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CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
Beszámoló a 2019. évi tevékenységéről 

 

 

Bevezetés  
 

Több évtizedes szakmai koncepciónk és a fenntartó XV. kerületi Önkormányzat által minden 

évben elfogadott munkatervének megfelelően végezte tevékenységét intézményünk az 

elmúlt évben is. Programjainkat, tevékenységünket változatlanul a városrészekben élők 

igényeihez igazítottuk. Ennek egyik legfontosabb eleme a civil társadalom közösségépítő 

folyamatainak elősegítése, támogatása. A kultúraközvetítés mellett az értékteremtéssel, 

értékmegőrzéssel is erősíteni kívánjuk az itt élők lokálpatriotizmusát, a városrészekhez való 

kötődésüket. 

A 2018-as átszervezést követően arra számítottunk, hogy a 2019-es év a megnyugvás és az 

újratervezés éve lesz a Csokonai Kulturális Központ részére, de nem egészen így történt.  

A február 26-i testületi ülésen pozitív elbírálásban részesült igazgatói pályázatom az 

intézmény élére, ám a költségvetést nem szavazta meg a testület sem ekkor, sem az 

elkövetkező 8 hónapban. Az így életbe lépő átmeneti gazdálkodás rendkívüli módon 

megnehezítette valamennyi kerületi intézmény, így a Csokonai életét is. Életbe lépett az 

átmeneti gazdálkodás, ennek értelmében elmaradtak az épületfelújítások, a tárgyi és 

eszközbeszerzések és ami ennél is nagyobb problémát jelentett, veszélybe kerültek azok a 

kiemelt rendezvények, amelyeket önkormányzati forrásból terveztünk megvalósítani. 

Semmiképp sem szerettünk volna ezekről az évek során hagyománnyá vált rendezvényekről 

lemondani, ezért hosszas egyezkedés és többszöri költségtervmódosítást követően 

engedélyt kaptunk a fenntartótól, hogy saját többletbevételeink terhére mégiscsak 

megvalósíthassuk a legfontosabbakat. Így minimál kivitelben, rövidebb időtartamban és 

csökkentett költségvetéssel rendeztük meg a Pestújhelyi és az Újpalotai Napokat és a Kozák 

téri Napot, valamint az Anno Művészeti Hetet. Viszont jó néhány programról sajnos le kellet 

mondanunk, többek között az Újpalotai Nyári Játékok, a Múzeumi Farsangi Disznótor, a 

közös kerületi Gyereknap, a Pestújhely 110 és az Újpalota 50 rendezvénysorozat maradt el, 

bár ez utóbbiról a Rászorulókat Támogatók Egyesülete szervezésében megemlékezhettek az 

újpalotaiak.  

Az a tény, hogy a házainkban működő klubok, csoportok befizetéseiből keletkező 

többletbevételt nem ezekre a közösségekre, hanem a fent említett rendezvények 

finanszírozására fordítottuk, alkalmi kényszermegoldás volt és egyáltalán nem követendő 

példa. A házainkban élő és tevékenykedő közösségeknek szükségük van azokra a tárgyi 

eszközökre, alapanyagokra és infrastrukturális háttérre, amelyet biztosítani tudunk számukra 
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és amelynek egy jelentős részét feléltük és elhasználtuk a kiemelt rendezvények 

megvalósításakor. Ugyanez a helyzet azzal a humán kapcsolti tőkével, amelyet hosszú évek 

során építettünk ki a rendezvényeinken fellépő művészekkel, társulatokkal, akik kérésünkre 

és a helyzetünkre való tekintettel jelképes összegekért, vagy pusztán szívességből hoztak 

produkciót rendezvényeinkre. Nem élhetünk vissza az ilyen típusú a gesztusokkal, ezért csak 

remélni tudjuk, hogy nem kényszerülünk többször ilyen megoldásra.    

Valamelyest javult a helyzet az október közepén elfogadott költségvetést követően, ám a 

rendelkezésünkre álló két hónap kevésnek bizonyult ahhoz, hogy minden elmaradt felújítást 

és eszközbeszerzést bepótoljunk, az eredeti terv töredékét tudtuk csak megvalósítani, 

rengeteg többletenergiával és adminisztrációval.    

Mindezek ellenére a Csokonai telephelyein dolgozó munkatársaim mindent elkövettek azért, 

hogy az átmeneti gazdálkodás korlátai a legkisebb mértékben legyenek gátjai a helyi 

kulturális és közösségi életnek, vendégeink a lehető legkevesebbet érzékeljenek a 

nehézségekből.  

Szakmai tevékenységünk 
 

A kerület közművelődési rendeletének megalkotását követően 2019-ben a közművelődési 

koncepció megújítása, újragondolása vált esedékessé, ezért telephelyeink bevonásával 

elkészítettünk nyár végére egy vitaanyagot, amelyet az illetékes Köznevelési, Közművelődési 

és Sport Osztály év végére kiegészített és átdolgozott. Ennek kapcsán létrehoztunk egy 

közművelődési vitafórumot, amelyre meghívtuk kerületünk kulturális, oktatási és szociális 

területén közreműködő intézményeinek képviselőit, közművelődési feladatot ellátó civil 

szervezetek vezetőit, ifjúsági szervezetek és a kerületi média képviselőit közös eszmecserére, 

szakmai vitára. Bár a koncepció végleges változata még nem készült el, a vitafórumot 

hasznosnak véltük a résztvevőkkel együtt, ezért folytatni kívánjuk a kerület kulturális 

életének minőségi javítása érdekében és havi rendszerességgel találkozunk a CSKK 

különböző helyszínein. Ez a vitafórum remek alkalom arra, hogy a kerületi intézmények és 

civil szervezetek együttműködését segítse a kulturális rendezvények szervezésénél.  

 

Itt jegyzem meg, hogy kerületünk közterei sajnos nem alkalmasak nagylétszámú közönséget 

befogadó, színvonalas szabadtéri rendezvények megrendezésére. Nincs olyan méreteiben 

megfelelő terület, amely elegendő infrastruktúrával ellátott, tömegközlekedéssel jól 

megközelíthető és elég távol van a lakóházaktól ahhoz, hogy ne zavarja a rendezvény az ott 

lakókat. Hasonlóan nincs a kerületben egy olyan hangulatos kávézó vagy étterem, ahol az 

emberek találkozhatnának, beszélgethetnének egymással.    

 

A CSKK évekkel ezelőtt vásárolt egy drónkészüléket azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 

megörökítsük kerületünk neves épületeit, intézményeit, templomait az utókor számára. Az 

elmúlt három évben a kerületi értéktári elemekről, a kerület helytörténet szempontjából 
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fontosabb létesítményeiről készült drónfelvételeket a Dokumentumtár őrzi. Szeretnénk 

folytatni a sorozatot, jelenleg az időközben magánkézbe került Növényolajgyár épületét 

szeretnénk megörökíteni addig, amíg eredeti állapotában még látható.  

 

Szakmai koncepciónkhoz híven sokkal több olyan rendezvényt és programot valósítottunk 

meg, erősítve a kulturális központ egységét, amelyek túlmutatnak a telephelyeken, és közös 

szervezésben valósultak meg a Csokonai munkatársainak együttműködésével.  

 

A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat annak a koncepciónak a része, mely szerint 

egyre több olyan rendezvényt szervezünk, amely túlmutat a telephelyen február 15-17.-e 

között vártuk házainkba a vendégeket péntek délelőttől vasárnap estig. A programkínálat 

színes és változatos volt, minden korosztályt és sokféle érdeklődési kört kielégítő 

összeállítással készültünk erre hétvégére. (Gyerekszínház, fotókiállítás, farsangi játszóház, 

reneszánsz bál, ásványbörze, bábszínház, öko kézműves foglalkozás, irodalmi szalon, 

ismeretterjesztő előadás, farsangi fánksütés) 

 

Egy közös kerületi Gyereknapot terveztünk a korábbi évekhez hasonlóan, ám a költségvetés 

hiánya ezt nem tette lehetővé, ezért a Csokonaiban, az Uszikban és a Kikötőben szerveztünk 

és tartottunk gyereknapi rendezvényeket a kerületben élő gyerekek számára. 

 

Az Anno Művészeti Hét rendezvénysorozata 23 éve kiemelt jelentőségű a Csokonai Kulturális 

Központ és a kerület kulturális életében is, ahol tíz napon keresztül változatos művészeti és 

kulturális programokkal várjuk, vártuk az érdeklődőket. Tavaly a Művészeti Hét fókuszában 

Ady Endre halálának 100. évfordulója állt. A MAKÁM zenekar „Föl földobott kő” című 

nyitókoncertje és Hobo Ady estje mellett volt kiállítás, kvízjáték, akusztikus koncert a 

Rocksulival, életre keltettük a Nyugat szerkesztőségét, de volt rendhagyó irodalomóra és egy 

izgalmas alkotódélután is e témakörben a fiatal közönség számára. 

A Művészeti Héthez 2011 óta párosul a RöFi (Rövidfilm Szemle), amelyen minden évben egy 

a CSKK által kiírt forgatókönyvíró pályázatra beérkezett munkák közül választotta ki egy 

neves művészekből álló zsűri azt az egyet, amelyikből film készülhetett. Az önkormányzaton 

kívül olyan támogatók álltak a rövidfilmgyártás mellé, mint a Laokon FilmGroup, akik a 

technikai eszközöket biztosították, de a szereplő színészek is vagy ingyen, vagy jelképes 

összegekért vállalták a főbb szerepeket. 18 kisfilm készül az elmúlt időszakban, amelyek 

közül több alkotás is számos díjat nyert, amelyek méltán viszik a CSKK és kerületünk 

hírnevét.  

Két éve nem készült kisfilm, mert nem kaptunk anyagi támogatást az önkormányzattól 

hozzá, magát a Filmszemlét támogatták, de a filmkészítést valamilyen oknál fogva nem. Ezért 

2018-ban a korábbi évek sikeres filmjeiből válogattunk, tavaly pedig a Színház és 

Filmművészeti Egyetem és a Budapest Metropolitan Egyetem vizsgafilmjeiből válogattunk 
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rövidfilmeket a szemlére. Idén megőrizve a régi értékeket új koncepció alapján szeretnénk 

folytatni a filmkészítést, amelynek eredményét az őszi filmszemlén fogjuk bemutatni.  
 

2019-ben két településrészünk is jubilált, Pestújhely 110, Újpalota 50 éves évfordulóját 

ünnepelte. Ebből az alkalomból egy egész éven átívelő programsorozattal készültünk, 

amelyet azonban felülírt a kerületi költségvetés hiánya, így ezeknek csak töredékét tudtuk 

megvalósítani.  Idén is lesz okunk a megemlékezésre, a Csokonai Művelődési Ház 65, a 

Rákospalotai Múzeum 60, a Kozák téri Közösségi Ház pedig 45 éves évfordulója, amelyeket 

szeretnénk méltó módon megünnepelni.   

Közgyűjteményeink 
 

A Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteményben 2018-ban nyitottuk meg 

a „Palota földjén” című új állandó kiállításunkat, amelyet tavaly a Pestújhelyi terem 

átalakításával szerettünk volna folytatni a település 110 éves évfordulója kapcsán, ám erre a 

költségvetés hiánya miatt nem kerülhetett sor. Terveink szerint idén megvalósulhat az 

átépítés és az év második felében bemutathatjuk a közönségnek az új termet, valamint 

interaktív elemek beépítésével szeretnénk érdekesebbé, vonzóbbá tenni a korábbi kiállítást a 

fiatalabb korosztály számára. Az évforduló alkalmából egy új kiadványt is megjelentetünk a 

múzeum elmúlt 60 évéről, említésre méltó eseményeiről. 

Sajnos továbbra is aggasztó a műtárgyak raktározására használt helyiségek állapota, a 

gyűjteményi anyag egy jelentős része méltatlan és kezelhetetlen körülmények között 

található, állaguk folyamatosan romlik. Folyamatosan jeleztük a fenntartó felé az áldatlan 

állapotokat, kérve, hogy biztosítson a múzeumi műtárgyak tárolására alkalmas helyet, ám az 

a mai napig nem oldódott meg.    

Ötödik évadához érkezett a Helyem, Házam, Palotám című helytörténeti értesítő kiadása, 

amely a kerület három városrészének történetét dolgozza fel, történészi hitelességgel. A 

folyóirat kiadásának hatására egyesület szerveződött a lap gondozására. A kiadványt 300 

példányban jelentetjük meg, vannak rendszeres olvasói, és némelyik lapszám már csak 

online változatban érhető el. 

A Dokumentumtár és Információs Központ közönségforgalma évek óta folyamatosan 

növekszik, mind a regisztrált beiratkozók, mind a kölcsönzők száma, és ezzel párhuzamosan 

az olvasóforgalom is erősödött. Az utóbbi két évben a Károli Gáspár Református Egyetem 

Tanítóképző Főiskolai Kar budapesti képzési helyének hallgatói is rendszeresen kölcsönöznek 

állományunkból, illetve helyben is használják a szakirodalmat. Az erről szóló együttműködési 

megállapodást az egyetemmel tavaly novemberben sikerült realizálnunk, amelynek 

értelmében a könyvtárhasználatért befolyó összeget állománygyarapításra fogjuk fordítani, 

amelyből elsősorban a kar oktatói által javasolt irodalmat kívánjuk megfinanszírozni. 
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Az alapfeladatok ellátása mellett nagyon népszerűek a kollégák által szervezett Biokertész 

kör ismeretterjesztő előadásai, a környezettudatos foglalkozások sorozata és a szülőket 

segítő előadássorozatuk. 

 

Hagyatékkezelés 

2013 decemberében könyvtárunk átvette Kiss Domokos református lelkész könyvhagyatékát, 

amely jelentősen megnövelte állományunkat. Több éves feldolgozó munka eredményeként 

2016-ban megtörtént a hagyaték nagy részének állományba vétele. A közel 5000 rekordot 

tartalmazó állomány kutathatóvá és kölcsönözhetővé vált. Ekkor kerültek leválogatásra a II. 

világháború előtti kiadványok, géppel írt kéziratok, de feldolgozásukra csak 2018-ban került 

sor. A hagyatékot továbbra is gondozzuk és biztosítjuk az olvasók részére a 

hozzáférhetőséget. A hagyaték nagy része kölcsönözhető, de az 1945 előtti kézzel írott 

prédikációk, Biblia magyarázatok csak helyben használhatók.  

Közgyűjteményi letétként, az elmúlt 5 év legjelentősebb gyarapodásaként került 

intézményünkbe az egykor Rákospalotán élt és alkotott Kocsis András (1905-1976) Kossuth-

díjas szobrászművész hagyatéka 2015-ben. Sajnos, a műtárgyaknak csak egy részét volt 

lehetőség a Szántóföldi úti raktár területén elhelyezni, egy nem megfelelő műszaki állapotú 

külső raktárban, több installáció és tárgyi eszköz között!!! A teljes hagyaték méltó 

elhelyezése mielőbbi sürgető feladat és kötelessége is egyben a kerületnek.  

A Rákospalotai Múzeum kezelésébe került Madarász Viktor festőművész hagyatéka, leánya, 

Madarász Adeline jóvoltából, amely festményeket, tárgyakat, fotókat és iratokat tartalmaz. A 

festmények és tárgyak jelentős részét restauráltattuk, majd 2017-ben, a művész halálának 

100. évfordulója alkalmából egy igazán nívós kiállítás keretein belül mutattuk be a 

közönségnek a hagyatékot. Ezt az igen értékes és egyedülálló anyagot nem szeretnénk 

raktárban tárolva tartani, tájoltatni szeretnénk, bemutatni az országban minél több helyen, 

ezzel is hírét vinni kerületünk értékes gyűjteményének. 

Pályázatok 
 

Szakmai bevételeinket pályázati forrásokból is kiegészítjük lehetőség szerint. A Palota-

Galéria, a Csoki-Film-Kockák, és a Táncházak Rákospalotán programsorozatunk több éve 

sikeresen pályázik, így 2019-ben is nyert támogatást az NKA-tól és a Csoóri Sándor 

programtól. Tavaly egy új pályázatunk is megvalósult, az NKA Hangfoglaló Könnyűzene 

Támogató Program Kollégiumától nyert az „Akkordok élőben” pályázatunk, amelynek során 

rendszeres élőzenei koncertsorozatot hoztunk létre a CSKK telephelyein. 

A már hagyományos érdekeltségnövelő pályázaton tavaly a költségvetés hiánya miatt nem 

pályázhattunk.  
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Szervezetfejlesztés 
 

A Csokonai életében az elmúlt időszakban bekövetkezett átszervezések miatt indokolt volt az 

intézmény helyzetének átfogó elemzése, amelyre a következő időszak stratégiai tervét 

kidolgozhatjuk.  Ennek egyik eleme volt a SWOT analízis elkészítése, az eredmények 

kiértékelése és a változtatások megtervezése, megvalósítása. Központilag és telephelyenként 

is elvégeztük a felmérést és elkezdtük a szükséges változtatásokat. 

Az intézményben történt átszervezések, valamint az egész ágazatra jellemző alacsony bérek 

miatt még mindig elég erős fluktuáció figyelhető meg a cégnél.  Tavaly több munkatársunk is 

távozott az intézményből, a helyükre érkező új kollégák betanítása sok türelmet és energiát 

igényelt mindenkitől, cserébe viszont olyan fiatal művelődésszervező kollégákat kaptunk, 

akik friss és újszerű ötletekkel gazdagítják és alakítják a CSKK hagyományos programjait.    

Az intézmény átszervezésével egyidőben a Nyitott Ajtók Együttműködési Irodákat is a CSKK 

szervezetéhez csatolták, az ott dolgozó munkatársakkal együtt. Tavaly átdolgoztuk az eredeti 

működési koncepciót, és elképzeléseink szerint felújítottuk volna mindkét irodát, lecseréltük 

volna az elavult bútorokat, ám a költségvetés hiánya miatt ez sem valósulhatott meg. Ehhez 

képest a fenntartó úgy döntött, hogy április 1-től bezárja a Fő utcai irodát és 1,25 státusszal 

csökkenti a CSKK állományát, amelynek értelmében meg kell válnunk két ott dolgozó 

munkatársunktól és egy iroda fogja 2,25 státusszal ellátni az egész kerület igényeit. Így 

viszont a tervezett szombati nyitvatartást nem tudjuk bevezetni, az esti lakossági fórumok és 

lakógyűlések átszervezést igényelnek, mert egy ember nem tarthatja nyitva az intézményt. 

Terveink között szerepel a középiskolás tanulók 50 órás közösségi szolgálata és a nyugdíjas 

önkéntességi munka koordinálásának kidolgozása és bevezetése. 

Felújítások 
 

A 2019-re tervezett felújítások a költségvetés hiánya miatt nem valósulhattak meg, csupán a 

biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkálatokat lehetett elvégeztetni. Így kerülhetett 

sor a Rákospalotai Múzeum és a Pestújhelyi Közösségi Ház kazáncseréjére, amelyek nélkül 

nem tudott volna üzemelni egyik intézmény se.  

A költségvetés elfogadását követő két hónap kevés volt ahhoz, hogy további felújítási, 

karbantartási munkálatokat véghez vigyünk. 

Gazdálkodás 
 

Az általunk tervezett eredeti költségvetést az év folyamán többször át kellett dolgoznunk az 

átmeneti gazdálkodás életbe lépése miatt. Ez jelentős többletmunkával járt 

mindannyiunknak és egy nagyon szigorú folyamatos kontrollt annak érdekében, hogy 

működőképesek maradjunk. Mindezek ellenére sikerült teljesíteni bevételi 
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kötelezettségünket, ami munkatársaim lelkiismeretes munkája nélkül nem valósulhatott 

volna meg. 

A GMK-val történő együttműködésünk jó irányban halad, de van még feladata e tekintetben 

mindkét intézménynek. A CSKK gazdasági működése sokkal összetettebb a többi 

intézményhez képest, ennek lekövetése, pénzügyi irányítása és ellenőrzése bizonyára nem 

kis feladat a GMK részére. A gazdasági feladatok kiszervezése a CSKK-ból számunkra is 

jelentős többletfeladattal járt és lényegesen megnövelte a munkafolyamatok hosszát és az 

adminisztrációt. A kézbesítés sűrítésével, az üres gazdasági álláshelyek betöltésével és 

bizonyos folyamatok egyszerűsítésével igyekeztünk gyorsítani az ügymeneteken. Szükséges 

felülvizsgálni az intézmények közötti együttműködési megállapodást is és korrigálni azt a 

mindennapi működéshez igazítva. 

Nagy forgalmú telephelyeinken szeretnénk bevezetni a bankkártyás fizetést, csökkentve 

ezzel a készpénzforgalmat és gépi számlázással egyszerűsíteni a pénzügyi tranzakciókat. 

Budapest, 2020. március 5. 

          Bezerédi Erika 
              igazgató 
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CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
2019. évi beszámoló  

 

Bevezető  
 

A Csokonai Művelődési Ház életében a 2019-es év nagy kihívásokat hozott szakmailag és 

szervezetileg egyaránt. A szakmai munkát ebben az évben nehezítette, jelentősen 

meghatározta, hogy a kerületnek csak októberben lett költségvetése. A 2018-as átszervezést 

követően a szakmai kollégák nagy része kicserélődött, az új kollégák betanítása, szakmai 

feladatok átadása jelentős terhet jelentett az intézménynek. 

A munkatervünkben szereplő új kezdeményezéseket ebben az évben nem tudtuk 

megvalósítani, elmaradtak az ingyenes rendezvények a költségvetés hiánya miatt. Az év 

közben kialakult szakmai terveinket sikerült megvalósítanunk klubjaink, tanfolyamaink, 

hagyományos közösségeink életében, látogatottságuk azt tükrözi, hogy elképzeléseink a 

kerületiek kulturális, közösségi igényeit szolgálták. Továbbra is nehézség néhány hobbi 

csoportunk életében, hogy hiányzik az utánpótlás, tagjaik elöregednek. A bélyeggyűjtés, a 

galambászat, a gombfocizás, mind olyan tevékenység, ami a mostani fiatalok körében nem 

kedvelt – talán nem is ismert eléggé, pedig a jelenlegi tagok nagyon szép eredményeket 

érnek el az ágazati területeiken. Nagy eredménynek számít, ha évente 1-2 fiatalabb, még 

aktív korú csatlakozik a tagsághoz. Ebben az évben is nagy figyelmet fordítottak csoportjaink 

és munkatársaink arra, hogy minél szélesebb körben ismert legyen tevékenységük.  

Az XV Média, az Életképek Magazin és a kerületi televízió többször is hírt adott a 

csoportjaink, rendezvényeink életében történt eseményekről.  

Szakmai elképzeléseinket saját bevételeink és önkormányzati támogatások felhasználásával 

valósítottuk meg, a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Csoóri Sándor Programtól nyert pályázati 

forrásokkal egészítettünk ki.  

2019-ben a Csokonai Művelődési Ház aktív szerepet vállalt volna a XV. kerület Szociális 

Városrehabilitációs Programjában, melynek keretében a kiemelt lakóterületeken élőknek és 

munkavállalóknak képzést és közösségformáló programokat terveztünk. Ez sajnos a 

költségvetés hiányában elmaradt, a 2020. év első képviselő testületi ülésén ez a program 

megszüntetése mellett döntött a testület. 

2020-ban az eredeti VEKOP programban lévő elemek közül többet szeretnénk megszervezni, 

de ezek megvalósításához részben intézményfelügyeleti engedély szükséges 
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HÉTRŐL – HÉTRE KICSIKNEK 

 

A Baba-mama klub keretében idén is folytatódtak a nagy sikerű hangszeres programok 

Szedlacsek Katalin vezetésével Mondókázó foglalkozásunkon.  

Felmerült a mamák részről a nagy hagyományokkal rendelkező Baba-mama klub 

újraindítása, melyet 2020 év elején útjára is indítunk, színes programokkal, előadásokkal 

kéthetente péntekenként. 

 

HÉTRŐL – HÉTRE MOZGÁS 

A fiatalabbak részére 2019 márciusától indult Kamasztánc csoportunk. Itt már egy meglévő 

csoport igényeire is reagáltunk, akik 2018-ban hetente egy alkalommal jártak hozzánk zumba 

foglalkozásra, de ott a késői időpont nem volt megfelelő részükre. A csoportban már 10 fő 

feletti a létszám. 

2020-ban már nagyobb rendezvényeinkbe is tervezzük bevonni a csoportot, ahova tánc 

előadással készülhetnek a gyerekek. 

Hatha jóga tanfolyamunkon ebben az évben ismételten tudtunk kezdő és haladó csoportot 

indítani. Heti rendszerességgel 10-15 fő járt a foglalkozásokra, ahol elméleti képzésen is részt 

vettek a gyakorlati foglalkozás után.  

2020-ban délelőtti baba-mama jóga csoport indítását tervezzük. 

Nyolcadik éve hetente két alkalommal folyik zumba fitness oktatás intézményünkben. 2019 

közepétől már saját csoportunkként, Somodi Kati oktatóval folytatódott tovább hétfő-szerdai 

napokon. A létszám folyamatosan növekszik, 20-25 fő vesz részt rendszeresen a 

foglalkozáson. Kérésükre 2 hét kivételével még nyáron is nyitva tartottunk.  

2020-ban tematikus alkalmakkal, vendégoktatókkal (farsang, nőnap, haloween, mikulás, 

karácsony) tervezzük színesíteni a csoport életét.  

Társastánc tanfolyamunkon évek óta összeszokott csoporttal, vidám hangulatban zajlanak a 

táncórák a Goldance Tánciskola oktatója, Somodi Gábor vezetésével. Kezdő tanfolyam indult, 

amin több pár vett részt és folytatják haladó szinten a tanulást. A táncos párok baráti 

társaságként tanulják hétről-hétre az új tánclépéseket, repertoárjukban a legtöbb standard 

és klasszikus páros tánc szerepel.  Bálainkon, rendezvényeinken mutatják be a tanultakat. 

 

Alakformáló tornánkra 15-20 fő jár heti két alkalommal, a nyári szünetben is igényelték az 

órák megtartását. 

  

HÉTRŐL – HÉTRE IDŐSKORÚAKNAK 

A Netmester – nyugdíjas számítógépes klub 2019-ben ismét klubvezető váltás volt. 

Szerencsére nyitottan és kedvesen fogadták a kolléganőt, aki minden klubalkalomra újabb és 

újabb őket érdeklő számítógépes, online témával készült.  
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A továbbra is nagy létszámú csoport a tanulás mellett legalább ugyanolyan fontos célnak 

tartja a klub közösségi közegét. A közösség erősítéséért havonta egyszer szabadidős 

programot (kirándulás, múzeumlátogatás, klub születésnap) szerveztünk nekik. Ezek a 

programok általában nagyon kedveltek, 30-40 tag, esetenként családtagokkal, barátokkal 

együtt vesz részt rajtuk.  

2020-ban folytatjuk a Netmester klub szervezését, egy új téma lesz az okos eszközök 

használata. Továbbra is szervezünk a csoportnak szabadidős programokat: 

múzeumlátogatásokat, ünnepi programokat és kirándulásokat.  

A nyugdíjas klub tagjai heti egy alkalommal találkoztak. 2019-ben több új klubtag is 

csatlakozott a társasághoz. Ősszel ismét közösen nyaraltak, rendszeresen jártak múzeumba, 

többször egynapos kirándulásokra, minden hónapban közösen megünnepelték az aktuális 

névnapokat, hagyományosan utószilveszteri, karácsonyi ünnepséget rendeztek, tagjaik 

rendszeresen részt vettek a művelődési ház programjain. A farsangi rendezvényükre 

ismételten vendégül látták a kerület nyugdíjas csoportjait, ahol nem maradhatott el a már 

hagyományosnak számító fánksütés és jelmezes felvonulás. 

Meridián tornára 2018-ban már három csoportban jártak, akik ebben az évben klubbá 

formálódtak. A foglalkozás főleg az idősebb korosztály tagjai között kedvelt, alkalmanként 

25-40 fő gyakorolja a kopogtatós módszert.  

Ebben az évben a Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesületnek a ház „ otthont”adott 

arra, hogy az Élj 100 évet egészségesen a 312 meridián gyakorlatok segítségével elnevezésű 

tevékenységünket folytatni tudják, a 2019 évben 4 alkalommal a központi rendezvényeinket 

is itt tartották. A Masport által meghirdetett Kihívás Napja rendezvényhez csatlakoztunk és 

ennek során a kertben 90 ember tornázott együtt. 

Tavasszal a csoport részt vett az EZO napok kétnapos rendezvényen, ahol dr. Eőry Ajándok is 

tartott előadást. 

2019. őszétől minden hónap második csütörtökén ingyenes ismeretterjesztő előadást 

tartunk Őseink hagyatéka, Évszázadok gyógyító praktikái címen, itt kb. 30-50 fő szokott 

résztvenni. 

Tervezzük, hogy a 2020 évben ezeket az eddigi tevékenységeinket tovább folytatjuk, illetve 

bővítjük a 03.12-i (312) rendezvényünkkel, ahol szintén dr. Eőry Ajándok is előadást fog 

tartani és közös tornát is tartunk.  

2019-ben is már heti két alkalommal találkoztak a nagy sikerű Szenior Örömtánc csoport 

tagjai, melynek lelkes tagjai könnyebb-nehezebb koreográfiákat, kör- és páros táncokat 

tanultak, így őrizve testi és szellemi frissességüket.  

