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1 MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK
1.1 B32 Galéria és Kultúrtér, Karinthy Szalon
1.1.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
A B32 Galéria és Kultúrtér célja kortárs képző- és iparművészek bemutatása, komoly- és könnyűzenei
koncertek, színházi előadások, kulturális estek és beszélgetések, valamint gyerekprogramok
szervezése. A tervezésnél alapvető szempont a művészi minőség, a kortárs megszólalásmód és
problémafelvetés, de ugyanolyan fontos, hogy széles közönségréteget, több generációt és társadalmi
csoportot szólítsunk meg.
Bár a koronavírus-járvány következtében bizonytalan ideig zárva tartunk, folyamatosan keressük a
kreatív online megoldásokat, amelyek segítségével házhoz tudjuk vinni a kultúrát a közönségünk
számára, feltöltődést, kikapcsolódást és inspirációt nyújtva ebben a rendkívüli időszakban. A 2020-as
év legfontosabb szakmai kihívása a rendszeres és aktív közösségi média jelenlét megteremtése volt. Az
idei évben szeretnénk a kialakított digitális jó gyakorlatokat megőrizni, fejleszteni és kiegészíteni. A B32
Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján és blogfelületén rendszeresen teszünk közzé ingyenesen
hozzáférhető, az intézmény szellemiségét hitelesen közvetítő, kulturális brandjét hatékonyan építő
tartalmakat (pl. Lemezjátszó Classic beszélgetéssorozat a magyar könnyűzene történetét jelentősen
formáló könnyűzenei albumokról; Prémium beszélgetések a Prémium Art Fair designvásár
művészeivel legkedvesebb designtárgyaikról, ikonikus kollekcióikról, legfrissebb munkáikról; Titkok és
hazugságok művészettörténeti esszésorozat izgalmas képzőművészeti rejtélyekről, tárlatvezetések,
kvízjátékok).
Az ingyenesen elérhető tartalmak mellett az Interticket videómegosztó szolgáltatása segítségével
megteremtettük a jegyvásárlás lehetőségét exkluzív színházi és zenés online eseményeinkre (pl.
Manna Matiné, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncert).
Az újranyitás után szeretnénk színházi repertoárunk előadásait műsoron tartani és pótolni a tavaly
elmaradt Mi van veletek? című színésztárlatunkat. Reményeink szerint két új előadás premierjére
kerül sor a nyári szünetig: először a Karinthy Frigyes könyvéből készült Utazás a koponyám körül című
monodráma érkezik Scherer Péterrel, amelynek nyilvános olvasópróbáját Facebook-oldalunkon tudják
nyomon követni az érdeklődők, majd májusban Hajdu Szabolcs Naiv manifesztum munkacímet viselő
kortárs drámája debütál a B32 színpadán.
2021-ben folytatódik a Manna Matiné, a Manna Produkció és a B32 Galéria és Kultúrtér által a
tehetséggondozás és a bábműfaj népszerűsítése jegyében indított programsorozat, mely minden
hónap második vasárnapján független társulatok bábelőadásaival várja a közönséget. Reményeink
szerint tavasztól teljes repertoárunkkal folytathatjuk színházi programjainkat, viszont az már biztosan
látszik, hogy havi előadásszámainkat csökkentenünk kell. Ebben az évben lekerül a repertoárról a
Madárka, és elbúcsúztatjuk Testvérest című előadásunkat.
A B32 nyári szabadtéri rendezvényeit nagyszabású, városképformáló erejű programsorozattá szervezi
B32 Nyár címmel, melynek keretében olyan projektek viszik a művészetet közelebb az utca emberéhez,
mint a Prémium Art Fair kreatív design workshopjai, az új koncepcióval jelentkező, a kortárs
gyermekirodalmat fókuszba állító I. Újbudai Könyv- és Gyermekkönyvünnep, a felhőtlen nyáresti
kikapcsolódást nyújtó B32 Parkmozi, a közösségépítő civil kezdeményezéseket támogató Újbudai
Minipiknik-sorozat vagy a hagyományteremtő Bercsényi Utcabál.
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Az éves kiállítási tervet a három tagból álló művészeti tanács (Antal Nikolett, Pintér Sonja és Sulyok
Miklós) állította össze. A koncepció változatlan: a B32 Galériában a kortárs képzőművészeté a főszerep,
míg az alagsori Trezor kiállítótérben neves iparművészek munkái kerülnek bemutatásra.
A Karinthy Szalonban továbbra is a kortárs művészeti kiállítások lesznek a középpontban, ehhez
igazodnak a kiegészítő programok. 2021-ben 9 kiállítás lesz látogatható. A kiállítókat a magyar kortárs
művészeti élet fiatal és középgenerációjából választottuk (beadott pályázat útján vagy meghívásos
alapon) a korábbi évek koncepciója szerint. A legérdekesebb kiállításokhoz továbbra is kapcsolunk
tárlatvezetést. Továbbra is kapcsolódunk kerületi, fővárosi és országos fesztiválokhoz, mint az Ars Sacra
Fesztivál, a Magyar Festészet Napja, a Fotóhónap és a Budapest FotóFesztivál. Nyáron a kiállítások
kevésbé látogatottak, ezért táborokat szervezünk pedagógusok és képzőművészek vezetésével.

1.1.2

Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek

B32 Galéria és Kultúrtér
Az előtérben kávézót alakítunk ki, mely az esti programok előtt várja a vendégeket könnyű
szendvicsekkel, süteményekkel és kávéval. Azt reméljük, hogy a kávézó valódi közösségi térként a
kiállítások látogatói, a színházi nézők és a környék lakói számára egyaránt vonzó találkozóhely lesz.
Az épület fűtését ellátó kazán karbantartása időszerűvé vált. A meglévő asztali munkaállomások
állapota és a távmunka biztosítása indokolttá teszi új laptopok beszerzését. Terveink között szerepel
az amortizálódott hangtechnikai eszközeink cseréje is.
Szeretnénk bővíteni tavaly elindított hűségprogramunkat. A jövőben az eddig megszólított helyi
közösség mellett tagsági díj ellenében bárki igényelhet B32 Klubkártyát. A tagság nem csak
kedvezményeket nyújt nézőink részére, de valódi közösségépítő funkciót is ellát. A klubtagok számára
elővásárlási lehetőséget biztosítunk legnépszerűbb előadásainkra, ingyenesen vehetnek részt exkluzív
rendezvényeinken, bemutatóinkhoz kapcsolódó zártkörű beszélgetéseinken.
Karinthy Szalon
Szeretnénk a művészek igényeinek megfelelő műtárgyvilágítást kialakítani a kisebbik kiállítóteremben,
továbbá szükségessé vált a hangtechnikai eszközök modernizálása.

1.1.3

Együttműködés, kapcsolatok

2021-ben is szívesen biztosítunk helyet önkormányzati és önkormányzati támogatással megvalósuló
rendezvényeknek, valamint proaktívan keressük a kapcsolatot a Budapesten és a kerületben működő
civil szervezetekkel, kreatív és kulturális iparági szereplőkkel (PL.: KULT11, Eleven Blokk, Fonó, KÉK,
Pagony, Magyar Festészet Napja Alapítvány, PesText, helyi óvodák, iskolák, művészeti egyetemek).

1.1.4
•

Tervezett tevékenységek
Ismeretterjesztés

Nyelvében él a nemzet? címmel új beszélgetéssorozatot indítottunk még 2020-ban, amelyet 2021-ben
szeretnénk egyre erősebben nyelvfilozófiai irányba specifikálni. A következő kérdésekre keressük majd
a választ: milyen jelentésrétegei lehetnek bizonyos kifejezéseknek, amiket nap mint nap használunk és
esetleg észre sem vesszük? Mit tehetünk, mihez kezdhetünk ezekkel? Hogyan óvhatjuk meg magunkat
attól, hogy elcsépeltté, kiüresedetté váljanak bizonyos szavaink, fontos mondataink? Mi használjuk a
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nyelvet vagy a nyelv használ minket? Hol és miben áll a nyelvünk ereje? Mit tehetünk az ideológiailag
terhelt szavakkal és kifejezésekkel? Mi van ott, ahol kiüresednek bizonyos szavak? Pótolhatjuk-e őket?
A hely szelleme alapján létezik-e a nyelv szelleme is?
•

Kiállítás

B32 Galéria és Kultúrtér:
Kondor Attila, Mátyási Péter és Tolnay Imre kiállítása Baranyay András Kossuth-díjas magyar grafikus,
fotóművész emlékére (Kurátor: Tolnay Imre)
2021. március 17. – 2021. április 9. (B32 Galéria)
Lázár Dóri fotóművész kiállítása
(Budapesti FotóFesztivál hivatalos programja)
2021. március 18. – 2021. április 9. (Trezor Galéria)
Siflis András festőművész kiállítása
2021. április 14. – 2021. május 7. (B32 Galéria)
Szeredi Ambrus Noémi textilművész kiállítása
2021. április 15. – 2021. május 7. (Trezor Galéria)
Elekes Károly Munkácsy Mihály-díjas festőművész kiállítása
2021. május 12. – 2021. június 11. (B32 Galéria)
Nagy Márta Ferenczy Noémi-díjas kerámiaművész kiállítása
2021. május 13. – 2021. június 11. (Trezor Galéria)
Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium 7 év munkája – kurátor: Gálhidy Péter
2021. június 16. – 2021. július 17. (B32 Galéria)
Mátyássy László szobrászművész kiállítása
(Az Ars Sacra Fesztivál programja)
2021. szeptember 8. – 2021. október 1. (B32 Galéria)
Bartha Ágnes ötvösművész és Bein Klára textilművész kiállítása
2021. szeptember 9. – 2021. október 1. (Trezor Galéria)
Schmal Károly Munkácsy Mihály-díjas festőművész kiállítása
(A Magyar Festészet Napja programja)
2021. október 6. – 2021. október 29. (B32 Galéria)
Festő szakos hallgatók kiállítása
(A Magyar Festészet Napja programja)
2021. október 7. – 2021. október 29. (Trezor Galéria)
Válogatás Rátfai Attila festészeti gyűjteményéből (kurátor: Ébli Gábor)
2021. november 3. – 2021. november 26. (B32 Galéria)
Trom Kata iparművész kiállítása
2021. november 4. – 2021. november 26. (Trezor Galéria)
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Albert Katalin képzőművész kiállítása (kurátor: Vörösváry Ákos)
2021. december 1. – 2022. január 14. (B32 Galéria)
Segesdi Bori kerámiaművész kiállítása
2021. december 2. – 2022. január 14. (Trezor Galéria)

Karinthy Szalon:
2021. március - Vedres Ági fotóművész kiállítása
2021. április - Gerber Pál képzőművész kiállítása
2021. május - Verebits Katalin festőművész kiállítása
2021. június - Szitás Bernadett festőművész kiállítása
2021. augusztus - Orbán Előd szobrászművész és Berentz Péter grafikus kiállítás
2021. szeptember - Segesdy György szobrászművész
2021. október - Bondor Csilla festőművész és Deli Ágnes szobrászművész kiállítása
2021. november - Katja Pál festőművész kiállítása
2021. december - Péterfy Ábel festőművész kiállítása

•

Közösségi szolgáltatás

A B32 előterében közösségi könyvespolcot működtetünk, bármely könyv szabadon levehető a polcról,
melynek helyére olyan saját könyvet kell helyezni, amelyre már nincs szükség.
A B32-ben és a Karinthy Szalonban elsősorban a saját programjainkról adunk tájékoztatást, de
természetesen a kerületi közösségi házak és egyéb kulturális intézmények programjairól is
szolgáltatunk információt.
Főbb kommunikációs (információszolgáltató) csatornáink:
– Homlokzati plakáttartók, megállítótáblák
– Önkormányzati hirdetőtáblák
– A B32 előterében nagyképernyős monitoron tájékoztatjuk látogatónkat aktuális
programjainkról
– Szórólapok (B32, Karinthy Szalon, közösségi házak, Bartók Béla út kulturális intézményei,
kerületi nagyrendezvények)
– B32 Galéria és Kultúrtér Facebook-oldala, Instagram-profilja, YouTube-csatornája, hírlevele
– Karinthy Szalon Facebook-oldala és Instagram-profilja
– A B32 és a Karinthy Szalon közös blogja
– Újbuda honlapja
– Pont magazin, Újbuda újság
– Telefonos, személyes információnyújtás

A B32 Nyár rendezvénysorozatunkhoz print programfüzet kiadását tervezzük.
•

Művelődő közösségek
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A HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum beszélgetéssorozatában 2021-ben is a hazai gyermekkultúra,
gyermekkönyvkiadás és irodalompedagógia meghatározó szereplői járják körbe a terület legfontosabb
hazai és nemzetközi kérdéseit.
2021-ben is tartunk tárlatvezetéseket főiskolai csoportoknak és középiskolai diákoknak mindkét
telephelyen.
•

Rendezvények

Zenei programok:
A zenei programok várhatóan az év első felében szintén online kerülnek publikálásra. Az elismert
előadók tekintetében ezúttal sem lesz hiány. Harcsa Veronika, aki mostanra Japántól az Egyesült
Királyságig többször bejárta a világot, egy új műsorral érkezik a B32 színpadára.
Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a világzenei szcéna egyik legmeghatározóbb alakjainak minden
évben elmaradhatatlan évnyitó koncertje szintén az online térben, de jegyváltáshoz kötötten lesz
látható.
A gyerekkoncertek világából egy új színfolt, Lovászi Edina és zenekara is szerepelni fog a repertoárban.
Folytatódik már 4 éve nagy sikerrel futó Lemezjátszó programsorozat is, amelyben a magyar
rockzenei élet nagyjai mesélnek munkásságuk egy-egy kiemelkedő albumáról Horváth Gergely rádiós
műsorvezetőnek a közös zenehallgatás során.

Színházi programok:
Tervezett bemutatók:
Nézőművészeti Kft: Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül – Scherer Péter monodrámája
Manna Produkció: Mi van veletek? (r.: Forgács Péter). - Élő tárlat színészekkel a B32 teljes területén.
Színészek: Szalma Noémi, Viczei Zsolt, Kocsó Gábor, Márfi Márk, Simkó Katalin, Csémy Balázs és még
sokan mások.
Hajdu Szabolcs: Naiv manifesztum
Repertoár előadások:
Ebben az évben lekerül a repertoárról a Madárka, és elbúcsúztatjuk a Testvérest című előadásunkat.
Látókép Ensemble: Kálmán-nap (r.: Hajdu Szabolcs)
Nézőművészeti Kft.: Testvérest (r.: Scherer Péter)
Nézőművészeti Kft.: 7 nap (r. Scherer Péter)
Nézőművészeti Kft.: Kivettem a fejemből egy gömböt (r.: Rusznyák Gábor)
Látókép Ensemble: Egy százalék indián (r.: Hajdu Szabolcs)
Másik Oldal: Túlélő (.: Varga Ádám)
Nézőművészeti Kft.: Kalap (r.: Gyulay Eszter)
Nézőművészeti Kft. – Manna – Másik Oldal: Mit tennél, ha ma meghalnék? (r.: Gergye Krisztián)
Nézőművészeti Kft: Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém (r.: Gergye Krisztián)
Túlélő, valamint Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém című előadásainkat beválogatták a Most Feszt
2021 hivatalos programjába.
8

Gyermekszínházi bérletes előadások:
Simorág TánCirkusz: Ember tenyerében, dinnyének magjában
Fabók Mancsi Bábszínháza: A szőrdisznyócska
Magyar Népmese Színház: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
Ziránó Színház: Ágoston, avagy egér a felhők között
Aranyszamár Bábszínház: Ágacska
Aranyszamár Bábszínház: Volt egyszer egy…
Figurina Animációs Kisszínpad: Grim/m/aszok
Danny Bain: Kodzsugukila, a boszorkány
Maszk Bábszínház: A diófa kincse
Maszk Bábszínház: Betlehemi történet
Manna Matiné - Új bábszínház Újbudán: A B32 és a Manna Produkció közös előadássorozata minden
hónap második vasárnapján egy gyerek és egy felnőtt bábelőadással várja a közönséget.

B32 Nyár | Premium Art Fair + Design Workshop
Idén újra a Premium Art Fair designvásárral csatlakozunk az Eleven Tavasz programsorozathoz. Az
eseményen ezúttal rendhagyó módon nem csak ismert iparművészek minőségi, egyedi és
megfizethető munkáiból lehet válogatni, hanem a résztvevők izgalmas szabadtéri workshopokon
maguk is létrehozhatnak különleges, személyre szabott tárgyakat.
B32 Nyár | 1. Újbudai Könyv- és Gyermekkönyvünnep
2021-ben Újbuda Önkormányzata — a B32 szakmai koordinációja mellett — megújult koncepció
mentén szervezi meg a kerületi könyvnapokat. Az I. Újbudai Könyv- és Gyermekkönyvünnep kiemelt
figyelemmel fordul a kortárs gyermekkönyvkultúra felé, illetve fontos feladatának tekinti a magyar
gyermekirodalom klasszikusainak élményalapú közvetítését a mai gyerekek felé.
B32 Nyár | Újbudai Minipiknik sorozat
A B32 által koordinált pályázat olyan civil kezdeményezéseket támogat, melyek a helyi közösségek
életet teszik színesebbé, a közösségi terek élhetőbbé, szerethetőbbé, dinamikusabbá és befogadóbbá
alakítására fogalmaznak meg megoldásokat, erősítik a lakosok kezdeményező- és cselekvőképességét,
felhívják a lakosság figyelmét a közterek alakításával és felhasználásával kapcsolatos lehetőségekre,
erősítik a közterületek nyitott közösségi tér funkcióját, illetve megjelenítik a közterekkel kapcsolatos
megoldandó kerületi problémákat.
B32 Nyár | B32 Parkmozi
2021-ben sokszínű programmal tér vissza a Gárdonyi térre a B32 Parkmozi. A vetítéssorozat alkalmat
ad, hogy Újbudán is felelevenítsük a kertmozi erős fővárosi hagyományokkal rendelkező műfaját,
miközben biztonságos körülmények között teremt lehetőséget a kultúrafogyasztásra és
kikapcsolódásra.
B32 Nyár | Bercsényi Utcabál
A Bercsényi Utcabál keretében a B32 a lakosság bevonásával és a Bartók Béla Boulevard kulturális
intézményeivel és kreatív vállalkozásaival együttműködve alakítja pop-up fesztiválhelyszínné a
Bercsényi utcát, és gondolja újra a köztér jelentését és lehetőségeit. Az autóforgalom helyét egy napra
koncertek, workshopok, játékok és utcaszínház veszi át. Az utánozhatlan utcabáli hangulat
megteremtésére a Fonó Budai Zeneházzal szeretnénk szövetkezni.
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2021-ben két nagyobb gyermekeknek és családoknak szóló rendezvény kerül megrendezésre a B32ben. A programok fókuszában az élményalapú tanulás, a szemléletformálás, a részvétel és a
közösségépítés áll. A tavaszi esemény a színek témáját járja körül a természet, a tudomány és a
művészet felől közelítve Szakács Nikoletta iparművész, a Bölcs Kavics és a Szamárfül Projekt
közreműködésével.
A szeptemberi Kezdő Olvasók Fesztiválja az olvasás világnapjához kapcsolódva mutatja be az olvasóvá
nevelés kreatív eszközeit workshopokon, könyvvásáron, felolvasásokon, valamint beszélgetéseken
keresztül, kisiskolás gyerekeket és szüleiket egyaránt megszólítva.
A nyár folyamán havi rendszerességgel szeretnénk vasárnapi szabadtéri közösségi mesematinékat
tartani a Gárdonyi téren, Horvay János ikonikus Gárdonyi-emlékműve előtt tisztelegve, Móra Ferenc
szoboravató beszédének szellemiségében: „...Ha a Gárdonyi-szobor csak annyit jelent, hogy több van
egy pesti szoborral, akkor nem sok értelme volt ennek a mai ünnepnek. Sok halott szobrot tudok én
ebben a városban és ebben az országban, amelyhez nem jár látogatóba az élet, s amely csak annyiban
különbözik az erkélytartó kariatidoktól, hogy nem tart semmit...”.

