 

Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, támogatóinknak, 
önkénteseinknek 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, 2019. december 14. 
Töret-vés M. K. ~t.JI'ol PROFIT Kfi 
l!OJ Bp K- t. 
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