2020-ban több olyan fellépést tervezünk a csoport tagjaival, ahol megmutathatják a 

klubfoglalkozásokon elsajátított mozgásformát. Illetve az előző év mintájára szeretnék 

megismételni a Senior Örömtánc találkozót, melyre idén ismét egy másik kerületből 

szeretnének társcsoportot meghívni, hogy jobban megismerkedjenek a foglalkozáson 

résztvevők és tapasztalatot cserélhessenek egymással. 

 



 

13 

HÉTRŐL – HÉTRE MŰVÉSZETI CSOPORTOK 

A Tavasz Nőikar heti rendszerességgel próbál a művelődési házban, számukra a 2019. év 

legnagyobb feladata és vállalása, az 1990-es évek végén CD-re rögzített nagyszabású egyházi 

zenemű, Pergolesi: Stabat Mater című szólistákra, kórusra és vonós kamarazenekarra írt 

művének felújítása. A darabot a kórus a XV. kerületi önkormányzati és egyházi intézmények 

támogatásával valósította meg. A zenemű felvétele az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára 

Templomban a XV. Media Kft. technikai közreműködésével került rögzítésre. A darab 

előadásában szoprán és alt szólisták mellett közreműködött a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus 

Zenekar vonós kamaraegyüttese. A felvétel felkerült a Tavasz Nőikar YouTube-csatornájára, 

ahol jelentős nézettséggel rendelkezik. A kórus az elkészített anyagot referencia felvételként 

fogja a későbbiek folyamán hasznosítani. A Stabat Mater koncertfilm elkészítése mellett a 

kórus a 2019-es évben még számos sikeres önálló produkciót valósított meg, részben a 

dunakeszi zenekar, részben a Vásárhelyi Zoltán Férfikar közreműködésével. November 16.-án 

egy nagyszabású találkozót rendezett a művelődési házban az Anno Művészeti Hét 

keretében, az egész estés találkozó 5 kórus részvételével zajlott, melyhez anyagi és 

szervezési segítséget is nyújtottunk. 

 

Amatőr színtársulatunk, az Ady Endre Gimnáziumban végzett fiatalokból alakult Ady 

Teátrum ebben az évben is új bemutatóra készült. A tavaszra tervezett bemutatójuk nem 

sikerült, ősszel Molnár Ferenc: Játék a kastélyban – című vígjátékát mutatták be Matyaczkó 

Olga rendezésében. Három előadást tartottak, fergeteges sikerrel és teltházzal! A fiatalok 

munka után járnak hozzánk a Csokonaiba próbálni, és ez a félév rengeteg feladatot görgetett 

eléjük.  

A 2020-es évben tavaszra a már 2017-ben bemutatott Gépírók c. darab felelevenítését őszre 

pedig egy teljesen új darab bemutatását tervezik az Ady Teátrum tagjai. Már év elején 

elkezdték az olvasópróbákat. 

 

A Bojtor-Urbán dalkör tagjai, 20-25 fő szépkorú nyugdíjas, akik Csáki Tibor előadóművész 

vezetésével énekelnek, verselnek. Repertoárjukban a népdalokon kívül helyett kap az 

operett is. Fellépéseikkel jótékonysági szerepet is vállalnak, hiszen Budapesten a tavalyi 

évben, több nyugdíjas klubban is felléptek. 2019. februárjában a Csokonai Művelődéi Ház 

farsangi műsorában is szerepeltek, valamint az Újpalotai Közösségi Ház Retro klubjában is 

dalra fakadtak. 2020 februárjában a Csokonai Művelődési Ház újra színpadra invitálja a 

farsangi mulatságokon a nótakört. 

HÉTRŐL – HÉTRE MÁNIA 

A GÉMSZ – számítógépes klub haladó csoportjába járók többsége megszerezte az ECDL 

bizonyítványt. Nyári táboruk az oktató elfoglaltsága miatt elmaradt. Tagjai stabillá váltak, a 

később csatlakozók is hamar felvették a ritmust, beilleszkedtek és a tananyaggal is sikeresen 

megbirkóztak, s az év folyamán több modulból is sikeres ECDL vizsgákat tettek. Azok a tagok, 
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akik már végeztek a középfokú iskolákban „haladó csoportként” továbbra is találkoztak 1-1 

hétvégére, Agárdon két hosszú hétvégét is eltöltöttek együtt. 

 

A több évtizede működő Számítógépes klub és az Amiga klub tagjai péntekenként 

találkoztak egymással, hogy egyszerre nosztalgiázzanak a retro számítógépek világában és 

elmerüljenek a technikai újdonságokban, segítsenek egymásnak megoldani egy-egy 

felmerülő problémát. 

2019-ban saját programmal csatlakoztak a Regamex rendezvényhez. 

A Tárasjáték és Wargame Klub keretében 2019-óta várunk minden érdeklődőt erre a pár 

órás kikapcsolódásra iskola vagy munka után, minden hétfőn 17:00 – 20:00 óra között. A 

hagyományos társasjátékokon kívül a wargame világával is megismerkedhetnek, illetve 

kifesthetik saját vagy az általunk biztosított figurákat is a szakkörön résztvevők. A wargame 

magyarra fordítva terepasztalos hadijátékot jelent, ahol adott szabályok szerint 

leggyakrabban figurákkal szimulálunk egy eseményt a terepasztalon, döntő többségében 

kockák segítségével.  

A galambász klub januárban megrendezte a sportkörük, a B15 Galambász Egyesület két 

napos kiállítását, a galambok éves bírálatát. Márciusban megtartották ünnepélyes 

díjkiosztójukat, melyen a 2015. évi nyertes galambok tenyésztőit jutalmazták oklevelekkel és 

serlegekkel, ekkor került átadásra ismételten a Csokonai Vándorkupa, valamint a Csokonai 

Művelődési Ház különdíj serlege is. Minden hónapban egy alkalommal találkoztak, 

tapasztalatokat cseréltek. A jelentős vadállomány miatt ebben az évben sem tudták 

megrendezni a Röpversenyeiket. 

A két foltvarró kör folyamatosan részt vett különböző országos versenyeken, ebben az 

évben is sok egyedi és csoportos munkát készítettek tagjaik. Bernecebarátiban a 

Foltlelkes/Foltlelkek csoport, már hagyományos módon, több napot töltött varrással. 

2019-ben a Foltlelkes csoport sajnos elvesztette eddigi vezetőjét Kovácsné Ritát. 

A Szt. István bélyeggyűjtő kör tagjai a hagyományos szombatonkénti összejöveteleken a 

gyűjteményeik továbbfejlesztésével, újdonságok beszerzésével, a bejárati ajtónál elhelyezett 

tabló frissítésével töltötték az időt. 2019-ben vezetőváltás történt náluk, továbbra is az egyik 

legfontosabb feladat, hogy megtalálják azokat a fiatalokat, akik szívesen ismernék meg ezt a 

rendkívül színes és aprólékos munkával járó hobbi rejtelmeit. Az Anno Művészeti hétre a 

csoport közreműködésével kiadásra került a Csokonai Kulturális Központ egyéni bélyege. 

 

A helytörténettel foglalkozó Rákospalotai Anno Klub 2019-ban személyi okok miatt nem 

tudott találkozni. 

2019-ben sikerült a Gombfoci klub tagságát, bővíteni. Azonban továbbra is szórólapot 

készítettünk a toborzás érdekében. Szélesebb körben felhívni a fiatalok figyelmét a 

világbajnok csapatunkra, ennek a sportnak a sokszínűségére a Csokonai Művelődési Házban 

két versenyt rendezünk minden évben. Nyáron a Testvériség kupa országos, ranglistás 
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verseny. Télen Palota kupa, illetve Tízek bajnoksága országos verseny melyen az adott évben 

az ország tíz legjobb versenyzője vesz részt. Gombfoci klubunk minden évben több vidéki 

rangadón is részt vesz, az NB I-ben két csapattal indul a klubunk a Testvériség SE. Részt 

vesznek Sopronban, Szombathelyen. Szegeden, Komlón egyéni versenyeken. Minden évben 

van Országos Bajnokság egyéniben és párosban is. A versenyeken kiváló eredményeket 

érnek el. Többek között klubunk a Testvériség SE adja a VILÁGBAJNOKOT is. 

Intézményünkben már régi hagyománya van a közösségi filmnézésnek, évek óta működik 

nálunk Csoki-Mozgó nyugdíjasoknak szóló filmklubunk, ahol kéthetente filmtörténeti 

klasszikusokat vetítünk az időseknek. A film után mindig kakaóval, kaláccsal várjuk 

vendégeinket, hogy legyen alkalmuk beszélgetni, együtt feldolgozni a látottakat. A klub 

vetítéseire a 10-12 fős törzsközönség mellé nem ritka, hogy még ugyanennyien érkeznek 

hozzánk. A vetített filmeket a törzstagokkal együtt választjuk ki. 

 

Idén is folytattuk Csoki-Film-Kockák sorozatunkat a NKA Filmművészeti Kollégiumának 

támogatásával.  

Koncepciónk szerint magas színvonalú klasszikus és új, hazai és külföldi alkotásokat 

mutattunk be ennek a generációnak.  A meghirdetett alkalmakra neves alkotókat, előadókat, 

a filmek témáihoz hitelesen kapcsolódni tudó szakembereket hívtunk beszélgetőpartnernek. 

2019-ben hat alkalommal szerveztünk Csoki-Film-Kockákat. A filmvetítéseket követő 

beszélgetések állandó házigazdája, moderátora Szilvási Endre műsorvezető volt. 

Februárban az Azonosság- című filmet vetítettük, amelyhez Matthaeidesz Zoltán 

pszichológust hívtuk vendégül. Második alkalommal Pásztor Anna, az Anna and the Barbies 

zenekar énekese érkezett hozzánk, aki a Száll a kakukk fészkére c. filmet javasolta vetítésre, a 

szabadság volt a témánk. Harmadik alkalommal Földes László Hobóval beszélgettünk a The 

Doors című filmhez kapcsolódóan zenéről, költészetről. A nyári szünet után nehéz filmmel 

folytattuk a programsorozatot, a Kramer kontra Kramer című filmről beszélgettünk Skultéti-

Szabó Katalin szakpszichológussal, házasságról, válásról és a gyermekekre való hatásáról 

beszélgettünk. Novemberben sem folytattuk könnyebb témával, Völgyesi Gabriella a Unique 

zenekar énekese, ügyvéd volt a vendégünk, a 12 dühös ember című filmről beszélgettünk.  

Utolsó alkalommal Réz András filmesztéta volt a vendégünk, a Taxisofőr és a frissen 

bemutatott Joker című filmek közötti párhuzam volt a téma. 

Tanfolyamok – Felnőttképzés 
 

2019-ben is folytattuk a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Köz-műveltségéért” program 

ingyenes és önköltséges képzéseit.  

A 2018-as évből folytatott tanfolyamokon túl összesen öt angol nyelvtanfolyamot 

indítottunk. Első félévben I. és II. és III. modulos angol tanfolyamunk volt. Majd ősszel még 

két angol nyelvtanfolyamot indítottunk: egy I. és II. modult. Míg az aktív korú tanfolyamok 
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hetente két alkalommal esténként valósulnak meg, addig az 50+ angol csoportot lassabb 

tempóval, hetente egyszer, délelőttönként.  

Tizenöt éve szervezünk kifejezetten nyugdíjas korosztály számára, speciális tudásanyagú 

számítógépes tanfolyamokat. Még mindig folyamatos az érdeklődés „Idősebbek is 

elkezdhetik” képzésünkre. A tanfolyamot követően többen a Netmester klubban bővítik 

tovább ismereteiket. 

Tavaly az 50+ angol csoportok a várakozásnak megfelelően minden alkalommal gyorsan 

megteltek, az aktív korú tanfolyamok lassabban. Feltűnt, hogy egyre többen érdeklődnek 

olyanok angol nyelvtanfolyamaink iránt, akik már valaha tanultak angolul, de nem használják 

a nyelvet. Nekik szeretnénk tanfolyamainkat megújítani. Míg folytatnánk a hagyományos 

kezdő moduljainkat, elkezdenénk újrakezdő angol kurzusokat is.   

Családi Programok 
 

Házunkban a költségvetés hiánya miatt családi rendezvényként csak négy gyermekszínházi 

előadást tartottunk. Budapesti és a vidéki városok legjobb társulatai remek előadásokkal 

léptek fel nálunk, a Hadart Színház a Pinokkió előadással, a Nektár Színház a Brémai 

muzsikusokkal és a Táncmese Színház varázsolta el a gyermekeket egy-egy órára. Rendhagyó 

módon februárban farsangi gyermekkoncertet szerveztünk a Kolompos Együttes 

közreműködésével. A nézőszám esetenként 150-250 fő között változott, minden alkalommal 

meglepetés, kisebb ajándék várta a gyerekeket. 

A bensőséges hangulatú Virágvasárnapi programot 2019-ben is megvalósítottuk.  

Húsvét előtti vasárnapon, virágvasárnap délutánján virágos kézműves foglalkozással, húsvéti 

készülődéssel, a Tekergő Meseösvény Egyesület mesejátékával vártuk a családokat. Az 

ünnep lehetőséget adott a közvetlen környezetünkben élő családoknak arra, hogy a 

Húsvétra együtt készülődhessenek.  

 

A Gyermeknapra ebben az évben a költségvetés hiányában ismételten a házba vártuk a 

családok apraját - nagyját. Szerveztünk vetélkedőket, kézműves foglalkozást, családi 

mesemondó sarkot, Szilas néptáncegyüttes bemutatót. Meglepetés vendéget hívtunk Süsü 

személyében, az udvaron népi játékokkal játszhattak a gyerekek, kipróbálhatták az 

óriásbuborék készítést és arcfestésen vehettek részt. 

2019-ben a Mikulás koncertet Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar interaktív műsora 

nyújtotta. Az Eszter-lánc mesezenekar a meseerdő közepébe invitálta a gyerekeket. Új 

zenekari tagokat is találtak a gyerekek körében, akik beszálltak a közös muzsikálásba… 

Miénk a játszótér! rendezvényeink a költségvetés hiánya miatt 2019-ben nem kerültek 

megrendezésre.  

2020-ban ismét gyermekkoncertek, zenei foglalkozások várják a gyerekeket az aktuális 

programhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal, játékok mellett.  
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2017-ben csatlakoztunk először az Országos Rajzfilmünnep rendezvénysorozathoz. Sikerét 

látva idén ősszel is rajzfilmekkel vártuk a családokat, olyanokkal, mint a Mézga család, 

Kockásfülű nyúl, Pocoyo, A nagy ho-ho-horgász, a Pityke és a Mikrobi. A vetítések között 

mesékhez kapcsolódó társasjátékokkal és kézműves foglalkozásokkal színesítettük a 

programot. 

 

Társasjáték napot szerveztünk hat alkalommal családok és fiatalok részére Hegedűs Csaba 

társasjáték fejlesztő közreműködésével. Ebben az évben már öt közismert kiadó itt szervezte 

meg évi bemutató napját, valamint hazánkban még nem forgalmazott gyermek, családi és 

stratégiai társasjátékokat lehetett kipróbálni és megvásárolni ezeken a napokon. Jó volt látni, 

ahogy először itt találkozó emberek órákon keresztül játszottak egymással a nagyteremben 

25-30 asztalnál, nagyon jó hangulatban. Áprilisban BoardGame 12 néven megrendezésre 

került egy társasjáték tervező versenyt, melynek fődíja volt, hogy a nyertes alkotások 

kiadásra kerültek, illetve kerülnek. Összesen 72 csapat nevezett, közel 400 fővel. 

Szeptemberben megjelent 2 játék. 

 

2020-ban nyár elején ismét megrendezésre kerül az Exterminatus Híradó és a Csokonai 

Művelődési Ház második saját szervezésű rendezvénye az ExtermiCon melynek célja, hogy 

minél több wargamer gyűlhessen össze egy nagy közös játéknap keretein belül. Az 

érdeklődőket az előző évhez hasonlóan bemutatók és régi játékosok várják, hogy jobban 

beleláthassanak a hobbi rejtelmeibe. Terveink szerint, hogy a tapasztalt játékosoknak is 

legyen miért visszalátogatnia hozzánk az idén internetes szavazás végeredményét 

figyelembe véve a két nagy sereges játék (Age of Sigmar és 40.000) közül az egyikből 

versenyt is szervezünk számukra. Továbbá több nagy magyarországi klubbal/bolttal is fel 

fogjuk venni a kapcsolatot, hogy képviseltessék magukat a rendezvényen saját bemutatókkal 

és amennyiben szeretnék offline bolt kitelepülésével egyarát. A hasonló események 

mintájára idén egy teremben mi is helyet szeretnénk adni azoknak, akik a modellezésből 

megmaradt felesleges alkatrészeiktől, esetleg megunt figuráiktól megválnának egy bitzbörze 

(bolhapiac) formájában. 

Ásványbörzét 2019-ban is hagyományosan két alkalommal rendeztünk, februárban és 

novemberben, melyet alkalmanként cca. 300 fő látogatott. Egyrészt a betérő vendégek 

vásároltak, másrészt maguk a kiállítók, közel 50-60 fő cserélgetett egymással. Ebben az 

évben is minden alkalommal, Tihanyi Péter barlangász közreműködésével, előadáson és 

diavetítésen vehettek részt a látogatók.  

Retro video- és kvarcjáték kiállításunkat 2019-ben tizenegyedik alkalommal rendeztük meg. 

A kiállításon bemutatásra kerültek a 70-es, 80-as és 90-es évek közkedvelt és kevésbé ismert 

játékgépei, videojáték konzolok, hobbyszámítógépek, kézben tartható kvarcjátékok és 

cserélhető kazettás készülékek, valamint nagysikerű Kahoot vetélkedőket szerveztünk a 

résztvevőknek, valamint a budapesti Flippermúzeum is csatlakozott a rendezvényhez. Ebben 

az évben itt volt a Vakondok 4 könyv dedikálásért és közönségtalálkozója, valamint A The 

Mysterious Machine, a Gamelab és a Lost Robots indie fejlesztőcsapatok megmutatták 
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készülőfélben levő játékaikat, kipróbálhattak az érdeklődők jelenleg futó fejlesztéseket és 

két négyzetméteren szerepjátékos mörcsit. 

 

EZO Tavasz rendezvényünk márciusban került megrendezésre a Kozák téri Közösségi Házzal 

együttműködve. Délelőttől késő délutánig az érdeklődők megismerkedhettek a különböző 

alternatív gyógymódok tematikáival, gyakorlati foglalkozásokon vehettek részt. 

Egészségmegőrző mozgásos programok színesítették a rendezvényt. 

Táncos Programok 
 

Minden hónapban Syconor retro táncpartira vártuk táncos lábú vendégeinket. A program 

sikerén felbátorodva még a nyári hónapokban sem hagytuk ki a programot, a nagy melegben 

a kertben tartottuk a táncos esteket.  A zenekarnak állandó törzsközönsége van nálunk. 

21 éves hagyománnyal rendelkező g Aprók tánca – magyar táncház és játszóházunkat tavaly 

is tíz alkalommal rendeztük meg a kerületben élő kisgyermekes családoknak.  Egy 

pályázatnak köszönhetően a program házigazda zenekara, a Mező együttes 2017 óta három 

taggal érkezik hozzánk: Mező Győző népzenész hegedűn és citerán játszik a táncházban, 

Karakas Zoltán kecskedudával, furulyával, tilinkóval muzsikál, Takács Tímea pedig dunántúli 

táncokat, ünnepkörökhöz kapcsolódó énekeket és körjátékokat tanít a kicsiknek.  

A táncházban ismeretterjesztő hangszerbemutatót is tartanak a művészek, ahol a gyerekek 

megismerhetik, sokszor ki is próbálhatják a népi hangszereket: a citerát, dorombot, hegedűt, 

tilinkót vagy éppen a kecskedudát. Az egyórás táncházat kézműveskedés követi, ahol az 

apróságok Szuvák Gabriella játszóházvezetővel kedvükre vághatnak, színezhetnek, 

alkothatnak, ünnepekhez köthető dísztárgyakat, ajándékokat készítenek. 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Csóri Sándor Alap támogatásával évek óta működik 

a magyar táncház és játszóház. A gyerekek nemcsak népzenére táncolhatnak, hanem népi 

hangszerekkel is megismerkedhetnek játékos formában. A játszóházban apró kézműves 

tárgyakat készítenek, festenek, rajzolnak, fejlesztik a kézügyességüket. 

A Táncház Rákospalotán 2014 óta működik intézményünkben. Házigazdája és társszervezője 

a kezdetek óta a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes. A táncegyüttes oktatói és ifjú 

növendékei segítik, vezetik a táncokat. A Táncház első órájában mindig a kisgyermekes 

családoké a tánctér, később a felnőttek táncolnak késő éjszakáig.  

2018 derekán megváltunk eddigi házigazda zenekarunktól, a Tarsolytól. 2018 őszén Pálházi 

Bence Bandája lett a Táncházak házigazda zenekara. A banda 2012 óta muzsikál együtt. 

Alakulása óta több különböző helyen is rendszeresen tart táncházakat, folkkocsmákat nagy 

sikerrel. A zenekar tagjai mindannyian a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene 

Tanszékének volt és jelenlegi hallgatói. Céljuk a Kárpát-medencei vonós népzene stílushű 

előadása és minél szélesebb közönség elé való eljuttatása. Repertoárjuk a Kárpát-medence 

igen nagy területét lefedi.  
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Péntek Esti Forduló ötlete négy éve született a Szilas művészeti vezetők fejében. Célja 

néptáncoktatás kezdő és újrakezdő felnőtteknek. A foglalkozássorozaton a Rákospalotai 

Szilas Néptáncegyüttes egy-egy táncos párja várja az érdeklődőket. Vannak olyan alkalmak is, 

mikor 3-4 pár összejön táncolni.  

A programot 2020-ban is folytatjuk, reméljük a néptáncok, népművészet átadásában ez a 

lehetőség továbbra is több olyan felnőttet bevonz házunkba, akik eddig sajnos ebben a 

formában nem találkoztak ezzel a műfajjal. 

Szeptemberben került megrendezésre a Chilei Fiesta rendezvényünk, melyen a Ballett 

Folclórico Municipal de Chillán néptáncegyüttes műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A 

programot megtisztelte a Chilei nagykövet is. 

2019-ben is a XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve szerveztük a 

hagyományőrző farsangi, kerti és mikulás „Görög Nemzetiségi estet”. Ebben az évben már 

házigazdaként a Mydros Zenekar játszott nálunk, Farsangkor vendégzenekarként a 

Pasatempos Zenekar lépett fel. A Helidonaki Táncegyüttes és a Görög Ifjúsági Egyesület 

színesítette a programokat. Mindhárom rendezvényen volt nemzetiségi ételkóstoló, és játék, 

alkalmanként 200-250 fő jött el hozzánk erre a programra.  

Művészeti Programok 
 

2019. februárban és márciusban, hétköznap délelőtt gyerekszínházi előadásokat szerveztünk 

óvodás és kisiskolás csoportoknak Meseovi – címen, a Bahorka Társulat interaktív 

folklórszínházi előadását láthatták a gyerekek, valamint Öröm volt számunkra, hogy a 

Tekergő Meseösvény Egyesület mesemondói egy magyar népmesét a mi kérésünkre 

dolgoztak fel. Március végén nálunk volt a mesejáték „ősbemutatója”. A sorozat 

hiánypótlónak bizonyult ezen alkalommal is. Sajnos a költségvetés hiánya miatt csak két ilyen 

alkalmat tudtunk megszervezni.  

 

Két évvel ezelőtt indítottuk útjára rendhagyó népművészeti, népzenei tanóra sorozatunkat, a 

Szilfán-fütyülőt (Népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl…) kisiskolásoknak. 

Alkalmain nem klasszikus értelemben történik népzenei oktatás, célja inkább a népzenei-

népművészeti beavatás. A programban állandó partnereink a Rákospalotai Szilas 

Néptáncegyüttes és a Tarsoly Zenekar. Első két tanévünkben kilenc hazai és határon túli 

néprajzi tájegységet barangoltunk be a hozzánk érkező XV. kerületi általános iskolákba járó 

kisiskolásokkal: Rákosmentét, Bácskát, Moldvát, Bukovinát, Kalotaszeget, a Szilágyságot, 

Szabolcs megyét, a cigány hagyománykincset és Kárpátalját.  

A 2018/19-es tanévben azonban új irányt vettünk. Míg eddig a rendhagyó tanórák tartalmát 

elsősorban egy-egy tájegység népművészete, hagyománykincse adta, most az ünnepek köré 

építjük programunkat. Februárban farsangoltunk, áprilisban böjti játékokkal haladtunk a 
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húsvét felé, majd a sorozatot egy szép pünkösdi koncerttel zárult. A sorozatra óriási az 

érdeklődés, minden alkalom teltházzal működik.  

 

ANNO MŰVÉSZETI HÉT  

2019-ben az Anno témája Ady és a Nyugatosok kultúrvilágát ölelte fel. 

Újdonságok a kórusmuzsikában címmel A Tavasz Nőikar kórustalálkozóval és kötetlen 
beszélgetéssel, tapasztalatcserével egybekötött koncertet rendezett, melynek fő témája az 
igényes könnyűzenei átiratok beillesztése a klasszikus kórus repertoárba.  
Ady kiállítás és az Ady Teátrum előadásában az érdeklődők az író életét, munkásságát 
bemutató tárgyi és írásos anyagokkal karakterben, képekben, prózában zenével fűszerezve 
ismerkedhettek meg. 
A művészeti héten egy színházi előadást üdvözölhettünk. A Hadart Színház a Jöhetsz drágám 

című vígjátékot adta elő ismételten teltház előtt. 

Ebben az évben is rendhagyó Rövidfilm Szemlét tartottunk, ahol a közönség bepillantást 

nyerhetett a Színház és Filmművészeti Egyetem és Metropolitan Egyetem vizsgafilmjeinek 

világába, valamint rendezővel és alkotókkal beszélgethettek az érdeklődők. 

Katalin bál rendezvényünkön már hagyományos módon vacsorával, élőzenével és játékkal 

vártuk a táncoslábú vendégeket. 

  

KIÁLLÍTÁSOK 

Intézményünkben két kiállítási tér van. Egyik a Palota Galéria, ahol neves, hivatásos 

képzőművészek mutatkoznak be kiállításaikkal.  A másik kamaratermünk, amely 

többfunkciós helyszínként elsősorban gyűjteményes kiállításoknak, fotókiállításoknak, 

amatőr alkotóköreink és alkotók bemutatkozásainak ad helyet.  

A Palota Galériában háromhetes kiállítási ciklusokkal 2019-ban 12 kiállítást tudtunk 

megvalósítani. Az évet Antal Malvina képzőművész kiállításával kezdtük. Őt Pika Nagy Árpád 

festőművész, majd tavasszal Losonczi Béla festőművész, Mór Tamás festőművész, Gábor 

István és Maracskó Gabriella képzőművészek kiállítása követte.  

Az őszt Mészáros Géza és Mészáros Bori festőművész kiállításával köszöntöttük. Őt Vízi 

Julianna textilművész, Kaposi Tamás képzőművész emlékkiállítása és Jancsik Tamás 

képzőművészművész kiállítása követte. A Palota Galéria kiállítási programját az NKA 

támogatta.  

Kamaratermünkben a 2019-es évben a Rákospalotai Múzeum gyűjteményéből válogatott 

festmények, grafikák hosszabb ideig tartó bemutatása mellett a fotó, a textil, szobrászat és 

egyéb gyűjteményes kiállítások voltak láthatók.  Varga Pál bélyegtervező, Csicsai Claudia 

fotóművész mellett az érdeklődők az Ady 100 emlékkiállítás, a Foltlelkek foltvarró csoport, a 

Bélyegtervezők és Bélyeggyűjtők és a KBK-60 nemzetközi ex libris és kisgrafikáit tekinthették 

meg. 
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Táborok 
2019-ben közel 350 gyermek nyaralt a Csokonai táboraiban. Igyekeztünk sokszínű tematikát 

kínálni, hogy mindenki találjon kedvére való táborprogramot. Szerveztünk mozgásközpontú 

táborokat: tánctábort és karatetábort; alkotásra a kézműves, számítógépes táborokban volt 

lehetőség, tematikus ismereteket szerezhettek az angol nyelvi és a társasjáték táborunkban, 

kirándulni a Barlangász és az Állítsuk meg az időt! táborokban tudtak a gyermekek. Egyhetes 

ottalvós tábort szerveztünk a baba-mama klub családjainak, nyugdíjas klubjaink közül két 

csoport is pihent 1-1 hetet gyógyfürdő közelében. 

Pályázatok 
Szakmai elképzeléseinket saját bevételeink és önkormányzati támogatások felhasználásával 

valósítottuk meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség 

Programjától, a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumtól (Halmos Béla Program, 

Közművelődési, Képzőművészeti és Filmművészeti Kollégiumok) és a Csoóri Sándor 

Programtól nyert pályázati forrásokkal egészítettünk ki.  

Együttműködés 
A miskolci Irodalmi Rádióval közösen tizenegyedik éve szervezünk író-olvasó találkozókat 

Irodalmi szalon címmel. Kezdő írók és költők számára közösen bemutatkozó lehetőséget és 

nyilvánosságot biztosítunk az új műveik bemutatására, valamint rádiófelvételek készítésére.  

Személyi feltételek, gazdálkodás 
 

2019-ben két új szervező munkatársunk került az intézménybe, a 2018-as átszervezések 

okán.   