Adventi Prémium Art Fair
A legnevesebb iparművészek munkáiból választhatnak karácsonyi ajándékot az érdeklődők a
decemberi kortárs designvásárunkon.
Tábor
A Karinthy Szalonban idén nyáron is szeretnénk nyári táborokat indítani képző- és iparművészek
vezetésével.
Származtatott szolgáltatások
Az éves működési támogatás és jegyeladások mellett év közbeni bevételünk rendezvénylebonyolításiés ügyeleti díjakkal egészül ki. Összművészeti befogadó térként kapacitásunkhoz mérten
színháztermünkben vállaljuk a B32 profiljába illő külsős rendezvények lebonyolítását.
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2 KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS MUZEÁLIS
INTÉZMÉNYEK
Újbuda közösségi házainak rendszere négy kis befogadóképességű és létszámú intézményből áll,
melyek az 1980-as években jöttek létre. Kettő akkor épült, kettő pedig már meglévő régi épületekben
kapott helyet. A létesítményi feltételek nem sokat változtak azóta sem, kisebb felújításokon és az
elkerülhetetlen karbantartási munkákon kívül nem történt semmilyen beruházás, pedig a kerület
lélekszáma több mint a duplájára nőtt közben. Így ezek az intézmények korlátozott
befogadóképességük miatt már nehezen tudnak megfelelni a kihívásoknak és a jelentkező igényeknek,
de a felkészült szakember gárda mindent megtesz a színvonalas, minden korosztálynak kulturális
tartalmakat és közösségi programokat nyújtó működésért, és a helyhiányból adódó nehézségek
leküzdéséért.
A 1997. évi CXL. törvény (Kulturális alaptörvény) 76. §-a meghatározza azt a hét közművelődési
alapszolgáltatást, amely az önkormányzatok kötelező feladata, település nagyságtól függően.
Budapesten a kerületi önkormányzatok kötelező feladata közművelődési intézmény biztosítása,
amelyből ezen jogszabály szerint a legkisebb a művelődési ház. Újbudán ezt a minimum feltételt
teljesíti, az összesen 21 városrészre 4 helyszínen biztosítva a közművelődési alapszolgáltatások elérését
a lakosság számára.
A törvényhez tartozó végrehajtási rendelet a 20/2018 (VII. 9.) EMMI rendelet, amelynek 13. § (1)
bekezdése rögzíti a művelődési házak kötelező létesítményi feltételeit. Ennek a négyből csak három
intézmény felel meg sajnos, mivel a Kelenvölgyi Közösségi Ház nagyterme nem tud 100 főt befogadni,
és nincs külön kiállítótere sem.
A tárgyi, technikai felételek minden intézményben megfelelnek a kor alapvető követelményeinek, ami
az évek óta jól kihasznált közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhető rendszeres
fejlesztések következménye. Így a színvonalas zenei és színházi produkciók befogadása, bábelőadások,
kézműves foglalkozások, tematikus napok, táncházak, kiállítások és szabadtéri aktivitások
megszervezése közepes nagyságrendig technikailag jól megoldható. Az intézmények a szükséges
eszközök biztosításában egymást is segítik, a műszaki vezető koordinálásával ezek szállítása is
megoldott.
A jogszabály előírja művelődési házak esetében legalább 1 fő teljes munkaidős, felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező szakember kötelező foglalkoztatását, valamint a kötelező napi és a legalább
8 órás hétvégi nyitvatartást is. Ezeknek a feltételeknek a közösségi házaink dolgozói létszámával nem
könnyű megfelelni, hiszen az intézményekben 2 kulturális szakember munkáját 1 gondnok technikus
és 1 takarító segíti. A napi 12 órás, plusz hétvégi nyitvatartást illetően nagyon hiányzik 1-1 információs
munkatárs, aki az adminisztrációban is közreműködne, főleg Albertfalván és Gazdagréten. Hosszabb
távon ennek biztosítását azért szeretnénk megvalósítani, mert 1 fő néhány napos kiesése esetén már
túlterhelté válik a rendszer, különösen, ha több rendezvénnyel is érintett időszakban történik ilyen a
tanfolyamok folyamatos működtetése mellett. (Kelenvölgyben és Őrmezőn ez kevésbé problémás,
mivel előbbinél kisebb kapacitású az intézmény, utóbbinál pedig a teljes cég részére nyomdai munkát
végző munkatárs, a közművelődési vezető és a műszaki vezető is részt tud venni az ügyelet
biztosításában.)
A Kelenvölgyi Könyvtárban 1 fő dolgozik, a jogi szabályozásnak megfelelő, szakirányú középfokú
végzettséggel. Betegség esetén itt is bezár az intézmény, a helyettesítés nincs megoldva. Ez a telephely
nem önálló, minden technikai és gazdálkodási tekintetben a Kelenvölgyi Közösségi Házhoz tartozik,
amely már évek óta így Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár megnevezéssel működik.
Az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjteményben a művelődésszervező munkáját egy megbízással
foglalkoztatott kiállításszervező segíti, így ennek működése zavartalan, 2021-re színvonalas fejlesztési
tervekkel, átalakításokkal, megújuló tevékenység struktúrával készülve.
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Egy kommunikációt segítő munkatárs 2020-tól támogatja a közösségi oldalak kezelését minden
intézményben, ami a járvány miatti bezárás, és az online felületekre háruló kiemelt szerep idején
fontos segítséget jelentett. Ő és az otthonról dolgozó grafikus a napi ügyeletek biztosításában nem
vesznek részt egyik háznál sem. Mindkettőjük munkája azonban nagy hangsúlyt kap 2021-ben is, hiszen
nem tudjuk még, hogy a járványügyi korlátozások meddig tartanak, hogyan alakulnak az év során. A
lokális nagyrendezvények hangosításában a művészeti területen alkalmazott technikusok nyújtanak
segítséget szabad kapacitás esetén, mivel képzett hang- és fénytechnikusa nincs a közművelődési
területnek.
A kötelező képesítési feltételeket a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szabályozza a fenti végrehajtási
rendelet mellett, meghatározva a kulturális szakmai munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és
egyéb feltételeket a közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézményekben.
Az intézményrendszert irányító közművelődési vezető minden elvárt szakirányú szakképzettséggel és
vezetői kiegészítő képzettséggel rendelkezik, és a helyben foglalkoztatott szakmai referensek és
kulturális szervezők nagyrésze is megfelelő szakirányú felsőfokú végzettségű. Azon kollégák
beiskolázása, képzési céljainak támogatása, akiknek nincs meg még az előírt szakképzettsége, fontos
prioritás.
A 20/2018. (VII. 09.) EMMI rendeletnek megfelelően elkészített szolgáltatási tervekben, amely a
munkaterv melléklete, tanfolyamaink, klubjaink és egyéb programjaink közművelődési feladatok
szerinti lebontása megtalálható az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban meghatározott felosztás szerint. A
közösségi házak mindegyike az alábbi kötelező alapszolgáltatásokat biztosítja a saját körzetében:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
A közművelődési intézményekben a korábbi évek gyakorlata és jogszabályi előírások szerint továbbra
is lehetőséget biztosítunk a civil szervezetek, helyi közösségek, egyesületek találkozóira,
bemutatkozására, programjaik megvalósítására. A termeket, helyiségeket szabad kapacitás esetén
térítésmentesen biztosítjuk díjmentes közösségi tevékenységekre a kerület önszerveződő klubjainak,
csoportjainak. Egyéb programok, rendezvények, tanfolyamok esetében ügyeleti díj ellenében van
lehetőség a használatra. Elősegítjük, támogatjuk a kerületben működő énekkarok, amatőr művészeti
együttesek, csoportok bemutatkozását, az együttműködésben megvalósuló programoknál eseti
megbeszélés függvénye bármely irányba a díjtételek nagysága és a szervezési és promóciós feladatok
megosztása. Igény esetén közösségi házak nem csak helyet adnak különféle programoknak, hanem
aktívan közreműködnek a szervezésben is, segítsenek megrendezni családi vagy céges programokat,
összejöveteleket. Kerületi oktatási intézmények részére rendhagyó tanórák, kézműves foglalkozások,
megemlékezések, kreatív foglalkozások megtervezését és lebonyolítását előzetes egyeztetés szerint
végzik.
A kulturális programok, hagyományos rendezvények, tematikus napok, komolyzenei és jazz koncertek,
gyermekeknek szóló és felnőtt színházi előadások, családi matinék, kézműves foglalkozások
rendszeresek. Mindegyik intézmény jól kialakult saját programstruktúrával rendelkezik, sokéves
hagyományok, helyi társadalmi igények alapján indult klubokkal, önszerveződő csoportokkal, körökkel,
egyedi hangulatú rendezvényekkel, és nem utolsó sorban minden közösségi házunkat mindig megújuló
tanfolyam kínálat és kreatív ötletek, kezdeményezések jellemzik.
Ezek részletes felsorolása, leírása, vagyis az erre az évre vonatkozó konkrét tervek bemutatása és a
helyi célkitűzések intézményenként olvashatók.
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2.1 Albertfalvi Közösségi Ház
2.1.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
Küldetés:
– Az Albertfalvi Közösségi Ház Albertfalva közösségének háza.
Célok:
– A pandémia ideje alatt befagyott közösségek újraindítása, működésük segítése.
– A pandémia ideje alatt megszűnt közösségek helyett újak indítása, illetve az újonnan alakuló
közösségek támogatása.
– Az önszerveződő közösségek és a klubélet fejlesztése, a helyi civilszervezetekkel együttműködés, a
helyi társadalom fejlesztése.
– Az albertfalvi hagyományok ápolása, s az új kezdeményezések elindítása, felkarolása, ezzel is segítve
a városrészhez való kötődést az itt élőkben.
– Az Albertfalvi Mustra intimitásának és igényességének erősítése a helyi intézmények, civilszervezetek
és az önkormányzat együttműködésével.
– A közösségi ház új honlapjának beüzemelése és összekötése az intézmény közösségi oldalaival.
– Az Etele Helytörténeti Gyűjtemény anyagának bővítése, digitalizálása, internetes elérés biztosítása.
– Az albertfalvaiak által igényelt rekreációs tevékenységek biztosítása.
Az Albertfalvi Közösségi Ház az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerint művelődési ház, amely nevében a
„közösségi ház” kifejezést használja, amely határozottan arra inspirál bennünket – miután valljuk, hogy
a helyi közművelődést a lokális társadalom, annak hagyományai és Albertfalvára jellemző sajátosságai
határozzák meg alapvetően –, hogy a munkánkat, kulturális és közművelődési tevékenységünket a
helyi közösség szolgálata vezérelje, amelyet a küldetésünkben is megfogalmaztunk.
A 2020-as világjárvány arra kényszerítette intézményünket, hogy szigorú korlátozások között
működjön, illetve az év majd felében zárva legyen. Így közösségeink is csak korlátozottan tudtak
működni, illetve hosszú időszakokra szinte teljesen leállították a tevékenységüket. Szerencsére több
csoport is igyekezett az online térben, ha takaréklángon is, de működni. Azonban ez nem tudta pótolni
az élő közösség „akolmelegét” és összetartó erejét. Így sok közösségünk befagyott, illetve néhány meg
is szűnt. Így különösen fontossá és aktuálissá vált a tavalyi évre megfogalmazott egyik célkitűzésünk,
miszerint, a nagyobb rendezvények mellett, ismét szeretnénk a közösségi ház fundamentumára, azaz
a nálunk működő csoportok, tanfolyamok és önszerveződő közösségek munkájára koncentrálni.
Szakmai támogatást adunk az újra indulásukhoz. Felmérjük a munkájukat, az igényeiket, elvárásaikat
az intézményünkkel szemben, illetve mindazokat az értékeket, amelyeket a helyi társadalom kap tőlük,
s mindezeket figyelembe véve igyekszünk segíteni a tevékenységüket, minél inkább bevonni őket a ház
munkájába, közös rendezvényeket szervezni, inspirálni őket. Hiszen ezeken a közösségeken keresztül
érnek el hozzánk az ún. alulról jövő kezdeményezések, amelyek segítségével valós igényeket tudunk
kielégíteni, illetve ötleteket kapni a továbblépéshez, mind a programkínálat bővítése, mind az új
tanfolyamok, klubok és csoportok indítása terén.
A környezet és a közösségi ház stílusa is arra predesztinál bennünket, hogy igényes és intim hangulatú
programokkal várjuk az érdeklődőket. Lokális nagyrendezvényünk, az Albertfalvi Mustra Újbuda egyik
leghangulatosabb rendezvénye – a közönség visszajelzése alapján –, amelyet nagyrészt meghatároz az
1929-ben épült Tisztviselőtelep miliője, emberléptékű térelrendezése. A helyszínt adó Gyékényes
utcában egyszerre 2-300 fő fér el, így a szórakoztató produkciók mellett lehetőségünk nyílik csendesülős, elgondolkodtató vagy éppen alternatív előadások, koncertek bemutatására is.
2020 végén elkészült közösségi házunk honlapja (akh.ujbuda.hu), amely az eddigi programajánló oldal
(pontmagazin.hu) után nagyobb lehetőséget kínál az online jelenlétünk bővítésére és hangsúlyosabbá
tételére. Ugyanis az online térben való jelenlét napjainkban – s erre a 2020-as kijárási korlátozás és
tilalom is rávilágított – már nem szorítkozhat csak arra, hogy a tanfolyamainkat, rendezvényeinket
népszerűsítjük. S nem csak az esetleges további korlátozások miatt, hanem mert a Z és az alfa generáció
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tagjai számára a valós és a virtuális világ közötti határok nem léteznek, őket megszólítani,
programjainkba bevonni könnyebb, ha online tartalmakat is szolgáltatunk. Januárban a legfrissebb
információkkal (tanfolyamok, közösségek, programok, hírek stb.) töltjük fel önálló honlapunkat,
amelyet összekapcsolunk a közösségi oldalainkkal (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blog.hu
stb.), amelyek között átjárhatóságot biztosítunk. Így lehetőség nyílik arra, hogy ne csak statikus
információkból lehessen értesülni a programjainkról, hanem fotókkal és videókkal illusztráljuk azokat,
illetve közvetlen visszajelzéseket kapjunk célközönségünktől, s a felmerülő kérdéseikre azonnali
válaszokat tudjunk adni.
Az Etele Helytörténeti Gyűjteményben a rendelkezésünkre álló anyagok közül a könyveket
katalogizáltuk, következik a kép és iratanyag rendszerezése és szkennelése. Így reményeink szerint a
gyűjtemény anyaga 2022-re kutatható lesz. 2021-ben elindítjuk az „Újbuda emlékezete” programot,
amely keretében digitálisan elkezdjük gyűjteni a kerület múltjával kapcsolatos fotókat,
dokumentumokat, videókat és személyes visszaemlékezéseket, hiszen az utolsó órákban vagyunk,
amikor még az „offline” nemzedékeket meg tudjuk szólítani, s hozzájuthatunk a „papíralapú”
fényképekhez, videó kazettákhoz, amelyek előbb-utóbb elvesznek és kidobódnak. Ezeket az anyagokat
feltöltjük egy honlapra, amelyen elérhetőek lesznek a nagyközönség számára, illetve bárki feltölthet rá
saját anyagot is.
Természetesen nem csak virtuálisan szólítjuk meg a nagyközönséget, hanem helytörténeti játékokkal
és kalandtúrákkal is próbáljuk elérni a gyerekeket és a családokat. Az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti
Gyűjteménnyel tervezünk közösen elindítani egy bárki által bejárható kalandtúrát Albertfalván,
amelyben a valóságos és a digitális térben is folyik a játék, s az érdeklődők számára feltárul Albertfalva
múltja. Ez a kalandtúra ad számunkra egy alapot, illetve keretet, amelyet a kerület más városrészeire
is adaptálni tudunk az ottani intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködve.

2.1.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek
Az épület felújítása és átalakítása mindenkor az intézmény működését kell, hogy szolgálja. Jelenleg a
legfontosabb terv a nagyteremi hang- és fénytechnika fejlesztése, átalakítása, amely a jelenlegi
állapotában balesetveszélyes és az előadásaink színvonalát nemhogy emelné, hanem nagymértékben
rontja. A hang- és fénytechnika korszerűsítését a nyár folyamán az érdekeltségnövelő pályázat
keretében valósítjuk meg. Szintén a pályázat teszi lehetővé az elektromos rendszer és a riasztó
felújítását is.
Az intézmény homlokzatán a tavalyi csőtörés miatt hatalmas folt éktelenkedik, illetve az elmúlt
évtizedekben kihúzott elektromos vezetékek lógnak mindenfelé. Ha homlokzat szigetelése egyelőre
nem megoldható, szeretnénk a vezetékeket sínbe tenni, és a falat lefesteni, valamint az Etele
Helytörténeti Gyűjtemény ablakára egy spalettát felszerelni, hogy egy egységes és vonzó külsejű
homlokzattal tudja fogadni az intézmény a látogatóit.
Szintén égető probléma a színpad mögötti fal, amelynek a szomszéd telek felé néző oldaláról a vakolat
szinte teljesen hiányzik, kilátszanak a téglák. Szükséges lenne a szigetelése és vakolása, hiszen télen
szinte süt át rajta a hideg, amely nagymértékben megnöveli a nagyteremre eső fűtési költségeket.
Ha minden jól megy, s találunk megfelelő asztalkát, akkor 2021-ben megvalósul az iroda és a
helytörténeti kiállítótér antik, illetve antik jellegű bútorokkal való berendezése. Amellyel nem csak
esztétikusabbá tesszük a belső tereket vagy illeszkedünk Karinthy Frigyes és Csonka János munkásságát
bemutató állandó tárlataink világához, hanem utalunk a régi Albertfalva nagy múltú asztalosiparára, s
tisztelgünk a régi mesterek munkássága előtt.
Az Albertfalvi Közösségi Házban a szakmai munkatársak remekül működnek együtt, illetve jó
csapatszellem alakult ki az intézmény dolgozóinak a körében, amely biztosítja a minőségi
munkavégzést. A közösségi házban két teljes munkaidőben foglalkoztatott, szakirányú egyetemi
végzettségű munkatárs végzi a szakmai munkát. Munkájukat a kft. közművelődési vezetője, műszaki
vezetője, kommunikációs munkatársa és gazdasági munkatársai segítik. Az Albertfalvi Hely- és
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Iskolatörténeti Gyűjtemény szakirányú főiskolai végzettséggel rendelkező munkatársa hetente két
napon ügyeleti feladatokat lát el, illetve alkalmanként közreműködik a nagyobb rendezvények
lebonyolításában is. Egy fő vállalkozási szerződéssel látja el a gondnoki teendőket, a takarítást 2021
januárjától munkaszerződéssel végzi takarítónk. A 2021-ben ha lehetőség nyílik rá, az Etele
Helytörténeti Gyűjtemény megfelelő kezelése (katalogizálás, digitalizálás, fejlesztés) érdekében egy
gyakornok vagy egy részmunkaidős munkatárs lenne szükséges.

2.1.3 Együttműködés, kapcsolatok
Jó kapcsolatot ápolunk a KözPont Újbudai Kulturális Kft. többi intézményeivel szakmai és technikai
támogatást nyújtva egymásnak, ezzel is segítve önmagunk és a többiek munkáját. Intézményünknek
nagy könnyebbség, hogy a kiemelt rendezvények lebonyolításában cégünk más telephelyein dolgozó
munkatársai is besegítenek. Valójában érdemes ebben az évben elgondolkodni olyan programokon,
pályázatokon, vetélkedőkön is, amelyek több telephely közös munkájával kötné össze kerületünk egyes
városrészeit.
Nagyon fontosnak tartjuk a helyi önszerveződő közösségekkel való folyamatos kapcsolattartást és
kommunikációt, amely igaz az albertfalvi oktatási-nevelési intézményekre is. Továbbra is biztosítunk
térítésmentes programokat (néphagyományokat ápoló rendezvények, beavató komolyzenei
koncertek) a helyi iskolák és óvodák részére, akik mindezeket a diákok előadásaival, illetve igen hatásos
„propagandamunkával” hálálják meg, ezzel is erősítve a városrészi összetartozást.
Jó kapcsolat épült ki több helyi vállalkozással is, akik ajándékokkal járulnak hozzá a pályázataink,
vetélkedőink díjainak összeállításához. Emellett szeretnénk felvenni a kapcsolatot még több albertfalvi,
illetve kerületi vállalkozással, céggel is a hathatós támogatás (mecenatúra) reményében.

2.1.4 Tervezett közművelődési tevékenységek
A munkaterv mellékleteiként az Albertfalvi Közösségi Ház közművelődési tevékenységeit a 20/2018.
(VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatási tervekben részletezzük, az 1997. évi CXL.
törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások szerint
csoportosítva.
•

Ismeretterjesztés

Az év elején online előadásokat osztunk meg Facebook oldalunkon az Albertfalvi Keresztény
Társaskörrel együttműködve, hiszen a járványügyi korlátozások idején a nagy múltú Szent Mihály
Akadémia előadásait a közösségi házban vettük/vesszük fel.
Az ősz folyamán egy új előadássorozatot szeretnénk elindítani, amely a fiatalokat célozza meg
rendhagyó történelem órákkal, művészettörténettel.
Természetesen folytatjuk az Etele Helytörténeti Kör összejöveteleit, amelyeken helytörténeti
előadásokat tervezünk, többek között a kerület múltjáról, a kerület kiemelkedő személyiségeiről,
intézményeiről, gyárairól, hagyományairól.
Az ismeretterjesztéshez tartozik a Női Sarok című sorozatunk is, hiszen a beszélgetős esteken
egészségmegőrzésről, gyermeknevelésről, párkapcsolati problémák elemzéséről érdekes előadásokat
hallgathatnak hónapról hónapra az érdeklődők.
•

Kiállítás

A Kályha Galériában – a nyári szünet kivételével – havonta szervezünk egy-egy önálló tárlatot.
Kályha Galéria (kiállítások tervezete)
– március
Szalai Sándor – fotó
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–
–
–
–
–
–
–
–

április
május
június
augusztus
szeptember
október
november
december

Kozma Cecília – fotó
Dévényi Dömötör – fotó
Rácz Rozália – festmény
Balázs Dániel – fotó
Gaylhoffer Janka – akvarell
Kelenvölgyi Festőiskola – csoportos
Baán Katalin – fotó
Csák József – festmény

A kávézóban a hónap alkotója sorozat keretében havonta váltakozva a közösségi házhoz vagy
Albertfalvához valamilyen módon kötődő – elsősorban amatőr – alkotók mutatkozhatnak be egy-egy
kamara kiállítás keretében.
A nagyteremben és az előtérben pedig alkalmanként és igény szerint rendezünk tárlatokat a
közösségeink, az intézményünkkel kapcsolatban álló művészeti közösségek, illetve azok tagjainak a
munkáiból (pl. 60+ Fotókör, Azúr Festőiskola, AKH Fotótanoda, APS Fotóstúdió).
•

Közösségi szolgáltatás

Intézményünkben elsősorban a saját programjainkról adunk tájékoztatást, de természetesen a kerületi
közösségi házak és egyéb művelődési intézmények programjairól is szolgáltatunk információt.
Főbb kommunikációs (információszolgáltató) csatornáink:
– Állandó helyen lévő hirdetési felületek, faliújságokon plakátok (közösségi ház, albertfalvi orvosi
rendelők, óvodák, általános iskolák, Savoya Park, önkormányzati hirdetőtáblák)
– Szórólapok (közösségi ház, óvodák, iskolák, kerületi nagyrendezvények)
– Albertfalvi Közösségi Ház Facebook, Instagram, YouTube és Twitter oldala
– Albertfalvi Közösségi Ház levelezőlistája
– Albertfalvi Közösségi Ház honlapja
– XI. kerület honlapja
– Programajánló honlapok, Facebook oldalak
– Pont magazin, Újbuda újság
– Telefonos, személyes
2021-ben két programajánlót tervezünk nyomdai úton megjelentetni: Albertfalvi Mustra (május),
postaládákban terjesztve, hogy a szabadtéri rendezvényünk híre minél több albertfalvi polgárhoz
közvetlenül is eljusson; Tanfolyamok, klubok programjai (szeptember), elősegítve, hogy a családok
kiválasszák azokat a tanfolyamokat, amelyekre gyermekeiket beírathatják, illetve az őszi
programjainkról olvashatnak előzetes ajánlókat.
Intézményünk területén ingyenes WiFi hozzáférést biztosítunk.
•

Művelődő közösségek

Az évek óta működő közösségeink, rendszeres programjaikkal, kialakult, állandó közreműködőkkel,
résztvevőkkel alkotják intézményünk fundamentumát, amelyre építhetünk, nagyrendezvényeket
szervezhetünk.
Művelődési közösségek, tanfolyamok:
- Ringató – énekes foglalkozás kisgyerekeknek és szüleiknek
- Zengő-bongó – az zenepedagógus oktató várja a kismamákat és a babákat különböző
hangszerekkel, dalokkal és játékokkal
- Zumbini– zenés-táncos baba-mama foglalkozás
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-

Meseváros – drámapedagógiai foglalkozás kisgyermekeknek
Alkoss bátran! – kreatív alkotófoglalkozás gyerekeknek és szüleiknek
Salsa
Cha-cha-cha
Bachata
Társastánc
Örömtánc – tánc, mozgás, öröm, agytorna 50 felettieknek.
Aiki-ken – hagyományos japán kardvívó edzés felnőtt férfiaknak.
Meridián torna
Aerobic
Konditorna – a 60+ program keretében működő torna
Pilates torna – szintén a 60+ program keretében működő torna

Művészeti csoportok:
- AKH Opera- és Dalstúdió
- Gesualdo Kamarakórus
- Újbuda Ezüstkar – kerületi idősekből álló kórus
- Sziluett Táncstúdió – jazzbalett ovis kortól 20 éves korig, a nagyobb lányok rendszeres
résztvevői megyei és országos táncversenyeknek
- Hölgybalett – előképzettség nélkül látogatható klasszikus balett foglalkozás
- Szavak Varázsa Alkotókör – amatőr írók köre irodalmár szakember vezetésével
- Azúr Festőstúdió – képzőművészeti foglalkozás
- 60+ Fotókör – több önálló kiállítást adnak a háznak, illetve Fotótanodát vezetnek, amelyen a
digitális képalkotási technikákkal lehet megismerkedni
- Albertfalvi Kézimunka Kör – népi iparművész vezetésével
Klubok, civil szervezetek:
- Albertfalvi Keresztény Társaskör – Albertfalva közösségi és kulturális életének egyik
meghatározó civil szervezete
- Albertfalvai Társasjáték Klub
- Albertfalvai Polgárok Köre
- Angol Társalgási Klub
- Eszperantó Klub
- Német Társalgási Klub
- Rejtvényfejtők Klubja
- Szeretet Fénye Alapítvány – testi-lelki egészség ápolása
- Etele Helytörténeti Kör – helytörténeti előadások, beszélgetések
- Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub – beszélgetések, közös névnapi ünneplések, életmód
előadások
- Döngicsélő Nyugdíjas Klub – a keresztény értékrend szerint élő nyugdíjasokat várja a klub
•

Rendezvény

Az év elején nagy valószínűséggel még járványügyi korlátozások lesznek, így az online programokra
koncentrálunk (pl. Albertfalva Anno és Szubjektív Albertfalva, amelyek keretében régi albertfalvi
képeket és személyes visszaemlékezéseket osztunk meg, Online Magyar Kultúra Napja, Farsang stb.).
Tavasszal – remélhetőleg már offline – a Magyar Költészet Napját (közös versolvasás) és az „Apu, anyu?
Gyerekek!” családi programot (amelyen visszautazva az időben a szülők gyermekkorának a hangulatát
idézzük fel: retró mese, diavetítés, társasjátékok, régi idők édességei) rendezzük meg.
Nyáron tartjuk a városrész legnagyobb hatású szabadtéri rendezvényét, az Albertfalvi Mustrát, amely
az albertfalviak összetartozásának az ünnepe is, nem véletlenül időzítettük június elejére, a Nemzeti
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Összetartozás Napjához kapcsolódva. Az Albertfalvi Mustra programkínálatát 2021-ben szeretnénk
tovább bővíteni, amennyiben sikerül további támogatást kapnunk. A délutáni sávban jazz, jazz rock,
világ és népzene, illetve mozgásszínházi előadások várják az érdeklődőket. Támogatás esetén
lehetőségünk nyílik rá, hogy élvonalbeli fellépőket (pl. Dresch Quartet, Szulák Andrea, Sebestyén
Márta, Simorág TánCirkusz stb.) hívjunk meg. A kora esti sávban – immáron hagyományosan – a velünk
élő nemzetiségek mutatkoznak be (újbudai nemzetiségi önkormányzatok). Egy nemzetet a népzenéjén,
a néptáncán, valamint az ételein keresztül ismerhetünk meg igazán. Szeretnénk az eddigi amatőr
előadók helyett közismert nemzetiségi tánccsoportot, illetve zenekart felléptetni, valamint
ételkóstolóval is színesíteni a nemzetiségi bemutatót. Két éve fontos kiegészítő programja a Mustrának
az „Albertfalvi Helytörténeti Kalandtúra”, amely keretében az idelátogató vendégek játékos formában
ismerhetik meg a városrészt. 2021-ben ezt már az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjteménnyel
közösen valósítjuk meg.
Júniusban – a gyermektáborok előtt – ráhangolódunk a nyárra a hangulatos komolyzenei esték
sorozattal, majd augusztus végén a Magyar Fotográfia Napját ünnepeljük.
Ősszel rendezzük meg a Magyar Festészet Napját, a XI. kerület Napját, az Albertfalvi Napokat
(középpontban albertfalvi kötődésű, valamint országos hírű előadó- és képzőművészekkel, így 2021ben Jordán Tamás lesz a vendégünk), az Albert Bált és év végén az Albertfalvi Közösségek Karácsonyát.
Népszerű programjaink körébe tartoznak a tematikus rendezvényeink, amelyeken egy-egy országot
vagy régiót mutatunk be (néphagyomány, népzene és néptánc, művészetek, történelem, természeti
szépségek, gasztronómia stb.). 2021-ben az előző évben elmaradt India napot rendezzük majd meg.
2020-ban – a járványügyi korlátozások miatt – a nagy közönséget vonzó kavalkád helyett, egy indiai
hangulatú gyermek sakkversenyt terveztünk, amely közösségi intézmények bezárása miatt végül
elmaradt. 2021 tavaszán pótoljuk a versenyt, amelyen biztatásként videó üzenetet kapnak majd a
gyerekek Visuvanátan Ánand indiai sakk nagymestertől. A nagy érdeklődés miatt, ezután évről-évre
szeretnénk megrendezni a versenyt, amelyen a Divali Kupáért folyik a küzdelem.
1-2 havonta várjuk a kisgyermekes családokat bábelőadásra, élő szereplős színházi előadásokra,
gyermekkoncertekre, illetve negyedévente az adott évszakhoz illeszkedő komplex népművészeti és
néptánc foglalkozásokra, amelyeket egy-egy ünnepkör vagy esemény (pl. májusfa állítás, szüreti
mulatság, Luca napi szokások) köré szervezünk.
A komolyzene az intézményünk történetében a kezdetektől jelen van. Rendszeresen ad koncertet az
itt próbáló Gesualdo Kamarakórus, az AKH Opera- és Dalstúdió, valamint az Újbudai Ezüstkar, de
évente többször szervezünk koncerteket Oravecz György zongoraművésszel, Ludmány Emil
brácsaművésszel, valamint budafoki és kerületi előadóművészekkel is. Esetenként alternatív zenei
produkcióknak is szívesen helyt adunk. Nyár elején – egy év kényszerű kihagyás után – ismét
megrendezzük a Júniusi Komolyzenei Estéket, amelyeken térítésmentesen vehetnek részt az
érdeklődők kórus és hangszeres zenei előadásokon.
•

Tábor

Két szaktábor megvalósítását tervezzük négy turnusban, a nyári időszakban:
– Mese-Varázs-Kuckó: Képességfejlesztő tábor 6-9 éveseknek (személyiségfejlesztés mesékkel,
drámapedagógiai foglalkozások, kézműves foglalkozások, játékos angol nyelvtanulás). A tábort
két turnusban tervezzük elindítani.
– Tulipános tábor: Komplex művészeti napközis tábor 7-12 éves gyerekeknek népi
hangszerekkel, néptánccal, kézműves foglalkozásokkal. A tábort két turnusban tervezzük
elindítani.
–
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•

Származtatott szolgáltatások

Intézményünk rendszeresen helyt ad vásároknak, céges eseményeknek, illetve a helyi társasházak
közgyűléseinek. Az albertfalvi családok is sokszor veszik bérbe termeinket családi és baráti
összejövetelekre, hiszen bizonyos létszám fölött már nem célszerű otthon rendezni egy gyerekzsúrt
vagy nagyobb társasági összejövetelt. Elsősorban születés- és névnapok, keresztelők, esküvők
alkalmából szokták használni termeinket, de igényelnek tőlünk helyiséget civil szervezetek is
közgyűlésre, ünnepi összejövetelekre, valamint művészeti közösségek próbákra. Az ügyeleti díjakból
befolyt bevételeket az alaptevékenységünkre fordítjuk, ezzel is támogatva közösségeinket, azok
alkotómunkáját; valamint ezek a bevételek azt is segítik, hogy a gyermek és művészeti programjainkra
a belépők árát minden család számára megfizethető szinten tudjuk tartani.
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2.2 Gazdagréti Közösségi Ház
2.2.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
A Gazdagréti Közösségi Ház legfontosabb célkitűzése, hogy a már működő állandó és hagyományosnak
mondható eseti rendezvényeken túl új, hiánypótló programokkal színesítse a helyi közösségi életet.
Szeretnénk a lakosságot minél szélesebb körben megszólítani, és olyan korosztályoknak is kulturális
tartalmakat, közösségi programokat, kikapcsolódást biztosítani, akik eddig nem találták meg ezt a
lehetőséget intézményünkben.
2019 decemberében a GKH elnyerte a Családbarát Szolgáltató hely cím Bronz fokozatát. Szeretnénk a
2021-es évben a Szolgáltatóhely ezüst fokozatát elérni. A már bevezetett GKH klubkártya rendszerét
szeretnénk helyi vállalkozásokkal bővíteni, hiszen a rendszer jól működik és kifejezett igény van arra,
hogy nem csak a közösségi házban, hanem több helyszínen is biztosítson a kártya egyedi
kedvezményeket.
2020 év végén elkészült önálló honlapunk, amely tartalommal való feltöltése után 2021-ben már
működhet, szolgálhatja a közösséget és segíthet a promóció mellett a hatékony
információmegosztásban, online tartalmak kereshető megőrzésében is.
2021-től tervezzük az online jegyértékesítés elindítását, melytől azt várjuk, hogy bővítse a látogatóink
körét. Ezzel a rendszerrel a GKH minden olyan kényelmi eszközzel rendelkezni fog, amit a kulturális és
közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatói már elvárnak, és ami a fiatalabb korosztályhoz
tartozók megszólításához szükséges.
Az év folyamán tervezett legfontosabb, hagyományos események:
- Gazdagréti Gyermeknap - 2021. május 29. szombaton, a hagyományoknak megfelelően
tematikus rendezvénnyel, ebben az évben „Kék villogós” nappal.
- Gazdagréti Szentivánéj – 2021. június 26. szombaton kerül megrendezésre a több mint 30 éves
múlttal rendelkező program. Idén inkább családias, leginkább közösséget összekovácsoló
eseményt szeretnénk szervezni.
- Az amfiteátrumi esték rendezvény sorozat 5 éve indult el, azzal a céllal, hogy könnyed esti
kikapcsolódásra invitálja a helyieket egy-egy akusztikus nyári koncert erejéig. A
programsorozat június elejétől egészen augusztus végéig minden csütörtökön este várja az
érdeklődőket. A koncertek által sokkal több ember ismerte meg az intézményt és lett állandó
látogatója. Reméljük, hogy 2021-ben lehetőség lesz a sorozat folytatására.
- Amfiteátrumi mesék sorozatunk ebben az évben is júniustól augusztusig, minden hónap utolsó
keddjén várja a gyerekeket szabadtéri bábszínházi programjára.
A járvány okozta helyzet miatt teljesen újra kellett gondolnunk a GKH működését. A
kultúrafogyasztásban tapasztalható tendenciák már a korábbi években is az online tér felé mozdultak,
de a járvány okozta helyzet gyakorlatilag belekényszerítette az összes intézményt, hogy a
programjaikat az online térbe helyezzék át. Ezért már 2020-ban olyan új online programokat
indítottunk el, amelyeket 2021-ben – függetlenül attól, hogy a vírushelyzet elmúlik vagy marad – meg
kívánunk tartani. Ilyenek például az élő beszélgetések az élet legkülönbözőbb témájában szakértőkkel,
gasztronómiai és kreatív ötletek videón bemutatva. Teljesen új elemként egy rendszeres könyvajánlót
szeretnénk elindítani a kortárs irodalmi élet szereplőit bevonva mind a tervezésbe, mind a
megvalósításba.

20

2.2.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek
Az épület állapota nagyon rossz, bár a használhatóság érdekében a tisztaság és a rendezettség,
dekoráció ezt igyekszik palástolni. Alapozás és szigetelés nincs, a beázás rendszeres, igény lenne több
helyre, több teremre, de sem ráépítés, sem átalakítás nem lehetséges statikailag, mivel az épület
könnyű szerkezete és anyaga ezt nem teszi lehetővé.
A nagyterem festése, parkettájának részleges felújítása megszüntette a balesetveszélyt, de sajnos az
intézmény szerkezeti állapota annyira kritikus, hogy a festés után alig egy hónappal újra repedések
jelentek meg és a festék elkezdett felválni. A frissen felújított parketta több helyen újra púposodik és
a lakkfelület szétrepedezett. 2021-ben sajnos további javítások, karbantartási munkák szükségesek a
megfelelő, használható állapot fenntartásához. A még megmaradt régi radiátorok cseréje is szükséges
a jövőben.
Az intézmény tárgyi, technikai feltételei megfelelnek jogszabályi előírásoknak és az elvárásoknak. A
megfelelő szint megtartása és a rendezvényekhez kapcsolható vizuális élmények növelése érdekében
tervezünk tárgyi eszköz beszerzéseket, berendezésekből pedig elsősorban dekorációs elemeket
évszakokhoz, ünnepekhez kötődően.
A pályázati lehetőségeket az intézmény 2021-ben igyekszik még jobban kihasználni, hogy plusz forrást
teremtsen közösségi programokra és fejlesztésekre. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
keretében fejleszti tovább eszközeit a következő évben.
Az intézmény 2 fő szakmai munkatárssal és 2 fő technikai dolgozóval (gondnok-technikus és takarító)
működik. Munkájukat a kft. közművelődési vezetője, műszaki vezetője, kommunikációs munkatársa és
gazdasági munkatársai segítik. A napi ügyeleti feladatok ellátása és az adminisztratív/információs
feladatok mennyisége miatt 1 fős bővítést terveznénk lehetőség esetén.
2020 decemberében indítottuk el a Gazdagrét újságot, melynek működését úgy tervezzük, hogy
önfenntartó legyen, vagy akár bevételt is termeljen, amelyet az alaptevékenységünk színvonalas
ellátására fordítunk.