Szakmai elképzeléseinket saját bevételeink és önkormányzati átmeneti költségvetési támogatások 

felhasználásával valósítottuk meg, melyekhez több pályázati forrást sikerült elnyernünk. 

Az NKA-tól és a Csoóri Sándor Programtól nyert pályázati támogatást a gyermektáncházakra, felnőtt 

magyar táncházra, koncertekre, valamint a Palota Galéria kiállításainak megrendezésére fordítottuk. 

Saját bevételeinknek nagy részét visszafordítottuk programjaink megvalósítására, nagy nehézséget 

okozott, hogy a költségvetés hiánya miatt több rendezvényünket csak részlegesen vagy egyáltalán nem 

tudtuk megvalósítani. A koncepciónak, hogy minél több hagyományos és az itt élők számára értéként 

értelmezett program megvalósulhasson az volt az ára, hogy októberig a készleteink szinte teljesen 

kimerültek, nem tudtuk fejleszteni a csoportjaink, közösségeink eszközszükségleteit, valamint az 

intézmény alapvető infrastrukturális szinten tartásának megőrzését. Az októberi költségvetés 

elfogadása után már több beszerzésre és felújításra nem volt időbeli lehetőség az árajánlatok 

beszerzése és a pályáztatások miatt. 

Felújítások, fejlesztések 
 

- Előtér tisztasági festése. 



 

22 

- Nagyobb átalakítás a régi oktató termünk szétválasztása 2 helyiséggé való átalakítása. 

Ennek oka a gazdasági csoport GDPR szabályaihoz történő megfelelés volt, de így a 

számítógépes termünket sikeresen át tudtuk helyezni egy nagyobb helyiségbe a főépületben. 

- A nyomdai vágógép termét teljesen sikerült felújítanunk új padló burkolat, festés és 

világítási munkálatok révén. 

- Az iroda folyosón befejezésre kerültek az ajtók cseréje. Az udvaron lévő hátsó bejárati ajtó 

cseréje is megtörtént és a nyomda kültéri ajtaja is cserélve lett. 

- Az irodai számítógépes eszközpark cseréje is megtörtént, valamint egy új NAS beszerzése, 

amely lehetővé teszi, hogy megfeleljünk az adatbiztonsági elvárásoknak. 

 

2019-ben a költségvetés hiánya miatt elmaradt a kert füvesítése, ennek megvalósítása a 

következő évre kerül át, valamint 2020-ban az udvaron lévő ablakok körbeburkolását, illetve 

javítását, parketta csiszolásokat, valamint az intézményben levő beázások megszüntetése és 

az ebből eredő károk helyreállítása is ennek az évnek lesz a feladata.  

 

Sz. Urbán Szilvia 

                     Csokonai Művelődési Ház 

                 telephelyvezető 
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DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 
2019. évi beszámoló 
2020. évi munkaterv 

 

 

A Dokumentumtárban 2019-ben 4 fő végezte a munkáját az alábbi munkakörökben: 

 

- Nagy Krisztián informatikus, könyvtáros (8 órás) 

- Barta Ildikó művelődésszervező (6 órás) 

- Székely-Suber Zsolt tájékoztató könyvtáros (8 órás) 

- Taba Zsófia telephelyvezető (8 órás) 

 

A telephely munkáját a telephelyvezető, könyvtáros szakember koordinálja. A könyvtár 

programjainak megszervezése, zökkenőmentes lebonyolítása a rendezvényszervező feladata. 

Az olvasók kiszolgálása, a kölcsönzések nyilvántartása, a felszólítók kezelése, a 

dokumentumok feldolgozása az olvasószolgálatos könyvtáros munkakörébe tartozik. A 

telephely informatikusa a Csokonai Kulturális Központ telephelyeinek informatikai feladatait 

látja el, valamint a Szikla integrált könyvtári rendszert használó kerületi iskolák részére végez 

szoftverfrissítéseket, gépkarbantartást. 

A tervezett feladatok nagy része teljesült, de a tapasztalatok alapján voltak tevékenységek, 

programok, melyeket át kellett értékelnünk. 

 

2019. júliusában állományellenőrzést terveztünk, ami sajnos az idei évre tolódik. A 

tankönyvállományról veszünk fel részleges leltárt, a tervezett idő 5 nap, a leltár ideje alatt a 

könyvtári szolgáltatások és a táboroztatás szünetel. 

 

A könyvtárunkat használó, kerületben élő vagy oktató tanárok száma a tavalyi évhez képest 

nem növekedett, elsősorban az általános iskolai tantárgyak tankönyveit kölcsönzik. Az 

óvónők és óvodai pszichológusok viszont rendszeresen látogatják könyvtárunkat, 

kölcsönöznek állományunkból, és irodalomjegyzékkel, javaslatokkal segítik 

állománygyarapító munkánkat. A kerületi iskolai könyvtárakkal való kapcsolattartás főként a 

Szikla rendszer működtetésére korlátozódott, melynek rendszergazdai felügyeletét 2019-ben 

is a Dokumentumtár informatikusa, Nagy Krisztián látta el és 2020-ban is az informatikus 

munkatársunk feladata lesz.  

Az iskolai könyvtárak Szikla integrált könyvtári rendszerének minden fenntartási költsége az 

Észak-Pesti Tankerületet terheli. A Csokonai Kulturális Központnak csak és kizárólag a 

Dokumentumtár és Információs Központ által használt Szikla rendszer esetében van 

díjfizetési kötelezettsége. 
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Az utóbbi két évben a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 

budapesti képzési helyének hallgatói is rendszeresen kölcsönöznek állományunkból, illetve 

helyben is használják a szakirodalmat.  

A Tanítóképző Főiskolai Kar Budapestre kihelyezett képzései az Állam- és Jogtudományi Kar 

épületében folynak, így sem önálló épület, sem kari könyvtár nem áll rendelkezésre a 

hallgatók számára. A kari könyvtár a Nagykőrösi képzési helyen található, így annak 

használata a Budapesten tanuló főiskolások részére nem megoldható. Az oktatási intézmény 

részéről még 2018-ban felmerült a lehetősége a két intézmény együttműködésének, de az 

elképzelés csak 2019-ben valósult meg. Ennek első lépéseként 2019 januárjában az akkori 

dékán kérésére a nagykőrösi könyvtár vezetője megtekintette a Dokumentumtár és 

Információs Központot a két intézmény lehetséges együttműködése reményében. A 

könyvtáros kolléga örömmel tapasztalta, hogy igen gazdag állománnyal rendelkezünk, amely 

bázisként szolgálhat a budapesti képzés számára. A karon bekövetkezett dékánváltás 

lassította a folyamatot, de szeptemberben dr. Pap Ferenc m.b. dékán és dr. Szetey Szabolcs 

intézményvezető megkereste könyvtárunkat, hogy az együttműködés feltételeiről tárgyaljon. 

A könyvtári szolgáltatási szerződés sajtónyilvános, ünnepélyes megkötésére november 12-én 

került sor a Dokumentumtárban. A ceremónia keretében az Egyetem saját kiadványok 

felajánlásával járult hozzá állományunk bővítéséhez. Az egyetem a könyvtárhasználatért évi 

bruttó 400.000 Ft-ot, amelyet a fenti szerződés értelmében állománygyarapításra szükséges 

fordítanunk, elsősorban a kar oktatói által javasolt irodalmat kívánjuk ebből az összegből 

megfinanszírozni. A kar oktatói és hallgatói 2019. novemberétől ingyenesen használhatják 

könyvtárunkat.  

Bízunk benne, hogy nem csak a könyvtári szolgáltatásokat fogják igénybe venni, de a 

pedagógiai témájú előadások, mint a „Jó szülőnek lenni!” programsorozat is felkeltik 

érdeklődésüket. 

 

Kiss Domokos lelkész könyvhagyatékát továbbra is gondozzuk és biztosítjuk a hagyaték 

hozzáférhetőségét az olvasók részére. A hagyaték nagy része kölcsönözhető, de az 1945 

előtti kézzel írott prédikációk, Biblia magyarázatok csak helyben használhatók. 

 

A könyvtár állományának gyarapítására 350.000 Ft volt előirányozva, amit fel is 

használtunk, figyelembe véve az olvasói kívánságokat és a szakemberek javaslatait. 

Állományunk 108 db könyvvel gyarapodott, az egészséges életmód, táplálkozás, korai 

fejlesztés, gyermeknevelés, biokultúra, pszichológia, építészet, társadalomtudomány, kreatív 

hobby témakörökben. Állományunkat továbbra is folyamatosan fejlesztjük, bővítjük, hogy ne 

csak a pedagógusokat, hanem a kerületi lakosokat is minél nagyobb számban vonzzuk be. A 

szakkönyvek mellett 7 féle folyóiratot rendeltünk meg, amely nemcsak helyben olvasható, 

de igény szerint kölcsönözhető is.  
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Könyvtárunkba 64 fő iratkozott be, az év során 71 személy 499 dokumentumot kölcsönzött 

158 alkalommal, de többen éltek a meghosszabbítás lehetőségével is. 180 alkalommal 505 

könyv kölcsönzését hosszabbítottak meg. Sokan kihasználják az online adatbázis előnyeit, 

előjegyzést és meghosszabbítást is otthonról intéznek. 

 

A kerületben élők bevonzása érdekében, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére tematikus 

előadássorozatokat, foglalkozásokat szervezünk, a témákhoz tartozó szakirodalmat 

beszerezzük, bővítve és színesítve ezzel gyűjtőkörünket. 

 

A „Jó szülőnek lenni!” előadássorozat keretén belül 7 alkalommal szerveztünk programot. A 

pedagógus szakemberek, pszichológusok többek között a párkapcsolati nehézségekről, az 

apák szerepéről, a meseterápiáról, a kertpedagógiáról, a kapcsolódó nevelésről, és a 

családfakutatásról tartottak rendkívül színvonalas előadásokat. 

 

11 alkalommal vártuk a biokertészkedés szerelmeseit. Az előadásokon és a gazdaságokban 

tartott terepgyakorlaton a magfogás, a metszés, a komposztálás, a növényvédelem fortélyait 

sajátíthatták el biokertészeink a mezőgazdasági szakemberektől. Továbbá érdekes 

tudnivalókkal gazdagodtak a biodiverzitás, a rovarbarát kert és a növényi kommunikáció 

témakörökben. 

 

Az „ÖKOSAN-OKOSAN Csináld magad!” foglalkozás-sorozat keretén belül 9 alkalommal 

vártuk az érdeklődőket, akik többek között elsajátíthatták a tojásfestés, ajtókoszorú készítés, 

otthoni gombatermesztés, textiltranszferálás, shibori festés, nemezelés, fermentálás 

technikáját. A foglalkozások önköltségesek, előzetes bejelentkezés szükséges. 

 

A „Tudatos pénzügyeink” két előadásán közgazdász szakember szolgált hasznos tanácsokkal 

a lakáscélú megtakarítás, nyugdíjcélú öngondoskodás, adójóváírások és egészségügyi 

biztosítások területén. Az előadó ingyen vállalta a felkérést. 

 

Az „Építészet: Alapok és ökoalternatívák” előadás-sorozatot 2018 őszén indítottuk, a hat 

alkalmas sorozat olyan sikeres volt, hogy 2019 tavaszán megismételtük. A tavaszi évadban az 

építészmérnök szakember egy ökológiailag tudatos épület megtervezését és felépítését járta 

körül. Az érdeklődők az építőanyagokról, építési technikákról, az alaprajzról, az 

épülettípusokról és a költségekről tájékozódhattak, illetve a témához kapcsolódó 

műhelymunkákat is végezhettek. Az őszi évadban önálló előadásokon ismerkedhettek az 

érdeklődők az alternatív építkezési módokkal (kenderbeton, szalmabála, vályogépítészet), 

környezettudatos megoldásokkal (napelem használata). A kenderbeton előadásra olyan 

sokan jelentkeztek, hogy meg kellett ismételnünk. Az őszi sorozat előadásait az 

intézményegységünk szűkös befogadóképessége miatt a Hubay Jenő Zeneiskola 
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kamaratermében, illetve az Újpalotai Nyitott Ajtók Együttműködési Irodában tartottuk. 

Ezúton is köszönjük segítségüket.  

A rendezvénysorozataink összeállításánál fokozott figyelmet fordítunk a környezetvédelemre 
és a környezettudatos életmódra. Bízunk benne, hogy ismeretterjesztő előadásainkkal 
hozzájárulunk a résztvevők szemléletformálásához, a környezettudatos alternatívák 
preferálásához. 

2019-ben két új programsorozatot is indítottunk és csatlakoztunk két országos 
rendezvénysorozathoz is. 

A Kincseskamera sorozat vetített képes előadásain Szabó Zoltán fotóművész tartott 
fotótúriáról élménybeszámolót. Az érdeklődők megcsodálhatták Tibet, India, Irán és a Bajkál-
tó mesés tájait és sokszínű kultúráját.  

Reméljük, a fotóművész idén is elfogadja felkérésünket.  

Szeptembertől indítottuk el 6 alkalmas kosárfonó körünket, amely igen nagy 
népszerűségnek örvendett. A résztvevők Kovács Zoltán népi iparművész és szakoktató 
irányítása alatt a kosárfonás alapjait ismerhették meg.  

A kör tagjainak kérésére 2020 januárjától újabb, de már 8 alkalmas foglalkozás-sorozatot 
indítunk. 

Februárban a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat részeként Csináld 
magad! foglalkozást tartottunk, amelyen a nylon zacskók kiváltására alkalmas tüllszatyrokat 
és a szendvicsek csomagolásához alufólia, vagy folpack helyett használható méhviasszal 
átitatott vásznakat készítünk.  
 
Májusban a Közösségek hete rendezvénysorozat elemeként Braille-érzékenyítést tartottunk 
a Dokumentumtárban „Hogyan írnak a látássérültek?” címmel. Az érzékenyítés során nem 
csak a Braille-írást próbálhatták ki az érdeklődők, hanem „beszélő” háztartási eszközökkel 
használati tárgyakkal (színfelismerő, karóra…) és „vakos” játékokkal is megismerkedtek.  A 
rendezvény meghívott vendégei és segítői a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének két munkatársa, Páll Erika Braille-könyvtáros és Lipóczki Zoltán non-profit 
manager volt. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, hiánypótlónak 
tartották a programot. 
 

A „Születés hete” rendezvénysorozat koordinátora évek óta a Dokumentumtár. A 
programokat a Csokonai Kulturális Központ telephelyein, (Újpalotai Közösségi Ház, Zöld Klub, 
Csokonai Művelődési Ház, Kozák téri Közösségi Ház, Dokumentumtár) tartottuk. Az 
előadások a tudatos gyermekvárás, a mese szerepe a gyermeknevelésben, a szoptatással és 
a kismamák visszavezetése a munkaerőpiacra témákkal foglalkoztak. A Dokumentumtár 
meghívott vendége Bernád Ilona természetgyógyász, bába volt, aki természetgyógyász 
megoldásokkal ismertetett meg a nők teljes életútját végig kísérve.  
 

Az ANNO rendezvénysorozatba is bekapcsolódott telephelyünk. A Misztrál együttes 
alapítótagját, Heinczinger Miklóst „Mikát” kértük fel, hogy lépjen fel 
intézményegységünkben. A zenész „Misztérium” című önálló estjén magyar költők 
megzenésített verseit adta elő népi hangszerek kíséretében. Az eseményre olyan sokan 
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jelentkeztek előzetesen, hogy végül a Hubay Jenő Zeneiskola kamaratermében tartottuk meg 
a telt házas koncertet. Idén is csatlakozunk a Művészeti Hét programjaihoz.  

A kerületben élt és alkotott Vasadi Péter Kossuth-díjas költő munkásságát bemutató 
előadást szervezünk, az örökösökkel már felvettük a kapcsolatot.  

2019-ben 1774 fő látogatott el az általunk szervezett programokra, bízunk benne, hogy 
2020-ban is ennyire látogatott lesz intézményünk. 

Könyvtárunk feladata a Csokonai Kulturális Központ intézményegységeinek tevékenységéről 
szóló dokumentumok (pl. újságcikkek) gyűjtése és feldolgozása. A nyomtatott sajtón kívül az 
online cikkeket is gyűjtjük, mivel vannak olyan írások, amelyek szinte kizárólag internetes 
felületen léteznek (pl. Rab László kerületet érintő írásai). A sajtóanyag a Dokumentumtár és 
Információs Központ honlapján (www.dokuinfo.hu) található online katalóguson keresztül 
bárki számára elérhető. A dokumentumok több kritérium alapján kereshetők és a cikkek 
szövege el is olvasható. A Szikla adatbázisban immár 1322 cikk áll az érdeklődők 
rendelkezésére. A sajtófigyelést és archiválást idén is folytatjuk. 

Archiváljuk a Csokonai Kulturális Központ programjait népszerűsítő nyomdai anyagokat 
(szórólapokat, plakátokat). A nyomdai anyagokat közvetlenül a nyomdától kapjuk, rendben 
fel is dolgozzuk. Érdemes lenne ezeket is on-line hozzáférhetővé tenni, jelen pillanatban 
excel-táblába töltjük fel, hogy az anyagok kereshetők legyenek. A gyűjtést és archiválást idén 
is folytatjuk. 

Könyvtárunk kiemelt szerepet vállal a helytörténeti ismeretek terjesztésében is. A 
negyedévente megjelenő Helyem, Házam, Palotám helytörténeti értesítő a kerület három 
városrészének történetét dolgozza fel, történészi hitelességgel. A kiadványban megjelenő 
cikkeket a könyvtár a sajtócikkekhez hasonlóan feldolgozza, állományba veszi és on-line 
elérhetővé teszi. A könyvtárunkban a folyóirat megvásárolható, előfizethető. A folyóirat 
postázását és a kerületi címekre történő kézbesítését továbbra is a Dokumentumtár 
munkatársai végzik. Sajnos 2019-ben csak egy szám jelent meg, és főszerkesztőváltás is 
történt.  
 

A folyóirat mellett olyan kerékpáros térkép is kapható könyvtárunkban, amely a helytörténet 
szempontjából fontos épületeket, szobrokat, természeti képződményeket is tartalmazza.  

A Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen dolgozunk a kerületi Értéktáron. A múlt évben két 
ülése volt a Bizottságnak. Az önkormányzat honlapján kialakított értéktár almenüben 
tájékozódhatnak a kerületi lakosok a bizottság munkájáról, elolvashatják a leírásokat az 
Értéktár elemeiről, és az adatlap kitöltésével bárki tehet javaslatot új elem felvételéhez. A 
bizottsági üléseket a Dokumentumtárban és a Rákospalotai Múzeumban tartjuk. Idén is 
helyet adunk az üléseknek. 

2019-ben is készítettünk ismeretterjesztő kiadványt. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az 
Ady-év kapcsán a Csokonai Művelődési Ház művelődésszervezőjével közösen leporellót 
állítottunk össze a kerületi iskolások számára. A kiadványban a századforduló irodalmi, 
művészeti irányzataiból és képviselőikből, jellegzetes építészeti emlékeiből és találmányaiból 
válogatunk.  
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Több évre nyúlik vissza kapcsolatunk az Otthon Segítünk Alapítvánnyal, a szolgáltatáson belül 
kisgyermekes családoknak nyugdíjas és aktív korú önkéntesek segítenek. 2018-ban ez a 
felvállalásunk háttérbe szorult, de tavaly önkénteseket toboroztunk és újraindítottuk a 
képzést, amit idén is szeretnénk megtartani. Reményeink szerint a kerületből több rászoruló 
család is igénybe fogja venni ezt a szolgáltatást. 
 
Nyáron megújult táborokkal vártuk a 7-14 éves korosztályba tartozó gyermekeket. Az Ötvös 
tábor kivételével a táborokról általánosságban elmondható, hogy délelőttönként a gyerekek 
szervezett túrákon, illetve programokon vettek részt, míg a délutánokat kézműves 
foglalkozással töltötték.  
A „Zöldutak karnyújtásnyira” tábor (2019. június 17-21.) a tömegközlekedéssel elérhető, 
zömében Budapesten található természeti kincsek bemutatásával kívánta megalapozni a 
gyermekekben a természet szeretetét és tiszteletét, valamint megértetni a 
természetvédelem és környezetvédelem kiemelkedő fontosságát. A táborban 16 fő vett 
részt.  
Az „Ötvös tábort” (2019. június 24-28.) – szakítva a korábbi hagyományokkal – gyerekek és 
felnőttek részére is meghirdettük. Az alsó korhatárt 12 évben állapítottuk meg, a maximális 
létszámot 12 főben határoztuk meg a táborvezető kérésére.  
A tábor során Lengyel Boglárka ötvös, fémrestaurátor vezette be a részvevőket az 
ötvösmesterség alapjaiba. A foglalkozások során a szecesszió formakincsét megidézve 
ékszereket (nyaklánc, medál, gyűrű, hajtű, fülbevaló) és tükörkeretet készítettek különböző 
ötvöstechnikák segítségével. Az ötnapos tábor lezárásaként az utolsó napon délután 
minitárlatot rendeztünk, ahol a táborozók családtagjai, ismerősei a táborban készült 
munkákat tekinthették meg. A táborozó felnőttek és gyerekek már a tábor végén kérték a 
táborvezetőt, hogy jövőre is tartson nyáron foglalkozást.  
 

A „Művészet gyerekszemmel” tábort (2019. augusztus 26-30.) 13 fővel indítottuk. A tábor 
célja az volt, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a múzeumi gyűjtemények iránt, 
megismertessük velük a budapesti épített örökség elemeit, és a múzeumpedagógia 
eszközeinek segítségével befogadóbbá váljanak a kortárs művészet iránt, útmutatást 
kapjanak az egyes műalkotások értelmezéséhez. A programok során múzeumpedagógusok 
vezetésével tekintettük meg a tárlatokat.  

Tavaly a Pestújhelyi Közösségi Ház kérésére a „Páratlan Vakáció” keretében a 
Dokumentumtár is szervezett programot. Felkerestük a Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetségét, ahol megtekinthettük a Hangos- és Braille-könyvtárat, a gyerekek 
kipróbálhatták a Braille-írást és „vakos” játékokkal is játszhattak.  

A táborok minden évben sikeresek, jó hangulatúak. A gyerekek a szabadfoglalkozások alatt 
szívesen emelnek le ismeretterjesztő könyveket a polcokról. Sajnos állományunkban kevés 
gyermekeknek szóló kiadvány van, ennek bővítését tavaly már megkezdtük, és idén is 
szeretnénk gyermekléptékű ismeretterjesztő műveket vásárolni. 

Változatos programjainknak köszönhetően immár visszatérő vendégek is jönnek a 
táborainkba. 
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Tudás-alapú társadalomban élünk, ahol az információ kiemelt fontossággal és értékkel bír. 
Célunk, hogy könyvtárunk az élethosszig tartó tanulás bázisaként állományával és változatos 
rendezvényeivel a látogatók számára biztosítsa a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését, 
illetve irányt mutasson a globális problémák helyi kezelésében, a jövőnket érintő 
környezetkímélő alternatívák választásában és a környezettudatos szemléletformálásban. 

 

Budapest, 2020. január 29. 

 

Taba Zsófia 

       telephelyvezető 
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KIKÖTŐ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR 
Szakmai beszámoló 2019 

 

„Tiéd is a hely! 

„Köss ki nálunk!” 

 

A fenti két szlogen jól kifejezi működésünk lényegét. A Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér kulturális 

színtér, közművelődési helyszín, mely elsősorban a kerületi gyerekek és fiatalok számára 

kínál minőségi és zömmel ingyenes, vagy nagyon csekély térítési díj ellenében igénybe 

vehető szabadidős programokat. Nálunk a fiatal kipróbálhatja magát többféle 

tevékenységben, hasznosan töltheti el szabadidejét, sikerélményei lehetnek, barátokat 

szerezhet, közösséghez tartozhat. A szervezőmunkába, a programok kitalálásába a fiatalokat 

is bevonjuk. Természetesen nem csak a szervezett programokra várjuk őket, teret, elfogadó, 

kellemes közeget nyújtunk baráti beszélgetéseknek, alkotó folyamatoknak, társasági 

együttléteiknek. Ez az a hely, ahová önszántukból járnak, ahol kikapcsolódhatnak, önmaguk 

lehetnek és személyiségük formálódhat. 

Ez a munka teljesen más, mint a hagyományos művelődésszervezői munka, mivel 

munkaidőnk nagyrészét nem a hagyományos értelemben vett programszervezés, hanem a 

gyerekekkel-fiatalokkal való közvetlen foglalkozás teszi ki. Ezért tevékenységünk jóval 

komplexebb, mint a klasszikus kultúraközvetítő intézményeké, nemcsak kultúraszervezésből 

áll, hanem szociális, közösségépítő-, fejlesztő, tanoda-jellegű feladatokat is ellátunk.  

Agora Programok 

 
Rendszeresen működő szakkörök, klubok, foglalkozások, melyek ingyenesek 

Az ún. Agora programok adják a Kikötő programjának gerincét. 2019-ben 7 ingyenesen (vagy 

minimális térítési díjjal) igénybe vehető művészeti és egyéb klubfoglalkozást biztosítottunk 

nagyrészt önerőből a fiatalok számára.  

- A Kikötő Diákszínpad 2017 őszétől 2019. májusáig működött, dráma- és bábtanár 

munkatárs szakmai vezetésével, a Kikötő több programján szerepeltek nagy 

sikerrel. Tagjai 5-9. osztályos fiatalok, közülük többen felvételt nyertek 

drámatagozatos középiskolákba.  

- A Kikötő Kreatív Műhely kéthetente szombat délutánonként zajlott, általában (de 

nem szükségszerűen) valamilyen jeles naphoz, ünnephez kapcsolódva tartottuk 
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kreatív foglalkozásainkat, képzőművészeti- és médiavonalon jártas munkatársunk 

irányításával.  

- Az Ínyenc Kalózok Konyhája klubot 2018 szeptemberében indítottuk 

munkatársaink vezetésével, hogy megismertessük a hozzánk bejáró fiatalokkal a 

sütés-főzés örömét. Nagyon népszerű ez a klubunk, alkalmanként 15-20 fiatallal 

működik, ennél többet szerény konyhai lehetőségeink nem tesznek lehetővé. 

- A Campus klub, ami egyetemi felvételi előtt álló középiskolásoknak, illetve 8. 

osztályos diákoknak, nyújt a felvételihez, pályaválasztáshoz segítséget. 2018 

szeptemberétől kétheti rendszerességgel működtetjük a Kikötő ifjúságsegítő 

szakembere koordinálásával, önkéntes egyetemisták közreműködésével. Lényege 

a kortárssegítés, mely kiemelten fontos az ifjúsági munkában. 2019-ben 

meghívást kaptunk másik kerületi iskola pályaorientációs napjára.  

- A Pacek mozi nevű filmklubunkba a populáris filmek mellett igényesebb filmeket 

is igyekszik becsempészni a klubot vezető munkatársunk. 

- A Lépjünk a városba! Kultúrcsavargások Pesten és Budán azért alakult, mert 

fontosnak tartottuk, hogy a kerület fiataljai megismerjék Budapestet, megérezzék 

az ízét a világ felfedezésének, tapasztalatokat gyűjtsenek, bővüljenek ismereteik. 

- Gitárklub (csekély térítési díjú): A fiatalok életében fontos önkifejezési eszköz a 

zene. Egyre népszerűbb ez a foglalkozásunk, melyet Varga Péter a Kőbányai Zenei 

Stúdió hallgatója vezet és kiváló szakmai alapokkal rendelkezik. 

 

Ingyenes Tanulást Segítő Programjaink 

 
Ezek a programok szervesen hozzátartoznak a Kikötő hétköznapjaihoz. Háromféle ingyenes 

tanulást segítő programunkat – egyéni mentorálás, matek-fizika-info korrepetálás, 

rendhagyó tanórák – általában a Kikötő munkatársai szervezik és vezetik, a matek-fizika-info 

korrepetálást önkéntes egyetemisták vezetik. 

Igyekszünk kreatívan, fantáziadúsan megoldani ezt a feladatot, hogy ne legyen iskolaszaga 

ezeknek az alkalmaknak, nehogy elriasszuk a gyerekeket.  

- Egyéni mentorálás: A napi rendszerességgel bejáró gyerekek és fiatalok számára 

rendszeresen tartottunk ingyenes korrepetálásokat, vizsgára felkészítéseket.  

- Matek-fizika-info korrepetálás: kéthetente hétfőnként volt, novemberben, 

decemberben (félév előtt) hetente, önkéntes egyetemista mérnök-informatikus 

hallgatók vezetésével. A szakkör egyre népszerűbb, már három-négy önkéntesre 

is szükség volt. Ez a foglalkozásunk hihetetlenül komoly segítséget nyújtott a felső 

tagozatos és középiskolás fiatalok számára.   
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-  Rendhagyó tanórák: 2019. márciusától - rendhagyó tanórai keretek között - 

személyiség- és kompetenciafejlesztő, a művészeti és kreatív képességek 

kibontakoztatását segítő programokat szerveztünk és tartottunk térítésmentesen 

általános iskolai osztályok számára: heti rendszerességgel drámafoglalkozást és 

havi rendszerességgel képzőművészeti foglalkozást. A foglalkozásokat több 

kerületi iskola rendszeresen igénybe vette, az egyik osztály még az órarendjébe is 

beépítette. A visszajelzés rendkívül pozitívak voltak. 