2.2.3 Együttműködés, kapcsolatok
A helyi civil szervezetekkel, klubokkal jó az együttműködés, kölcsönösen segítjük egymás
tevékenységét, működését. Az óvodákkal a gyerekszínház sorozat kapcsán alakult ki szoros viszony, és
az oktatási intézmények részére is közvetlenül juttatjuk el az információkat, híreket. A 2021-es évben
a helyi cégekkel való együttműködést tovább kívánjuk erősíteni, amiben nagy segítséget nyújt a
Gazdagrét újság elindulása.
Intézményünk kiemelten fontosnak tartja, hogy odafigyeljen a lakosság, helyi cégek, civil szervezetek
és az oktatási intézmények igényeire, kéréseire, megkereséseire, és lehetőségeihez mérten
megfeleljen az elvárásaiknak.
Az online térbe helyezett programjaink és tanfolyamaink kapcsán, az új kihívásoknak köszönhetően
több olyan együttműködés alakult ki, aminek a jövőben is nagy hasznát vehetjük. Tervezzük a honlapon
és a közösségi oldalainkon a további kapcsolatépítést, kommunikációfejlesztést.
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2.2.4 Tervezett közművelődési tevékenységek
•

Ismeretterjesztés

Az állandó klubok alkalmi ismeretterjesztő rendezvényei mellett egy új állandó program indul Van
közöd hozzá címmel. Ennek az élőben közvetített beszélgetős programnak elsődleges célja a helyiekhez
szólni, közösen kiválasztott aktuális témákról az intézmény Facebook-csatornáján keresztül.
Az állandó programokon túl egyedi eseményeket is szervezünk, mint a bölcsi és ovi börze, mely a
kerületben található lehetőségek körét igyekszik bemutatni azon édesanyáknak, akik épp készülnek a
munka világába visszatérni.
•

Kiállítások

A „Rét” Galériában a hagyományoknak megfelelően a nyitást követően továbbra is minden hónapban
új kiállítást tervezünk. Szeretnénk kifejezetten az ifjúságnak bemutatkozási lehetőséget nyújtani,
továbbá gazdagréti művészeket bemutatni a helyi közönségnek.
•

Közösségi szolgáltatás

Az előtérben folyamatosan használható a közösségi könyvespolc felnőtteknek és gyerekeknek,
vihetnek és hozhatnak könyveket a látogatóink (könyvcsere program). 2020-ban áthelyeztük és
felújítottuk a gyermekeknek kialakított játszósarkot, ahol játékok, könyvek, kisasztalok, székek és
rajzoláshoz szükséges eszközök várják őket, hogy le tudják foglalni magukat, amíg várakoznak.
A megszokott információs csatornáinkon (ház külső hirdető fala, megállító táblák, szórólapok) kívül a
házban nagyképernyős monitoron folyamatosan tájékoztatjuk a látogatókat a programjainkról,
valamint az internetes felületeinken is rendszeresen közzétesszük az aktuális tudnivalókat. A GDPR
szabályoknak megfelelően kezelt havi hírlevélen keresztül is nyújtunk tájékoztatást. Továbbra is
elérhetőek lesznek intézményünkben a kerületi információs újságok is, Újbuda újság, Pont magazin,
valamint a havonta egyszer megjelenő Gazdagrét újság.
•

Művelődő közösségek

Klubok:
- Világjárók Klubja
- „Az Élet Beszéde” Bibliakör
- Fotó- És Videó Szerkesztő Klub
- Mozigépész Filmklub
- „Az Élet Szép…” Nyugdíjas Klub
- Gazdagréti „Őszikék” Nyugdíjas Klub
- Kártya Klub
- Nyugdíjas Angol Társalgási Klub
- Sakk Klub
- Gazdagréti Nyugdíjasok Szabadidő Klubja
- Bridzs Klub
- Meridián torna
- Logikai Játék Klub
- Ölelő Anyakör
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Tanfolyamok:
- Angol Nyelvtanfolyam
- Táltos Dob
- Szivárvány Táncszínház
- Hangszervarázs Zenetanoda
- Rock And Magic SE
- Happy Dance
- Klasszikus Balettiskola
- Hip-Hop
- Ringató
- Kerekítő Bábos Torna
- Mese Maci
- Zumba 60+
- Pilates 60+
- Gerinc torna
- Ízületi torna
- Aikido
- Kenpo
- Piloxing
- Alakformáló torna
- Tartásjavító torna
- Loveyourbelly torna
- Örömfestészet
•

Rendezvények

-

VARÁZSSZŐNYEG MESE VASÁRNAP - minden hónap 2. vasárnapján kifejezetten gyerekeknek
szóló családi délelőtt, bábszínházzal/színházzal.
OPERETT ÉS ZENÉS SZÍNHÁZ - minden hónap utolsó szombatján kifejezetten felnőtteknek és
időseknek szóló zenés színházi esték.
MUZSIKA HANGJA - Egy évben 4 alkalommal ifjúsági komolyzenei program a Magyar
Filharmonikusok előadásában.
AMFITEATRUMI ESTÉK – a nyári hónapokban csütörtök esténként ingyenes akusztikus zenei
rendezvény sorozat a Közösségi Ház előtti kis színpadon.
AMFITEÁTRUMI MESÉK – a nyári hónapok utolsó keddjén ingyenes bábszínházi sorozat a
Közösségi Ház előtti kis színpadon.
KREATÍV MŰHELY - minden hónap 2. vasárnapján - saját használati tárgyak készítésének
tanítása, minden alkalommal más-más használati tárgyra fókuszálva.
CSINÁLD MAGAD DIY – havonta 1x online közös kézműves foglalkozás helyi családokkal.
ÓVODÁS BÉRLETES ELŐADÁSOK - február, május, november - óvodásoknak szervezett
programsorozat csoportos részvétellel, mesejátékokkal, koncertekkel.
DIGITÁLIS KLUB - minden hónap utolsó vasárnapján kifejezetten időseknek tartott
segítségnyújtás a digitális világban való eligazodáshoz.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA - január 22. – online egy gazdagréti zászló készítésére invitáljuk a
helyieket, a győztes pályaművet elkészíttetjük, ami egy évig fogja díszíteni az intézményt.
VALENTIN-NAP – február 14. - Szív küldi posta, online közösségi program.
OVI ÉS SULI BÖRZE – március –a szülőknek nehéz feladat a megfelelő intézményt kiválasztani,
ezért online nyújtunk segítséget ebben.
HÚSVÉTI TOJÁSVADÁSZAT – április 1. - a játék lényege, hogy a gyerekek egy térképpel a
kezükben felfedezzék a lakótelepet. Betérve egy-egy boltba húsvéti kérdésekre adott jó
válaszokért cserébe egy-egy meglepetést kapnak az adott vállalkozástól. Így a program végére

-
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-

a gyerekek megrakott kis kosárkákkal és egy közös szabadtéri programmal gazdagabban
térhetnek haza.
NYUGDÍJAS HÚSVÉT - április 8. - hagyomány, hogy a húsvétot közösen ünneplik a klubok,
melyhez az intézmény a programot biztosítja és egy jó ebédre is meghívja az időseit, melyet
közösen főzünk – nyitás esetén.
MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA - április 11. - Interaktív programot hirdetünk, melyhez bárki
csatlakozhat kedvenc magyar versével.
STREETBALL MINIBAJNOSÁG - április
MÉZES MAJÁLIS – május 1. - Ünnepi mulatság természetvédelmi témával.
GAZDAGRÉTI GYEREKNAP ÉS TAPPANCSFAL AVATÓ - május 29. - a hagyományoknak
megfelelően tematikus rendezvénnyel várjuk a helyi gyerekeket és családjaikat. Ebben az
évben „Kék villogós” eseményen szórakozhatnak majd a csemeték. Ebben az évben is
felavatjuk a tappancsfalat az újszülöttek láblenyomataival.
E-SPORT MINIBAJNOKSÁG - május
GAZDAGRÉTI SZENTIVÁNÉJ – június 26. - A közösségi kapcsolatokra épülő rendezvény
legfontosabb eleme a közösségi szalonnasütés lesz egy hatalmas tűztér körül.
JUNIOR KI MIT TUD – április, május - Idén 3. alkalommal kerül megrendezésre az Újbudai Junior
Ki Mit Tud a kerületben élő és/vagy tanuló 6-20 éves fiatalok részére előadó- és
alkotóművészeti kategóriákban. A tehetségkutatót neves szakmai zsűri fogja értékelni és
kategóriáknak megfelelő ajándékok/elismerések várják a legeredményesebbeket.
GKH NAP – szeptember 4. - Tanfolyami és programajánló nyílt nap.
IDŐSEK VILÁGNAPJA – október - A jeles nap alkalmából köszöntjük az időseket.
ZENE VILÁGNAPJA – október - Interaktív közösségi program.
MAGYAR FESTÉSZET NAPJA – október 18. - A jeles napot interaktív programmal tesszük még
színesebbé. A lakótelep különböző helyein elhelyezett festővásznakra várjuk a vállalkozó kedvű
emberek alkotásait.
CSOKIT VAGY CSALUNK – október 31. – Halloween napi program a gyerekeknek.
MIKULÁS POSTA – november 15. - december 2. – Az intézménybe a „Mikulás” elhozza a
postaládáját, melybe a gyerekek rajzait/leveleit várjuk. A szülők egy-két gondolata segítségével
minden gyermeknek megérkezik a „Mikulás” bácsi válaszlevele december 5-én.
CIVIL KARÁCSONY – helyi közösségekkel, kvízjátékkal és tombolával ünneplünk.
60+ KARÁCSONY – az önkormányzattal közös szervezésben.
ADVENTI VÁSÁR – első ízben tervezzük, külső helyszínen.

•

Tábor

-

-

-

-

-

Saját tábor szervezését nem tervezzük. Továbbra is fogadunk be táborokat, a nyári időszakban 2 tábor
helyszínéül fog szolgálni az intézmény.
•

Származtatott szolgáltatások

Az intézmény a szabad kapacitásait kihasználva segít a szervezésben és helyszínt biztosít megegyezés
szerint családi rendezvényeknek, magánrendezvényeknek, születésnapoknak. Biztosítunk lehetőséget
külső szervezésű tanfolyamoknak, társasházi közgyűléseknek, állásinterjúknak, koncerteknek.
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2.3 Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár
2.3.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
A Kelenvölgyi Közösségi Ház 2021-ben is elsődleges feladatának tekinti, hogy a helyi társadalom
kulturális igényeit felmérje, – a lehetőségekhez képest – alakítsa és kielégítse. Különösen fontos ez egy
olyan zárt, lokálpatrióta közösség esetén, mint a kelenvölgyi, továbbá nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a környező városrészekben (Albertfalva, Őrmező, Rózsavölgy) működik hasonló jellegű közösségi
ház. Ennek megfelelően intézményünk a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a hagyományok
ápolására, de természetesen emellett igyekszik új programokkal, tanfolyamokkal is színesíteni a
kínálatot.
Kihasználva a ház által predesztinált lehetőséget (a Kelenvölgyi Közösségi Ház épülete eredetileg
mozinak épült 1926-ban, majd évtizedekig itt működött a Kelen mozi, amíg egy átalakítás után megnyílt
a közösségi ház) folytatni fogjuk az 2019-ben NKA pályázati forrás segítségével, sikerrel elindított és
2020-ban is megtartott filmklubot, a Doku 2019 és Doku 2020 néven futó sorozatot, melyeken a
levetített dokumentumfilmek után a meghívott alkotókkal, rendezőkkel beszélgetett szakértőnk.
Ezúttal szakmai partnerünk nyújtott be pályázatot, aminek felhasználásával közösen valósítjuk meg az
erre az évre szóló ez irányú tervünket, nevezetesen, hogy a már meglévő törzsközönségünk megtartása
mellett minél több iskoláskorú gyereket, fiatalt is megnyerjünk a klub számára, miként tettük azt 2020ban is, amikor sikeresen tartottunk nekik filmes napközis nyári tábort.
Fontos a közönség által kedvelt, mindig nagyon várt nagyobb, minden korosztályt megmozgató
rendezvények megtartása, izgalmas új elemekkel való frissítése, fejlesztése, kibővítése. Ennek
jegyében továbbra is megrendezzük a Kelenvölgyi Művészeti Napokat, melyet tavaly kénytelenek
voltunk lemondani a pandémia miatt. 2018 óta a rendezvényt novemberre tervezzük, így a programok
kapcsolódnak a Kerület Napjához. A decemberi ünnepekhez kötődő előadások, foglalkozások az
eddigiekhez hasonlóan megrendezésre kerülnek.
Egyik legjelentősebb rendezvényünket, a környéken lakók fontos közösségi programját, az Ezerjó
Fesztivált idén kicsit felfrissítve, minél vonzóbb fellépőkkel, meglepetés játékokkal készülünk
megvalósítani a kelenvölgyi szőlőtermesztésre emlékezve és az őszi szüret tiszteletére.
A ház arculatának továbbra is fontos eleme lesz a komolyzene és a bábos programok, illetve a
drámapedagógiai eszközökkel való nevelés támogatása. A klasszikus zene iránt érdeklődők számára a
2021-es évben is különböző koncertsorozatokkal készülünk. Felújítani tervezzük a Muzsikus Szalont
Czettner Vera és Várnagy Mihály vezetésével, melyet a művésznő elhúzódó betegsége miatt
kénytelenek voltunk szüneteltetni, folytatódnak Oravecz György zongorakoncertjei és a méltán komoly
törzsközönséggel bíró Jazz estek, de tervezünk kóruskoncertet is. Ebben az évben is szeretnénk
megrendezni, immáron 16. alkalommal, a Kelenvölgyi Bábjátékos Találkozót és a szintén
bábjátékosoknak szóló Iciri-piciri művészeti napközis tábort, mely 2021-ban nyolcadik alkalommal kerül
majd megrendezésre. A napközistábor-kínálatot ebben az évben is megtartva a Gévay Csilla által
vezetett Kicsi a bors tábort is megszervezzük. Mindkét program esetében komoly szerep jut a
drámapedagógia eszköztárának, illetve az önismeretfejlesztésnek. Harmadik nyári táborunk a három
éve nagy sikerrel elindított Japán tábor távolkeleti ország kultúráját igyekszik közelebb hozni a
gyerekekhez. A tavaly első ízben megtartott filmes tábort is tervezzük folytatni.
A Kelenvölgyi Közösségi Ház továbbra is helyszínt biztosít az Autómodell-gyűjtők számára, hogy
havonta egyszer klubdélután keretében összejöjjenek, és évente több alkalommal biztosítunk helyszínt
az általuk szervezett Autómodell Börzének is. Ennek már komoly hagyománya van, igazi közösségi
program.

25

Sikeres volt az a kezdeményezésünk, hogy 2019-ben az Egy falat Kelenvölgy elnevezésű programunkat
összevontuk a Tavaszköszöntő családi nappal, amit ebben az évben Húsvét környékén fogunk
megrendezni – a járványügyi korlátozások feloldása függvényében keresve majd meg az ideális
időpontot. A Játék világnapját az itt élő családok által nagyon kedvelt és várt Kelenvölgyi Gyereknap
keretén belül ünnepeljük meg.
A közösségi háznak sajnos nincs külön kiállítóterme, a többfunkciós nagytermet használjuk erre a célra
is, így a kiállítások terén elég szűk a mozgásterünk. Alapvetően a helyi amatőr festők munkáit mutatjuk
be, illetve ismeretterjesztő tárlatokat rendezünk. A 2021-es évben folytatjuk azt a sorozatot, melyen
magyar értékeket mutatunk be fotókon, a legkülönfélébb területekről, a csodás magyar tájaktól kezdve
a hungarikumokig. Ez a sorozat a vizuális élmény mellett ismeretterjesztő küldetést is ellát.
Fontosnak tartjuk, hogy a magyar mellett idegen kultúrák értékeit is közelebb hozzuk a látogatókhoz.
A Japán-Magyar Baráti Társasággal együttműködve tervezzük egy Japán nap megszervezését, melyen
a felkelő nap országának távoli, egzotikus kultúrájából igyekszünk ízelítőt adni.
Elsősorban a Kelenvölgybe nemrég költözött, fiatalabb, modern életszemléletre nyitottabbak
megnyerése céljából tervezünk elindítani egy egészséges életmóddal, reformtáplálkozással foglalkozó
klubot.
A látogatói bázis szélesítését célozza meg egy olyan élőzenés rock klub elindítása, mely terveink szerint
azt a nehezebben megszólítható korosztályt éri majd el, akiket eddig nem sikerült a közösségi életbe
bevonni, az intézmény kulturális programjainak rendszeres látogatójává tenni.
A járványhelyzet ráirányította a figyelmet a közönséggel való online kapcsolattartás fontosságára,
melyre az elkövetkezendőkben is hangsúlyt fogunk fektetni.
A külön épületben működő, de szervezetileg hozzánk tartozó könyvtár a mindennapi megszokott
működése mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a helyi általános iskolával
együttműködve minél több gyerekkel szerettesse meg az olvasást.

2.3.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek
Alapvetően egy 92 éves, régi építésű házban folyamatosan szükség van felújításokra, javításokra. Az
előző néhány évben napirenden voltak a közösségi ház átépítésére vonatkozó tervek, ami miatt az
épületen csak a legszükségesebb javítási, karbantartási munkákat végeztük el, az intézmény
mindennapi működését biztosítva. Mivel a tervek megvalósulásának időpontja bizonytalan, szükséges
napirendre venni néhány halaszthatatlanná vált felújítási munkát: a tető nagyon rossza állapotban van,
az utcafront felőli fal vizes, salétromos, a vakolat mállik le, a vízvezetékek és főleg a csatorna kritikus
állapotú, a mellékhelyiségek ezért kellemetlen szagúak, az egykori öltöző csak raktárként használható,
a használhatatlan vizesblokk lezárásával.
A ház szakmai munkához, rendezvényekhez és tanfolyamokhoz elvárt technikai felszereltsége
alapvetően megfelelő, de hang- és fénytechnikai fejlesztésre folyamatosan kell költeni, hogy a korral
haladni tudjunk, a színvonalat biztosíthassuk. Kelenvölgy egy jómódú, kertvárosi környezet, olyan
lakókkal, akiknek a megszólítása és kiszolgálása, közművelődési szolgáltatásokkal való ellátása nehéz
feladat ilyen létesítményi feltételekkel, ezért igyekszünk megtalálni azokat a kulturális tartalmakat és
rendezvény-, illetve tanfolyamtípusokat, ahol ezek a körülmények nem jelentenek akkora akadályt.
A Kelenvölgyi Közösségi Ház az alapfeladatok ellátásához megfelelő képesítésű szakemberekkel és
technikai személyzettel rendelkezik. A szakmai referens és a kulturális szervező szakirányú felsőfokú
végzettséggel rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Munkájukat a közművelődési vezető
irányítja szakmailag, és egy gondnok-technikus és egy takarító segíti a cég műszaki vezetője felügyelete
mellett.
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A Kelenvölgyi Könyvtárban egy fő segédkönyvtáros végzettségű munkatárs végzi a szakmai feladatokat
és a közösségi ház technikai személyzete adja a műszaki támogatást, illetve a takarítást.

2.3.3 Együttműködés, kapcsolatok
Közösségi házunknak a kelenvölgyi és az újbudai intézményekkel, szervezetekkel a legszorosabb az
együttműködése, amit szeretnénk tovább erősíteni, kitüntetetten a marketing, egymás programjainak
népszerűsítése terén. A helyi intézmények, szervezetek közül a Kelenvölgyi iskolával, Kelenvölgyi
óvodával, Kelenvölgyi Polgárok Körével, Német Önkormányzattal, Cigány Önkormányzattal,
ClubNetCet Egyesülettel, Kelenvölgyi Polgári Szalonnal évek óta jó kapcsolatot ápolunk, és törekszünk
arra, hogy más partnerekkel is hasznos együttműködést alakítsunk ki. Több program kapcsán is
együttműködünk a Műszaki Tanulmánytárral. A többi újbudai városrészben működő közművelődési
intézménnyel a cégen belül rendszeresen találkozunk, egyeztetünk rendezvényeinkről, segítjük
egymást szakmailag.

2.3.4 Tervezett közművelődési tevékenységek
•

Ismeretterjesztés

Kelenvölgyi Kertbarát Kör - A 2007-ben alakult közösség célja, hogy Kelenvölgy és környéke kertbarátait
összefogva a korszerű kertépítés, gondozás, ápolás, a szőlő és gyümölcstermesztés, feldolgozás, kerti
növénytermesztés, növényvédelem gyakorlati módszereit mutassa be. Tapasztalatcseréket, szakmai
tanulmányutakat szerveznek, közreműködnek a közterületi növényzet állapotának javításában.
Helytörténeti előadások - Sturdik Miklós helytörténész sokéves kutatása alatt felhalmozódott ismeret
és dokumentumanyaga nemcsak Kelenvölgy, hanem annak környezete, egész Újbuda múltjába is
bepillantást enged. Az általában vetítéssel egybekötött előadások után beszélgetésre, kérdések
feltevésére is lehetőség van.
Filmklub - Kinyó Ferenczy Tamás filmrendező vezetésével a magyar dokumentumfilmgyártás jeles
alkotásaival ismerkednek meg a résztvevők, elemezve azokat tartalmi és filmes szempontok alapján is.
A filmkészítés alapvető fogásairól is hallhatnak érdekes információkat a látogatók az egy-egy
beszélgetés erejéig meghívott alkotóktól, rendezőktől.
•

Kiállítás

A többfunkciós nagyterem elsősorban amatőr képzőművészek munkáinak bemutatására alkalmas,
hiszen a képek őrzése, védelme csak korlátozottan biztosított. Rendszeresen tartunk fotókiállításokat
is, amelyek műfajukból adódóan kevésbé érzékenyek erre a problémára, például bemutatjuk a magyar
hungarikumokat vagy egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan választunk témát.
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Szeptember
Október
November
December

Tövissi József – festmény (virtuális tárlat)
Hungarikumok – Magyar operett – fotó (virtuális tárlat)
Arany Gusztáv – festmény
Halpert Mária - festmény
Tóth István - fotókiállítás
Kelenvölgyi Festőiskola csoportos kiállítása
Molnár Edit –festmény
Magyar borvidékek - Ezerjó Fesztiválhoz kapcsolódó kiállítás
Götze Judit - tűzzománc
Kelenvölgyi Festőiskola évzáró tárlata
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•

Közösségi szolgáltatás

A közösségi ház fontos feladata, hogy a vonzáskörzetébe tartozóknak információt szolgáltasson.
Elsősorban kerületünk kulturális életével kapcsolatban végezzük ezt a tevékenységet, de egyéb
ügyekben is igyekszünk felvilágosítást adni a hozzánk fordulóknak. Természetesen a saját programok
promóciója mellett megtalálhatóak nálunk a testvérintézményeink plakátjai, szórólapjai, miként a Pont
magazin, az Újbuda újság és a kiadása esetén a hagyományos helyi hírújság, a Rikkancs is.
Előzetes egyeztetés utáni ingyenes jogi tanácsadás is rendelkezésére áll az érdeklődőknek
intézményünkben, bővítve szolgáltatásaink körét. A helyi képviselők fogadóórái vagy az önkormányzat
által tartott tájékoztatók, lakossági fórumok helyszíneként is próbálunk megfelelni a jövőben is.
Az információs tevékenységben fontos szerepet tölt be a könyvtár, ahol a kerületi sajtótermékek és
információs kiadványok mellett tematikus lapokat is megtalálnak a látogatók.
•

Művelődő közösségek

Kelenvölgyi Kártya Klub - a klub tipikus példája annak, hogy némi szakmai háttérmunkával, rásegítéssel
a helyi közösség képes aktívan, önszerveződő módon közreműködni olyan projektek
megvalósításában, melyek találkoznak a saját igényeikkel. A heti egy klubnapokon az ulti és a snapszli
az alap, de tervezzük bővíteni a repertoárt, például römivel vagy briddzsel.
Horgász Klub - az egyesületnek a Kelenvölgyben található Kék tó horgászai a tagjai. A házban hetente
egyszer találkoznak, horgászattal, természetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, aktuális témákat
tárgyalva meg. Az egyesület évek óta aktívan részt vesz a közösségi ház által szervezett gyereknap
lebonyolításában.
Autómodell-gyűjtők Klubja - az egyik legrégebbi itt működő klub. Havonta egyszer tartanak klubnapot,
évente 4-5 alkalommal rendezünk velük autómodell-börzét. Aktívan közreműködnek a gyereknapon,
és a modellekkel, autózással kapcsolatos kiállítások szervezésében.
Nyugdíjas Klub - a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének Nyugdíjas Bizottsága évek óra rendszeres
látogatónk, a tagokból alakult klub havonta egy alkalommal tart foglalkozást a házban.
Kelenvölgyi Festőiskola - 1998-ban azzal a szándékkal jött létre a kör, hogy a rajzolás, festés iránt
érdeklődő, magukban tehetséget érzők kortól, nemtől, előképzettségtől függetlenül
csatlakozhassanak, fejleszthessék tudásukat. Céljuk továbbá a Kelenvölgyben és környékén élő,
festészetet kedvelők összefogása, képzőművészeti oktatása. Kelenvölgyben minden évben kétszer
biztosítunk nekik lehetőséget a bemutatkozásra, de természetesen más helyszíneken is rendszeresen
kiállítanak.
Gerincjóga - csoportos mozgásterápia, melynek célja a fizikai test és az idegrendszer egészségének
helyreállítása biztonságos, az anatómiai alapmozgásokra épülő gyakorlatsorokkal.
Hatha jóga - a test erősebb, rugalmasabb lesz, kedvezően befolyásolja az anyagcserét, serkenti a
vérkeringést, helyreállítja a hormonháztartást, segít megszabadulni a túlsúlytól.
Kerekítő - népi eredetű ölbeli játékok szerdai napokon.
Klasszikus Balett - 2007 óta képességfejlesztéssel, táncelőkészítő gimnasztikával nyújt táncos élményt
a gyerekeknek. A klasszikus balett elsajátítása táncpedagógus vezetésével, hetente egy alkalommal,
korosztályos csoportban történik.
Horgoló kör - 2016 tavaszán a kézimunka iránt érdeklődők számára alakult meg a Horgoló Kör, mely a
kezdetektől népszerű lett a helyiek körében.
Drámapedagógia - a Hajduné Lovas Zsuzsa báb- és drámapedagógus által vezetett foglalkozások
fejlesztik a gyerekek önkifejező készségét, kommunikációját, segítik a közösségbe való
beilleszkedésüket, a fejlesztő módszert alkalmazva önbizalmat adva nekik.
Érlelő foglalkozás - a foglalkozásokon felmérhető a gyerekek iskolaérettségi foka, illetve nem megfelelő
szint esetén speciális foglalkozások alkalmazásával fejleszthetőek képességeik.
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Pilates - a 60+ programok keretében hetente egy alkalommal kerül megrendezésre, fontos mozgási
lehetőséget és közösségi tevékenységet kínálva a szenior korosztálynak.
Hangfürdő – gongmeditáció – a gong, az óceándob, a tibeti tál és a tingsha hangja összhangba hozza
saját rezgéseinket az univerzum rezgéseivel. Ez által alkalmas a stressz kezelésére, a mindennapi
rohanás utáni relaxációra.
•

Rendezvény

Rendezvényeink sokfélék, változatosak, struktúrájuk a közönség igényei, a helyi hagyományok és
folyamatos megújulás szellemében tervezett.
Ethno Sanzon koncert - a Magyar Kultúra Napja alkalmából ezúttal a rendkívül sokszínű világzenét
játszó együttes koncertjén a magyar alapok keverednek venezuelai keringővel, francia gyerekdallal,
swinges yiddis zenével, átritmizált olasz népdallal és sok minden mással (a járványhelyzet miatt online
kerül megrendezésre)
Farsangolás – online kézműves foglalkozás, álarckészítés
Garázsvásár (6 alkalom) - lehetőséget biztosítunk az otthon már szükségtelenné vált tárgyak eladására,
cseréjére
Tavaszébresztő családi nap - játékos, vidám délelőtt gyerekeknek és szülőknek a környezettudatosság
jegyében (a járványügyi korlátozásoktól függően kerül megrendezésre)
Babusgató - bábjátékos, kézműves program, melyen drámapedagógiai eszközök segítségével
dolgoznak fel egy-egy irodalmi alkotást
Autómodell börze (4 alkalom) - közös rendezvény az Autómodell-gyűjtők klubjával, melyen az
autómodellezéssel kapcsolatos dolgokat lehet beszerezni
Filmvetítés ’56 tiszteletére - a forradalom tiszteletére tartott vetítés, utána beszélgetés a rendezővel
Rajzfilmünnep - közösségi házunk évek óta csatlakozik az országos rendezvényhez, melyen klasszikus
és modern rajzfilmeket vetítünk a gyerekeknek
Jazz Estek - klasszikus jazz Bathó Lajossal és barátaival
Idősek Karácsonya - a Kelenvölgyi Polgárok Körével és az önkormányzattal közösen évek óta köszöntjük
a helyi időseket, kis műsorral, ajándékkal kedveskedve nekik
Oviszínház (3 alkalom) – ebben az évben csak ősszel tervezünk előadásokat bérletes formában a helyi
óvodásoknak
Elöltöltős fegyverbörze (4 alkalom) - kiállítás és börze, melyen az engedély nélkül tartható történelmi
pisztolyok és puskák gyűjtőit várjuk, a témához illő kiegészítő programokkal is
Kelenvölgyi Gyereknap - hagyományosan igyekszünk egy gondtalan, vidám napot szerezni a
gyerekeknek előadással, bohóccal, játékokkal, ajándékokkal
Szüreti Svábbál - hagyományos közös rendezvény Újbuda Német Önkormányzatával
Ezerjó Fesztivál - a rendezvény fő témája természetesen a szüret és a bor, a nap folyamán lesznek
koncertek, gyermekszínházi előadás, vetélkedők, szüreti felvonulás huszárokkal, kézműves vásár, soksok játék és az elmaradhatatlan boros étkek főzőversenye
Költészet Napja - irodalmi foglalkozással ünnepeljük meg a könyvtárban, illetve a korlátozások miatt az
online felületeinken
Gyerekszínházi előadások - az óvodás bérlet előadásai mellett nyilvánosan meghirdetett, hétvégére
szervezett matiné színház a gyerekeknek, amelyre a helyi családokat várjuk
Emléktábla koszorúzás - a közösségi ház falán elhelyezett II. világháborús emléktábla megkoszorúzása,
megemlékezve az itt élt hősökről
Komolyzenei koncert – a klasszikus műfaj iránt fogékony közönség igényei szerint
Ethno Sanzon koncert - népzenei és világzenei alapokon nyugvó zenét játszó együttes, amely visszatérő
vendége a Kelenvölgyi Művészeti Napoknak
Japán nap - célunk a távoli, egzotikus ország kultúrájának közelebb hozása, bemutatása,
megismertetése több művészeti ágban és hétköznapi vonatkozásban is
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Színházi előadások – felnőtteknek szóló színházi előadások több műfajban (versszínház, zenés
előadások, kamaradarabok)
Adventi játszóház - a karácsonyi ünnepek előtti gyerekprogram, kézműves foglalkozás, ajándékkészítés
és játék
Könyvtári órák - Ismerkedés a könyvtárral játékos formában a kelenvölgyi óvodás és iskolás csoportok
részére, havonta egy alkalommal
Kelenvölgyi olvasóklub - a könyvtárban tartott rendezvény, évente több alkalommal
•

Tábor

Saját szervezésű táboraink sokéves hagyománnyal rendelkeznek, a visszatérő résztvevők és a szülői
visszajelzések alapján folyamatosan fejlődnek. Ebben az évben négy tábor megtartását tervezzük:
Iciri-piciri művészeti napközis tábor - drámapedagógiai és bábjátékos tábor Hajdúné Lovas Zsuzsanna
bábpedagógus vezetésével
Japán csodái napközis tábor - ismerkedés a japán kultúrával, művészettel, hagyományokkal és
önvédelmi sportokkal
Kicsi a bors önismereti napközis tábor - drámapedagógiai, önismereti tábor Gévay Csilla vezetésével
Filmes tábor - ismerkedés a filmkészítés alapjaival Kinyó Ferenczy Tamás dokumentumfilm rendező,
producer vezetésével
•

Származtatott szolgáltatások

A közösségi ház ideális helyszín lehet céges rendezvények, továbbképzések, garázsvásárok, egyéb
vásárok, illetve családi ünnepek számára is. A 2021. évben céges továbbképzések fogadására, családi
rendezvények és havi rendszerességgel vásárok megtartására készülünk, a születésnapi vagy egyéb
közösségi programok szervezésében is segítséget nyújtunk kérés esetén.
Változatlanul tovább működik az udvarban a rendszeres Őstermelői Piac, amely a környékbeli
őstermelőknek és vásárlóiknak biztosít hetente egy alkalommal teret.
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2.4 Őrmezei Közösségi Ház
2.4.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
Jövőkép:
Az Őrmezei Közösségi Ház hosszú távon Őrmező meghatározó és elismert intézménye kíván lenni.
Olyan nyitott szemléletű ház, mely a helyi közösségépítés bázisa, a közvetlen környezetét összefogni
képes kulturális színtér és szervezet, széles igényeket kiszolgáló, a helyi közönséget vonzó kulturális és
közösségi programokkal. Ezt a pozícióját minőségi szakmai szolgáltatásaival, innovatív szakmai
csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos terek kialakításával,
és az elavult, esetleg megkopott design megújításával tudja elérni az intézmény.
A 2020-as esztendő egyértelműen a változások és a kihívások éve volt a koronavírus-járvány első és
második hulláma miatt. A klasszikus működés több hónapos szüneteltetése és a közösségi lét átmeneti
bizonytalansága nehéz helyzetek sorát hozta. Az intézmény szakmai gárdája is jelentősen megújult
közben. Az új szakmai referens a ház tevékenységének és a kerületrész társadalmi és földrajzi
közegének megismerése után friss szemlélettel és nagy lendülettel dolgozott a közművelődési munka
folytatásán és a működtetési feladatok zökkenőmentes szervezésén és ellátásán. A kísérleti jellegű új
projektek, amelyeket a járványügyi helyzet hozott, részben folytatódnak ebben az évben is, hiszen a
nyitás időpontja még bizonytalan, így a szabadtéri, illetve hibrid (online-offline) megoldások a 2021-es
év első félévét is várhatóan meghatározzák.
2021-ben folytatni szeretnénk több új kezdeményezésünket, illetve azok továbbgondolt verzióját a
szabadtéri közösségi és kulturális akciók szervezése terén: Babaholmi börze, Fürge Talpak Ugróiskola,
„Viruljon a balkon és az előkert” kertszépítő pályázat, Adventi Lépcsőházi Kalendárium. Ezek mellett
egy napos szabadtéri kiállítások, flashmobok szervezését tervezzük a jeles napokhoz kötve, továbbá az
Őrmezei Közösségi Fesztivál hagyományának megteremtését (május második szombatján) az
önkormányzattal és az Urbact Come In programmal közösen.
Az online felületünk, vagyis a közösségi médiában használt oldalunk a kommunikáció és a
kultúraközvetítés helye lett a pandémiás időszakban. 2021 első negyedévében várható, hogy a
honlapunk is elkészül végre, amely újabb lehetőségeket nyújt majd a kapcsolattartásra a
közösségeinkkel, közönségünkkel, látogatóinkkal. Online tartalmaink készítésekor törekedünk
továbbra is az érdekes témákat előhozó, tematikus sorozatokra is. Nagy sikert aratott, ezért folytatódik
a heti Mesekuckó Katival és az Ismerős Extra sorozat, melyben hónapról hónapra Őrmezőhöz köthető
érdekes személyiségekkel beszélgetünk. Házunk táján címmel januárban indul közösségi oldalunkon
egy sorozat, amelyben foglalkozásvezetőiket bemutató beszélgetéseinket heti rendszerességgel
követhetik, amíg meg nem nyithatunk.
A ház programstruktúrájának formálódása az őrmezei lakótelepen végbemenő demográfiai
átrendeződésre reagálva alakul. A beköltöző családok megszólítását célozzuk meg a kifejezetten
kisgyermekes, illetve csecsemőkori programokkal, és a szabadtéri eseményeken is több nekik szóló,
családi aktivitást tervezünk. Folytatódnak a Ringató és Kerekítő foglalkozások, a Babamasszázs
tanfolyam, és a Zumbini babás–mamás, zenés, táncos foglalkozásokat is szeretnénk 2021 februártól
elindítani. Így a hét minden napjára választhatnak a mamák nekik szóló programkínálatból.
2020 októberében lakossági kezdeményezésre indult el a Babaholmi börze, ennek folytatását
tervezzük 2021-ben is szabadtéren, az őrmezei piac területén (alternatíva az ŐKH nagyterme rossz idő
esetén). Az Anya-kapocs kezdeményezését szeretnénk 2021 februártól befogadni, mely a csecsemőés kisgyermekkori gyermeknevelési kérdésekre, önismereti és önfejlesztési témákra fókuszáló
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workshopokat, előadásokat kíván szervezni az anyukáknak gyermekkel vagy nélkülük, az anyák
„énidejét” erősítve. Babaszínházi előadások szervezésébe is belefognánk az elkövetkező években.
Az óvodás és kisiskolás gyermekeket nevelő családoknak szóló Hétvégi Családi Matiné kínálatába
bevezetett bábszínházi előadások mellett 2021-től gyerekzenei produkciókat is szeretnénk bemutatni,
bízva abban, hogy a folytatásban is kiemelt érdeklődés kíséri majd a kéthavonta jelentkező programot.
Iskolára felkészítő drámapedagógiai foglalkozásunk is folytatódik heti rendszerességgel, melyet
óvodapedagógus tart a drámajáték eszközeit használva.
A Klubszoba nevű animációs tér kialakításával létrejött egy olyan olvasó- és mini játszósarokkal
rendelkező helyiségünk, amely otthont ad a Baba-mama klubnak, ahol az anyukák hétről-hétre
találkozva átadhatják egymásnak tapasztalataikat, ismereteiket, és barátságokat köthetnek, hogy a
helyi közösségbe be tudjanak illeszkedni, a kicsik pedig a szabad játék közben a közösséghez szoknak.
A havi rendszerességű nyugdíjas klub kiegészül egy kártya klubbal, ahol sok egyedül maradt szépkorú
közösségi életet élhet, és komfortos környezetben, hasznosan töltheti szabadideje egy részét.
Az elmúlt év szeptemberében elindult Cirmos8 Festőiskola Mészáros Márk festőművész vezetésével,
amely heti egy alkalommal a festéstechnikák rejtelmeibe vezeti be a résztvevőket. 2020 november
elején indult el Horgolási alapok elnevezéssel klubszerű foglalkozásunk, melynek folytatását ebben az
évben is tervezzük. Kreatív műhelyfoglalkozásokat hétvégi időpontokban szeretnénk folytatni, mint pl.
Selyemfestő workshop, Paverpol workshop, újrahasznosítható anyagok workshop.
Az Újbudai Botladozó táncházat legalább kéthavonta élőzenekaros formában szeretnénk tartani (a
tánccsoport pályázati pénzből finanszírozza). A Nosztalgia táncest Bakacsi Béla táncdalénekessel az
idősebb korosztály körében népszerű, folytatása nem kérdéses. Kiss Zoltán Zéro KGB-Kisváros
formációjával élő zenei klubot indítunk, a koncertek mellett vetítésekkel és az egykor közkedvelt tévésorozat dalain túl beszélgetéssel, közösségi programokkal. Folytatásra kerül megújult névvel a SZíNPódium sorozat, kis létszámú zenés és prózai produkciókat bemutatva.
Lukács Katica és Nógrádi Béla kezdeményezéseként Szenior amatőr előadók baráti köre klubestek
indulnak, ahol élőzenei kíséret mellett lépnek színpadra a magukban ambíciót és tehetséget érző
amatőr énekesek - saját örömükre és egymás szórakoztatására. A művészi közegben társalogni, kávézni
vágyók pedig élvezhetik a mindig új kiállítást bemutató Társalgó Galéria és Kávézót.