 

Ingyenes Szabadidős Sportrendezvények 

 
Szabadidős sportrendezvényeink rendkívül népszerűek, hiszen a sport is az a terület, ahol a 

fiatalok ki tudnak teljesedni. Ezeket a sportprogramokat több alkalommal késő este/éjszaka 

tartottuk, hogy még érdekesebbek legyenek. 

 A házi sportversenyek pl. a Kikötő ping-pong bajnokság ismétlődő események a Kikötőben, 

akárcsak az esti/éjszakai ping-pong és csocsó, a nagy ország-városozás vagy a kártyázás-

társasozás, tollasparty.  Alkalmanként 20-60 fő fiatal vett rész ezeken a 

sportrendezvényeken. 

A nyerteseket sok esetben adományokból jutalmaztuk. Az adományszervezés fontos eleme a 

Kikötő szakmai munkájának. 

 

Ingyenes Szünidei Programok 
A Kikötő Ifjúsági Közösségi Térbe napi szinten látogató 10-19 éves gyerekek-fiatalok 

túlnyomó többsége olyan zömmel Újpalotai fiatal, akik valamilyen módon terhelt családi 

háttérből érkeznek. 

Sokan közülük anyagi nehézségekkel küszködnek, vannak olyanok, akik érzelmileg 

elhanyagolt félárva vagy csonka családból való gyerekek. Számukra a napi élmény kizárólag a 

Kikötőhöz kötődik. Családi nyaralásban, kikapcsolódásban csupán 1-2 gyereknek volt része. 

Ezért tartottuk nagyon fontosnak már korábban is, hogy olyan szünidei elfoglaltságot 

szervezzünk, ami térítésmentes, kicsit lazább-kötetlenebb, mint a hagyományos táborok, de 

minőségi, változatos élményt nyújt, és becsalogat olyan gyerekeket is, akik addig nem 

jelentek meg a Kikötőben. 

 

-  Kikötő nyár 

2019. július 8-tól július 27-ig KIKÖTŐ NYÁR címmel 3 héten keresztül, hétfőtől 

szombatig délutánonként, naponta változó programokkal vártuk a fiatalokat, a 

foglalkozások kitalálását, szervezését, lebonyolítását a Kikötő munkatársai végezték. 

A Kikötő Nyár programpalettáját igyekeztünk minden szempontból színesíteni. 

Hetente kirándultunk velük a város különféle szép helyszíneire, ismerkedtek a sütés 

főzés alapjaival, sportoltak és szellemi tornán is összemérték tudásukat, 
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kreatívkodtak, maguk tervezte konyhai és egyéb használati tárgyakat készítettek, 

mint a valódi dizájnerek, jó filmeket néztek, karaoke partit rendeztünk számukra.  

Naponta 6-25 fő között változott a létszám.  Kevesebben érdeklődtek a szellemi 

játékok-vetélkedők iránt, ahol a fiatalok logikáját és műveltségét próbáltuk 

fejleszteni, a sportos délutánok, kézműves- és kreatív foglalkozások kifejezetten 

népszerűek voltak, jól sikerültek a kirándulások is, valamint a karaoke parti. 

 

- Kikötő ősz programsorozatunk is ebben a szellemben zajlott, 2019. október 28-

október 31-ig az őszi szünetben, sportversenyekkel, halloween-maszkkészítéssel, 

tökös ételek készítésével vártuk a fiatalokat. 

 

A Kikötő nyár és Kikötő ősz programsorozatot a Kikötő bevételéből gazdálkodtuk ki, ami nem 

volt egyszerű feladat, ám látva a gyerekek örömét, hallva a pozitív visszajelzéseket, 

mindenképpen megérte a sok tervezés, fáradozás. Azt gondoljuk, hogy nemcsak a Kikötőnek, 

hanem az egész intézmények, sőt a kerületnek is fontos, hogy ilyen jellegű szünidei 

lehetőségek legyenek, hiszen sok gyereknek ez jelentette a vakációt, pihenést, szórakozást. 

 

Rendezvények 
Rendezvényeink közül majd mindegyiket nem csak szervezzük, hanem mi magunk is tartjuk, 

így kevés kivétellel ingyenesen tudjuk biztosítani a belépést. Az évek során kialakult, hogy 

melyek azok, amelyeket érdemes folytatni, frissíteni, és mit érdemes újítani. 

A tavalyi év legnagyobb rendezvényei a Magyar Kultúra Napja, a Kikötő Nyílt nap, az 

„Elsőkézből” Pályaorientációs nap voltak. A felsorolt események mindegyikén 150-180 fő, 

többségében gyermek és fiatal vett részt, de magas látogatottságúak voltak Beavató színházi 

programjaink is. 

 

Magyar Kultúra Napja 

Minden évben más történelmi korszakot bemutató Történelmi játszóházunk hihetetlenül 

sikeres. Mostanra már visszajáró iskolai osztályaink is vannak, 170-190 gyerek vett részt ezen 

a programunkon. 

 

Éjszakai párnacsata és fényfestés 

Ezzel a programmal kapcsolódtunk első alkalommal az országos Kultúrházak éjjel-nappal 

rendezvénysorozathoz. 

 

Valentin napi játékos szívkereső 

Játékos feladványokkal, közös filmnézéssel, kreatív sarokkal vártuk a fiatalokat.  
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Húsvéti játszóház  

Húsvéti díszeket és ajándékokat készítettünk, játékos délelőttöt szerveztünk. A különféle 

játékos foglalkozásokat a Kikötő munkatársai vezették. Zömmel gyermekes családok, és a 

rendszeresen bejárók lelkes tagjai vettek rész a délelőttön.  

  

Készülődés Anyák napjára 

Ez a programunk arról szólt, hogy a gyerekeket, fiatalokat segítsük abban, hogy édesanyjukat 

kedves, egyedi ajándékkal tudják köszönteni. Kézműves ajándékok kitalálásában, 

elkészítésében segédkeztünk.  

 

Gyereknapi Harry Potter délelőtt 

Ebben az évben a Kikötőben saját telephelyi gyereknapot tartottunk, amit Harry Potter köré 

szerveztünk, s ahol egy varázslatos utazás keretében vártuk a fiatalokat.  

 

Szent Iván-éji varázslatok és fényjátékok 

A rendezvény mottója: „Szent Ivánkor minden megtörténhet!” Kézműves foglalkozást 

tartottunk, beszélgettünk a hagyományról, varázsolgattunk, fénnyel festettünk. 

 

Madarak és Fák napja 

A madarakat és fákat ünnepeltük: irodalommal, képzőművészettel. 

 

Egészséges délután 

A tavasz beköszöntésével feltöltöttük vitaminraktárainkat. Ezen a délutánon a finom 

zöldségeké és az egészséges életmódé volt a főszerep, egészséges ételek készítésével és 

filmnézéssel. 

 

Beavató színházi sorozat 

Ebben az évben két alkalommal rendeztünk kb. 160 fő gyereknek beavató színházi 

előadásokat, mely előadásoknak az a lényege, hogy a gyerekek, fiatalok aktív, alkotó 

közreműködésére épül. 

 

Kikötő Nyílt Nap - családi, gyermek és ifjúsági rendezvénysorozat 

2015-től szerveződnek a Nyílt Napok, mindig más tematika szerint. Egy dolog állandó, hogy 

minden alkalommal bemutatkoznak a Kikötőben működő csoportok, foglalkozások. Az 

utóbbi években szakmai partnerek is segítették munkánkat: Pl, Cimbora Alapítvány, az Állat 

és Ember Állatvédő Egyesület, az Állatmentő Liga, az Állatmentő Sereg. 2019-ben a nyitott 

foglalkozások mellett bevonásos színházzal, játszóházzal, kreatív műhelyfoglalkozásokkal, 

kincskereső játékokkal vártuk a közönséget. 

 

Szeretjük a könyveket! 

Az olvasás világnapja alkalmából izgalmas kvízjátékot játszhattak nálunk a fiatalok. 
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Halloweeni szellemes szellemparty 

Az angolszász országokból hozzánk érkező ünnep népszerű a fiatalok körében, így immár 

hagyományosan megrendezzük, rendszerint mindenféle viccel, ebben az évben így:  

Versenyek, viccek, vigéckedések! Táncok, tréfák, találgatások! Tökfaragás, töméntelen 

tökevés! Szellemes selfiek, szapora szívverések!  

 

Anno Művészeti Hét 

Ebben az évben Ady Endre volt a művészeti hét középpontjában. Az Anno Művészeti Hét 

rendezvénysorozatán belül a Kikötő mindig speciális, kifejezetten a fiatalokra fókuszáló 

rendezvényekkel szerepel. „Ifjú szívekben élek – Ady ma” volt a címe különleges 

délutánunknak, melyen Ady Endre művészete inspirálta a fiatalokat. Ifjú zenészek, 

előadóművészek, képzőművészek jöttek el hozzánk, hogy a fiatal közönséggel együtt, a költő 

különleges személyisége és művei által ihletett új alkotásokat hozzanak létre. 

Megtiszteltek bennünket még olyan fiatalok is, akik szívesen vállalkoztak versmondásra. A 

zenészek saját repertoárjukon túl helyben, Ady verseket zenésítettek meg, s miközben a 

versekhez zenék születtek, képzőművészeink segítségével a nézők képverseket alkottak. 

 

„Elsőkézből” Pályaorientációs nap 

A Kikötő Ifjúsági Közösségi Térben működő Campus Klub volt a kiinduló pontja ennek a 

különleges pályaorientációs napnak. 

A program kivételességét az adta, hogy nem az iskolában dolgozó szakemberek tartottak 

előadásokat, hanem egyetemisták, főiskolások, OKJ-s hallgatók. Mi volt ebben az annyira 

különleges? 

Az egyetemisták sokszínűbb képet adhatnak a felsőoktatás helyzetéről, hiszen ők jelenleg is 

részei a rendszernek. A kis korkülönbség okán, kötetlenebb, közvetlenebb módon 

kommunikálnak a kamaszokkal, így a segítés folyamata is leegyszerűsödött. 

A projekt win-win helyzetet teremtett mindenki számára, hiszen a túlterhelt pedagógusokat 

tehermentesítette a felvételivel kapcsolatos információk összegyűjtésétől, szakmai napok 

megszervezésétől. A felvételizőknek előnyös, mert olyan fiataloktól kapott segítséget, aki 

azon a területen tanul, ami őt érdekli. Az egyetemistának is nyereséges, hiszen szakmai 

tudását átadhatta, megtapasztalhatta az értő figyelmet, továbbá, hogy véleménye számít és 

fontos. Nagyjából 20 különböző szakon tanuló fiatal, akik különféle felsőoktatási 

intézményben tanulnak vezette a programot önkéntesként, a kb. 150 főnyi kerületi 

középiskolás számára. 

 

Szertelenül - Drogprevenciós délután 

Nagyon fontosnak tartjuk a megelőzést. Mindig igyekszünk a gyerekek számára is hiteles 

szakembert hívni. Ebben az évben vendégünk volt Sárosi Péter jogvédő, korábban a TASZ 

drogpolitikai programjának vezetője, jelenleg a Jogriporter Alapítvány igazgatója, a 

Drogriporter és a Pendulum blog szerkesztője, az Európai Bizottság drogügyi tanácsadó 
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testületének tagja. Ő irányította a beszélgetést, a fiatalok szabadon kérdezhettek, 

kérdéseikre választ is kaptak. 

 

Kikötő Karácsony 

A hozzánk naponta bejáró gyerekekkel meghitt, közös ünneplést szerveztünk, 

megajándékoztuk őket, drámajátékokat játszottunk.  A program a tavalyihoz hasonlóan 

kiválóan sikerült, meghitt, családias jellegű hangulatot varázsoltunk a gyermekeknek. 

 

Kikötő Szilveszter 

December 31-én az óévet is együtt búcsúztattuk törzstagjainkkal. A sikeres ország-város 

játékból vetélkedőt alakítottunk.  A vetélkedő után, a nagyteremben folytatódott a 

versengés. Drámapedagógiai és sportjátékokkal színesítettük a programot.  

Minden gyermeket finomságokkal láttunk el és vidáman búcsúztunk el 2019-es esztendőt. 

 

Egyéb Rendezvényeken Való Részvétel, Partnerség 
Az Önkormányzat és GYIÖK által szervezett ifjúsági rendezvényeken mindig szívesen veszünk 

részt feladatokkal, standdal. (pl. Kerületi Ififeszt, Szenvedélyes nap rendezvény a Károly 

Róbert Iskolában). A KEF üléseire ifjúságsegítő munkatársat delegáltunk, GYIÖK ülésnek, 

illetve szülői értekezletnek ebben az évben két alkalommal adtunk helyet. 

 

A Szervezőmunkánkról 
 Sok esetben a személyes megszólítást választjuk munkatársaimmal, az utcákon, 

játszótereken közvetlenül szólítjuk meg és invitáljuk a gyerekeket, fiatalokat. A Facebook 

oldal mellett Instagram oldalt is működtetünk. 

 

Önkéntesség, Közösségi Szolgálat 
Önkéntes - felsőoktatási intézményben tanuló vagy már dolgozó - fiatalok, valamint iskolai 

közösségi szolgálati helyet kereső fiatalok is egyre nagyobb számban kapcsolódnak be az 

intézményben folyó kulturális, közösségi szervező munkába. Sikernek tekinthető, hogy egy 

15-20 fős egyetemistákból álló önkéntes csapat szerveződött a Kikötő köré, akik a 

programjainkra állandó jelleggel mozgósíthatók. 

 

  



 

37 

Térítéses Foglalkozások 

 
A Kikötőben is működnek olyan foglalkozások, melyeknek tagdíja, belépődíja van, s melyek 

iránt fizetőképes kereslet és igény van. Ilyenek a capoeira, zumba, karate, shaolin kungfu 

foglalkozások, melyekre sok gyerek és fiatal is jár. 

Capoeira (afro-brazil harcművészet): Gyerekek és fiatalok járnak erre az érdekes sportra. A 

capoeira fejleszti az erőnlétet, a hajlékonyságot, az egyensúly- és ritmusérzéket. Az edzések 

rendkívül sokszínűek, hiszen a különböző rúgásokon, védekezéseken, technikákon, 

földjátékokon és akrobatikákon túl hangszereken is megtanulnak játszani.  

Zumba (rekreációs szabadidős tevékenység): 150 körüli jegyzett fővel, alkalmanként – 50-60 

résztvevővel a ház legnagyobb csoportja. A csoportnak sok fiatal résztvevője van. 

Karate (Harcosok Családja Sport Klub:) Több korcsoport is képviselteti magát, köztük 

gyermekek és fiatalok, együtt járnak edzeni, hagyományokat őrizni. 

Shaolin kungfu: a legújabb szakkörünk 2018. novembere óta működik nálunk. Sajnos a 2019-

es évben a beiratkozottak száma csökkent. 

A felsorolt térítéses foglalkozásokon hetente 60-80 fő gyermek, illetve fiatal vesz részt. 

Profilunkba illeszkednek ezek a területek, a bevételek szempontjából is pozitív a jelenlétük 

  

Terembérletek 

 
Termeinket alkalmi rendezvények során ebben az évben 20-25 alkalommal vették igénybe. 

Voltak délelőtti szakképzések, születésnapi zsúrok, lakossági fórumok, egyéb rendezvények. 

Természetesen arra törekedtünk, hogy ezek a bérletek a szakmai munkát ne zavarják. 

 

A NAPI SZINTEN BEJÁRÓ PROBLÉMÁS FIATALOK 

Egy nagyon komoly tényezőt zárásként meg kell említenem: 

A Kikötőbe napi szinten bejáró gyerekek közül nagyon sokan különféle okból hátrányos 

helyzetű, alulszocializált fiatalok. Egyre több a súlyosan magatartászavaros, fegyelmezetlen, 

nehezen kezelhető fiatal.  Az iskolában periférián vannak, nincs mögöttük támogató családi 

háttér. Ezek a gyerekek hozzánk jönnek bánatukkal, örömükkel, sokszor családi és más 

személyes tragédiáikkal, amit nekünk, lehetőségeink szerint, kezelni kell, sőt, ami elég nehéz 

feladat, - de ha komolyan vesszük magunkat és hivatásunkat – motiválni kell őket arra, hogy 
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szabadidejüket értelmes, építő módon töltsék el. Nagyon nehéz célcsoporttal, kamaszokkal, 

kiskamaszokkal dolgozunk, nagyon nehéz problémákkal küzdünk. Lelkileg és fizikailag is 

embert próbáló ezeket a fiatalokat lefoglalni, minőségben foglalkozni velük. Itt általában 

nincs szülői háttér, nincs semmiféle felnőtt kontroll. Vannak ellátatlan, bekötetlen sebek, 

elhanyagoltság, mértéktelen dohányzás, trágár beszéd, telefonfüggőség, stb. Mindezek 

ellenére próbálunk kultúrát közvetíteni számukra, de nagyon kevesen vagyunk: 2 fő 

információs-takarító munkatárs és 2,5 fő szakmai munkatárs dolgozik a Kikötőben. Ráadásul 

decemberben animátor munkatársunk, aki képzőművészeti-és médiaprogramjaink lelke volt, 

magánéleti okok miatt elment tőlünk. Ha az ő helyét be is töltjük, akkor is szükséges volna a 

szakmai munkatársak létszámának emelése, mert úgy tűnik, hogy ez a probléma egyre 

inkább súlyosbodik, egyre több nehéz helyzetben lévő fiatal kerül a látókörünkbe, ezt a 

helyzetet pedig kezelni kell. 

 

Összegzés 

 
Összességében elmondható, hogy egyre gazdagabb programpalettát kínálunk a fiataloknak. 

A zenei programoktól kezdve a sporton át a tanulást segítő foglalkozásokig mindent 

megtalálhatnak nálunk, a foglalkozások javarésze ingyenes. A Kikötő látogatottsága 

folyamatosan nő, és mi minden erőnkkel, szakmai tudásunkkal azon dolgozunk, hogy ez a 

tendencia tovább folytatódjon. Nagyon vészes tényező viszont az, hogy egyre több súlyosan 

magatartászavaros, fegyelmezetlen, nehezen kezelhető kamasz jár napi szinten a Kikötőbe, 

akikkel valamit kezdeni kell, de ehhez a Kikötő szakmai munkatársainak száma nem elég. 

   

Budapest, 2020. január 31. 

 

                                                                                                                 Bedő Mónika 

        telephelyvezető 
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KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Értékelés 2019  

 

Bevezetés 

2019 a változások és a kihívások éve volt a közösségi ház életében és a kulturális központ 

életében is.  

A 2019-es évünket rendkívül megnehezítette a költségvetés hiánya, mind a 

rendezvényszervezés, mind a lebonyolítás, és a minőségi programkínálat fenntartása 

szempontjából. 2019 számos változást hozott a Kozák téri Közösségi Házban dolgozó 

személyek tekintetében is. Miután Bezerédi Erika telephelyvezetőt, kinevezték a Csokonai 

Kulturális Központ igazgatójának, a közösségi ház átmenetileg vezető nélkül maradt. A 

vezetői pozíciót 2019 májusában sikerült betölteni, én vettem át a közösségi ház vezetését, 

így sikerült gördülékenyen leszervezni és a lebonyolítani a Kozák téri Napot, valamint a nyári 

gyermektáborokat is. 2019 szeptemberében újabb kulturális szervezővel bővült szakmai 

csapatunk Nagy-Héra Dorottya személyében, aki elsősorban a gyermekprogramokért felel.  

 A közösségi házból 2019. májusában távozott Matyi Márta takarítónő, a helyére Éles 

Kármen jött, aki az első perctől kezdve kifogástalan munkát végzett, és remekül 

beilleszkedett a kollégák közé.  A sok változás sok nehézséggel is járt, mindamellett, hogy jó 

irányba vitte a közösségi ház életét, hiszen láthatóan hónapról hónapra egyre több ember 

látogat el közösségi házunkba. Az összecsiszolódás folyamata nem volt könnyű, de végül 

sikerült minden nehézséget áthidalni, és jó csapatmunkát kialakítani.  

Természetesen rendszeres látogatóink tapasztalták a változásokat, de nem okozott 

semmilyen gondot a személyi változás és nem maradt el egyetlen programunk sem emiatt, 

sőt egyre több és változatosabb programokat tudunk kínálni az érdeklődök számára. 

Továbbra is kiemelt figyelmet és támogatást fordítottunk a családokra, a gyermekre és az 

idős korosztályra. Megerősödött tavaly a középkorúak jelenléte és létszáma a rekreációs 

típusú programjainkon, és a rendezvényeink látogatószáma is fokozatosan emelkedett. 

Bevezettük a Baba-mama klubbot és a Kerekítő foglalkozásokat a kisbabás családok 

számára. Emellett több koncertet, kulturális eseményt és egy olyan interaktív, irodalmi 

kiállítást is szerveztünk, amelyre eddig még nem volt példa a Kozák téri Közösségi Házban. 

Igyekeztünk az állandó programok mellett olyan újító rendezvényeket is kitalálni, melyek 

kifejezetten egyedi ötleteken alapulnak. Ilyen volt például a rendhagyó irodalomóra az 

ANNO művészeti héten, az Életre kelt irodalom kiállításunk, a Hol volt hol nem volt, 

mesenapunk, mesejátéktérrel vagy a Rocksuli hangszersimogatóval egybekötött koncertje 

is a Kozák téri Napon. 

Új kezdeményezéseink többsége bevált és kimutathatóan emelkedett a látogatottságunk is. 

Tavaly viszont néhány programot kénytelenek voltunk megszüntetni az érdeklődés hiánya 
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miatt, (gyermekjóga, dúdoló) ezek helyett új tevékenységeket szerveztünk (Kerekítő, Baba 

mama Klub). 

Terveink között szerepelt a hétvégi rendezvények körének bővítése, amely részben valósult 

meg a fent említett személyi változások és költségvetés hiánya miatt. Sikeresen megvalósult 

a hagyományosnak számító Kézműves alkotóházak sorozata, a Kozák téri Nap, a Maratoni 

zumba, az Állati Jó Nap, és egy új rendezvényünk, a Népmese Napja is, amin 42 óvodás 

gyermek vett részt. 

Új kezdeményezésként bevezetésre kerülnek az ún. Pódiumbeszélgetések a Kozák téri 

Közösségi Ház 45. jubileuma alkalmából, valamint történelmi ünnepekhez kapcsolódó 

kulturális események, szervezett színházi előadások és irodalmi estek is.  

2020-ban szeretnénk szorosabbra venni a személyes kapcsolatot és együttműködést a 

kerületi iskolákkal és óvodákkal, mely kezdeményezésünk egyre sikeresebbnek bizonyul. A 

kapcsolatokat fokozatosan építettük, rendszeresen, személyesen is ellátogattunk az 

iskolákba, óvodákba, hogy bemutassuk nekik programjainkat. A közös együttműködésnek 

köszönhetően jött létre a „Zenét hallgatok” című rendezvénysorozat is óvodás és kisiskolás 

korosztály részére, melyre már most nagy az érdeklődés.  

Nyári táboraink 2019-ben is emelkedő létszámot mutattak, egyre többen jelentkeznek a 

hagyományos és az újabb témájú táborokba is, más kerületekből és a környező 

településekről is. Ezek a nyári napközis jellegű táborok lefedik azt az időszakot, amikor az 

állandó csoportok működése szünetel a szabadságok és az utazások miatt, ezért a nyári 

hónapokban továbbra is ez a fő tevékenységi formája a közösségi háznak. Nyári táboraink 

mellett 2019-ben bevezettük az őszi alkotótábort is, az őszi szünet idejére, melyet 2020-ban 

is megszervezünk. 

Csoportok, Közösségek 

Továbbra is fontosnak feladatunknak gondoljuk a különböző gyermekcsoportok jelenlétét és 

a gyermekeknek szóló rendezvények szervezését, annak ellenére, hogy 2019-ben bizonyos 

mértékű csökkenést tapasztaltunk az év első felében. A gyermekprogramok felélénkítése 

érdekében új állandó programokat vezettünk be, és különleges, korszerű 

gyermekrendezvényeket találtunk ki (Utazó Planetárium, Zenét Hallgatok). A kerületben 

működő iskolákkal és óvodákkal való együttműködés és az újító programok bevezetésének 

hatására egyre több gyermek látogat el a Kozák téri Közösségi Ház programjaira. Remek 

példa erre a „Kézen fekvő állatmesék” előadása a Magyar Kultúra Napján, melyre több, mint 

90 óvodás gyermek látogatott el. 

 A Kerekítő zenés foglalkozásai mellé szerveztünk egy Baba-Mama klubbot, valamint 2020-

ban újra elindítjuk a babás jóga és a kismama jóga foglalkozásokat is. Emellett várjuk az 

óvodásokat és a kisiskolásokat legújabb Zenét Hallgatok, programsorozatunkra is, ahol a 

klasszikus zenével ismerkedhetnek az óvodás és kisiskolás gyermekek a Hubay Jenő 

Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak segítségével. A gimnazisták számára 2020 
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januárjában elindítottuk az Ifjúsági szerkesztőségi szakkört, ahol a gyerekek közelebbről is 

megismerkedheti az operatőrök, a fotósok és az újságírók munkájával is.  

Terveink szerint a Kozák téri Közösségi Ház 45 éves jubileuma kapcsán pályázatot írunk ki a 

kisképzősöknek, az utcafront felőli vakablak kidekorálása, valamint számos zenés estet is 

szervezünk vendégeink számára.  Az új programok mellett a ház hagyományait is szeretnénk 

megőrizni, ezért továbbra is nagy figyelmet fordítunk a hagyományosnak számító kézműves 

alkotóházakra, a Kozák téri Napra, valamint az Állati Jó Napra is. 

A délutáni elfoglaltságok jelentős részét teszik ki a különféle egészséges életmód 

megőrzésére irányuló mozgásos tevékenységek, Női kondicionáló torna Hatha jóga, Pilates 

gerinctorna, Meridián torna, valamint a táncművészeten alapuló tevékenységek közül a 

Zumba, az Espirito, és a Salsa tánctanfolyam, amelyek igen népszerűek elsősorban a hölgyek 

körében.   

2020 februártól új időpontban indítjuk újra útjára a Kismama jógát és a Babás jógát, amelyre 

a várandós kismamákat és a kisbabájukkal mozogni kívánó anyukákat várjuk speciális 

eszközökkel jól felszerelt tornatermünkbe. 

Rendezvények 

A Kozák téri Nap továbbra is a közösségi ház legnagyobb, legtöbb résztvevőt fogadó 

rendezvénye. 2019-ben a közösségi ház termeiben és udvarán tartottuk meg a rendezvényt, 

amelyet délelőtt a hagyományos bográcsos főzőversennyel indítottunk, amely mindig 

megalapozza a hangulatot. Ezután a legkisebbek számára szervezett Dúdoló zenés 

foglalkozás és a Tekergő meseösvény gyermekeknek szóló előadása, majd a Sünóra 

következett. A kamaszoknak és felnőtteknek szóló műsorokat a Rocksuli koncertje, majd egy 

hangszersimogató követte. A programot a Richie and the Mops koncertje zárta, a 

főzőverseny eredményhirdetése után. A színpadi műsorok mellet folyamatosan volt 

kézműves alkotóház, arcfestés, csillámtetoválás, és népi játszóház is. 2020-ban a közösségi 

ház termei és udvara mellett, a Kozák térre is tervezünk programokat.  

KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ 

Továbbra is igen népszerű ez a programsorozat, amelyet jeles ünnepeinket megelőzően 

tartunk (húsvét, ősz, advent, karácsony), és az alkalomhoz illő használati-, és dísztárgyakat 

készítünk a résztvevő gyerekekkel és felnőttekkel. Ezért bővítettük tavaly az alkalmak 

számát, 

több alkalmat biztosítottunk azok számára, akik szeretnek kézműves technikákkal alkotni, 

valamint a gyermekek számára is szerveztünk egy kézműves tábort az őszi szünetre, ahol 

többek között termésállatokat is készítettünk. Áprilisban a húsvéti ünnepekre való 

készülődés, az év második felében pedig az őszi, az adventi és a karácsonyi alkotóház lesz. 

Több óvodai csoport is jött alkotni hozzánk tavasszal és karácsony előtt is.  
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 

Szintén új kezdeményezés a CSKK részéről, hogy több olyan közös programot szeretnénk 

idén és a jövőben megvalósítani, amelyben a telephelyek valamennyien részt vesznek és 

egymásra épülő közös munkával szervezzük és valósítjuk meg ezeket. A Kultúrházak éjjel 

nappal fővárosi programsorozatot 2020-ban február 14-15-16.-én kerül megrendezésre, 

amelyre közösségi házunk egy igen izgalmas programsorozattal készül az Utazó Planetárium 

segítségével. 

EZO TAVASZ – ALTERNATÍV EGÉSZSÉGNAP 

A Csokonai Művelődési Ház és a Kozák téri Közösségi Ház együttes szervezésében zajlott le 

ez a két napos rendezvény. A két napos rendezvény első napján a Kozák téri Közösségi 

Házban voltak a programok, a második napon pedig a Csokonai Művelődési Házban kerültek 

megrendezésre. Sajnos alacsony volt az érdeklődök száma, ezért 2020-ban ezzel a 

rendezvénnyel már nem terveztünk. 

Számos új rendezvényt szeretnénk 2020-ban bevezetni, melyek nemzeti ünnepeinkhez, 

ünnepi időszakainkhoz kapcsolódnak. Ilyen például a márciusi forradalmi játszóházunk, a 

költészet napja és a farsang is.  

Táborok 

Állatbarát táborunk, amelyből évek óta két turnust szervezünk a jelentkezők létszáma miatt, 

továbbra is nagyon népszerű volt a gyerekek körében. Naponta más-más helyszínre vittük 

őket, ahol állatokkal kapcsolatosan élményeket, tapasztalatokat szerezhettek, ismereteik 

bővülhettek. Olyan helyszíneken jártunk, mint a Fővárosi Állatkert, a Budakeszi Vadaspark, a 

Természettudományi Múzeum, a Margitsziget, a Veresegyházi Medvefarm, a Rex 

Állatszigeten, a Gödöllői kutyakiképző és Sportközpont, valamint a Margitszigeti Vadaspark.  

Második legnagyobb látogatottsága a Kiskukta sütitáborunknak volt, ahol gyerekek számára 

érdekes és izgalmas süteményeket, édességeket készítettünk, amelyekből az otthoniak is 

kóstolhattak, hisz minden nap vittek haza belőle a kiskukták, illetve a kézzel írt 

receptkönyvből el is készíthették otthon azokat. 

Barangoló táborunkban 2019-ben különböző történelmi korokat fedeztünk fel. Ellátogattuk 

a visegrádi Mátyás Király Múzeumba, a gödöllői kastélyba, az Élményüzem Leonardo Da Vinci 

kiállítására és az Aquincumba is, ahol izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettünk 

részt, amely az élményeken túl könnyebben feldolgozhatóvá tette a látnivalókat a gyerekek 

számára, akik sok értékes élménnyel gazdagodtak. 

A hagyományos kézműves táborunk 2019-ben az ÖKO tudatosság jegyében telt. Elsősorban 

farmerből készítettünk különböző hasznos dolgokat: szatyrot, zsebkendőtartót és 

könyvborítót is készítettek a gyerekek. Sajnos a táborban csak kevés gyerek vett részt, ezért 

2020-ban újításképp bevezetjük az Indán tábort, az alkotótáborunk helyett. A gyerekek itt is 

alkothatnak majd, hiszen indián fejdíszt, karkötőtő és tipit és fognak készíteni, de emellett 
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lovas programra és kirándulásra is lesz lehetőségük a táborozó gyerekeknek. Reméljük, hogy 

ezzel az újításra újra meghozzuk a gyerekek kedvét az alkotói munkához. 

Mandala táborunk is sikeres volt. A gyermekek a táborban közelebbről megismerkedhettek 

a jóga lapajaival, játszhattak és fejlesztő kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A 

Mandala tábor mellett 2020-ban egy másik mozgásos tematikájú tábort is meghirdetünk, 

Mocorgó tábor néven, ahol a gyermekek a helyes testtartás, és a mozgáskultúra alapjaival 

ismerkedhetnek meg, játékos formában, amely segít megelőzni számukra a degeneratív 

gerincproblémák és az ízületi betegségek kialakulását.  

Propaganda, helyi kommunikáció 

Akárcsak tavalyelőtt, tavaly is a Csokonai Kulturális Központ közös műsorfüzetében 

hirdettünk programjainkat, valamit nagyobb hangsúlyt fektettük a közösségi médiában való 

kommunikációnkra, és a helyi médiumokkal is igyekeztünk egyre jobb kapcsolatot kialakítani. 

Nem titkolt szándékunk, hogy az újonnan indult ifjúsági szerkesztőség is segítségünkre 

legyen a programok promotálásában a későbbiek során. Emellett szerepelünk a Csokonai 

kulturális Központ havonta kiadásra kerülő A/4-es méretű műsorajánlójában, rendszeresen 

készítünk plakátokat és szórólapokat is, valamint havi rendszerességgel, személyesen is 

ellátogatunk a kerületi óvodákba és iskolákba is.  

Szolgáltatások 

Szabad kapacitásunkban bérbe adtuk termeinket kulturális-, családi rendezvényekhez, 

valamint oktatáshoz is. Az ebből származó bevételek nem voltak számottevőek, de ezen a 

jövőben szeretnénk javítani.  

Továbbra is nagyon népszerűek voltak a gyermek születésnapok, amelyeknek kiváló 

helyszíne a ház, hiszen külön gyerekszobánk, tornatermünk van, külön teremben lehet a 

zenés-táncos tevékenységeket és a vendéglátást megszervezni, ezért a családok szeretik itt 

megrendezni ünnepeiket. Igény esetén segítünk a programok megszervezésében is (bohóc, 

gyermek előadás, zenés műsorok, arcfestés), versenyjátékok levezetésében is.   

Gazdálkodás, Infrastruktúra, Személyi Feltételek 

Tavaly 7,5 millió forintos bevételt terveztünk megvalósítani, amelyből 6,9 milliót sikerült 

teljesítenünk, annak ellenére, hogy a költségvetés hiánya jelentősen megnehezítette a 

munkákat, valamint történtek nem tervezett személyi változások is az intézményben. Voltak 

megszűnő programjaink, az év első felében pedig nem volt olyan kulturális szervező, aki 

kizárólag a Kozák téri Közösségi Ház programjaira tudott volna koncentrálni. 
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Eddig minden évben kértünk programtámogatást az önkormányzattól olyan kiemelkedő 

rendezvényhez, mint a Kozák téri Nap, amely nélkül nagyon nehezen tudtuk kigazdálkodni a 

program költségeit. 

2019-ben már négyen láttuk el a közösségi házzal kapcsolatos teendőket, (három teljes egy 

részmunkaidős munkatárs), ez változatlan maradt, két személy cserélődött le a fent említett 

okokból, Bezerédi Erika telephelyvezető helyett Jánkfalvi-Suri Andrea látja el ezeket a 

feladatokat májustól, illetve Matyi Márta helyett Éles Kármen felel a ház tisztaságáért. 2019 

szeptemberében Nagy-Héra Dorottya, kulturális szervezővel bővült a Kozák téri Közösségi 

Ház csapata. A nehéz időszakokat 2011 óta nyugdíjas munkatársunk (Dömötör Klára) 

önkéntes segítségével tudtuk áthidalni a személyi váltás által érintett időszakot. Továbbra 

sincs segédmunkás státuszunk, az ezzel kapcsolatos feladatokat Benczes István látja el 

megbízásban, akit szívesen alkalmaznánk állandó jelleggel is akár, de mivel ő már nyugdíjas, 

jelen pillanatban nem alkalmazhatjuk őt másképp, elveszíteni pedig nem szeretnénk, mert 

minőségi munkát végez és nagyon megbízható munkatárs, akit szeretnénk megtartani, 

ameddig csak lehet. 

 

 

Budapest, 2020. január 31.                                          Jánkfalvi - Suri Andrea 

     telephelyvezető 
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RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

Beszámoló 2019-es évről 
 

 

Bevezetés 

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteményének muzeális intézményi 

besorolásából adódó feladata helyi kulturális örökségünk szakszerű megőrzése és 

bemutatása, vagyis „a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, 

nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint 

kiállításon és más módon történő bemutatása” (1997. évi CXL. törvény 42. §) a legfontosabb 

feladatunk.  

E muzeális intézmény létrejötte óta, alapfeladatait tekintve hármas célt tűzött ki maga elé: 

gyűjtés, feldolgozás és bemutatás. Mindhárom célkitűzés a helyi közösség – tagjai által 

felhalmozott kulturális javak továbbadására irányul, mind a kézzel fogható, tárgyiasult 

dolgok, mind pedig a szellemi értékek tekintetében. Az e javakhoz való széles körű 

hozzáférés is az egyik eszköze annak, hogy kontinuus történelmi és társadalmi tudat 

maradjon fenn és épüljön fel a közösség egyes tagjaiban és a generációk közötti tudásátadás 

folyamatában. A közgyűjtemény munkájának során e három részterület egyforma 

jelentőséggel bír.  

A Helytörténeti Gyűjtemény számára sok sikert és sok kihívást is hozott 2019-es esztendő. Az 

intézmény szakmai munkájában nagy segítség volt, hogy egy újabb és nagyobb kiállító teret 

tudtunk a látogatók előtt megnyitni, megfelelő látogatói mosdóval és ruhatárral és egy 

vadonatúj „Palota földjén” című új állandó kiállítással még 2018 végén.  Ezáltal igyekeztünk 

az intézményt az új kiállítással népszerűsíteni a kerületi és a budapesti lakosok körében. 

Műszaki állapot 

A műszaki javítások és felújítások területén is jelentős eredményeket értünk el. Az régi faház 

beton alapjának egy részét elbontottuk, és a területet begyepesítettük. A következő rész 

felbontása 2020. első felében fog megtörténni. A szivattyú javítását, melyet kértünk GMK-s 
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dolgozók közreműködésével szintén megtörtént. A legnagyobb műszaki javítás a kazáncsere 

volt, melyet a fűtési szezon beállta előtt sikerült realizálni, melyet ezúton is nagyon 

köszönünk. Megtörtént az éves munka és tűzvédelmi szemle, melynek során a hibákat 

feltárták és jelezték a fenntartó felé. A kerületi költségvetés hiánya miatt viszont nem 

sikerült megvalósítani olyan fontos feladatokat, mint a tető javítása, pinceablak ráccsal való 

ellátása, (mely műtárgyvédelmi szempontból igen fontos lenne) és az esővíz elvezetését a 

külső udvari részen  

Személyi feltételek 

A személyi feltételekben is beállott változás markánsan fémjelezte az év munkáját. Az év 

elején távozott a Helytörténeti Gyűjteményből a 8 órában foglalkoztatott tárlatvezető- 

takarító és a 6 órában foglalkoztatott művészettörténész. Az év elején érkezett 8 órában 

foglalkoztatott gyűjteményvezető, egy 8 órás takarító- információs kolléga és az év utolsó 

harmadában érkezett egy 6 órában foglalkoztatott néprajzos muzeológus kolléga, ki még 

kezdő muzeológus és nem rendelkezik a megfelelő múzeumi gyakorlattal.  

A múzeumi raktár  

Mivel az új kiállításban a műtárgyak csak egy csekély részét tudtuk elhelyezni a többi 

műtárgyat raktárban vagyunk kénytelenek tárolni. Így a legégetőbb problémánk, a 

gyűjteményi anyag elhelyezése megfelelő méretű és műszaki állapotú saját raktár híján 

továbbra sem látszik megoldottnak. Kialakításra került a látványraktár az elmúlt esztendők 

során, de ez sajnos a műtárgyállomány mennyiségét tekintve nem elegendő. Raktározási 

gondjaink sajnos egyáltalán nem megoldottak a műtárgyállomány mennyiségét és méreteit 

tekintve a belső műtárgyraktárak kialakításával. Külső raktárakra is szükségünk van.  2015-

ben az Önkormányzat az Észak-pesti Kórház területén raktárhelyiségek bérlését tette 

lehetővé. Ez a korábbi külső raktárban uralkodó körülményekhez képest hatalmas előrelépés 

volt, de nem jelenthet végleges megoldást mivel 2017-ben az Észak-pesti Kórház területére 

elszállított közel 3000 tárgyat váratlanul újra költöztetni kellett. Így kerületek a gyűjtemény 

tárgyai az immár a következő helyekre: 

• Szántóföldi úti raktár  

• Pestújhelyi út 34, ahol a jó állapotú restaurált bútorok és a Madarász hagyaték van 
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• Pestújhelyi út 44, itt a tárgyak nem raktári rendben, a restaurált a nem restaurált 

tárggyal, (fokozatosan kitéve a már restauráltat a fertőzésnek!)  

• Nyitott ajtók vagy Pestújhelyi út 68 

Mivel arról értesültünk, hogy a közeljövőben ezekről a helyekről is költöznünk kell, így 

számos újabb nehézség előtt áll az intézmény a költözést tekintve. Tudomásunk szerint az 

Önkormányzat folyamatosan keresi a megfelelő helyet számunkra, melyet ezúton is 

köszönünk. A tárgyak biztonságos és szakszerű kezelését, jövőbeli megőrzését egy „saját” 

csak a múzeum által használt!!!, raktárhelyiség jelentené. Továbbra is nyomatékosan kérjük 

a fenntartó Önkormányzatot, hogy a múzeum részére jelöljön ki egy végleges, jó műszaki 

állapotban lévő és megfelelő klimatikus adottságokkal rendelkező helyiséget a műtárgyak 

biztonságos elhelyezésére.  

A gyűjtemény  

A gyűjteményi egységek gondozottsága mindeddig nagyon egyenetlen volt. A 

nyilvántartásban két-három évtizedre visszamenő hiányosságok vannak - ezek pótlása 

jogszabályi kötelezettség. A tárgyak egy része leltározatlan, pontatlanságok és 

esetlegességek mutatkoznak a raktári elhelyezésükben is-- hiszen a folyamatos költözés ezt 

nem teszi lehetővé. A hosszadalmasabb idő- és munkaráfordítást igénylő állományvédelmi 

feladatok a dokumentumtár - fotótár - adattár rendezése és digitalizálása folyamatos munka 

mellett csak néha végezhettünk.  

A gyűjteményi gyarapítási munka keretében rendszeresen figyeltük a műtárgypiacon 

felbukkanó új műtárgyakat, melyek a múzeum gyűjtési körébe tartoznak. Minden 

alkalommal értesítettük a fenntartót, sajnos a költségvetés hiánya miatt, nem sikerült új 

műtárgyat vásárolnunk. Ennek ellenére igen szép helytörténeti anyaggal gyarapodott a 

gyűjtemény kerületi lakosok jóvoltából. 2019-ben sikerült Madarász Adeline naplói és 

levelezésének egy részét ajándékozással megszereznünk. Az mindenképpen elmondható, 

hogy gyűjteménygyarapodás szempontjából egy igen sikeres évet zárhat az intézmény. A 

2019-ben az intézménybe került tárgyak egy részét sikerült leltároznunk. Így összesen 21 

leltározott tétellel gyarapodott a műtárgyállományunk.  
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Kutatószolgálat 

2019-ben a múzeum megnyitásának a hírére számos kutató kereste fel a múzeumot, 

melynek kiszolgálása szakmai előkészítést igényelt. Jellemzően magánszemélyek és 

közösségek képviselői jelentkeztek személyesen, elektronikus levél formájában vagy 

telefonon. Témák voltak: családok, MÁV telep, cserkészet, Pestújhely, Rákospalotai 

Gyógyítóház, Madarász Viktor, Trianon, Pestújhelyi fiú kereskedelmi iskola iratai, egyház, 

rákospalotai viselet, stb. 

Tudományos munka 

Az új kolléganőt sikerült bevonni a kerületi élet kutatásába. Így rövid idő alatt sikerült a 

Vácrátót-téri római-katolikus és a Pestújhelyi Evangélikus templom anyakönyveibe és 

Historia Domus-ába betekintést nyerni, és ezek feldolgozása elkezdődött. Munkánk során két 

helyi képzőművészt kerestünk fel, melynek során munkásságukról és életükről „oral history” 

anyagot vettünk fel, melynek feldolgozása folyamatban van. Az intézményt népszerűsítő és 

egy konferencián bemutató anyag elkészült, melyet az intézményvezető a 

konferenciatervnek megfelelően be fog mutatni 2020-ban.  

Időszaki kiállítás 

2019 januárjában egy kiállítást nyitottunk a 2018-as Anno Művészeti Héthez és a Rejtő-évhez 

kapcsolódóan a Csokonai Művelődési házban „Rejtő Jenő korabeli képek a Rákospalotai 

Múzeumból” címmel.  A kiállításhoz egy előadás is kapcsolódott „Belépés díjtalan! Kilépés 

bizonytalan!” címmel.  A 2019-re tervezett „Pestújhely 110” új állandó kiállítást, sajnos a 

költségvetés hiánya miatt nem sikerült realizálni, sikerült viszont „Mustra 2018” címmel új 

időszaki kiállítást nyitnunk, melyet nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel 

meghosszabbítottunk 2020. március 31-ig. A kiállításban a 2018-as év gyarapodását mutatjuk 

meg a látogatóknak. A kiállítás ötletét a Budapesti Honismereti Társaság is elismeréssel 

fogadta.  

Médiamegjelenés 

A múzeum saját honlapjának frissítése folyamatos. A múzeum Facebook oldalát újra 

indítottuk és folyamatosan aktualizáljuk, melyet a kerületi lakosok közül igen sokan like-

olnak. Folyamatosan népszerűsítettük a múzeumot helyi kiadványokban, illetve fővárosi és 
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országos kiadványokban is. Cikk jelent meg a Városunk budapesti folyóiratban a Museum 

Cafe országos folyóiratban kiállításokról. A XV. kerületi Tv adó több alkalommal is felkereste 

a múzeumot, és több alkalommal is riportot készítettek az intézmény vezetőjével. A kerületi 

újság is rendszeresen hírt ad rendezvényeinkről és munkánkról.  

Bekapcsolódás az országos és kerületi múzeumi és kulturális életbe 

A múzeum részt vett olyan országos eseményeken, mint az Kultúrházak éjjel nappal (2019. 

február16.) Idegenvezetők napja (2019. február 23.) Múzeumi Majális (2019. május 18.) 

Múzeumok Éjszakája (2019. június 22.) és Kulturális Örökség Napja (2019. szeptember 21.). 

Bekapcsolódtunk a kerületi kulturális eseményekbe is. Segédanyagot adtunk a Csokonai 

Művelődési Központ munkatársainak, hogy népszerűsítsék az intézményt a május 1-jei és a 

gyereknapi rendezvényeken. Egyik helyszíne voltunk a „Páratlan vakáció” (2019. július 11.) és 

az „Állítsuk meg az időt” (2019. június 26.) szünidei programoknak.  

Kapcsolatépítés 

Az intézmény vezetője tagja a Mamut és a Budapesti Honismeret Társaságnak is, melyek a 

helytörténeti gyűjteményekkel foglalkoznak, és rendszeresen képviselteti magát a múzeumi 

eseményeken és rendezvényeken. Ennek hozadéka, hogy 2020-ban a Budapesti Honismereti 

Társaság felkérésre előadást tart a múzeumról.  

Igyekeztünk kapcsolatot építeni az év folyamán más kulturális intézményekkel és 

szervezetekkel. Így sikerült elérni, hogy a kerületi Értéktár ezentúl a múzeumban tartsa 

megbeszéléseit, hiszen a kerület múltjával foglalkozó helyszín a legideálisabb erre a célra. 

Sikerült a Rákospalotai Örökségünk Egyesülettel felvenni a kapcsolatot, kik három 

alkalommal tartottak bemutató előadást, illetve segítségünkre voltak, a gyűjteményben 

őrzött fényképek beazonosításában is.  

A kerületi egyházakkal is felvettük a kapcsolatot és sikerült immár két, a Vácrátót-téri római-

katolikus és a Pestújhelyi Evangélikus templom anyakönyveibe és Historia Domus-ába 

betekintést nyerni, a valamint megtekintettük a templom harangjait is és számos 

harangtörténeti adattal bővítettük ismereteinket.  
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Sikerült felvennünk több budapesti helytörténeti gyűjteménnyel a kapcsolatot, melynek 

hozadéka egy közös szakmai találkozó a XV. kerületi Helytörténeti Gyűjteményben 2020-ban 

lesz. 

A kerületi iskolákkal is jó kapcsolatot alakítottunk ki és egyre több kerületi általános és 

középiskolás osztály látogatja meg a Helytörténeti Gyűjteményt. Múzeumpedagógia 

keretében 2019. novemberében „Historiás játék” címmel új vetélkedő sorozatot indítottunk 

általános iskolások részére, mely nagy sikert aratott. E mellett felkerestünk az iskolákat is és 

kihelyezett múzeumi órát tartottunk múzeumi tárgyakkal a diákok számára az iskolákban. 

Sikerült megszólítanunk a kerületi képzőművészeket is. Ennek hozadék a két alkalommal (egy 

esőnap miatt lemondott, de mégis jó sikerült!) is megrendezett nagy sikerű kerti kiállítás 

volt. Az itt élő művészek munkái közül minden esztendőben kerültek alkotások a 

gyűjteménybe. Sajnos a vételt 2019-ben az átmeneti gazdálkodás miatt nem sikerült 

realizálni. A megtartott rendezvény hozadéka volt, hogy több művész is kérte kiállítás 

lehetőségét, mellyel a későbbiekben élni szeretnénk.  

Beindítottuk egy új múzeumi programsorozatot Múzeumi szombatok címmel. E program 

keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk és tematikus tárlatvezetést a 

kiállításban.  

A múzeum részére a kerület lakosai sok értékes és érdekes információt adtak át a több mint 

hatvanéves fennállása óta. Minden esetben az intézmény telephelyként van megjelölve, ami 

nem találó megnevezése, egy olyan félszázados időszakban felhalmozott gyűjteményi 

tárgyak, dokumentumok és tudáspotenciál részére, mint a Rákospalota, Pestújhely és 

Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye. Sokkal méltóbb lenne a gyűjtemény megnevezés, ezzel 

is érzékeltetve az itt rejlő tudást, értéket és lehetőséget is.  

 

Budapest, 2020. január 13.       Csibi Kinga 
          történész -főmuzeológus  
               gyűjteményvezető  
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 „NYITOTT AJTÓK” EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRODÁK 
2019. évi beszámoló  

 

 

- Nyitott Ajtó Újpalotai Együttműködési Iroda 

1156 Budapest, Páskomliget u. 6. 

- Nyitott Ajtó Palota Pont Együttműködési Iroda 

1151 Budapest. Fő út 64. 

 

A „Nyitott Ajtók” Együttműködési Irodákat 2018-ban a Csokonai Kulturális Központhoz 

csatolták. 

2018-ig leginkább a kerületi Önkormányzat szolgáltatásai, tevékenységei voltak előtérben. 

Ezek a tevékenységek a következők: 

- információnyújtás a Budapest XV. kerületi Önkormányzatot érintő ügyekben, 

- általános (hivatalos és közérdekű) tájékoztatás a kerület lakosságát érintő 

ügyekben, 

- nyomtatványok kiadása, azok kitöltésében való segítségnyújtás, 

- lakossági észrevételek rögzítése helyi ügyekkel kapcsolatban, 

- „Levendula program” tájékoztatás nyújtása, segítség a nyomtatvány kitöltésben 

és a továbbításban, 

- tájékoztatás a kerületi kulturális eseményekről, rendezvényekről, illetve azok 

népszerűsítése, helyszín biztosítása kerületi kiállítók alkotásai számára, 

- helyszín biztosítása ingyenes jogsegély-szolgáltatás számára, 

- tájékoztatás lakossági fórumokról, közmeghallgatásokról, 

- helyszín biztosítása az önkormányzati képviselői fogadóórák számára, 

- tisztasági hónap keretén belül zöld hulladékgyűjtő zsákok osztása. 

 

Állandó programok: 

- Dr. Tóth Judit ingyenes jogsegély szolgálat  

- Dr. Bodor Péter ingyenes jogsegély szolgálat  

- Meridián 

- Kártyaparti hölgyeknek 

- Lelki Baráti Kör 
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Könyvbörze 

Irodánkban állandó könyvbörze működik.  Mindenkit szívesen fogadunk, aki hozzánk hoz 

vagy tőlünk visz könyveket. Csatlakozásunk után is igyekeztünk ennek eleget tenni. 

Állandó szolgáltatások:  

- Jogsegély: 235 alkalom, 764 fő. 

- Meridián: 116 alkalom, 1518 fő. 

- Görög oktatás: 22 alkalom, 78 fő 

Állandó rendezvények: 

- Kártya klub: 103 alkalom, 712 fő 

- Lelki baráti kör: 23 alkalom,125 fő 

- Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete: 15 alkalom, 295 fő 

- ERESZ Látássérültek: 13 alkalom, 237 fő 

- Együtt Újpalotáért Egyesület: 5 alkalom, 113 fő 

Egyéb rendezvények: 

- Lakossági Tájékoztató: 9 alkalom, 426 fő 

- Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Alapítvány: Díjátadó: 1 

alkalom, 36 Fő 

- Görög Húsvét: 1 alkalom, 22 fő 

- Születésnap: 1 alkalom, 18 fő 

- Energetikai Takarékosság-fórum: 1 alkalom, 18 fő 

- Ady Endre Est- Rab László: - 1 alkalom, 27 fő 

- Vékás Sándor- Magánhangzás Könyvbemutató: 1 alkalom, 23 fő 

- Városházi esték: 2 alkalom, 111 fő 

- Palota- Pestújhely- Kossuth- Kör 1 alkalom, 45 fő 

- RÁTE: 2 alkalom, 121 fő 

- Lokál Patrióták Egyesület: 1 alkalom, 28 fő 

- Hajdu László országgyűlési képviselő fogadóóra: 1 alkalom, 46 fő 

- Dr. Szalay Kornél- jogi előadás: 1 alkalom, 24 fő 

- Ö.T.H.É.T Civil Szervezet: 1 alkalom, 24 fő 

- Közgyűlés: 8 alkalom, 287 fő. 

Bővítettük az eddig ingyenesen használt irodáinkat, bevétel céljából, lakógyűlések, 

rendezvények rendezésével. 

Ezeken a szolgáltatásokon, rendezvényeken kívül a 2019-es évben 2546 fő kereste fel 

irodáinkat, segélynyomtatványok, bejelentések, panaszbejelentés, hivatali ügyintézések, 

krízis helyzet megoldása érdekében, vagy az „Életképek” újság, könyv, ruha, kupakgyűjtés, 

„Levendula 60+”, lombgyűjtő zsákok kiosztása ügyében. Ezeknek eleget téve, a lakosság 

kéréseit orvosoltuk, továbbítottuk a megfelelő helyre, hivatali osztályra.  



 

53 

Személy szerint szükségesnek látom az irodák működését, megmaradását. 

Mindezek mellett a 2019-es évben a Csokonai Kulturális Központ egységeinek, program 

ajánlatainak a propagálása is fő célunk volt, minél aktívabban részt venni, beilleszkedni a 

kulturális központ életébe. 

 

Budapest, 2020. január 31.     Lépésné Fazekas Ágnes 

              csoportvezető 

          „Nyitott Ajtók” Együttműködési Irodák 

 

 

 

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT-NYOMDA 
Beszámoló 2019 

 

2019-ben is legfontosabb feladatunknak tekintettük, hogy a Csokonai Kulturális Központ 

művelődésszervezői által megvalósított programokhoz elkészítsük a propagandaanyagot. 

Ezeket a munkákat mindig előtérbe helyeztük és e mellett bevállaltunk külső 

megrendeléseket is.  

Jelentősen átalakultak az igények a reklám anyagok megjelenési formájában. Az interneten 

egyre több programot hirdetünk, ezek grafikai terveinek elkészítése is a nyomda feladata.    

2019-ben a munkánkat meghatározta az a kötöttség, hogy nem volt a kerületben 

költségvetés. Kevesebb megrendelést kaptunk, illetve a nagyobb volumenű munkák 

elmaradtak. Például a Képek a falról album, amit Szlatényi Marika és Muzsai Teréz 

megrendelt tőlünk. A munkát elkezdtük és több hónapig dolgoztunk rajta (2018. 

novembertől, 2019. március közepéig). A költségvetés megszavazásának elmaradása miatt 

azt az utasítást kaptuk, hogy ne folytassuk ezt a munkát.  

Az interneten megjelenő propagandaanyagok miatt a szórólapok és a plakátok 

példányszáma csökkent, de így is sokszor nehézséget jelentett a határidők tartása, mert 

Somlói György, mint egyéni vállalkozó dolgozott nálunk a nyomdász munkakörünk 

megüresedése miatt. Délutánonként, illetve hétvégén tudta ellátni feladatát, a teendők 

megszervezése így nagyobb munkát, odafigyelést igényeltek.  2019. november 18-tól sikerült 

a nyomdász álláshelyet betöltenünk, 8 órás munkarendben Major Miklós dolgozik nálunk. 

Nagyon meg vagyunk elégedve a munkájával, pontosan, szépen dolgozik.  

A nyomda elázása miatt szükségessé vált a középső helyiség felújítása. Falfestés, 

lámpatestek- és üzemi linóleum cseréje. A munka nagy részét két hónap alatt elvégezték, de 
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még most sincs minden a helyén – a meleg vizes nedvesítő hengermosó kád és a salgó 

polcok.  

 

Budapest, 2020. 01. 27. 

                                                                                                          Adorjánné Gombos Katalin 

         telephelyvezető 

             Nyomda   

 

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
 Beszámoló a 2019. évi tevékenységéről 

 

Általános helyzetértékelés 

 A Pestújhelyi Közösségi Ház életében a 2019. esztendő sem hozta el azt a 

kiegyensúlyozott, nyugodt hátteret, mely a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlenül 

szükséges lenne. 

 Végre a Csokonai Kulturális Központban felállt egy csapat, reméltük, hogy 

elkezdődhet egy olyan év, amikor erőinket kizárólag alap és vállalt feladataink magasszíntű 

kivitelezésére tudjuk fordítani. Nem így történt. 

 Az, hogy a kerületben a 2019. évi költségvetést a képviselőtestület csak októberben 

fogadta el, egész évi működésünkre rendkívül negatív hatással volt. A korábban az 

önkormányzat célzott támogatásával megvalósuló nagyrendezvényeink veszélybe kerültek. 