2.4.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek
A ház szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a rövidtávú tervek között szerepel az
infrastruktúra fejlesztése (emeleti nyílászárók ütemszerű cseréje, színházi hangtechnika
modernizálása, a szakmai munkához kapcsolódó eszközök és a berendezés bővítése).
Fontos cél az ŐKH arculatának megújítása az épület homlokzatán. Szeretnénk a hirdetőtáblán frissebb,
figyelemfelkeltőbb színeket, világításban korszerűbb megoldást. A belső terekben tervezett a festés,
az emeleti előtér hangulatossá tétele (pl. babzsákok, dizájnosabb asztalok, székek, elegendő fogas),
megfelelő flexibilis térelválasztás kialakítása az öltözők és a ruhatári rész között. Megvalósításra vár az
évek óta elhasználódott beltéri ajtók, fűtőtestek cseréje, felújítása, a nagyterem parkettájának
restaurálása.
A hosszabb távú tervek között szerepel a ház előtti területünk átalakítása is, hogy kellemesebbé,
közösségi találkozási pontként is használhatóvá tegyük.
Az intézmény személyi feltételei megfelelők a színvonalas szakmai munkavégzéshez, kötelező
nyitvatartás megszervezéséhez és a technikai háttér biztosításához. A szakmai referens munkáját 1
kulturális szervező teljes munkaidőben, 1 pedig a cég összes telephelyének printmarketing feladata
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mellett fél munkaidőben segíti. A takarító és a gondnok-technikus kolléga mellett a kerületi közösségi
házak műszaki vezetőjének is itt van az irodája, a közművelődési vezetővel együtt, így a munkában ők
is közvetlenebbül tudnak részt venni.

2.4.3 Együttműködés, kapcsolatok
A közösségi ház több éves múltra visszatekintő folyamatos, együttműködő kapcsolatot tart fenn a
kerületrész oktatási intézményeivel, szervezeteivel – cél ezeknek a hagyományos kapcsolatoknak
további erősítése, menedzselése.
A szenior korosztály jelenléte aktív a Házban, mely a 60+ Programközpont tevékenysége mellett is
fontos feladatot jelent, ezért a meglévő jó munkakapcsolatot folytatni szeretnénk velük is.
A már ismerteken kívül további civil szervezetekkel, közösségekkel törekszünk a jövőben élő kapcsolat
kiépítésére, ápolására (pl. kutyások, kerékpárosok, közösségi kert tagsága, lakásszövetkezetek
képviselői).
Egy helyi közéleti adatbázis elkészítése is fontos célunk, hiszen a helyi értelmiség, valamint
szakemberek megszólíthatósága kell ahhoz, hogy az ŐKH a helyi tudást hasznosítani tudja, és ezáltal
mint közösségi tér, és mint kultúraközvetítő és -szervező intézmény meghatározóvá váljon Őrmezőn.
Fontos célkitűzés még új stratégiai partnerek keresése, kapcsolatépítés a helyi vállalkozókkal, cégekkel.
Együttműködő partnerek és vonatkozó események:
- Helyi képviselőkkel rendszeres kapcsolattartás, közös projektek
- 60+ Programiroda (60+ tanfolyamok, Nosztalgia táncest, Újbudai Színházjáró bérlet, Tarka
Színpad előadásai, programajánlók)
- Önkormányzat (Urbact fesztivál, Nőnap, Idősek napja)
- Kaptár Ifjúsági Klub (Őrmező Ünnepe, új közös projektek, online családi kvíz - az ifjúság
megszólítása komoly kihívás, a közösségi ház az együttműködéssel segítséget nyújthat a helyi
kulturális-ifjúsági munkában is.)
- Őrmezei Általános Iskola (Versmaraton, Rajzfilmünnep, vetélkedők, rajzverseny, valamint
részvétel ismeretterjesztő jellegű zenei koncerteken)
- Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda és társintézményei (folyamatos részvétel bérletes színházi
évadokban, rajzversenyeken, vetélkedőkön)
- Eszterlánc Magyar–Angol Montessori Óvoda (2020-tól visszatért az óvodás színházi előadások
látogatásával a partnereink körébe)
- Vadrózsák Néptáncegyüttes (nagyrendezvények állandó szereplői, Farsangi forgatag, Őrmező
Ünnepe, jeles ünnepek hagyományőrző kézműves foglalkozásai)
- Weiner Leó Katolikus és Zeneművészeti Szakgimnázium (zenei közreműködés a Magyar
Költészet Napja Versmaratonon, Őrmező Ünnepén, kiállítás megnyitókon)
- Őrmezői Morus Szt. Tamás Egyesület (Versmaraton, Morus-nap)
- Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon (rendszeres részvétel a Magyar Költészet Napján és
Őrmező Ünnepén, az új vezetővel a kapcsolatfelvétel megtörtént, az együttműködés
újraalakítása, fejlesztése a célunk)
- Védőnői Szolgálat (tervezet)
- Helyi vállalkozókkal szponzorációs együttműködések kialakítása és folytatása (Don Pepe
Pizzéria, Őrmezei Reál Pont, Sütizz Cukrászda, McDonald’s, Citroen Őrmező, Trívium
Könyvkiadó, Bake My Day pékség, stb.)
- Őrmezei egyházi szervezetek (részvétel közösségi eseményeken, jeles ünnepeken)
-
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2.4.4 Tervezett közművelődési tevékenységek
•

Ismeretterjesztés

Kiscsoportos angol és német nyelvtanfolyamok - óvodás korúaknak, felnőtteknek és nyugdíjasoknak is
tervezzük elindítani, heti egy-két alkalommal.
Nők weekendje – ezzel a próbacímmel hétvégi életmód napot tervezünk előadásokkal,
tanácsadásokkal. A tematikában lazító és önismereti technikák, holisztikus gyógymódok, tudatos
táplálkozási alapelvek-ételkóstolók szerepelnek.
•

Kiállítás

A Kréher Péter Galéria elsődleges funkciója a kerületben élő, alkotó, működő amatőr, autodidakta,
vagy a 60+ képzési keretek között munkálkodó alkotók egyéni és csoportos bemutatása. 2021-ben havi
1 alkalommal fog otthont adni festészetnek, grafikának vagy fotóknak – a kiállítótér adottságaihoz
igazodva főképp síkdimenziójú művészeti ágaknak, figyelembe véve, hogy a hasznos terek korlátozott
volta miatt többfunkciójú helyiségként szolgál ez a kis méretű terem.
A következő kiállítási évadban tovább folytatódnak a Kelenvölgyi Festőiskola tagjainak önálló és kisebb
csoportos tárlatai, illetve új vonulatként fiatal képzőművészeknek is bemutatkozási lehetőséget
biztosítunk.
A Társalgó Galéria és Kávézó is minden hónapban egy-egy kisebb volumenű, vagy kisebb helyigényű
kiállításnak tud otthont adni. Szeptemberben az Ars Sacra országos programsorozathoz is szeretnénk
kiállítással csatlakozni.
Évadterv:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Június:
Szeptember:
Október:
November:
December:
•

Skicc Alkotócsoport 1. (online)
Skicc Alkotócsoport 2. (online)
Rudolf Piroska paverpol artist kiállítása (online)
Gyermekrajzverseny díjazottjainak kiállítása (online)
MET – Magyar Elektrográfiai Társaság
György Éva és Luksikné Skita Judit (60+ Kerámiakör tagok kiállítása)
Bolgár és Görög Nemzetiségi Önkormányzatok delegált alkotóinak közös kiállítása
Fekete István vándorkiállítás iskolásoknak
Utcai Dávid festőművész kiállítása
60+ Fotókör kiállítása
Kelenvölgyi Festőiskola tagjainak kiállítása
Stevian fotografikái
Milena Vladimirova kiállítása

Közösségi szolgáltatás

A tájékoztatásban az online felületek domináns jelenléte mellett az előtérben installált lapmonitor
lehetőséget biztosít a plakátok folyamatos futtatására, hasonlóképp az épület főhomlokzatára
kihelyezett LED-falhoz, amely a Kelenföld vasútállomás/M4 végállomás felől érkezőket is
megszólíthatja.
Aktívabb kommunikációra, erőteljesebb PR és marketing tevékenységre, közönségszervezésre van
szükség (pl. műsorfüzet szerkesztése és terjesztése boltokba, lépcsőházakba, kiemelt időszakokban
szórólaposztogatás forgalmasabb helyeken). Óriási előnynek tekinthető, hogy a közösségi ház a
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KözPont Kft. printmarketingjének bázisa: itt készül a telephelyek összes nyomtatott anyaga, aminek
köszönhetően itt minden elkészült plakát, meghívó, szórólap hozzáférhető első kézből.
2021-ben a kültéri hirdető tábla küllemében és világítási megoldásban is megújul, amely a fényerő
megnövekedésével hatékonyabb felhívó erőt fog képviselni. A marketingben emellett törekszünk az
összes elérhető kommunikációs csatorna hatékony kiaknázására.
Szolgáltatási formák (online és print médiumok, egyéb felületek):
Pont Magazin havi megjelenéssel (flyer, műsor ajánlók)
Újbuda Újság, mint ingyenes közéleti, lakossági tájékoztató, információs kétheti orgánum a
programajánlókat juttatja el a közönséghez
a pontmagazin.hu weblapon, saját aloldalunkon részletes információkkal érjük el az itt
tájékozódókat állandó és alkalmi rendezvényeinkkel kapcsolatosan
Információs LED-fal a Ház főhomlokzatán folyamatosan frissülő információkkal
Üveges plakátvitrin a Ház bejárata előtt az aktuális programokkal
Beltéri plakátok, szórólapok, falra, prospektustartókba kihelyezve
Információs lapmonitor az előtérben (fotók és mozgóképek, előzetesek és tudósítások)
Kihelyezett megállító táblák a Közösségi Ház előtt, ill. Őrmező közlekedési csomópontjában
Új hirdetőtábla kihelyezés az M4 Kelenföld végállomás felszínén
Kerületi üveges vitrinekben kiemelt események plakátjait tehetjük közzé
Folyamatosan moderált, rendszeresen friss saját tartalmakat nyújtó önálló Facebook-oldal,
Instagram-felület
Elektronikus hírlevél (havi rendszerességgel), ahol a címlista bővítése a célunk 2021-ben a GDPR
betartásával
Újdonságként havi programfüzet készítését indítjuk el, és a lakásszövetkezetekkel, társasházi
közösképviselőkkel kialakított együttműködés útján a lakóházakban terjesztjük, hogy eljussanak
híreink, információink minél több őrmezei lakoshoz
Információs szolgáltatás (telefonos és személyes tájékoztatás programjainkról folyamatosan,
nyitvatartási időben)
Oktatási, nevelési intézményekben plakátok kihelyezése (Őrmezőn és más kerületrészekben is)
•

Tanfolyamok, művelődő közösségek

Systema - önvédelmi harcművészet - autentikus orosz harcművészet. Könnyen tanulható, hatékony
önvédelem.
Bélavári Balett - komplex ismeretszerzési élmény, a jazzbalett, klasszikus balett-alapok és musical tánc
elsajátítása mellett bevezetés a zene, a művészetek világába.
Néptánc - mérai és türei kalotaszegi magyar páros és férfitáncok oktatása a Vadrózsák
Néptáncegyüttes szervezésében.
Vadrózsák Néptáncegyüttes Cavinton Szenior Tánccsoport – próbáikon koreográfiák kidolgozása,
versenyekre, fellépésekre felkészülés folyik.
Drámafoglalkozás - készségfejlesztő, iskolai előkészítő drámapedagógiai foglalkozás kisgyermekek
részére, célja a hétköznapi kompetenciák erősítése.
Ringató - kisgyermekkori (3 éves korig) zenei nevelés Kodály-módszer alapján folyamatos
csatlakozással.
Callanetics - női alakformáló, tartásjavító gyakorlatok egy-egy izomcsoportra koncentrálva, az
intimtorna elemeivel bővítve.
Akrobatikus Rock and Roll - a 4 éves kort betöltött korosztályoknak megfelelő koreográfiák tanulásán
kívül központi szerepet kapnak a koordináció- és ritmusfejlesztő játékok is.
Hip-Hop - versenyfelkészítő koreográfiák, csoportos táncélmény.
60+ Zumba - Kolumbiából származó latin ritmusokra épülő tánc és fitness program egyben a szenior
korosztály részére megfelelő időben és tempóval.
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Szenior örömtánc - az idősebb korosztály számára kialakított közösségi, élvezetes mozgásforma, jól
ismert zenékre.
Kerekítő - ölbeli játékok, mondókák a Kerekítő manó bábos jeleneteivel, tornaszeres játéktérrel.
Babamasszázs - kéthetente pénteken 10-11 óra között.
Adél Hastánc klub - minden korosztálynak, előképzettség nélkül.
Önkéntes Nyugdíjasok Klubja - az Őrmezei Vöröskeresztes Csoport, a Szomszédsági Önkéntesek és
őrmezei nyugdíjasok csoportja. Havi két alkalommal találkoznak, rendszerint tematikus programok
szervezésével foglalkoznak, kártyaklubbot működtetnek, a Szépkorúak Karácsonyának rendszeres
közreműködői, közönségszervezői.
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület - aktív részvételt vállalnak szabadtéri eseményeken (Őrmezei
Piknik, Őrmező Ünnepe), és hagyományosan megrendezik a Morus-napi összejövetelt meghívott
előadókkal.
Református Egyházközösség - vasárnaponként és egyéb egyházi ünnepeken rendszeres Istentisztelet,
aktív részvétel az Őrmező Ünnepén.
Afázia az Újrabeszélők Egyesülete - a stroke betegséget elszenvedők rehabilitációját szolgáló egyéni
foglalkozásokat tartanak heti egy alkalommal beszédfejlesztő szakember vezetésével.
•

Rendezvények

A közösségi ház programstruktúráját tekintve több új kezdeményezéssel készülünk megjelenni, kiemelt
hangsúlyt fektetünk a családokat vonzó műsorok, rendezvények szervezésére (pl. Családi Hétvégi
Matiné, Őrmezei Piknik, Őrmező Ünnepe), hiszen ezekre folyamatosan nő a kereslet. Meghívjuk a
kerületi nemzetiségek együtteseit, visszatérő rendszerességgel szervezünk majd komolyzenei
előadásokat, koncerteket, táncszínházi produkciókat, táncházat, táncestet, klubnapokat. Tovább
folytatódik a jelentős látogatottságú őrmezei óvodás gyermekszínházi előadások sorozata, és
tervezünk zenei ismeretterjesztő jellegű előadásokat iskolásoknak, valamint novemberben az országos
Rajzfilmünnephez csatlakozunk ingyenes vetítéssel és hozzákapcsolódó foglalkozással.
-

-

-

-

-

Nosztalgia Táncest - havonta ismétlődő időseknek szóló zenés-táncos rendezvény Bakacsi Béla
táncdalénekessel. Kiemelkedő érdeklődés mellett zajló szórakozási és ismerkedési lehetőség e
korosztálynak. 2021 első félévében még bizonytalan az indítása, a járványügyi helyzet
alakulásától függően tavasztól tervezzük.
SZíN-Pódium sorozat - Kéthavonta jelentkezünk 2021-ben is a népszerű programtípussal.
Tervezett produkciók: Egy este Koltai Róberttel, Fullajtár Andrea Marlene Dietrich estje 3 fős
zenekarral, Összhang címmel Kékkovács Mara, az Operettszínház művésze és Sipos Valéria
zongoraművész közös estje, Imi, mondj egy verset! címmel Csuja Imre önálló estje.
Tarka Színpad előadások - A 60+ Programközpont működtetőjeként Újbuda
Önkormányzatával megállapodásban az ŐKH vállalja a Tarka Színpad előadásainak
lebonyolítását az év második felében 4 előadás erejéig - bérletben, vagy előadásonként
hirdetve, ahogy a járványügyi szabályozások engedik 2021-ben. Az előadásokat havonta
egyszer, szombat esténként tervezzük.
Ismerős? - 2020 októberében indult el a beszélgetős sorozat, melynek állandó házigazdája
Fehér Mariann rádiós műsorvezető. Vendégként a művészvilágból és a közéletből ismert
személyiségeket hívunk meg vasárnap esténként havi rendszerességgel. Dr. Zacher Gábor és
Wolf Kati után januárban Trokán Péter színművész, majd a következő hónapokban Janklovics
Péter humorista, Monspart Sarolta sportoló, Molnár Áron színész, Czutor Zoltán zenész, Szabó
T. Anna költő, Szabó Győző színész, Al Ghaui Hesna riporter, külpolitikai tudósító lesz
vendégünk.
Családi Hétvégi Matiné - az idén februárban a járványhelyzet alakulásának bizonytalansága
miatt a Farsangot ilyen formában nem tudjuk megünnepelni. Március utolsó szombatján vagy
április 2. szombatján a Kispárna mesezenekar lesz a vendégünk. Kéthavonta tervezett a
program családi színházi előadásokkal, gyermekkoncertekkel.
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-