Nehezen fogadta el önkormányzat, hogy a sokéves tradíciót nem kívánjuk megszakítani, a 

28. Pestújhelyi Napokat saját költségvetésünk terhére, önkormányzati támogatás nélkül is 

meg akarjuk rendezni. Sok költségvetést készítettünk el, amíg meg tudtuk győzni az 

illetékeseket arról, mindez kivitelezhető. Ezek elkészítése rendkívül sok energiát vont el az 

érdemi munkától. Végül engedélyezték, hogy ezekkel a feltételekkel a nagyrendezvények 

megvalósulhassanak.  Az így keletkezett rendkívüli kiadások, azoktól a csoportoktól vonták el 

az éves fejlesztések lehetőségét, melyek befizetéseiből bevételünk jelentős része képződik. 

 Februártól októberig nem volt rendes fűtés a házban. A köreinkbe rendszeresen járók 

sérelmezték, hogy a foglalkozások alul fűtött helyiségekben zajlanak. Májusban kilyukadt egy 

fűtési melegvizet szállító cső. Hosszú hetek, hónapok teltek el mire kiderült, hogy hol folyik el 

a több köbméternyi víz. Közben tönkrement két kazán is, így elkerülhetetlen lett új kazánok 

beszerzése. 

 Az adminisztráció, a gazdasági ügyintézés még bonyolultabb lett, mint korábban volt, 

küzdünk a kísérőbizonylatok, megrendelők, árajánlatok sokaságával, az alkalmi terembéres 
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szerződések, hiába kezdeményeztük, sem lettek egyszerűbbek, mire egy-egy szerződés 

visszaér az aláírások után, addigra túl vagyunk a terembérlésen, és postázzuk a szerződést a 

bérlőnek, várjuk a visszaérkezést, mert addig nem tudunk elszámolni.    

 Mindezek ellenére az elmúlt évet is sikeresen zártuk. Rendezvényeink látogatottak 

voltak, csoportjaink közül az „Apróbb lábak” megszűnt, ugyanakkor a balett és a 

„Varázslatos” kör újjáéledt. Táboraink száma és az abban résztvevők létszáma rekordot 

döntött.  

 

 

Csoportjaink, köreink, közösségeink  

 

Ezek a kisgyermekek fejlesztése, művészeti, rekreációs, sport és hobby tevékenységek köré 

szerveződnek. Mindig vannak „divatosabb” elfoglaltságok, melyek néhány évig többeket 

vonzanak, majd „kihalnak”, néha egy idő után újjá élednek. Az elmúlt évben visszatért jó 

létszámmal a balett és a képzőművész alkotókör, meghonosodott a Senior örömtánc. 

Igyekszünk megfelelni a változó kihívásoknak, teret engedünk az új formáknak.  

 A szépkorúak a házban nem alkotnak önálló nyugdíjas klubot, de ez a korosztály a 

legtöbb csoportunkban megtalálható, tehát itt nem kor szerint, hanem kifejezetten 

érdeklődési kör szerint csatlakoznak különböző közösségekhez. Sokszor vetődik fel, hogy 

ameddig a kerületi nyugdíjas klubok sok programot, kirándulást, tanfolyamot ingyenesen 

biztosítanak, nálunk ez a korosztály is mindent térítés fejében vehet igénybe. 

 Bár az év folyamán bizonyos csoportok tagdíját emeltük, így is elmondhatjuk, hogy 

hogy szolgáltatásainkat megfizethető, - máshol jelentősen magasabb ár alatt- kínáljuk 

látogatóinknak.  

 

 A Ringatóban heti egy délelőtt két csoportban zajlanak a foglalkozások. Október 

végéig a vezetőnek csak a pénteki napon tudott jönni, ami a szülők szempontjából nem volt 

szerencsés, jócskán visszaesett a létszám, novembertől újra keddenként járnak, ami azonnal 

létszám emelkedést eredményezett. 

Természetesen az idén sem maradhatott el a Mikulás rendezvény, amin kb. 40 fő vett részt 

gyerekek, szülők és nagyszülők együtt. A szülőknek és a gyerekeknek is tettszett, hogy a 

végén egy fénykép erejéig a kicsik beülhettek a Mikulás ölébe. 

Változatlan törekvésünk, hogy a Ringatóból kinőtt gyerekeket a kicsit nagyobbaknak szóló 

programok látogatójaként megtartsuk. A balett ovis csoportját és az apró lábak tornáját már 

ajánlgatjuk a szülőknek. 

 

 Balett óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Újra tartunk balettfoglalkozásokat a házban. Óvodás és kisiskolás korosztálynak hirdettük 

meg, a nagyok foglalkozásait 13 fővel ősszel sikerült elindítani. Egy héten kétszer 1-1 órában 
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járnak a gyerekek hozzánk. Annak köszönhetően, hogy decemberben a Bújócska és a 

Manóvár oviban is tartott bemutatót az oktató. 2020. januárjában elindítottuk a kicsik óráit 

is. 

Mivel nem volt költségvetésünk, az oktató saját költségén szerezte be a szükséges eszközöket 

(balettrúd, polifon). 

 

 Apró lábak tornája prevenciós tartásjavító torna 3-7 éveseknek. A foglalkozásokra 

május végéig jártak a gyerekek, A nyári Mozgolódó tábort a csoport vezetője tartotta, de 

ősztől jelentkezők hiányában nem tudtuk indítania csoportot.  

 

 D&D klubban hetente rendszeresen két játéknapot tartottak 10-12 aktív 

résztvevővel. A játékosok, zömmel tinédzserek, egyre ügyesebbek, fejlesztik karaktereiket, 

lelkesen mélyülnek el a D&D világába. Az év során négy egynapos játékmaratont és egy-egy 

hetes nyári workshopot rendeztek.  

2020-ban több egész napos játékot fogunk tartani hétvégeken és az iskolai szünetekben. 

 

 Táncelőkészítőben a gyerekek harmonikus mozgásának szép tartásának kialakítása, 

az állóképesség fejlesztése, a zene és a tánc megkedveltetése és nem utolsó sorban 

önbizalmuk fejlesztése a cél. Januártól júniusig egy csoportban működtek (kb. 14 fő). 

Októbertől viszont el kellett indítani egy másik csoportot is (9 fő), mert akkora volt az 

érdeklődés. A teremben lévő sportpadló annyira elkopott a hosszú évek folyamán, hogy 

balesetveszélyessé vált.  

  

  Tűzvirág Tűzzománc alkotókör- A csoportok több, mint húsz éve változatlan 

napokon működnek. A felnőttek kedden 3, szerdán 2X 3 órában 22 fővel. A pénteki 

diákcsoport 7 fővel működik. A felnőtteknél az év során 4 fő kimaradt betegségek és családi 

problémák miatt. A gyereklétszám a továbbtanulás és a vizsgák miatt átmenetileg csökkent.  

A Pestújhelyi Napokon a foglalkozás népszerűsítése érdekében Nyitott Műhely foglalkozást 

tartottak.  A 10 érdeklődőből hárman részt vettek a nyári alkotótáborban és egy gyermek 

azóta is jár a foglalkozásokra. Az alkotókör működését folyamatosan biztosítottuk, minden 

anyagot és eszközt meg tudtunk vásárolni számukra. Az év során kemencénk egyszer 

elromlott, de sikerült aránylag hamar megcsináltatni.  

Novemberben ismét megrendezésre került a Tűzvirág 2019. kiállítás. A hallgatók közül 

négyen egyéni kiállításon is bemutatkoztak Budapesten, illetve vidéken.  

Az idén, a kör vezetőjének betegsége miatt elmaradt az országosan meghirdetésre kerülő, 

tematikus 2 X 7 óra zománcos hétvége.  

 

 A Szenior örömtánc foglalkozásnak ez volt az első teljes éve nálunk. A létszám 

gyarapodik, szeptembertől már heti két alkalommal járnak. A korosztály a friss-nyugdíjastól a 

80 évesig terjed. A csapat jó, a foglalkozásvezető folyamatosan képezi magát, aminek 

eredménye, hogy több, s több táncot tanulhatnak legálisan a résztvevők. Az év folyamán 
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elfogadták a meghívást a három tánccsoport találkozójára a Csokonai Művelődési Házba. 

Mikor felmerült, hogy ilyen találkozókat mi is tarthatnánk, azt válaszolták, hogy ők igazán itt 

és így szeretnek táncolni.  

A Pestújhelyi napokon és egyéb alkalmakon is népszerűsítjük a „mozgalmat”. 

 

 Képzőművész körünk októbertől újra működik. Remélhetőleg megtaláltuk a 

megfelelő foglalkozásvezetőt. Csütörtökönként 16-18 óráig a gyerekeket és fiatalokat, 18-20 

óráig a felnőtteket várjuk a volt gondnoki lakásból átalakított műhelyben. A tematika 

teljesen megújult, az érdeklődés folyamatos, a fiatalok megtalálták számításukat.  

Létszám bővítése érdekében ebben az évben több alkalommal hétvégi nyitott foglalkozásokat 

tartunk.   

 A beszámolóban is jelezzük, hogy a korábban a nyári nemzetközi alkotótáborban 

keletkezett képek, szobrok, melyek 2018-ban a Házban kerültek kiállításra, azóta sem lettek 

tőlünk elszállítva. A nagyméretű szobrokat, képeket jelenleg az alkotókör- egyébként sem 

nagy alapterületű- helyiségében tároljuk. Ezúton is kérjük az önkormányzatot, hogy a 

tulajdonát képező műtárgyakat szabályszerű tárolásra alkalmas helyre szállíttassa el! 

 

 Társastáncra, a hét minden napján öt csoportban járnak hozzánk a felnőttek, egyikből 

a másikba szabad átjárásuk van a tagoknak. Az ősszel kezdőknek is indult foglalkozás. Egy 

kislétszámú gyermek csoportunk is van, bízunk benne, hogy lassan itt is növekszik a létszám. 

Tavaly év elején érkezett új férfi oktató beváltotta a hozzá fűzött reményeket, nem csak jó 

szakmai vezető, de a közösségépítésben is társa a női vezetőnek. 

Decemberben és júniusban látványos, jó hangulatú nyitott rendezvény keretében tartották 

meg a záróvizsgájukat, mutatták be tánctudásokat a barátok, rokonok, csoporttársak népes 

tábora előtt.  Az Anno alatt a PátRiErKa bálon is bemutatót tartottak. Tavasszal és nyáron 

hétvégi intenzív tanfolyamot tartanak vidéki helyszínen. 

 

 A Pilates iránt csökkent az érdeklődés, így a korábbi három alkalom helyett a 

résztvevők már hetente csak kétszer járnak  

 

 Háromszor van egy héten Frissítő gerincjóga foglalkozás, amelyre a többszöri 

alkalom ellenére is olyan sokan járnak, hogy alig férnek el a teremben. Arról nem is beszélve, 

hogy a terem sürgős felújításra szorul; a szőnyegpadló borítás alatt korhadó parketta van. 

Ennek a rekreációs tevékenységnek nagytermünk lenne az ideális helyszíne, de azt heti két 

estén a versenysport, az asztalitenisz foglalja le.   

 A terem aljzatának teljes felújítása elkerülhetetlen, valamint egy párnázott ajtó sokat 

tompítana a hangzavaron, ami a jógára be, a Ju Jitsu edzésekről kihallatszik. Idén forrást 

kívánunk biztosítani ezek megvalósításához.  

 

 A délelőtti életmódtornára egy héten kétszer 12-14 fő jár lelkesen. Az esti 

foglalkozásokat, hiába szerettük volna, nem sikerült beindítani.  



 

58 

  A Ju-Jitsu önvédelmi, küzdő sport gyerek és felnőtt csoportja is sikeresen zárta 

2019-es évet. Bővült a taglétszám, a színesövesek száma is gyarapodott. Látványos és sikeres 

kék övvizsgát tett le egy tanítványuk, akit a Magyar Ju Jitsu Szövetség több Instruktora is 

megdicsért.  A gyerekeknek szervezett egyhetes nyári edzőtáboruk is jól sikerült, sok új 

jelentkező volt.  

A Ju Jitsu is a szőnyegpadlós teremben tarja a foglalkozásokat, különösen a gyerekek 

számára egészségtelen a helyszín, hiszen ők nagyon közel vannak a talajhoz. Szükségszerű a 

veszélyeztető állapotot megszűntetni. 

 

 Asztalitenisz klubunkba hétfőn, szerdán részben a PöSöC tagsága járt, részben a 

hozzájuk tömegsport jelleggel csatlakozó hölgyek, urak. Mivel szeptemberben a balett 

beindult, nem tudjuk biztosítani a szerdai napokon számukra a nagytermet, így ez a 

lehetőség már csak a hétfői napokon adott. 

  

 A Kertbarátkör havi rendszerességgel tartotta összejöveteleit. Két előadásra hívtak 

szakembert különböző növényápolási, termesztési témában. Egésznapos buszkiránduláson 

voltak a Vácrátóti arborétumban. Külön busszal utaztak Tata és környékére, bejárták a 

Kámoni Arborétumot és a Fényes láperdőt. Országgyűlési képviselőnk meghívására 

látogatást tettek a Parlamentben. A nyári időszakban egy tagtársuk kertjében 

vendégeskedtek. Részt vettek és ismét díjat nyertek a Pestújhelyi Napok főzőversenyén. 

Nem teljes létszámban, de a kört képviselve meglátogatták tapasztalatszerzés céljából a XIV: 

kerületi Honvéd kertbarátkör terménybemutatóját. Vendégségben voltak a XVII. kerületiek 

Borsófarsangján, a XVIII. kerületiek magbörzéjén és standot állítottak a Kertészeti Egyetem 

kiállításán. Harmadik alkalommal készítették el az óriás adventi koszorút, és a már 

ismertetett terménybemutató is a kertbarátok fáradhatatlan munkáját dicséri. A tagság az 

idén is bővült. 

A kör vezetői rendszeresen látogatják az Országos Kertbarát Szövetség előadásait.  

   

 

 A Bridzsklubban rendszeressé vált, hogy játék közben feladatokat kapnak a 

játékosok, ezek megoldását a két játékmester kiértékeli. Nagyon összetartó a csapat, a tagok 

a klubnapokon kívül, lakásokon is találkoznak. A nehezen mozgókat oda-vissza autóval 

szállítják. A hosszú hétvégeken több alkalommal volt bridzstábor a Mátrában, itt is és más 

alkalmakkor is rendeztek házibajnokságot. A kör majd minden tagja szépkorú, szellemi 

frissességük megőrzése, játékszeretet és a társas kapcsolatok ápolása kovácsolta közösséggé 

őket. 

  

 Gombolda 2019-ban négy állandó taggal működött, a nyári időszakban is többször 

tartottak foglalkozást. Ezek menete változatlan, a résztvevők igényeihez alkalmazkodva olyan 

ruhákat, kiegészítőket készítenek, amiket szeretnének.  
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2020-ban új formában kívánjuk bővíteni a csapatot. Havonta-kéthavonta tartunk egy-egy 

olyan foglalkozást, aminek keretében egy meghatározott dolgot készítenénk el, pl. 

ökozacskót, szatyrot, só- és meggymag párnát, tárolószütyőket, textil dekorációkat, 

babakönyvet, stb. Ezek a foglalkozások szombat délelőtti alkalmak lesznek. Reményeink 

szerint ezeken lesz olyan résztvevő, aki a későbbiekben a csoport munkájába is bekapcsolódik. 

 

Közönségkapcsolat 

 

 A nyomdával kevés szóróanyagot készíttettünk, a nagyobb rendezvényekre 

plakátokat, szórólapokat nyomattunk. A Pestújhelyi napokra adtunk ki egy műsorfüzetet. Az 

újságokban rendre megjelentünk (Fidelio, Kincs, Életképek, Lokál) és nem csak a 

papíralapúban, az elektronikusban is. 

 A honlapunk, sok évi közdelem után, előnyére változott, ezt látogatóink közül sokan 

jelezték. Propagandánk hatékonysága az internetnek, ezen belül a személyes leveleknek és a 

Facebook-nak is köszönhető. A FB segítségével csatlakoztunk néhány gyerek- és zenei 

portálhoz, és a közösségi oldalon lévő közművelődéssel kapcsolatos eseményekről is 

tájékozódunk. 

 Pestújhely utcáinak közel 30 forgalmas pontján saját kivitelezésű A/3-as méretű 

táblánkon helyezzük el aktuális plakátjainkat.   

 

Rendezvényeink 
 

A Magyar kultúra napján a Külvárosi Szalonban, az „Art Deco: Téli álom” című kiállításon 

nyolc kortárs iparművész reprezentatív alkotásait láthatta, a nagyszámú közönség.  

 

Az 1-es villamos klubbal közösen februárban LEGO kiállítást szerveztünk. Az előző évihez 

képest nőtt a látogatószám, így a bevétel is, főleg családok érkeztek. Ugyanakkor azt 

tapasztaltuk, hogy az óvodás, iskolás csoportok száma lecsökkent, már csak egy csoport 

nézte meg a kiállítást. 

 

Az Idegenvezetők Napja szervezőjétől érkezett a felkérés, hogy Pestújhely 110. évfordulója 

alkalmából városnéző sétát rendez a szervezet. Ebben kérték több helyi intézmény 

közreműködést, többek között a házét is. Részben koordináltuk a helyi résztvevőket, és a ház 

vezetője, lévén tősgyökeres pestújhelyi, végig kísérte a sétán -a meglepően nagy számú- 

érdeklődő csoportot. A házban egy teával, pogácsával megvendégeltük a résztvevőket, és 

levetítettük Pestújhely első hangos filmjét. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk azonnal a 

sétán megjelentektől, és a szervezők sem győzték dicsérni a hozzáállást és a közreműködést. 

Az idén is partnerek leszünk ebben a programban. 
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Márciusban, a „Minden, ami nő” programsorozat „Szép is vagyok, jó is vagyok” című, 

Jungvirthné Bús Erzsébet falvédő gyűjteményéből válogatott kiállítása hatalmas siker volt. A 

megnyitón a gyűjtővel Parti Nagy Lajos beszélgetett, majd a falvédők között, népművelő 

kollegánk Saly Noémit kérdezte Spájz című könyve születéséről. 

Erre a kiállításra rengetegen eljöttek a kerületből, Budapestről, de az ország különböző 

területeiről is. 

 

A Farsangi fölvonulás záróhelyszíne volt a Ház. A Pátria Egyesülettel, a Pestújhelyi fiatalokkal 

közös rendezvény jó hangulatban zajlott, számos többgenerációs család vett részt a 

felvonuláson, az esemény beépült a helyi új hagyományok közé. 

 

A Költészet napján a Resti Kornél zenekar megzenésített verseit hallgathatta meg a 

közönség. A fiatalokból álló együttes friss szellemmel közelített a nagy klasszikusokhoz, a 

szórakoztató összekötő szöveggel előadott esten, a professzionális zenészek különleges 

élményt nyújtottak. 

 

Húsvéti játszóházunkban a tojásokat csak a hagyományos technikák felhasználásával 

festettük. A viasszal írókázott és hagymahéjfőzettben levélrátéttel festett hímesekkel 

várhatták a lányok a locsolókat.  

  

Ebben az évben, a 28. Pestújhelyi Napok idejére nem volt kerületnek elfogadott 

költségvetése, az évek óta szokásos önkormányzati támogatás nem állt rendelkezésünkre. 

Mivel mindenképpen meg akartunk felelni a látogatóink elvárásának, a szakmai 

feladatunknak, átnézve az első negyedévi bevételeinket, látva a bevételek kedvező 

alakulását, kezdeményeztük a rendezvénysorozat megtartásának engedélyezést a saját 

bevétel terhére. Ezzel azt vállaltuk, hogy a csoportjainkra az idén nem forgatunk vissza 

fejlesztésre a többletbevételekből. 

A  GMK-val és az önkormányzat pénzügyi osztályával való hosszas egyeztetés után engedélyt 

kaptunk a PN megtartására. 

A fentiek okán meglehetősen későn készültek el a propagandaanyagaink. A műsorfüzetet 

Pestújhely minden házába sikerült a rendezvények kezdete előtt egy héttel eljuttatnunk, és 

nagyon intenzív „kampányt” folytattunk a facebookon.  

Elmondhatjuk, hogy minden nehezítő körülmény ellenére, a Pestújhelyi Napok sikeres volt, 

jó látogatottság, és jó hangulat jellemezte a rendezvényeket. 

A takarékosság jegyében nem terveztünk külön  megnyitót, a szombati Családi napon került 

sor erre. A családi nap korábban megszokott elemeiből a koncertet hagytuk el. A 

főzőversenyre a tavalyinál kevesebb csapat jelentkezett, de így is 10 bográcsban főttek az 

ételek. A duatlon versenyen is kevesebb volt a nevező, a tavalyi 156-hoz képest idén 124 

gyermek nevezett. A verseny értékelése alatt, az eredményhirdetés előtt, a Csavar Színház 

remek előadása szórakoztatta a gyerek-felnőtt közönséget.  A gyerekek számára a 

legkisebbektől a kamaszokig biztosítottuk a szórakozási lehetőséget, a Furfangos csodavilág 
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interaktív játékai, a babaváró, a kézművesek, a könyvtár, a „Megy a gőzös” kreatív játszóház 

telt házzal üzemelt, az arcfestőnél egész nap sor állt. 

Sokan hiányolták a kézzel hajtott körhintát, ennek magas költségét nem tudtuk 

kigazdálkodni. Ez, mint látványelem is hiányzott az udvarról, ezt a „Retró nyaralunk 

rögtönzött kiállítással igyekeztünk pótolni.  

Vasárnap a temetői sétán tucatnyi látogatóval jártuk be a neves pestújhelyi elődök 

nyughelyét, helyeztük el az emlékezés virágait.  

Császár Márta koncertfotóinak kiállítását a The Mojo blues zenekar koncertje előtt 

nyitottuk meg. A két esemény felerősítette egymás hatását. Nagyon jó hangulatú estét 

töltött el a rétegzenét élvező közönség. 

110 év kultúrája- a viselkedés programunk, eredetileg e Pestújhely 110 éves évfordulójára 

tervezett sorozatunkban kapott helyet, de végül itt sikerült megvalósítanunk, lévén az 

évforduló rendezvényeire sem állt rendelkezésre önkormányzati forrás. Görög Ibolya 

protokoll szakember szórakoztató, tanulságos előadása meglepően sok látogatót vonzott, a 

nagyterembe pótszékeket kellett bevinnünk. Ezt az előadás ingyenes kínáltuk az 

érdeklődőknek. 

A HANEM zenekar koncertje előtt hirdettük ki a „Pestújhely legfinomabb filléres 

süteménye” pályázat eredményét. Az öt beérkezett pályaművet a koncertre érkező 

rekordszámú látogató pillanatok alatt elfogyasztotta. Az öt nőből álló, kevés fellépést vállaló 

zenekar fergeteges hangulatot teremtett, zajos sikert arattak. 

A Jelenetek egy házasságból c. darabot a Soproni Petőfi Színház és a felvidéki csavar Színház 

koprodukciós előadásában láthatta a közönség. A látogatók közül sokan méltatták az 

előadást, többeknek jelentett katartikus élményt a darab. 

A Közlekedő ember fotókiállítás, a Prizma kör és a PeKH közös pályázatának nyertes 

alkotásait mutatta be a felújított, megszépült Külvárosi Szalonban. A megnyitóra a vidéki 

pályázók közül is sokan eljöttek. A kiállítás egész nyáron látható volt,  a táborozó 

gyerekeknek és a Páratlan Vakáció résztvevőinek a tárlat képeit felhasználva játékos totó 

állítottunk össze.  

A bridzsbajnokság és az ultibajnokság az évek óta megszokott létszámmal került 

megrendezésre. 

2018-ban a Pestújhelyi Napoknak közel 2500 látogatója volt, 2019-ben a látogatók száma 

1900-ra tehető. A különbség abból adódik, hogy nem volt koncert a MÁV Szimfonikusokkal, 

nem tartottuk külön megnyitót, és nem került sor - a tavaly új programelemként bekerült- 

szabadtéri vetítésre sem. 

A Kertünk kincsei terménybemutató a Ház kertbarátköre lelkes tagjainak köszönhető. A 

kiskertben termelt gyümölcsöket, zöldségeket nagyon kreatívan mutatták be ismét. A 

korábbi évekhez képest sokkal több felnőtt jött el a rendezvényre, ez annak a 
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„reklámfogásnak” is köszönhető, hogy az FKF-től ajándékba kapott zöldhulladék zsákokból 

mindenkit megajándékoztunk, valamint a Palota XV. szokásos lomzsákosztása a Pestújhelyi 

körzetben a rendezvényen kezdődött. A tesztet kitöltők között a Palota XV jóvoltából fa 

komposztálót sorsoltunk ki. Az óvodás, iskolás látogatók létszáma meghaladta a háromszáz 

főt. 

Az Anno művészeti hét programjából hatot a Pestújhelyi Közösségi Ház jegyzett. A Makám 

együttes nyitó koncertjével nagyon színvonalas bevezetője volt az” Ady 100” vonalra 

felfűzött eseménysorozatnak. Igyekeztünk az Anno-ra hangulatossá varázsolni belső 

terünket, a visszajelzésekből ítélve ez sikerült, nagy örömünkre a társintézményeink is 

inspirációt merítettek az ötletünkből.  Sokan éltek a felkínált lehetőséggel, és folyosó kövére 

(lemosható filccel) felírták kedvenc Ady idézetüket. 

Az ANNO már elképzelhetetlen a Kicsi tárgyak nélkül. A Prizmakör és vendégeik az idén a 

110 éves Pestújhelyen fotózták le otthonról hozott apró tárgyaikat. Nagy siker volt, 

különösen a helyiek örültek, amikor azonosították a helyszíneket.  

 

A PeKH Tűzvirág alkotóköre minden évben remek anyaggal jelentkezik év végi bemutató 

kiállításán. Ez az év mégis a megújulás éve volt. Mostanra érettek művé azok az új technikák, 

amivel évek óta kísérleteznek. Jó ötlet volt, hogy meghirdettük az „Év zománca versenyt”, 

amivel a kiállítás közönségét kértük fel, döntsenek!  Több, mint száz szavazat érkezett. Jó 

játék volt, nagyon komolyan vették a nézők. 

 

A Hundows gitárzenekar rendszeres fellépő a művészeti héten. Rajongótáborukba nem csak 

helyiek tartoznak, szép számmal érkeznek vidékről is látogatók, Svédországból is volt 

vendégünk a koncerten. 

 

A CSKK más telephelyeivel közösen részt vettünk a Hangfoglaló pályázaton, két koncertre 

nyertünk támogatást. A jazzkoncertet a MégisZeneműhely közreműködésével az ősszel 

megtartottuk, a rétegzenének megfelelő látogatottság mellett.  Fekete Jenő és barátai ez év 

májusában lépnek föl a házban. 

 

Pálos Frigyes prépost, kanonok, művészettörténész, egykori pestújhelyi hitoktató az elmúlt 

évben hunyt el. Az reá emlékező könyvet Dr. Czvikovszky Tibor, egykori tanítványa mutatta 

be, a Frigyes atyára szeretettel emlékező pestújhelyieknek.  

 

A Pátria Egyesület PátRiErka hagyományos társas összejövetele, régóta eleme az Anno 

sorozatnak. A zongorán felcsendülő népszerű klasszikus dallamokat a vacsora után egy 

pestújhelyi gyűjtő gramofonbemutatója követte. Különleges élmény volt, mikor a Ház 

társastáncosai a gramofonon játszott zenére keringőztek.  Ady alakja itt is többször előkerült, 

hagyományos Totó és telefonos kérdés-felelek játék formájában. 
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Az Advent Pestújhelyen sorozat a hagyományos koszorúkészítéssel kezdődött. Alig fértek el 

a nagyteremben az ünnepre készülődő, családok, és egy születésnapi parti 10 fős 

gyerekcsapata készítette a szebbnél szebb koszorúkat.  Ringató Mikulás várta a karonülő 

gyerekeket egy hétköznap délelőtt. A Mikulás ölében készült gyerekfotók nagy sikert arattak 

a családok körében. 

 A Diafilmes téli estéken négy alkalommal vetítettünk mesefilmeket, a szünetben adventi 

csemegével, sült almával, tökkel kedveskedtünk az ingyenes programon a kisebb-nagyobb 

gyerekeknek, családoknak.  

Mézeskalács sütésen mind a tojáshabbal írott, mind a magokkal díszített mézesek szépen 

sikerültek, a kisebb gyerekek a szülők segítségével készítették el a fára való díszeket. 

 

A Pátria Egyesület és a Pestújhelyi fiatalok Adventi sokadalmát az elmúlt évben csak a 

technikai felszerelések biztosításával segítettük. 

A művelődési központ társintézményeiben azonos tanárokkal vezetett társastáncosok 

hagyományosan nálunk tartották a karácsonyi gálát. Olyan sok a fellépő és olyan sok a 

vendég, hogy lassan kinövik a nagytermet. Most először hívtunk a z eseményre zenekart, ez 

nagyban hozzájárult a fergeteges hangulathoz. A rendezvényen megegyeztünk a zenekarral, 

hogy rendszeres táncparikat fogunk velük szervezné, januárban már túl vagyunk az első 

alkalmon, reménykeltő a látogatottság.  