Zene füleinknek – filmzene, klasszikusok, jazz és más műfajokban interaktív koncertek
iskolásoknak. Közreműködnek: Oravecz György zongoraművész, a Dés András Trió és a
Melodika Project.
Őrmezei Piknik - a Cirmos Ligetben a majálist és gyereknapot ötvöző családi rendezvény
gólyalábas produkcióval, bábszínházzal, gyerekkoncertekkel, kézműves foglalkozásokkal,
izgalmas játékparkkal, arcfestéssel, lufihajtogatással, ugráló várral, fakörhintával és rengeteg
új meglepetéssel.
Őrmező Ünnepe – 2021-ben 21 esztendős a fesztivál, de a 2020-ban elmaradt alkalom miatt
mégis a 20. lesz ebben az évben a Költők Parkjában. Az egész napos eseményen rengeteg
közkedvelt, visszatérő és új programelemmel várjuk az érdeklődőket, bábjátékkal, gyerekzenei
koncertekkel, táncos-sportos-zenés bemutatókkal, élő könnyűzenei koncertekkel,
készségfejlesztő foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, vidámparkkal, főzőversennyel, gasztro
ínyencségekkel és számos egyéb szórakozási lehetőséggel.
Óvodás színházi előadások – az őrmezei óvodák részére szervezett program, 4-4 előadásos
repertoárral. Célja a megfizethető, helyben elérhető színházi élmény biztosítása a
kisgyermekek részére. A programra 2020-ban sikerült a Montessori Óvodát és a neszmélyi úti
óvodai telephely csoportjait újra megnyerni, így remélhetőleg 2021-ben teltházzal zajlanak
majd az előadások. 2021 első félévben még nem bérletben tervezünk a járványügyi
bizonytalanságok miatt.
Közvetítő Filmklub - februártól havi egy alkalommal tervezzük pénteki vagy szombati napokon,
esti időpontban. A sorozatba bekerült filmek életünket meghatározó kérdésekkel foglalkozó
alkotások, olyan rendezőktől, akik közérthető filmes eszközökkel dolgoznak, mesélnek el
fontos történeteket. A vetítések után a filmekhez kapcsolódó vendégekkel Hutanu Emil
beszélget. Tervezett filmek: Jackie, Ifjúság, Philomena, Mindenki tudja, Egy burka, egy nadrág.
A program NKA pályázati támogatással valósul meg.
Flamenco est - évi egy alkalommal összművészeti program, zenével, tánccal, irodalommal.
Visszatérő partnerünk az Aldebaran Kompánia Bajnay Beáta vezetésével.
Újévi koncert – ebben az évben online formában, Oravecz György közreműködésével.
Magyar Kultúra Napja - online eseményként láthatják Facebook-oldalunkon Mi ez a lárma
megént? címmel Horváth Kristóf (SzínészBob) és a Bob és Bobék Orchestra rendhagyó
irodalomóra formában Arany János Toldija mellett Petőfi Sándor költeményeiből összeállított
verskoncert produkcióját a Köszönjük Magyarország Program pályázat támogatásával.
Versmaraton - a Magyar Költészet Napja alkalmából április 12-én egész napos rendezvény a
Költők Parkjában, a hagyomány szerint felállított színpaddal, a helyi intézmények
részvételével, a Morus Szent Tamás Egyesülettel közös szervezésben.
Magyar Festészet Napja – kortárs festészeti kiállítást tervezünk a jeles nap alkalmából.
Idősek Világnapja - ajándékműsor a korosztály igényei szerint kiválasztott előadóval, kis
meglepetéssel, ha a költségvetésünk engedi.
Adventi ajándékkoncert – Oravecz György közreműködésével, a karácsonyi készülődés
hangulatának, szépségének, fényének emelésére.
Szépkorúak karácsonya – a 60+ korosztály részére az önkormányzattal közös szervezésben, kis
ajándékműsorral, meglepetéssel.
Előszilveszteri rendezvény – Bakacsi Béla Nosztalgia Táncestjeinek közönsége nagyon várja
minden évben ezt a ráadás rendezvényt, hogy az óévet együtt búcsúztathassák vidám
hangulatban, kellemes társaságban, ami igazi kis közösséggé nőtte ki magát az elmúlt évek
folyamán.

-

-

-

-

-

-

-

•

Tábor

Szerződéses konstrukcióban valósul meg a hagyományos módon 2021 nyarán is a Masters SE
akrobatikus rock & roll tábora.
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2021-ben első ízben egy saját szervezésű Kincskereső tábort szervezünk iskolásoknak napközis jelleggel
8.00-16.00 között (Újbuda természeti értékeinek felfedezése, kreatív foglalkozások, környezetvédelmi
témák).
•

Származtatott szolgáltatások

Célunk minél tovább bővíteni a szolgáltatások körét, a szabad kapacitások maximális kiaknázásával:
- egyedi és a kulturális célú, illetve magánrendezvények, események számára biztosított szervezési
feladatok végzése,
- nyári, tanítási szünetben rendezett tematikus és sport napközis táboroknak helyszín biztosítása
igény szerint,
- időszakos, 1-2 napos utazó kiálltások befogadása (hüllő, autómodell, stb),
- vendéglátás működtetése a kávézóban, ahol 2021-től Közösségi könyvespolc kialakítását is
tervezzük.
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2.5 Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény
2.5.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
A telephely tevékenységi köre változatlan. A szakmai munka két fő területen folyik; az egyik a
gyűjteményi munka, a másik a kiállítási tevékenység. A gyűjtemény helytörténeti része a településsel
kapcsolatos fotó és dokumentációs anyagot tartalmazza, Albertfalva kialakulásától kezdve napjainkig.
A gyűjtemény második része az egykori községi iskola, majd annak jogutódja – a mai Petőfi iskola –
dokumentumait őrzi, és mutatja be az aktuális iskolai eseményeket évről évre megújuló formában. Az
iskolatörténeti anyagot folyamatosan bővítjük a tanévközi eseményekkel, valamint intézményünk
folyamatosan tervezi fogadni a diákok csoportjait, és tárlatvezetéseinkkel hagyománytiszteletre
neveljük őket. A gyűjtemény harmadik része a videótár, ami a kerületi tévé Albertfalvával kapcsolatos
adásait, valamint a Petőfi iskola történetét és tanévenkénti eseményeit foglalja magába. A nyitvatartási
időben tárlatvezetést biztosítunk a látogatóknak igény szerint. A gyűjtemény minden szakmai
segítséget megad kutatóknak publikációkhoz, szakdolgozatokhoz és diplomamunkákhoz. A
gyűjtemény anyagát 2020-ban elkezdtük digitalizálni és a szintén 2020-ban létrehozott közösségi
média felületünkön bemutatni, hogy online módon is hozzáférhető legyen. Ezt mindenképp folytatjuk
2021-ben is.
Az intézmény a fenntartó által biztosított költségvetési keretekből gazdálkodik, állandó bevétele
egyelőre nincs, de szeretnénk teremteni olyan forrásokat, melyek legalább eseti jelleggel bevételt
generálhatnak, így bővítve a szakmai tevékenységre fordítható összeget. Ebben az évben egy már
előkészítés alatt levő új kiadvány megjelentetése valósulhat meg, mely bevételt is hozhat, és jó
promóció lesz a gyűjtemény számára. E mellett terveink közt szerepel olyan workshopok, szakkörök
szervezése, melyeken keresztül a látogatói kör bővülése mellett a pénzügyi helyzetünk is javulhat. A
jövőben kiemelt célunk aktívan részt venni a számunkra elérhető pályázati lehetőségeken.

2.5.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek
Az intézményben egy teljes munkaidős kulturális szervező és egy 4 órás, megbízásos keretben
foglalkoztatott kiállításszervező végzi a szakmai munkát a közművelődési vezető szakmai irányításával.
A részmunkaidős takarító és a részmunkaidős gondnok végzi a technikai teendőket a közművelődési
intézmények műszaki vezetőjének felügyeletével.
A tárgyi feltételek az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre állnak, de vannak hiányosságok és
nagyon elavult, régi berendezések is, amelyeknek a cseréje elkerülhetetlen.
A gyűjtemény a jövőben nagy hangsúlyt kíván fektetni az időszaki kiállítások szakmai színvonalának
emelésére, mely célkitűzés megköveteli azokat az infrastrukturális és technikai fejlesztéseket, amik egy
korszerű, interaktív kiállítási terv megvalósítását lehetővé teszik.
A technikai felszerelés egyik legnagyobb hiányossága egy professzionális projektor, a hozzá tartozó
eszközökkel, mely egyrészt biztosítaná a gyűjteményi anyag részét képező, eddig be nem mutatott
archív felvételek megismertetését a nagyközönséggel egy-egy kiállítás keretében, de e mellett a
különféle helytörténeti tematikájú előadások, vetítések, iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző
szakkörök, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozások elengedhetetlen kelléke lehetne. Korunkban
az állóképek mellett egyre nagyobb teret hódítanak a mozgóképek is a helytörténetiség horizontján,
mely főleg a fiatalság megszólításában játszhat nagy szerepet, amellett, hogy a fent említett okokból
kifolyólag szinte minden, kiállításokat rendező intézmény szükséges csatornája. A kiállítótér méretéből
adódóan azonban nem minden esetben megoldható a projektoros vetítés, így rendszeresen
szükségessé válhat egy kisebb méretű TV mint médium használata is. A gyűjtemény a jövőben nagyobb
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hangsúlyt kíván fektetni a környéken megvalósuló kulturális rendezvényekre történő kitelepülésre,
amelyhez szintén elengedhetetlen mindez. A valós teret egyre nagyobb mértékben kebelezi be a
virtuális tér, az analóg világot a digitális világ, a Z generáció és az utána születettek már gyerekkorukban
jobban használják azokat a digitális eszközöket, amiket felnőttként csak komoly energiabefektetés árán
tanul meg az ember, éppen ezért, ha meg akarjuk szólítani őket, akkor az ő nyelvükön, az ő eszközeik
bevonásával kell ezt tennünk. E mellett fontos, hogy az idősebbek számára biztosítsuk a lehetőséget a
digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. Ehhez a digitális
felzárkózáshoz nekünk is rendelkeznünk kell a megfelelő eszközökkel, ami a különféle interaktív,
multimédiás felületek és berendezések birtoklását és használatát jelenti.
Helytörténeti gyűjtemény lévén nagy számban találhatóak meg nálunk Albertfalva tárgyi emlékei,
melyeknek a rendszeres bemutatását nagyon fontosnak tartjuk. A tárgyak beszélnek a készítésük
koráról, és ez igaz a jelen korra is. Fontos küldetésünknek tekintjük, hogy a látogatókban tudatosuljon,
hogy a minket körülvevő tárgyak egykor kordokumentummá válhatnak, és ennek tudatosítására több
olyan tervünk is van, mely a környéken lakók, fiatalok/idősek által folyamatosan gyűjtött tárgyi
emlékek gyűjteménybe emelésével és kiállításon történő bemutatásával foglalkozik.
A tárgyak bemutatására mára már nagy számban beszerezhetőek különféle vitrinek, melyekre igen
nagy szüksége van a gyűjteménynek, tekintettel arra, hogy jelenleg 3 darab, egyenként körülbelül 100
kilós, igen régi vitrin áll a rendelkezésünkre, melyek nagyon megnehezítik a kiállítási tér változatos
berendezését. Az időszaki kiállítások mellett az állandó kiállítás bemutatásának korszerűsítése is
nagyon időszerű, melyhez modernebb, könnyebb, változatosabb bemutatófelületek, tablók
beszerzését tervezzük. Az állandó kiállításnál célunk lenne a tárgyi anyag interaktívabb megjelenítése
is, akár az adott tárgyról készült bővebb információk bemutatása, készítéséről, használatáról készült
videó- és fotóanyagok beemelése.
A gyűjtemény jelentős részét képezik az egykori községi iskolához, majd annak jogutódjához, a mai
Petőfi Sándor Általános Iskolához köthető dokumentumok. Az iskolatörténeti anyagot folyamatosan
bővítjük és rendszerezzük a fontosabb tanévközi eseményekről készült fotó- és videóanyaggal. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a gyűjtemény aktívan részt vegyen a diákság kultúra iránti érzékenyítésében,
biztosítsa számukra a kultúrához való hozzáférést, segítse a kritikus, kreatív, önálló egyének képzését
az élményeken alapuló tanulással. Célunk, hogy a gyűjtemény iskolabarát intézményként tudjon
működni.
Tervezzük a különféle korosztályú gyermek- és ifjúsági csoportokkal való aktív foglalkozást, melynek
megvalósítása érdekében bővíteni szeretnénk az iskolák és pedagógusok számára nyújtható oktatási
tartalmakhoz köthető szolgáltatásokat és lehetőségeket, úgymint múzeumi órák, iskolai közösségi
szolgálat (IKSZ), szakkörök, táborok és további múzeumi foglalkozások. Az ismeretátadási módszerek
kidolgozásához múzeumpedagógiai szakember segítségét vennénk igénybe, aki a foglalkozások
megvalósításban is részt tudna venni. A módszerek hatékonyságát nagyban segítik azok az eszközök,
melyek korosztálytól függően a makettektől, a nyomtatott eszközökön és audiovizuális eszközökön át
egészen az internetig, a digitális eszközökig és applikációig terjed.
A gyűjtemény immáron 40 éve a jelenlegi Don Bosco Katolikus Általános Iskola egy melléképületében
található. Az épület adta fizikális keretek nagymértékben meghatározzák a gyűjtemény programjával,
kiállítási tematikájával és a gyűjtési munkával kapcsolatos terveit. Az öreg épület jó műszaki állapotban
van, de komoly felújítást igényelne, hogy megjelenésében megfeleljen a XXI. századi
követelményeknek. A belső terek jobb kihasználása érdekében mindenképp el kell végezni bizonyos
átalakítási, átrendezési munkálatokat.
A gyűjtemény anyagának szortírozása és szakszerű módon történő raktározása nem megoldott jelenleg
az intézményben, így kiemelten fontos polc- és tárolórendszer kialakítása a gyűjteményi anyag
megfelelő tárolására. Az erre alkalmas helyiség a gyűjtemény pincéjében kapna helyet, mely ezáltal a
jelenleg túlterhelt kiállítóteret szellőssebbé tenné, egyszersmind befogadhatóbbá téve az aktuálisan
kiállított anyagunkat is.
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A kiállítótérnek 3 nagy ablaka van, melyek elegendő fényt engednek be a térbe, ám a vetítéshez
szükséges sötétség biztosításához mindenképp szükség lenne rolók beszerelése a nyílászárók elé. A
kiállítótér különféle foglalkozások, ismeretterjesztő szakkörök, iskolán kívüli oktatási események,
előadások és nagyobb létszámú beszélgetések helyszíne is lenne, így ennek a térnek a korszerűsítését
tartjuk a legfontosabb projektünknek az infrastrukturális átalakítások tekintetében.
A szakmai munka megfelelő feltételeinek biztosításához fontos lenne egy többfunkciós irodatér
kialakítása is, melyben az adminisztratív és a szervező munkákat tudjuk végezni. A tér kialakításához
mindenképp szükségünk lenne alapvető irodabútorok beszerzésére, ami legalább két számítógépes
munkavégzésre is alkalmas asztalt, valamint 2-3 irodai széket is jelent.
Mivel a több mint 10 000 darabot számláló gyűjteményi anyag semmilyen digitális módon nem került
eddig rögzítésre, ezért az irodatérnek az adminisztratív funkció mellett a digitalizálás lehetőséget is
biztosítania kell. A digitalizálás egyrészt a leltár Excel-táblába történő átvezetését, a fotóanyag
szkennelését és rendszerezését, valamint tárgyak fotódokumentációjának elkészítését jelenti
elsősorban. Az elmúlt években szert tettünk olyan lapolvasó eszközökre, melyek megfelelő
minőségben képesek a fotóanyag digitalizálását elvégezni, azonban az ehhez szükséges
infrastrukturális háttér jelenleg legnagyobb hiányossága, hogy a gyűjtemény nem rendelkezik a
megfelelő teljesítményű számítógépekkel. Ezeknek a gépeknek a hiányában nagyon problémás a
digitalizálás, valamint a gyűjteményi archívumban történő hatékony keresés is. Az irodatér megfelelő
kialakításához szükségünk van a legfontosabb dokumentumokat befogadni képes tárolóeszközök
beszerzésére is.

2.5.3 Együttműködés, kapcsolatok
A Petőfi iskolával a kapcsolat aktív, ennek folytatását tervezzük, és próbáljuk mélyíteni a diákok
érdeklődését felkeltő, a kiállításokat kísérő múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A gyűjtemény aktív
kapcsolatot kíván kialakítani a kerületrész minden oktatási intézményével, így elkezdjük felkeresni
adott intézmények vezetőit, és közösen átgondoljuk, hogy milyen együttműködések lehetségesek és
kívánatosak. Albertfalva életének szerves részét képezi az egyházközség, így velük is mindenféleképp
tervezzük a kapcsolatot aktívabbá tenni. A gyűjtemény hagyományosan segít minden olyan civil
kezdeményezést, mely a térség fejlesztésére és megújítására irányul. Együttműködésünket folytatjuk
a helyi civil szervezetekkel, és igény esetén továbbra is helyet és teret biztosítunk nekik, legyen szó
összejövetelekről, előadásokról, egyéb eseményekről.
A gyűjtemény együttműködik a kerületi közművelődési intézményekkel, különös tekintettel az
Albertfalvi Közösségi Házra, mely a lokalitása szempontjából is a legközelebbi társintézményünk. Több
közös megjelenést és elsősorban a kerületi diákságot megszólító programot tervezünk velük, melynek
segítségével a Helytörténeti Gyűjtemény is nagyobb beágyazódottságra tehet szert.

2.5.4 Tervezett tevékenységek
•

Ismeretterjesztés

A gyűjtemény 2021-től nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az ismeretterjesztésre. Elsődlegesen az
időszaki kiállításokat kísérő múzeumpedagógiai foglalkozásokat kívánunk megvalósítani szakember
vezetésével. E mellett szeretnénk egy állandó kis szakkört is indítani, amit elsősorban az Albertfalván
működő iskolák diákjainak segítségével működtetnénk.
Az ismeretterjesztést szeretnénk tovább erősíteni az online felületeken is (honlap, közösségi oldalak).
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Az év során több szabadtéri rendezvényen is tervezzük a részvételt. Ezeken az eseményeken az adott
időszaki kiállításhoz kapcsolódó, vagy az állandó gyűjteményhez köthető játékokon keresztül próbáljuk
felkelteni az érdeklődést a helytörténettel kapcsolatosan, elsősorban a fiatalok körében.
•

Kiállítás

A gyűjteményünknek teret biztosító épület fizikai adottságait figyelembe véve 2021-ben tervezzük a
megtekinthető állandó kiállítások és időszaki kiállítások átszervezését. A pincében elkezdtük a raktár
kialakítását, és a fenti „látogatótér” szellőssebbé tételét. Ez a folyamat együtt jár azzal, hogy bizonyos
állandó kiállítási elemeket eltávolítunk és inkább egy-egy időszaki kiállítás keretében, új kontextusba
helyezve mutatjuk majd be. A kiállítások tervezését nagyban megnehezíti a kialakult járványhelyzet és
bizonytalanság, mivel alapvető törekvésünk volt a fiatalok nagyobb mértékű bevonása és jelenlétük
fokozása a múzeumi tevékenységben. A kiállítások tervezésénél éppen ezért figyelembe kell vennünk
az esetleges online bemutatás szükségszerűségét is.
Állandó kiállítások:
Rómaiak Albertfalván
Albertfalva története
Albertfalva asztalosipara
Első Magyar Repülőgépgyár
Mahunka Imre emlékszoba
Tervezett időszakos kiállítások:
2021 tavasz: Albertfalvi repülőgépgyár
2021 ősz: 80 éves az Albertfalvi templom
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3 IFJÚSÁGI INTÉZMÉNY
3.1 Kaptár Ifjúsági Klub
3.1.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása
A számunkra meghatározott célcsoport, az Ifjúsági Klub célzott funkciója, valamint az Őrmezőn élő
családok szemszögének alapján, alapfilozófiánk három fogalompilléren nyugszik: biztonság,
kiszámíthatóság, rugalmasság.
Olyan biztonságos közeg megteremtése a célunk, ahol a 12-20 év közötti tinédzserek szabadon
megválaszthatják iskolán kívüli időtöltésük mikéntjét, az általunk biztosított infrastruktúra, indirekt
és/vagy direkt felnőtt vezetés, valamint opcionálisan választható, korosztályukhoz igazodó programok
keretében. A hely alkalmas többféle párhuzamos tevékenység megvalósítására, így fontos, hogy a
fiatalok szabadon használhassák a teret és a felkínált lehetőségek bármelyikét. Mi teljesen a fiatalok
igényéhez igazodva facilitáljuk a különböző tevékenységeket, azzal a határozott céllal, hogy az
ismeretterjesztés/fejlesztésen kívül, különböző egyéni és társas kompetenciák fejlődését tegyük
lehetővé. Fontosnak tartjuk az egyének önképének, autonómiájának erősítését is, amely mellett a
fiatalok részvételét és jelenlétét a közösségépítés és -fejlesztés folyamatába minél inkább igyekszünk
beépíteni.
A kiszámíthatóságot a formai és tartalmi kereteink biztosítják. A hétköznapi nyitvatartásunk,
rendszeres programjaink, a napokhoz kötődő visszatérő elemek, a mi saját nyitottságunk, segítőkész
és együttműködő attitűdünk, mind olyan biztos pont lehet a fiatalok és a családok életében, ami
megkönnyítheti az iskolán kívüli kulturált, szabad, de a társas kapcsolatokat és személyiséget is
fejlesztő tevékenységek választását.
A rugalmasság átszövi a mindennapjainkat. Mivel minden ember és minden helyzet más, ezért a
rendszeres programkínálaton túl, mi mindig az itt és most elve alapján, rugalmasan alkalmazkodunk a
tinédzser látogatóink igényeihez. Meghallgatjuk és igyekszünk feltárni az őket érintő és érdeklő
témákat, problémákat, hogy azokkal kötetlenül vagy játékos formában, közös élményhez (például
filmnézés, sport, társas- vagy egyéb játék) kötődően, vagy spontán beszélgetések során tudjunk
foglalkozni. A programok, napirendek alakításába is próbáljuk minél inkább bevonni őket, ezzel is
támogatva, hogy a sajátjuknak érezhessék a Kaptáros életet.

3.1.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek
Fejlesztési terveink között szerepel különböző játékok, sporteszközök beszerzése, valamint a kültéri
bútorok kivitelezése. A játék- és sportparkunk színesítésére igény van egyfelől a meglévő eszközök
amortizációja miatt, másrészt pedig, hogy nagyobb legyen a lehetőségek palettája, amivel a fiatalok
tartalmasan eltölthetik a szabadidejüket. A kültéri bútorok pályázata az év első felében lezárul, így még
a melegebb hónapok előtt elkészíttetjük a nyertes alkotásokat. A kültéri bútorok célja a légkör
megteremtése, egy vonzó pihenőtér megalkotása a hétköznapokra. A marketing terveinkben
megjelennek olyan kommunikációs eszközök, amelyek közvetlen módon informálnak (kültéri
hirdetőfelületek).

3.1.3 Együttműködés, kapcsolatok
Oktatási, képzési intézményekkel
• Őrmezei Általános Iskola
• Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium
• Bliss Alapítvány
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Szoros együttműködések Kaptáron belül
• Csíki Virág - kreatív foglalkozások
• Udvardi Márton - zenés műhelyek
• Játszóház Projekt - társasjáték foglalkozások
Helyi szolgáltatókkal
• Pikoló Étterem
• Bake My Day
• Sütizz! Cukrászda
• Kettenblume Virágbolt
Egyéb szakmai kapcsolataink
• Őrmezei Közösségi Ház - nyomtatás, közös rendezvények megvalósítása, reklámozásban való
segítségnyújtás
• Más ifjúsági szervezetek - jó gyakorlatok átvétele, tudásmegosztás
• Újbuda Önkormányzat - ifjúsági stratégia projekt

3.1.4 Tervezett közművelődési tevékenységek
•

Ismeretterjesztés

A Kaptár célcsoportját alkotó korosztályt a szakirodalom Z- és Alfa-generációként vagy facebooknemzedékként azonosítja. Digitális bennszülöttként elsődleges szocializációs terepük a közösségi
média, ahol nemcsak fogyasztanak, hanem elő is állítanak tartalmakat. Kiemelt figyelmet fordítunk a
jövőben is azokra a médiumokra, amelyek közel állnak a digitális generáció hétköznapi tapasztalatához:
a pozitív tapasztalatokra alapozva 2021-ben is szeretnénk olyan programokat, ahol a fiatalok a
mobiltelefonjuk funkcióit kihasználva ismerkedhetnek meg különböző kifejezési formákkal, például
riportkészítés, de a legújabb technológiákkal is megismerkednek, mint a drón használata.
•

Kiállítás

A vizesblokkok előtti folyosón kialakított Kaptár Képtár folyamatosan frissülő kiállítás, ahol a különböző
foglalkozásokon készült alkotásokból állítunk ki képeket.
Egy másik állandó kiállítási felületünk a térelválasztó fal fából készült sejtjeiben elhelyezett kézműves
alkotások, tárgyak, melyek keddenként készülnek a kreatív foglalkozásokon.
•

Közösségi szolgáltatás

A minden hétköznap 14-20 óráig tartó nyitvatartásunk egy új, rendszeres keretet kezdett el biztosítani
a Kaptárnak, ahol alapszolgáltatásainkat ingyenesen vehetik igénybe a fiatalok. A rendkívüli
járványügyi helyzeteket leszámítva, továbbra is ebben a keretben folytatjuk az intézmény
működtetését.
A közösségi terekben beszélgethetnek, ismerkedhetnek, internetezhetnek, használhatják a
rendelkezésre álló eszközöket (csocsó, pinpong, darts, társasjátékok, Nintendo Switch, könyvek,
rajzeszközök) és kérhetnek tanácsot, mentorálást tőlünk. A társasjátékparkunk bővítéséhez a Játszóház
Projekt szolgáltatását kívánjuk igénybe venni, ami meghatározott számú, havonta változó
társasjátékok bérlését teszi lehetővé. Így a fiatalokkal a gyakorlatban közösen kipróbált és nagy
érdeklődésre számot tartó társasjátékok beszerzéséről is ez alapján fogunk tudni gondoskodni.
•

Művelődő közösségek
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Jövőre is szeretnénk megtartani az általunk kitalált heti struktúrát, és az egyes napokhoz szervezett
foglalkozások sokszínűségét. Új elemként megalapozzuk egy Kaptár-hagyomány megteremtését egy
évszakonként megrendezett Kaptár Nappal. Ugyancsak szeretnénk színesíteni a palettánkat
negyedévente egy rendkívüli program szervezésével.
Kaptársulat - Komplex művészeti fejlesztő program
Hétfőnként 16.00-18.00 óráig kerül sor egy zárt csoportként működő, drámapedagógiai és
művészetterápiás módszer- és eszköztárral működő foglalkozássorozat. A találkozások során a
kamaszokat érintő témák kerülnek feldolgozásra különböző művészeti ágak (színház, zene, mozgás,
irodalom) eszköztárán keresztül, valamint történeteket, helyzeteket alkotunk, játszunk el és beszélünk
át közösen.
Célja: Készségfejlesztés, önkifejezés és együttműködő képesség fejlesztése. A tinédzserek számára
saját egyediségük, értékeik felfedezése és megélése annak érdekében, hogy az életük különböző
színterein (mint család, iskola, kortárs közösségek) hatékonyabban tudják érvényesíteni önmagukat.
Miért jó?
• saját megtapasztaláson keresztül juttat ismeretekhez
• önbizalmat és önérvényesítő készséget erősít
• csökkenti a szorongást
• közösségi élményt ad egy oldott és derűs közegben
• fejleszti az egyéni és társas kompetenciákat, a kommunikációt
• segítheti a jelenlegi járvány okozta változásokhoz való kreatív alkalmazkodást
Egy foglalkozássorozat 12 alkalomból áll, érdeklődés szerint újra indítható az előző folyamat
befejezését követően. A foglalkozásokat Orsovszky Gyöngyvér és Zathureczky György szocio- és
művészetterapeuták vezetik.
Kreatív foglalkozás Csíki Virág népi iparművésszel
Keddenként 16.00 - 19.00 óráig tart a kézművesfoglalkozás, melyek során a fiatalok
megismerkedhetnek rengeteg különböző alkotó technikával. Sokféle anyaggal dolgozhatnak, mint fa,
bőr, textil, pamut, kötél, fém stb., és sokféle eszköz használatával is megismerkedhetnek, amelyek
alkalmasak ezen anyagok megmunkálására. A foglalkozás során nemcsak manuális készségük és
alkotástechnikai tudásuk fejlődik a résztvevőknek, de egyszersmind megismerkedhetnek a magyar
népi művészetben, valamint a modern világban használt szimbólumokkal, kifejezésmódokkal. Az
elkészült alkotásokból folyamatosan kiállítunk a közösségi térben. Ugyanezen foglalkozások keretében
tervezzük Virág irányításával egy bármikor használható “retextil műhely” kialakítását, ahol a
lakótelepről begyűjtött használt pamut ruházatok újrahasznosítása során használati és dísztárgyak
készülhetnek, amelyekkel gazdagíthatjuk a Kaptár berendezési tárgyait, illetve amikből alkalomadtán
a Kaptár Napon vásárt is rendezhetünk.
Filmklub
Minden héten csütörtökön 17.00 órától továbbra is vetítünk filmeket a meghosszabbított
ernyőengedélyünk jóvoltából, melyek után játékos gyakorlatok hozzákapcsolásával, beszélgetésekkel
dolgozzuk fel a látott élményeket, ezáltal nem csupán egy moziélménnyel szolgálunk, de a tartalomhoz
kapcsolódó érzelmeket, asszociációkat beforgatjuk érzelmi és erkölcsi témák feldolgozásába. A
Filmklub létjogosultsága a szocializáció szintjén az, hogy olyan légkört teremt, ahol elmosódnak az
egyéni különbségek, nem számít, ki mennyire extrovertált-introvertált, passzív befogadó félként a
filmélmény válik a közös megélésük alapjává, ami aztán közös témákat vet fel a fiataloknak.
Zenés Műhelyek Udvardi Márton zeneművész, művészetterapeutával
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Minden péntek 16.00-19.00 óráig a zene és a zenés mozgásé a főszerep. Ezeken a foglalkozásokon a
fiatalok megismerkedhetnek különböző korszakok, népek zenei hangzásvilágával, a különböző zenei
stílusokkal és hangszerekkel. A foglalkozások változatosak, befogadó és aktív tartalmi részek váltják
egymást a háromórás időkeretben. Az ismeretszerzés mellett hangsúlyt kap a saját- és közösségi
élmény, amiben megjelenik az együtt zenélés, táncolás is. Az aktív élmények a ritmusjátékok, hanggal,
hangkeltő eszközökkel való játékos gyakorlatok változatos sora, amely a kötetlen formájú együttes
zenélésen keresztüli önkifejezést valósítja meg. Megjelenik az együttes (kreatív) zenélés felszabadító
érzése, az örömzene együttes alkotása, amely fejleszti az együttműködést, egymásra figyelést,
ugyanakkor mélyíti az érzelmi kifejező eszköztárat is. A digitális technika révén korszerű zenét alkotó
játékok is megjelennek a foglalkozásokon.
•

Rendezvény

Tavaszi, Nyári, Őszi, Téli Kaptár Nap
Hagyományteremtő Napjainkat április, augusztus, október és december hónapokban tervezzük
megvalósítani az adott hónapok első szombatján. Ezeken a napokon megjelennek a Kaptár jellegzetes
tevékenységei, de mindig lesz valami újdonság, amihez külsős partnereket is bevonunk a
lebonyolításba. Ezek a napok kiemelt napok, afféle ki nem mondott nyílt napokként funkcionálnak a
Klub életében. Célja egyrészt, hogy megjelenítse, promotálja a Klub hangulatát, kedvet csináljon a
közösséghez való csatlakozáshoz, másfelől egy jó lehetőség, ahol a fiatalok által születő produktumok
– legyen az egy művészeti kiállítás, egy színpadi darab vagy zenei tömörülés – megmutatkozhatnak.
Egy-egy Kaptár Nap jellemzően a helyiek szabadidejéhez igazodva, szombat délután kerül
megvalósításra.
Intergenerációs Projekt (2021. március)
A ma gyermeke a régebbihez képest más társadalmi környezetben, más impulzusokat adó ingerek
kereszttüzében nő fel. Az értékrendben nagyban eltérő gondolkodású generációk egyre nagyobb
szakadékot képeznek, amiben háttérbe szorul a másik fél megértése. Az Intergenerációs Projekt célja,
hogy a fiatalokat kreatív módszerekkel arra ösztönözze, hogy megismerjék az idősebb generáció
tagjait, kommunikációs, empátiás készségeiket fejlesszék. A diákok mélyinterjú technikával
beszélgetéseket folytatnak a helyi, őrmezei idősebb korosztály tagjaival, az eredményeket pedig
valamilyen írásos vagy vizuális módon (pl. kisfilm, podcast) közzéteszik. A Projektet szakemberek,
valamint az Őrmezei Általános Iskola felső tagozatos diákjaival valósítjuk meg közösen. A szakemberek
felelnek azért, hogy a diákokat felkészítsék az adekvát kérdezéstechnikára, a média feladatok
módszertanára, az Iskola segíti a projekt megvalósulását azzal, hogy a diákok számára kötelezően
megajánlja a projektben való részvételt, a Kaptár pedig segíti a projekt során szerzett tapasztalatok
feldolgozását.
Ifjúságsegítő Szakmai Nap (2021. május)
A tavalyi évre tervezett, de végül a vírushelyzet miatt meghiúsult Ifjúságsegítő Szakmai Napunkat
májusban szervezzük meg. Célja, hogy a hasonló profilú és missziójú ifjúsági klubok, közösségi terek
munkatársai élő környezetben is kapcsolatot ápolhassanak, megvitathassák a szakmai kihívásaikat,
meglévő tapasztalataikat megosszák a másikkal, jó gyakorlatokat sajátítsanak el egymástól. Az
esemény ingyenes, ugyanakkor meghívásos alapon, előzetes regisztráció alapján történik.
Törekvésünk, hogy ezek a szakmai fórumok is rendszeressé váljanak a jövőben.
Rekordok Napja (2021. május)
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A májusban megszervezésre kerülő Rekordok Napja célja, hogy valamilyen közös produktumot,
hangzatos eredményt érjenek el a résztvevők közös összefogásával. Része lehet egy ilyen napnak egy
flashmob, minél több tárgy elkészítése - amit aztán jótékony célra is felajánlhatunk -, de a minél
színesebb, változatosabb, vizuálisan kifejezőbb rekordok felállítása is a célok között szerepel.
Motivációnk, hogy a közösség valamilyen közös ügyért összefogjon, miközben az egyén különleges
élményeket szerez, és a csapat is épül. A rekordokhoz szükséges eszközbeszerzés, valamint a hangulat
biztosítására szeretnénk erőforrást kérni a programhoz.
Cirkuszos Nap (2021. június)
A júniusi Cirkuszos Napunk egy jó apropó a helyi diákok tanévének búcsúztatásának, egy nyárköszöntő,
látványos "minifesztivállal". Ugyanakkor a Magyar Zsonglőr Egyesülettel együttműködve egy értékes
megnyilvánulási lehetőség is a szociális cirkusz műfajának. A szociális cirkusz a cirkuszi művészetek
részvételen alapuló használata eszközként, a társadalmi integráció előmozdítására, beleértve a
hátrányos helyzetűektől a különböző speciális igényű fiatalokig.
Milyen szakemberek vesznek ebben részt? Zsonglőrök, akrobaták, bohócok és kötéltáncosok, akik
ráéreztek a cirkusz világának integráló, fejlesztő és megtartó hatására, mind az egyén, mind a közösség
szintjén, vagy olyan szociális szakemberek, akik innovatív módszereket keresve, a cirkuszban találták
meg az eszközt, a kívánt változásoknak az előmozdítására.
Lásd: https://www.zsonglor.hu/szocialis-cirkusz
Őrmező Ünnepe (2021. szeptember)
A Kaptár és a helyiek közti legfontosabb találkozási pont a minden évben megrendezésre kerülő
Őrmező Ünnepe. Mivel ez a nap korra való tekintet nélkül, minden helyi számára kiemelt programnak
számít, a Kaptár sátorosan kitelepül és közreműködik az esemény lebonyolításában. Célunk, hogy
látványos és interaktív módon szórakoztassuk a sátorhoz látogatókat, és rámutassunk az Ifjúsági Klub
előnyeire. Ennek megvalósításához Kaptárt népszerűsítő reklámanyagokra, reprezentációs tárgyakra,
külsős partnerek bevonására is szükségünk lesz.
Sportéjszaka (2021. október)
A Kaptár kialakítása és az előtte elterülő udvar számos sportolási lehetőségnek biztosít lehetőséget. Az
ősz folyamán megvalósítandó Sportéjszaka célja a helyi sportélmény megélése, amit játékos,
barátságos sportversenyekkel és persze nyereményekkel fűszereznénk meg a látogató fiatalok
számára. Ami még vonzóvá teszi a programot, hogy a megszokottól eltérő nyitvatartási időben kerül
megrendezésre. Tervezett sportbajnokságok: pingpong, csocsó, darts, kosárlabda, futball, röplabda, esport, ügyességi sportok. A sport szeretetén túl egészségmegőrző előadások, gasztroprogramok emelik
az éjszaka fényét.
Ability Nap - fókuszban az esélyegyenlőség (2021. november)
A novemberi Abilty Nap célja, hogy a Kaptáros fiatalok szociális érzékenységét fejlesszük, a nyitottság,
a tolerancia és az elfogadás jegyében töltsünk el egy meghitt napot. A megvalósításban számítunk az
Ability Park segítségére. A teljes esélyegyenlőségi programot elindító szervezet célja, hogy
élményparkjaikkal szórakoztatva ismertessék meg a sérültek életmódját, ezzel is nagyobb szociális
érzékenységet kialakítva a résztvevőkben. Eszköztárukban szerepel a sötétszobában tájékozódás,
kerekes székes akadálypálya és különböző érzékszervi játékok kipróbálási lehetősége. Szintén kiemelt
partnerként kezeljük az esemény során a Bliss Alapítványt, akik a Kaptár szomszédságában biztosítanak
oktatást és képzést a rehabilitiációra és gyógypedagógiai ellátásra szoruló diákok számára.

47

•

Tábor

Kaptár Tábor (2021. augusztus)
A Kaptáros identitást és a közösségi élményt szeretnénk megerősíteni és fokozni egy Kaptár Tábor
megvalósításával, ami egy tervezett júliusi leállás utáni visszatérésünket is szimbolizálja. A Tábor attól
különbözik az általános működésünktől, hogy projektben gondolkodik, fókuszáltabb közösségfejlesztő
foglalkozásokat valósít meg, miközben ugyanúgy számítunk az év közben nálunk foglalkozást tartó
művészeti szakemberekre is (kreatív foglalkozás Virággal, zenés műhely Marcival). Szeretnénk nyári
táboros pólókkal, akár külső helyszínen megvalósítandó élményelemekkel gazdagítani a táborozók
napjait. A Táborból befolyó bevételt a Klub fejlesztésére fordítanánk.
•

Származtatott szolgáltatások

A 2020-as évben sikeresen lebonyolított Játszóház Projekt tábor után jövőre is nyitott a telephely
külsős táborok lebonyolítására is. Amellett, hogy ez egy plusz bevételi forrás lehet a cégünk számára,
még több fiatal megismerkedhet a Kaptárral.
A nyitvatartási időn kívül a Kaptár rendezvénytérként való hasznosításával szeretnénk forrást
teremteni még változatosabb és minőségibb programok megvalósítására.

Budapest, 2021. január 29.

Antal Nikolett
ügyvezető igazgató
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