 

Pestújhelyi desszert beszélgetős estre három alkalommal került sor. A Pestújhely 110 

sorozatba illeszkedő programban olyan házakból, intézményekből hívtunk vendégeket, 

amelyek korábban is fontos szerepet töltöttek be a városrész életében. Így volt vendégünk az 

egykori Széchenyi Mozi, korábban színház épületében működő Csodavár fejlesztő központ 

két munkatársa, az egykori GELKA épületében lassan átadásra kerülő családok átmeneti 

otthona vezetője, és annak az épületnek a tulajdonosa, akinek nagyapja a szóban forgó 

házra jelzáloghitalt hagyott bejegyezni, amikor a katolikus templom épült, és még nem volt 

meg rá a teljes anyagi fedezet. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak Pestújhely múltját, de a ma 

itt élő emberek, intézmények életét, törekvéseit is megismerjék az itt lakók. 

 

Kiállítások 

 
Az elmúlt évben 12 kiállítást nyitottunk, ezek egy része beépült a nagyrendezvények sorába, 

ezekről ott számolunk be.  

 

A Prizma kör hosszú évek óta partnere a Háznak, több kiállítás anyaga származik a közösség 

tagjai, illetve az általuk kiírt pályázatra nevezettek fotóiból. A Négy prizma című 

fotókiállításon az alkotókör négy fotósa, négy különböző témát feldolgozó képeit láthatta a 

közönség. 
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Mozgás és forma pályázatuk kiállítása úgy, ahogy évek óta, az idén is megnyerte a Folyosó 

Galéria közönségét. 

A Fotógráfia napján nyitottuk a MÁS-TÉR-TÁR című kiállítást, ami évek óta a Prizma 

alkotókör ünnepe. A megnyitó után fotósok és vendégek hosszan beszélgettek a kerti partin. 

Májusban egy több táblás fotó és ereklye kiállítást készítettünk a Lendület Táncklub 25 éves 

jubileumi gálájára. Az anyag azóta a tánctermet dekorálja.  

 

Nagyon készültünk Hanula Judit „Az élet rendje” című kiállítására. A „Vízvarázs” után, 

immáron a második, de nem utolsó alkalommal mutattuk be két teremben és az őket 

összekötő folyosón a közelmúltban elhunyt művésztanár, senkiével össze nem hasonlítható 

akvarelljeit és pasztell-képeit. Az életmű hatalmas, jövőre tervezzük a harmadik kiállítást. 

  

December 10-én, Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata napján, mindenki okulására 

kiállítottuk az aulába Baksa Zsuzsa pontokhoz rajzolt illusztrációit.  

 

Az év utolsó kiállítását „Hit és élet” címmel decemberben nyitottuk. 

A kiállított képeket a párbeszéd, a béke és a megbékélés jegyében, a Srebrenicai Nemzetközi 

Művésztelep művészei készítették. A művésztelep megálmodója, Fráter Joso Oršolić ferences 

atya nyitotta meg a kiállítást, aminek demonstratív célja volt meg- és bemutatni, hogy a 

művészek, éljenek Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában vagy Horvátországban, művészi 

alkotásaikkal a béke üzenetét küldik. 

 

A Gyerekszínházi előadásokat hétköznap délelőttre a kerületi óvodások, kisiskolások 

számára szervezzük hosszú évek óta. Alkalmanként kb.200 gyermeket látunk vendégül, akik 

pedagógus kísérettel érkeznek, nagy részük bérlettel, de vannak alkalmi látogatók is. Minden 

évben igyekszünk az örök slágerek, mint a Kolompos együttes, mellett új társulatokat, 

előadásokat is meghívni, tavaly ilyen volt az Eszterlánc Mesezenekar, a Kereplő Színház és a 

Hepp Trupp Társulat. Minden fellépőt szívesen fogadott a közönség.  

Ultibajnokágot minden hónapban egyszer szervezünk. A lelkes játékmester vezényletével 

18-28 fő vesz részt a játékban.  

 

Nyári táboraink 

 
Az idén tizenkétféle „bejárós” tábort hirdettünk, volt olyan amelyikből a nagyszámú 

jelentkezés miatt kettőt kellett tartanunk, tehát összesen 18 tábort szerveztünk. Színes volt a 

kínálat, művészeti, sport, ismeretterjesztés, játék, tánc egyaránt szerepelt a tematikus 

táborokban. .A korosztály a kizárólag óvodás csoporttól az általános iskola 7-8. osztályáig 

terjedt, a középiskolások, mint közösségi szolgálatosok, a programokat segítők voltak jelen, 

az előző évekhez képest jóval nagyobb létszámban.  
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A nyári iskolai szünetben 7 héten át, összesen 17 gyermek és 1 felnőtt táborunkban, több 

mint 453 gyereket fogadtunk, juttattunk maradandó élményekhez, és vettük le a szülők 

válláról 1-1 hétre a gyerekek „szórakoztatásának” terhét. Látható, hogy több olyan hét volt, 

amikor egyszerre több tábor zajlott a házban. Bevételünk jelentős hányada származik a 

tábori befizetésekből 

Az idén nem volt újszerű táborunk, de minden évben törekszünk arra a táborvezetőkkel, 

hogy a „bejáratott” táborokban is legyenek újítások.  Ezt úgy látszik sikerül elérni, mert évek 

óta visszajáró „klienseink” vannak. 

A nyár végén a kollégákkal egy értekezlet keretében megbeszéltük a táborok tapasztalatait, 

összeírtuk min kell változtatni jövőre. Minden turnusunkról szóban pozitív visszajelzéseket 

kaptunk. 

Jövőre készítünk egy értékelő lapot, melynek kitöltésére megkérjük a szülőket-gyerekeket, és 

a tábori tapasztalatok megbeszélésekor ezeket értékeljük, figyelembe vesszük. 

Többször tartott ellenőrzést az ANTSZ, mindig mindent rendben talált, (a szörnyű állapotban 

lévő, balesetveszélyes udvarunk ellenére) szerencsére baleset, sérülés a nyár folyamán nem 

történt. 

Minden táborunkat külsős szakember vezetett. A kisegítő tevékenységek így is rengeteg 

feladatot adtak a ház munkatársainak.  Minden tábor végén egy levéllel (oklevéllel) 

köszöntük meg a táborvezetőknek, hogy élményekhez juttatták a gyerekeket és egy 

munkájukkal öregbítették a Pestújhelyi Közösségi Ház hírnevét. 

A jelentkezési lapok, nyilatkozatok, a több részletben, történő befizetések (az átutalásosok 

különösen) ilyen nagy létszám esetén sok munkát jelentettek az információs a gazdaságis 

kollégáknak, a szervezőknek. A táborért felelős művelődésszervezőknek mindig akadt 

megoldandó feladat a nap folyamán, amiben be kellett segíteni a táborvezetőknek. 

A takarító kollégákra is igen nagy teher hárult, hiszen egész nyáron szinte minden teremben 

használva volt, vagy ott voltak a foglalkozások, étkezések, sok esetben a hagyományos 

délutáni programok is zajlottak, volt bérbeadás is, e mellett kellett ellátniuk a napi 

háromszori étkezéssel járó terítés, felszolgálás, mosogatás feladatait. A segédmunkás 

részére is megsokszorozódtak a feladatok. 

Úgy érezzük, a nyári táborok számával maximálisan kimerítettük a közösségi ház lehetőségeit     

(és a kollégákat), bár mindig vannak új ötletek, amelyeket egy nagyobb létszámú 

apparátussal szívesen megvalósítanánk. 

A szünetben, a táborokkal párhuzamosan zajlottak a Páratlan Vakáció rendezvényei. Június 

közepétől augusztus végéig, összesen 22 alaklommal kínáltunk páratlan dátumú 

hétköznapokon 10-13 óráig változatos, kézműves, ismeretterjesztő, játékos programot a 

gyerekeknek, családoknak. Az elmúlt évben először a CSKK más házai is csatlakoztak a 

rendezvényhez. Az új helyszíneken, az újonnan bekapcsolódó kollégák ötleteikkel 
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színesítették a programokat, a gyerekektől, szülőktől, és a kollégáktól is pozitív 

visszajelzéseket kaptunk.  

Itt szeretném megköszönni a Páratlan Vakációba bekapcsolódott külsős kollégáknak a 

munkáját, és a PeKH munkatársainak azt az odaadást, amellyel az idei táborokat is sikerre 

vitték. 

 

Kapcsolat más szervezetekkel, bérlőkkel 
 

 Állandó bérlőnk a büfé vezetője, vele jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, több 

táborunk szakmai vezetője, a rendezvények étkezésének kiszolgálója volt az elmúlt évben is.  

 A könyvtárnak a ház látogatói közül is sokan olvasói. A Páratlan Vakáció keretében a 

könyvtár is tartott egy napon foglalkozást. A PöSöC számára kedvezményes terembérleti 

formában heti két nap, délutántól estig biztosítjuk a színháztermet edzések és többször a 

szombati versenyek megtartására.  

 A pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület rendezvényei egy részét a házban tartotta. A 

szervezet különböző belső problémák miatt meggyengült, minden segítséget megadtunk 

ahhoz, hogy minél hamarabb talpra álljon. Ennek jelei lassan mutatkoznak. 

 

 Számos esetben adtunk helyet kulturális rendezvényeknek: a Szilas Néptáncegyüttes 

gyermek szólótáncversenyének, nemzetközi bűvésztalálkozónak, az iskola Palánta 

Pódiumának, összevont óvoda csapatépítő rendezvényére, lakógyűlésre. 

 Családok, baráti társaságok tartottak a házban osztálytalálkozót, születésnapot, 

halotti búcsúztatót, baráti összejövetelt. 

 Mindkét választás alkalmával szavazókör működött a házban, biztosítottuk az 

ügyeletet. A választás alatt dolgozó kollégák sérelmezték, hogy a vasárnapi ügyeletre járó 

díjazásukat késve kapták meg.  

 

 Vásárok, árusítások céljára a cégek a délelőtti órákban béreltek termet, ilyenkor az 

árusításra érkező, máskor minket nem látogató, vásárlók körében terjeszteni szórólapjainkat, 

népszerűsíteni rendezvényeinket.  

 

Elvégzett karbantartási és felújítási munkák  

 
 Saját erőből elvégeztük a kerti padok felújítását. A veszélyes faágakat a GMK 

segítségével leszedtük és eltakarítottuk. 

  Májusban kilyukadt egy fűtési melegvizet szállító cső. Hosszú hetek, hónapok teltek 

el mire kiderült, hogy hol folyik el a több köbméternyi víz. Közben tönkrement két kazán is, 

így elkerülhetetlen lett új kazánok beszerzése. Szeptemberre-októberre a GMK-nak sikerült a 

kazánházat átalakítani és két modern új kazánt beépíteni, beüzemelni. Rengeteg 
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karbantartási (gondnoki) idő ment el a rendszer felállítására. Lecseréltettünk 6 db radiátort a 

GMK-val. (további radiátor cserékre lesz szükség, ennek egyeztetése folyamatban van, 

önkormányzati költségvetés függvénye) 

 A telephelyvezető irodája is átesett egy kisebb felújításon, miután a szoba felett levő 

víztartály kilyukadt, a mennyezet átázott, a világítás tönkre ment. A GMK segítségével (29 év 

után) sor került a festésre, valamint új mennyezeti világítás lett kialakítva, mely munkát a 

GMK végeztette el, sajnos a villanyszerelés és a festés is hagy kívánnivalókat. maga után. 

 Nagy örömünkre kiállítótermünk, a Külvárosi Szalon felújítása szépen sikerült, a 

megrepedt mennyezetet behálózták, festés, tapétázás, nyílászárók festése, parketta 

csiszolás-lakkozás, részleges világításkorszerűsítés mind megvalósult. 

 

Gazdálkodás 

 
Bevétel-kiadás: 2019-ben - az előző évekhez hasonlóan - sem kaptunk semmilyen kimutatást 

a bevételeinkről és kiadásainkról. A saját adataink alapján a bevételünk 2019-ben 25.851 e. 

Ft, ami a költségvetésben tervezettnél (26.552 e. Ft) alacsonyabb. Alacsonyabb lett a 

bevétele a tervezettnél a csoportoknak (kb 1,5 millió Ft) és a terembérnek (kb 1 millió Ft), 

míg a táboroké magasabb (kb 1,4 Millió Ft). 

Kiadásunkat még csak megbecsülni sem tudjuk, hiszen sok olyan számlánk van, amiket nem 

is látunk, mert egyenesen a Csokonaiba érkeznek (pl.: tisztítószerek, telefon, rezsiköltségek, 

számítástechnikai beszerzések stb.). Ez nem járul hozzá a takarékos gazdálkodáshoz. 

Pénzügyi elszámolások: 2019-ben összesen 83 alkalommal számolt el a gazdaságis a 

Csokonaiban, ami az előző évinél magasabb, holott a készpénzes bevételünk nagysága ismét 

csökkent (2017-ben 24.765 e Ft, 2018-ban 23.787 e Ft, 2019-ben 21.711 e Ft). 

 

Személyi, pénzügyi és tárgyi feltételek 
 

 A Pestújhelyi Közösségi Házban 28. éve dolgozik együtt a három népművelő, jelenleg 

Ők a művelődési központ legrégebbi alkalmazottai. Korábban megfogalmazott koncepciójuk 

alapján épült ki a közösségi ház mai tevékenységi köre. Számos programot jegyeznek 

ötletgazdaként. Az eltelt időben egyre gyarapodott a csoportok, táborok, kiállítások, 

rendezvények száma, megnövekedett az ezekkel járó adminisztrációs tevékenység, csak a 

csapatlétszám nem bővült. Ennek ellenére sikerült a programokat- a rutinszerűséget 

elkerülve - megtartani és újszerűeket kezdeményezni, befogadni.  

Az információsok munkája szerteágazó és meghatározó a ház életében. Ők 

találkoznak először a betérőkkel, sok múlik azon, hogy milyen a fogadtatás, megfelelő-e a 

kapott információ, és barátságosan köszönnek-e el, az este 9 órát kicsit kitoló távozáskor a 

látogatóktól. Nem utolsó sorban a többmillió forintos bevétel is átmegy a kezükön, a 
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hozzátartozó számlákkal együtt.  Munkájukat dicséri, hogy a sokszor nagyon megosztott 

figyelem mellett is precízen, pontosan végezték összetett munkájukat.  

Technikusunk egyben a központ vezető technikusa. Az elmúlt évben a Csokonai és az 

Uszik is betöltötte a technikusi álláshelyet, így az előző évekhez képest kevesebbet 

tartózkodik a társintézményekben. Saját, önkormányzati és a társintézmények technikai 

igényét mindig magas színvonalon látta el.  

 Gondokunk tavasszal nyugdíjba ment, viszonylag hamar sikerült betölteni az állást. 

Belépése után azonnal sok feladat hárult rá a fűtési egyéb problémák miatt. Sajnos a 

védőruhák beszerzése akadályba ütközött, ezért sem a gondnok, sem a segédmunkás 

számára ezt nem tudtuk az év folyamán biztosítani. 

 A házba járók mindig elégedetten nyilatkoznak a ház tisztaságáról a lelakott 

épületrészekben is, ez a takarítók lelkiismeretes munkáját dicséri, ahogy a nagyon rossz 

állapotban lévő udvar, a nagyterületű kert és a járdaszakasz mindig rendezett állapota a 

segédmunkásét.  

 Gazdaságis kolléganőnk - aki félidőben információs is- munkája megszaporodott az 

újonnan bevezetett elszámolási rend miatt. A bevételekkel, kiadásokkal rendre 

elszámoltunk, hiányunk nemvolt.  

 Ősztől megbízási szerződéssel fölvettünk egy kollégát, aki a műfüves pálya szervezési 

feladatait látja el.  

A telephelyi értekezletet időpontját egyre nehezebb egyeztetni, részben a 

munkaidőkereti beosztás, részben a programok miatt. Az információáramlás még mindig sok 

kívánnivalót hagy maga után, és az adminisztrációs fegyelemnek sem tudtuk mindig 

megfelelni. 

A CSKK telephelyein dolgozó kollégákkal jó kapcsolatot ápolunk. Díjazzuk az új 

intézményvezetés azon törekvését, hogy az intézményegységek partnerként tekintsenek 

egymásra, és egyre több „közös ügyünk” legyen. A művelődésszervezők több alkalommal 

részt vettek a Népművelők Egyesülete által szervezett rendezvényeken, ahol a főváros más 

kulturális intézményeinek munkájával ismerkedtek meg, szereztek szakmai tapasztalatot. 

 

A 2019-es fejlesztési terveinkből a következők valósultak meg: 2 db asztali 

telefonkészülék (régi, használhatatlan készülékek cseréje), 1db kameraállvány, 1db 

Bluetooth hangszóró  

  

 Itt köszönöm meg kollégáimnak a helytállást, melynek eredményeképp a kitűzött 

feladatainkat jó színvonalon elvégeztük, mind szakmai, mind gazdasági szempontból 

eredményes évet zártunk. 

 

Pestújhely, 2020. február 8.     Pintér Zsuzsánna 

        telephelyvezető 

          Pestújhelyi Közösségi Ház 
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ÚJPALOTAI SZABADIDŐ KÖZPONT 
2019. évi szakmai beszámoló 

 

Bevezető 

 

Az intézmény 2019. évi munkatervének összeállításakor a szakmai terveket s a megvalósuló 

rendezvényeket a tavalyi évben a költségvetés lehetőségei határozták meg. Ezen túl az egyéb 

pénzügyi források (pályázatok, támogatások) segítették munkánkat. A kerületi költségvetés 

hiánya a tavalyi év szinte teljes időszakára nagy mértékben befolyásolta és bizonytalanná 

tette terveinket, rendezvényeinket. Egyik legszínvonalasabb és az egyik legnagyobb 

nézőszámmal büszkélkedő rendezvényünket, az Újpalotai Nyári Játékokat emiatt a 

bizonytalanság miatt meg sem tudtuk szervezni. Csoportjaink, tanfolyamaink 

eszközbeszerzése is az év végére vált csak megvalósíthatóvá. 

Az Újpalotai Szabadidő Központ továbbra is alapvető feladatának tekinti a helyi közösségek, 

szervezetek tevékenységének segítését, közös programok megvalósítását., hiszen közös 

célunk, hogy minél több minőségi programot tudjunk biztosítani a kerület lakóinak, valamint 

a kerületünkbe érkező látogatóknak. Fő koncepciónk, hogy minden korosztály megtalálja 

nálunk az őt érdeklő minőségi és szórakoztató programokat egyaránt.  Ezt szem előtt tartva 

állítottuk össze a tavalyi év rendezvénytervét és programkínálatát. Színházi estéink az év 

egyik leglátogatottabb eseményei voltak. Sikerként könyveljük el, hogy a közösségi házban 

zajló programokra egyre nagyobb számban érkeznek a résztvevők. A kerület lakói, művészeti 

csoportjai, szervezetei, intézményei egyre nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, 

kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Talán az egyik legnehezebb feladat, hogy a 

kerületben zajló programok eljussanak a lakossághoz. A plakát, szórólap, kábel tv mellett 

egyre nagyobb teret nyer az interneten való hirdetés (facebook, instagram), mely 

véleményem szerint sokkal hatékonyabb a hagyományos módszereknél s ezt figyelembe is 

vesszük programjaink propagálásánál. Kommunikációs tevékenységünket a mai felgyorsult 

világhoz igazodva a nyomtatott reklámanyagokon túl a digitális, online tartalmak irányába 

erősítettük. A tavalyi év a változások éve volt a telephelyen dolgozók személyi 

összetételében. Áprilisban Tóth Attila hangtechnikus érkezett hozzánk, aki végre betöltötte a 

régóta hiányzó technikai személyzeti státuszt, november végén az Újpalotai Szabadidő 

Központ volt telephelyvezetője - művelődésszervezője távozott a Csokonai Kulturális 

Központ állományából, december elsején pedig új művelődésszervező kollégát vettünk fel 

Kanász-Bellovics Zsófia személyében. 
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Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben a közösségi házunk meghatározott nyitva tartási 

idején kívül – alkalmazkodva a házban zajló rendezvényekhez – rugalmas nyitva tartással 

működött. 

Rendezvények 

PÓDIUM ELŐADÁS 

Múlt év elején a XV. kerületi Önkormányzat nem szavazta meg az éves költségvetését, ezért 

későn tudtunk nekilátni az előadások szervezéséhez s csak három felnőtt színházi előadást 

sikerült megszerveznünk 1600 Ft-os jegyárakkal és egy középiskolásoknak szóló előadást 

hívtunk meg színháztermünkbe. 

Batang felé…című tragikomédia 

Az első pódiumelőadás 2019. január 25-én volt az Újpalotai Közösségi Házban, Batang felé… 

címmel Koltai Róbert Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész és Szirtes Balázs színművész 

főszereplésével. A lélektani játék az Alzheimer szindrómában szenvedő alany és környezete 

kapcsolatát sajátos megvilágításban mutatja be. A közönség körében nagy sikert aratott a 

darab és a két kiváló színművész játéka. Az előadást teltház előtt játszották.  

Sándor György – Válogatott rögtönzéseim 

Második előadásunk 2019. április 13-án a 80. életévét betöltő Sándor György Kossuth- díjas 

író és előadóművész, a Nemzet Művésze, humoralista önálló estje volt Válogatott 

rögtönzéseim címmel. A két órás előadás tele volt érdekesebbnél érdekesebb történetekkel, 

a teltházas színháztermet és közönségünket elvarázsolta az ország „Sándorgyuri”-ja. 

Földes László HOBO Ady - estje 

A Csokonai Kulturális Központ életében 1996 óta a november hónap kiemelt jelentőségű, 

ekkor rendezzük meg a hagyományos művészeti hetünket, tíz napon keresztül változatos 

művészeti-kulturális programokra várjuk vendégeinket. Az ANNO Művészeti Hét keretén 

belül 2019. november 23-án harmadik előadónk Földes László HOBO, Kossuth – díjas 

előadóművész volt, aki Ady Endre estjével örvendeztette meg közönségünket a teltházas 

színházteremben. A művész szinte észrevétlenül vezette be a nézőket Ady világába, 

döbbenetes szövegeket hozott döbbenetes előadásmódban. A közönség értette és értékelte 

a színvonalas előadást. 

Szalai Kriszta – Maradjunk annyiban… 

2019. november 25-én egy rendkívüli előadást kínáltunk a XV. kerületben tanuló 

középiskolás korosztálynak. A Csokonai Kulturális Központ telephelye, az Újpalotai Szabadidő 

Központ Közösségi Háza és az Ifjúsági Caritas Egyesület együttműködve pályázatot nyújtott 

be a XV. kerületi Önkormányzathoz „Társadalmi felelősségvállalás kategóriában”, mely 

pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az „Emberek az emberekért” projekt keretében a 

társadalmi szerepvállalás egyik legelszántabb képviselője, Szalai Kriszta színművész és írónő 
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„Maradjunk annyiban….” című monodrámáját tekinthették meg ingyenesen a 15. kerület 

középiskolás diákjai, pedagógusai. Az előadás megtekintése előzetes regisztrációhoz kötött 

volt. 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolából és a László Gyula 

Gimnázium és Általános Iskolából érkezett 80 fő középiskolás diák, pedagógusok 

kíséretében. 

Szalai Kriszta monodrámájában a ’60-as évektől kezdve beszélt az intézetbe tett gyermekek 

sorsáról, illetve a rendszerváltás eredményezte szegénység, hajléktalanság terjedéséről és 

persze egy csodálatosan erős asszonyról. A monodrámában az általa megtapasztalt öt napos 

„hajléktalanságáról”, az utcán töltött időszakának történeteiről is mesélt. Többek között 

arról, hogy átnéztek rajta az emberek, hogy egyik nap sem jutott be a női hajléktalan 

szállóra. Az előadás 2019. november 25-én 10 óra 30 perctől délig tartott az Újpalotai 

Szabadidő Központ színháztermében, ugyanis az előadás után Szalai Kriszta színművésznő 

meglepetésvendégként felhívta a színpadra s bemutatta a nézőknek a darab főszereplőjét, az 

„igazi” Lakatosné Jutkát. 

A „sokkoló” előadás után néma csend ült a nézőtérre, hosszú idő telt el, mire a gyermekek s 

pedagógusok feldolgozták a látottakat s kérdezni merték a hajléktalan hölgyet. Jutka biztatta 

őket, kérdezzenek tőle bátran, amit soha nem mertek megkérdezni egy hajléktalantól. 

Elhangzott a gyermekek részéről, hogy mi hiányzik neki a legjobban, Jutka válasza ez volt: 

„az, hogy embernek nézzenek és az ölelés”. A beszélgetés végeztével a gyermekek indulás 

előtt sorba álltak, hogy átöleljék s egy-egy mondattal biztassák Jutkát. Nagyon megható 

pillanat volt, s az előadás elérte célját. Ráébresztette a gyerekeket, hogy minden hajléktalan 

mögött emberi sorsok vannak…. s ennek tudatában egész máshogy néznek már a perifériára 

sodródott emberekre, rádöbbentek arra, milyen fontos az együttérzés, a segítségnyújtás. 

A pedagógus kollégáktól is elismerő véleményt hallottunk az előadásról, nagyon örültek a 

lehetőségnek, s kérték, ha folytatnánk ezt a sorozatot, mindenképp értesítsük őket. 

Megbeszéltük, hogy 2020-ban is tervezünk hasonló előadásokat, következő témakörünk az 

internetes zaklatás lesz. Bízunk benne, hogy még több diákot, pedagógust elérünk a 

programsorozattal és bízunk a XV. kerületi Önkormányzat jövőbeni támogatásában s 

együttműködésében. 

GYEREKSZÍNHÁZI SOROZAT 

2019-ben összesen 6 alkalommal tartottunk hétvégi színházi előadást gyerekeknek. 

Igyekeztünk minden hónapban egyszer népszerű és minőségi előadást műsorra tűzni. A 

látogatottság kielégítő volt, általánosságban elmondható, hogy a téli hónapok és az 

ismertebb mesék (Pl. Mazsola) teltházasan zajlottak, és a többi előadás látogatottsága is 

megfelelő volt. Mivel Újpalotán a Kanga Klubnak köszönhetően rengeteg kisbabás család 

látogatja intézményünket, rendszeresen szervezünk babaszínházi előadásokat is. 
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Meghívott előadások: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack, Forog az orsóm kereke – 

farsangi mese, Picirkusz – babaszínház a Bábkoffer Társulat előadásában, Mazsola és Tádé, 

Kerekítő manó és a hókatonák szíve, A Mikulás megmentése – interaktív mesejáték. 

CSALÁDI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 

A játszóház havi egy alkalommal, szombat délelőttönként 10-12 óráig kínál kulturált 

elfoglaltságot. A foglalkozásokra elsősorban kisgyermekes családokat várunk, de örömmel 

fogadjuk az alkotni vágyó fiatalokat és felnőtteket is. A foglalkozások tematikáját az évkör 

ünnepeihez igazodóan állítottuk össze, kreatív és hagyományos technikákat egyaránt 

kínáltunk.  

2019-ben összesen 6 hétvégi játszóházat szerveztünk: Farsangi kézműves játszóház, 

Húsvétváró játszóház, Anyák-napi játszóház, Szüreti játszóház és táncház, Márton napi 

játszóház, Adventi játszóház. Szinte minden alkalommal a kézműveskedésen kívül egyéb 

elfoglaltságot is kínáltunk: gyermektáncházat, az ünnephez kapcsolódó interaktív 

mesejátékot, diavetítést és zenebölcsis foglalkozást szerveztünk. Az a tapasztalatunk, hogy 

nagyobb létszámú közönséget tudunk bevonzani egy olyan színes programkínálattal, amiben 

a család apraja-nagyja is talál számára elfoglaltságot. 

BABASZOMBAT - KANGÁS RENDEZVÉNYEK 

Havi rendszerességgel szombat délelőttökön olyan rendezvényeket szervezünk, melyek 

elsődleges célközönsége a Kanga Klub szülői közössége, de az alkalmak nyitottak a nem 

Kangába járó családoknak is. A rendezvényeken az évkör jeles ünnepeihez és 

hagyományainkhoz igazodóan szervezünk családi zenés-táncos mulatságot, zenebölcsis 

foglalkozást, interaktív bábos tornát, babaszínházi előadást, s természetesen ilyenkor a 

babajátszó és pacsmagolda is szerves része a rendezvényeknek.  

A februári Farsangi bababál már Kangás hagyomány. A gyerekek és családok jelmezt 

ölthettek, és Csider Kriszta vezetésével zenés-táncos mulatságban vehettek részt. A batyus 

vendéglátás mellett gofrit is sütöttünk, amihez a családok hozták a rávaló lekvárt, 

tejszínhabot, pudingot. A mulatságot jemezverseny zárta, ahol a családi beöltözők külön 

díjazásban részesültek. 

Márciusban „Picirkusz” címmel a Bábkoffer Társulat babaszínházi előadását láthatta a 

közönség. Az előadást követően babjátszót kínáltunk. A nézőszámból látszik, hogy igény van 

az ilyen előadásokra, ezért egy évben legalább kétszer műsorra tűzünk egy-egy 

csecsemőszínházi előadást. 

Májusban az Anyák napi zenés játszóház keretében az apróságokat pacsmagoldába vártuk, 

és Csider Kriszta zenés Kerekítő foglalkozást tartott. A júniusi Újpalotai Napokról sem 

hiányozhat a Kanga. Egy hatalmas baba-mama sátorban babajátszót biztosítunk, és olyan 

foglalkozásokat szervezünk, mely az 1-3 éves korosztálynak és szüleiknek kínál kulturált 

szabadidős tevékenységet. Az anyukák itt a „Kanga Boltban” árulják a saját készítésű 
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portékáikat, a bevételből a Kanga Klub játékállományát bővítjük. Októberben interaktív 

zenés-bábos Kalimpa tornára vártuk a családokat. A foglalkozás után gesztenyeemberkét 

készítettünk, babajátszóztunk. Novemberben az ANNO Művészeti Héten ismét egy 

babaszínházi előadást tűztünk műsorra, Kerekítő manók és a hókatonák címmel a Manócska 

Társulat előadását láthatta a közönség. 

Mikulás ünneplésének a Kangában nagy hagyománya van. A Mikulás (Németh György 

kollégánk) kizárólag saját készítésű zsákocskában hozhat ajándékot. A csomagot minden 

anyuka saját gyermeke számára varrja és tölti meg, így biztos, hogy a csomagba csak olyan 

dolog kerül, ami az adott családban megengedett. Természetesen itt is elmaradhatatlan a 

batyus vendéglátás, Krampuszunk pedig nem lehet más, mint a kerekítős Csider Kriszta. 

2019-ben két alkalommal (anyák napja és advent előtt) szerveztünk gyermek- és 

babafotózást, ahol a babákat és családokat egy profi fényképész kapta lencsevégre 

ünneplőruhában ünnepi háttér előtt. Az elkészült képeket a családok elektronikusan kapták 

meg. 

KANGA KLUB 

A nagy múltú klub több mint 20 éve működik Újpalotán, elsődleges célja, hogy találkozási 

lehetőséget nyújtson a kisgyermekes anyukáknak egy olyan környezetben, ahol biztosított a 

gyermekek számára az életkoruknak megfelelő játék és fejlődés lehetősége. A Kanga nyitva 

tartását és működését tekintve játszóház, hiszen minden hétköznap 9-12 óra között várja a 

családokat, mégis klubként hirdetjük, mert az ide rendszeresen ellátogatók (a tagok 

többsége napi szinten látogat bennünket) közösséget alkotnak, s a klubtagsági díj és napijegy 

ára is messze alulmarad a profitorientált játszóházak belépőjéhez képest. A Kanga Klub tagok 

heti rendszerességgel hírlevélen keresztül értesülhetnek a napi programokról, melyek között 

vannak állandó foglalkozások, tanácsadások, s olyan tematikus programok is, melyeket az 

évkör ünnepei köré csoportosítva állítunk össze: Bálint napi linzersütés, Mackó napok, 

Márton napi móka, Húsvéti nyuszibuli. 

A Kangán belül legjobban működő csoportunk a Kerekítő Mondókás Móka és a Kerekítő 

Bábos Torna foglalkozásunk. A nagy látogatottság a foglalkozásvezetőnek Csider Krisztának 

köszönhető, aki temperamentumos, harsány megjelenésével valóságosan elvarázsolja az 

anyukákat és gyermekeket. A foglalkozás jelenleg két csoporttal működik. 

Klubunkban heti rendszerességgel működik még mentálhigiénés tanácsadás az Újpalotai 

Családsegítő Szolgálat vezetésével. A tanácsadás egyéni formában valósul meg, s mivel 

tanácsadónk László Margó egyben védőnő is, több területen is segítséget tud nyújtani az 

anyukáknak. 

A Pacsmagolda is már régóta működik, vezetését 2019-ben kolléganőnk, Laczkó Andi vette 

át. A pacsmagoldás foglalkozásokon a mamák közösen alkothatnak gyermekeikkel, 

gyurmáznak, festenek, rajzolnak, homokképet készíthetnek, vagy csak egyszerűen 

ragasztgatnak, vagdosnak. Igazából ez egy fejlesztő foglalkozás, soha nem a produktum a 
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lényeg, hanem maga az alkotás öröme. Jót tett a foglalkozásoknak a vezetőváltás, Andi új 

ötleteket, újdonságokat hozott, s a gyerekek már annyira megszokták, hogy csütörtökön 

Pacsmagolda lesz, hogy már előre odaülnek a kisasztalokhoz, várják az alkotást. 

2018-ban egy Kangás anyuka, Borsos Bea irányításával „Anya falatkája” elnevezéssel 

dietetikei tanácsadást indítottunk. Az alkalmakon Bea nem csak az egészséges táplálkozásról 

beszélt, sütöttünk-főztünk is, egészséges és különleges ételeket kóstolhattunk a banános 

zabkeksztől kezdve a tonhalas tortillán át a hummuszig. Bea időközben elkezdett dolgozni, 

így ennek a sorozatnak ősztől vége szakadt. 

2019-ben új programokat is indítottunk a Kangában. Lengyel Ági vezetésével pénteki 

napokon pilates jellegű Babás mamatornán vehetnek részt az anyukák. Míg ők tornáznak, 

gyermekeik a bababarát módon kialakított klubban biztonságban játszhatnak. 

2019. őszén ÖKO Kanga néven indítottunk új sorozatot. Volt benne természetgyógyász 

előadás, mosható pelenka bemutató és vásár, adalékanyag mentes friss sajt és szaloncukor 

készítés, fürdőgolyó gyúrás és Mikulászsák varrás. Az új környezetbarát szemléletű 

programok újabb anyukákat csaltak be a klubba, olyanokat, akik nagyon fontosnak tartják a 

környezetvédelmet és a fenntarthatóságot. Jó látni ezeket az anyukákat, akik nem csak 

beszélnek róla, de valóban tesznek is érte, hogy a felnövekvő nemzedék is egészséges Földön 

élhessen.  

Szintén újdonság a Kutyás baba-mama foglalkozás, amit első két alkalommal pályázati 

pénzből az Ifjúsági Caritas Egyesület szervezett, s mi örömmel biztosítottunk helyet 

kezdeményezésüknek. A foglalkozás lényege a kutyákkal és más élőlényekkel való helyes 

bánásmód elsajátíttatása, szemléletalakítás. Ebben állandó négylábú barátunk, Fagyi van 

segítségünkre, aki terápiás kutya. A foglalkozásokat egy kontyfás tanító néni vezeti. Az 

alkalmakon összesen 10 anyuka vehetett részt 10 gyermekkel, s mindkét időpontban telt ház 

volt. 

Tavasszal egy közös, csapatépítő kirándulást is szerveztünk a FKF ZRT. Köztisztasági 

Múzeumába. A kukásokat, kukásautókat minden kisgyerek nagyon szereti, így előre 

borítékolható volt a program sikere. Sajnos pont a kirándulás napján nagyon csúnya idő 

kerekedett, zuhogott az eső, de a lelkes jelentkezőket még ez sem tántorította el. Sokan a 

rossz idő ellenére is buszra szálltak, és eljöttek velünk a múzeumba. 

Újpalotai Babahordozó Klub néven havi egy alkalommal a Zugló Babahordozó Klub 

szakemberei tartottak előadást. A meghirdetett alkalmak közül sajnos több elmaradt. A 

tanácsadók maguk is édesanyák, nagycsaládosok, sok elfoglaltságuk és problémájuk is akadt, 

így közös megegyezéssel az alkalmakat ősztől már nem folytattuk tovább. 

GYENGÉD SZÜLETÉS” 

Ezen elnevezéssel 2019-ben új programsorozatot indítottunk gyermeket váró pároknak havi 

egy alkalommal, szerdán délutánonként a Zöld Klubban. A felkészítő beszélgetéseket 
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várandós kismamák és párjaik részére szerveztük, ahol szakember irányításával közösen 

gondolkodhattak a szülésről, a szülővé válás folyamatáról. Az előadást filmvetítések 

színesítették. A sorozatot a Babahordozó Klub szakemberei vezették. Sajnos a program nem 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a tavaszra meghirdetett 3 alkalmat oly kevesen 

látogatták, hogy végül nem lett folytatása a sorozatnak.  

KEZDŐ VARRÓ WORKSHOP 

A csoport Kangás kezdeményezésre indult 2019-ben. A varrónő és a varrótanoncok is a 

Kanga Klubból kerültek ki. A hat alkalomból álló tanfolyamon az anyukák megtanulták 

használni alapszinten a varrógépet, s karácsonyra neszeszert varrhattak maguknak. A 

foglalkozások családias légkörben zajlottak, míg az anyukák varrtak, gyermekeik a 

babaszobában játszhattak. Igazából itt a varrógépek száma szabott határt a létszámnak, 5 

varrógépet tudtunk beszerezni, így öten tudtak járni. Év közben egy ember lemorzsolódott. 

FARSANGI RENESZÁNSZ BÁL 

A rendezvény keretében 2019 februárjában reneszánsz koncert reneszánsz táncbemutató 

várta az érdeklődő közönséget az szegedi Al Fresco Régzene Együttes előadásában. A 

bálozók a szünetben „reneszánsz fogadónkban” szépen megterített asztaloknál korabeli 

étkeket és italokat kóstolhattak. A farsangi vigasság reneszánsz táncházzal ért véget, ahol 

táncmestereink még a „botlábú” bálozókból is profi táncosokat faragtak. A korabeli 

öltözetben érkezőket jelmezverseny keretében külön díjaztuk. A koncertet, valamint a 

táncházat zenetörténeti előadások színesítették. A színvonalas és unikális program egy szűk, 

de annál lelkesebb réteget vonzott. 

NOSZTALGIA KLUB – TÁNCEST 

Minden pénteken 17-21 óráig nosztalgia táncestet tartunk nagytermünkben, a programra 

1000 Ft a belépő. Örökzöld dallamokkal, élő zenével és igazi bulihangulattal várjuk az 

érdeklődőket. Zenél: minden hónap első péntekén Merész György, egyéb alkalmakkor Patai 

János és Ruszin János. A Nosztalgia Klub pénteki rendezvényeinek látogatottsága: 50-80 

fő/alkalom. 

Egy évben kétszer az ünnepekhez kapcsolódó tematikus rendezvényt szervezünk a Nosztalgia 

Klub tagjai számára: Farsangi bál és Óévbúcsúztató Szilveszteri Bál. A farsangi rendezvényen 

a legjobb jelmezek díjazásban részesülnek. A 6000 Ft-os belépődíjas szilveszteri bálunkon 72 

fő vett részt, ami ebben az esetben teltházat jelentett, hisz asztaloknál, ülésrendben 

helyeztük el vendégeinket úgy, hogy a terem közepén a táncparkettnek is helyet kellett 

hagynunk. 

PÁL UTCAI FIÚK SZABADULÓSZOBA 

Várhegyi Gábor önkéntes segítőnk ötlete alapján indítottuk el két évvel ezelőtt most már 

állandónak mondható programkínálatunkat, 2019-ben „Mentsétek meg Nemecsek Ernőt!” 

címmel. Várhegyi Gábor életében fontos szerepet tölt be a játék: évtizedek óta szervez 
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vetélkedőket és kvízeket gyerekeknek és felnőtteknek. Az újpalotai szabadulószoba témáinak 

kitalálása és a szoba berendezése is hozzá kapcsolódik. Ötletadóként a játékmester szerepét 

is ő tölti be egész évben. 

A „Pál utcai fiúk" című jól ismert Molnár Ferenc-regény szereplőinek bőrébe bújva kalandos 

vállalkozás részesei lehettek az Újpalotai Szabadidő Központ kalandjátékának vállalkozó 

szellemű szereplői az új tematikájú szabadulószobában, a Zsókavár utca 2. szám alatt lévő 

irodai épületünkben.  Molnár Ferenc regénye egy olyan érzékeny történet, melynek alapján 

kialakított szabadulószobánk tartalmas kikapcsolódást nyújtott családoknak, iskolai 

csoportoknak, táborozóinknak és a felnőtt lakosság részére. A játék időtartama: 60 perc. 

Részvételi díj: 14 év alatt díjmentes, egyébként 200 Ft/fő. A tavalyi évben 125 alkalommal 

560 fő vett részt ezen az állandó programunkon. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 

ÚJPALOTA KVÍZ 

Újpalota Kvíz játékunk 2019-ben összesen 9 alkalommal várta látogatóinkat az Újpalotai 

Közösségi Ház galériatermében. Általában 5-6 (5 fős) csapat - összesen 30 fő/alkalom - vett 

részt játékunkon. Kora esti programunk játékmestere szintén Várhegyi Gábor önkéntes 

segítőnk. A két óra alatt izgalmas fejtörő játékokkal szórakoztatta közönségünket. A játék 

résztvevői szinte már egy baráti kis közösséggé alakultak. Nem csak a testet kell 

karbantartani! Aki szeret játszani, szereti használni a fejét és megenged magának két órát 

egy játékos kikapcsolódásra, annak az Újpalota Kvíz játékunkon lehetősége volt rá és lesz is a 

jövőben. A részvétel ingyenes, Újpalota városrész ismerete nem szükséges a játékhoz. 

Könyvbemutató 

Bogár Gábor: Leszűrt lehetőségek című kötetének bemutatója 

Bogár Gábor első verse 1985-ben jelent meg nyomtatásban a Mozgó Világ újságban. Másfél 

évtizede XV. kerületi lakos. Amióta megtanulta a betűvetést, verseket és novellákat ír. 

Műveire a természetszeretet és a filozofikus gondolkodás jellemző. 2019. május 4-én a 

szerzővel Wéber Gábor beszélgetett és együtt olvastak fel a kötetből.  A rendezvényre a 

belépés díjtalan volt, ennek ellenére a program nem hozta meg a várt érdeklődést és 

látogatószámot. Több könyvbemutatóval is próbálkoztunk már az évek során és a tapasztalat 

az, hogy nem igazán érdeklődnek a kerület lakosai az ilyen jellegű programok után. 

Koncertek 

Tavaszköszöntő buli a SATURNUS együttessel 

2019. április 6-án az 1960-as évek zenéjét játszó, kiváló zenészekből álló együttes adott rock 

koncertet színpadunkon. A belépődíj 1200 Ft volt. 90 fő vett részt s táncolt a különleges és 

színvonalas estén. Az Újpalotai Szabadidő Központ és a zenekar tagjai: Téglás István, 

Neumann Károly, Fekete Attila, Kohárszki József, Andresz Gábor és Lentényi Gábor között 

régi időkre visszanyúló együttműködés van, évente két koncertet szoktak adni a közösségi 

ház látogatói számára. 
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GEMINI koncert és táncest 

Az ANNO Művészeti Hét keretében 2019. november 16-án fellépőink között köszönthettük a 

GEMINI zenekart. A Gemini 1965-ben alakult Budapesten a Zrínyi utcában található BM 

Tisztiklubban. Elsősorban az angol és amerikai slágerlistákon szereplő számokat szólaltatták 

meg. A Vígszínházban a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabban az 

előadásokon a Locomotiv GT játszott, később azonban a Gemini-vel váltották egymást. 1976-

ban jelent meg első nagylemezük, 1977-ben kísérték a Villon című rockmusicalt. A Gemini 

együttes története 1978-ban lezárult, az együttes nevét „Markó Gemini Band”-ra átalakítva 

Markó András vitte tovább, aki a Gemini együttesben 50 éve játszik és 40 éve a zenekar 

vezetője. A koncertre a belépő: 1300 Ft volt. Az együttes négyórás koncertet adott a 

teltházas nézőközönségnek. Az ismert együttes meghozta a várt érdeklődést és látogatói 

nézőszámot. A jövőben szorosabb együttműködést tervezünk a zenekarral. 

Egy híján húsz - MOHIKÁN koncert 

A MOHIKÁN zenekar, a 2019-es év egyik utolsó koncertjét, az Újpalotai Közösség Házban 

rendezte. Több, kivételes apropó mellett új, eddig még sosem hallott dalok is megszólaltak a 

közel kétórás koncerten. A belépő 1300 Ft volt. A zenekarnak kerületi kötődése is van, hisz 

énekesük a XV. kerület lakosa volt nagyon sokáig. Komoly hangtechnikával érkezett a 

koncertező együttes, a látogatók között a Republic volt tagjait is köszönthettük. 2019. 

november 30-án 100 fő vett részt rendezvényünkön. 

Ünnepnapokkal Kapcsolatos Kiállítások 

Óriás Tojásfa kiállítás 

A Mézeskalács Meseváros sikerén felbuzdulva húsvét közeledtével már két éve rendszeresen 

meghirdetjük felhívásunkat Óriás Tojásfa Kiállításunkra. Tavaly tíz alkotó küldte be a 

különlegesen feldíszített tojásait, hogy méltó helyen kiállíthassuk alkotásaikat a kerület 

lakosai, látogatóink számára. A különleges tárlat 2019. április 13-án 10 órakor nyílt meg a 

nagyközönség előtt, melyet iskolai csoportok is folyamatosan látogattak. Miskolcról egy 

különleges, a kerület címerével ellátott festett óriás strucctojás is érkezett.  

Mézeskalács Meseváros kiállítás 

Az Újpalotai Szabadidő Központ munkatársai most már három éve felhívást tesznek közzé a 

XV. kerületben élő gyerekek, felnőttek, családok, alkotó kedvű közösségek felé egy 

káprázatos Mézeskalács Meseváros elkészítéséhez. A házakat a résztvevők otthon állítják 

össze, mindenki önálló elképzelései szerint alakítja és díszíti alkotását. Egyénileg és 

csapatban is lehet dolgozni. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött volt. 

A Zsókavár utcában található Újpalotai Közösségi Házban 2019. december 2. és 5. között 

(hétfőtől péntekig) 9 órától 20 óráig vártuk a maximum A/4-es méretű tésztaalapra készített 

mézeskalács-házikókat. A felépült mesevárost adventi programjaink között december 8-án, 

vasárnap 11 órakor nyitottuk meg a Közösségi Ház előterében. A kiállítás 2019. december 
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20-ig volt megtekinthető. A megnyitón kaláccsal, teával és forralt borral vártuk az 

érdeklődőket, az alkotóinknak pedig apró ajándékkal kedveskedtünk. A rendezvény sikerét 

és népszerűségét bizonyítja, hogy megnyitónkon tavalyelőtt az M1 Petőfi Live TV – Én vagyok 

itt című műsorának stábja is vendégünk volt s forgattak a helyszínen meginterjúvolva a 

kiállítókat. A tavalyi év decemberében 14 alkotó örvendeztett meg bennünket csodaszép 

mézeskalács házikóival. 

 

ZSÓKAVÁR GALÉRIA 

2019-ben tíz alkalommal szerveztünk kiállításmegnyitót a Zsókavár Galéria kiállítótermében. 

2019. február 5-én Dr. Kovács Mátyás okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, természet- és 

tájvédelmi szakmérnök „Zimankós ihletések” című olajfestmény kiállítása, március 5-én Bíró 

Hubert tetoválóművész „A nyelv korlátolt lehetőségei” című festménykiállítása, március 30-

án Z. Réti Márta festőművész kiállítása, április 27-én Erdődy Anita „Változó idő” című 

festménykiállítása, május 25-én a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített 

Szociális Intézménye Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona MásKép Műhely alkotóinak 

kiállítása „Légy szíves! Légy színes!” címmel, szeptember 7-én Földesi Ildikó festőművész „Én 

– kép” című kiállítása, szeptember 28-án Képzőművészeti Kiállítás és filmbemutató az 

Újpalotai Szabadidő Központ Animációs filmes gyermektáborában készült alkotásaiból, 

október 12-én Dr. Vattay Noémi jogász - polgári bíró „Francia sanzon” című kiállítása, 

november 18-án Szarka Hajnalka „Széttört egész” című festőművész kiállítása, december 7-

én „Újpalota 50” fotókiállítás és filmvetítés várta a művészet iránt érdeklődőket. 

A kiállítást megnyitó személyek között köszönthettük: Fáczányi Ödön az Országos Magyar 

Vadászkamara Kulturális Bizottságának tiszteletbeli elnökét, Petró Annamária 

közösségszervező, Giczy György festőművészt, Breczek Margit képzőművész tanárt, Lovász 

Márta a ESZI ÉNO munkatársát, aki tavaly az „Év Szociális Munkása” díjat vette át Cserdiné 

Németh Angéla Polgármester Asszonytól, Kövesdi Tibor művész-tanár urat, Kelemen Árpád 

nyugdíjas népművelőt – A Csokonai Kulturális Központ volt igazgatóját és az Újpalotai 

Szabadidő Központ volt telephelyvezetőjét, Terenyi Tímea a Bécsi Képzőművészeti Akadémia 

egyetemi hallgatóját, Balázs Sándor művészettörténészt és Péterfi Ferenc közösségfejlesztőt 

– az Újpalotai Szabadidő Központ egykori vezetőjét. A Zsókavár Galéria különlegessége, hogy 

képzett művészek alkotásai mellett amatőr alkotókat is bemutatunk, hisz céljaink között a 

tehetséggondozás is szerepel. Évről – évre egyre több lehetséges kiállító jelentkezik, az év 

második felében már a jövő évi kiállítóinkkal egyeztetünk. Látogatók száma is egyre nő, 70-

120 fő közötti átlag nézőszám kíváncsi Galériánk egy-egy kiállítására. Ezt nagy sikernek 

tartjuk.  

27. Újpalotai Napok 

A tavalyi évben kerületünk költségvetésének hiánya miatt az Újpalotai Napok 

programsorozat egy naposra rövidült Újpalotán a Fő téren 2019. június 15-én és 
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önkormányzati támogatás hiányában a Csokonai Kulturális Központ saját bevételeiből 

finanszírozta a rendezvény kiadásait. Az eddigi évekhez hasonlóan a kiemelt önkormányzati 

rendezvény igen népszerű a lakosság körében, minden évben nagy szakmai kihívás egy olyan 

program létrehozása, mely szórakoztató jellege mellett igényes, minőségi kulturális 

programokat is tartalmaz és kínál. A szervezési munkálatokat, előkészítő folyamatokat későn 

tudtuk csak elkezdeni a költségvetés hiánya miatt, bizonytalanság övezte a rendezvény 

megvalósítását, anyagi lehetőségeinket, támogatói megkereséseket, így lehetséges 

fellépőink is bizonytalanná váltak, hiába is kerestük meg őket időben. Ennek ellenére sikerült 

egy minden korosztály számára megfelelő és igényes programcsokrot biztosítanunk.  

Babaprogram, gyermekszínházi előadás, tánc-és sportbemutatók, kézműves foglalkozások, 

prózai és zenés produkciók, élő koncertek, saját csoportjaink bemutatói, civil szervezetek 

programjai, Ősi mesetábor - őseink játékai program Ginovszky Csaba hagyományőrző 

vezetésével – aki felajánlotta, hogy fellépti díj nélkül vállalja a részvételt, figyelembe véve 

kerületünk nehéz helyzetét -, vidámparki eszközök, árusító standok színesítették a 

programkínálatot.  

Németh Angéla polgármester asszony megnyitó beszéde után Csider Kriszta Kerekítő 

gyermekfoglalkozása, Kőhalmi Ferenc bűvész műsora, a Pólus Kutyakiképző Iskola kutyás 

bemutatója, Ritmikus gimnasztika bemutató, a Dózsa György Gimnázium Táncművészeti 

Iskola növendékeinek produkciója, Utazó Állatbemutató – Az Alkalmazkodás mesterei 

címmel, a XV. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona - Figura Tánccsoport és 

Figurázó műsora, Capoeira bemutató, a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes műsora 

következett. Esti koncert kínálatunk a Zongorista Találkozó - Boogie-Woogie koncerttel 

kezdődött, utánuk a PTE Brass Band fúvószenekar és az EMELET koncert következett Patkó 

Béla „KIKI” vezetésével, nagy sikert aratva. Nem maradhatott el a tűzijáték sem, mely nagy 

ovációt kapott a nézőktől. A rendezvény idején a Zsókavár utcai Könyvtár szombaton 10-18 

óráig a Közösségi Ház előtt könyvárusítást tartott. 

Újpalotai Nyári Játékok 

A tavalyi évben is változatlan koncepcióval szerettünk volna színvonalas, magas kultúrát 

nyújtani a nézőknek öt napon keresztül, ahogyan eddig minden évben tettük, a programok 

szervezése már időben elkezdődött, de az önkormányzati költségvetés hiányában a 9. 

Újpalotai Nyári Játékok rendezvénysorozatunk elmaradt. Az Újpalotai Napok finanszírozása is 

nagy terhet jelentett a Csokonai Kulturális Központra, mindkét rendezvényt így nem tudtuk 

megvalósítani. Az egy év kimaradás reméljük nem okozott nagy problémát és 2020-ban 

ugyanúgy teltházas közönséget köszönthetünk az Újpalotai Nyári Játékok előadásain, 

koncertjein. 

ISKOLAI VETÉLKEDŐ A II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKÉV JEGYÉBEN 

A magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította II. Rákóczi 

Ferenc Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából. Az 
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évforduló kapcsán az ANNO Művészeti Hét keretén belül a Segítsd az Iskoládat! Közhasznú 

Egyesület és az Újpalotai Szabadidő Központ közös szervezésében játékos – kvízes 

feladatokkal vártuk a vetélkedőre regisztrált diákcsapatokat. Az Újpalotai Közösségi Ház évek 

óta otthont ad ennek a színvonalas versenysorozatnak, melynek házigazdája és játékmestere 

Várhegyi Gábor, a Segítsd az Iskoládat! Közhasznú Egyesület elnöke. A résztvevő iskolák: 

Kolozsvár Utcai Általános Iskola, Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános 

Iskola, Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola. A rendezvény önkormányzati 

támogatásból valósult meg, sajnos a pályázati eredmény későn derült ki, így az iskolák 

részére már későn tudtuk meghirdetni a lehetőséget. Ezért a szokásos öt-hat iskolai csoport 

helyett, csak három iskola tudott részt venni játékunkon. 

ADVENT ÚJPALOTÁN 

Adventben ünnepváró programokkal vártuk a családokat. A programok többsége olyan, ami 

évről-évről visszatér a kínálatba. Ilyen például az Adventi játszóház és kézműves vásár, ahol a 

kézműves foglalkozások mellett a résztvevők kézműves alkotóktól vásárolhatnak apró 

ajándékokat. Elmúlt évben a vásár nagyon jól sikerült, hat árust is hívtunk különböző 

portékákkal: volt kőfestő, textil – és horgolt játék készítő, ólomüveges, öko pelenka varró és 

árultak az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának lakói is. Az árusoktól ezen a 

rendezvényen szántszándékkal nem kértünk helypénzt, saját készítésű portékákat adtak, 

amit a Mézeskalács meseváros résztvevői között osztottunk szét. Szintén visszatérő 

programunk a „Mikulás járat”. A Mikulás (Német György kollégánk) pónifogaton érkezik, aki 

szaloncukrot és mandarint hoz a gyerekeknek, s fogadja tőlük a neki szánt versikéket, 

rajzokat. 

A Mikulás járat előtt 2019-ben a Tekergő Meseösvény interaktív mesejátékában vehettek 

részt a gyerekek, majd ezt követően az előtérben megnyitottuk a Mézeskalács meseváros 

újpalotai kiállítását. Új programot is szerveztünk: december 1-től a téli szünetig egy hatalmas 

adventi kalendárium várta a betérőket „Lélekmelengető gondolatokkal”, ünnepi idézetekkel. 

Az adventi programsorozat jól sikerült, kellő számú résztvevőt vonzott annak ellenére, hogy 

a programkínálatból hiányzott a „húzó név”, ismert fellépő. 

Táborok 

Idén nehézségekkel indult a táboroztatás, egyik népművelő kollégánk kórházba került, az 

akkori telephelyvezetőnk betegség miatt két hétre szintén kimaradt a munkából. Igazi 

munkatársi összefogásra volt szükség, hogy a meghirdetett tíz tábort különösebb 

fennakadások nélkül, gördülékenyen le tudjuk bonyolítani úgy, hogy a közönség mit se 

sejtsen az emberi erőforrásaink hiányosságáról. A 2019. évben az Újpalotai Szabadidő 

Központ Közösségi Házában összesen 10 tábor indult, táborainkban 148 gyermek vett részt. 

A táborok a nehézségek ellenére zavartalanul lezajlottak, s a munkatársakat talán még 

inkább összekovácsolta ez a néhány munkával teli, kemény hét. 
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A Kanga Táborba a baba-mama klubosainkat vártuk egy nyár eleji és ovi kezdés előtti utolsó 

közös nagy játékra. A táborban a normál hétköznapoktól kicsit bővebb, eltérő programokat 

kínáltunk. 

Júniusi táborunk egy tematikus „Tengerész tábor” volt, a tevékenységeket is e téma köré 

csoportosítottuk. Pacsmagolda, közös alkotás, kincskeresés, házi fagyi kóstoló, Kerekítő 

foglalkozás várta az apróságokat és szüleiket. „Irodalmi vetett ágy” címen új programot 

kínáltunk, melyet a Zsókavár utcai Könyvtár gyermekkönyvtárosa vezetett. A látogatottsága 

egész héten kiegyenlített volt, napi 10-12 család jött le, többségük két gyereket esetleg 

nagyszülőket is hozott. A klubtagok nagyon örültek a gazdag programkínálatnak. 

Augusztusi táborunkban hasonló volt a tematika. Sajnos több nehézséggel kellett 

számolnunk: a szerdára meghirdetett fő vonzerő, a Kerekítő a foglalkozásvezető betegsége 

miatt elmaradt, és a többi napon a nagy hőség miatt inkább az árnyas játszótereken kerestek 

menedéket az anyukák, így a látogatottság is gyér volt. A jövőben az augusztusi tábor 

mindenképpen reformálásra szorul, ebben a formában nem szabad megtartani. 

Betyár táborunkba 6 éven felüli gyermekeket vártunk, nem csak fiúkat!  

Az egy hetes "Betyáriskolában" felidéztük a korabeli tárgykultúra "készségeit", használati 

tárgyait, elsősorban a pásztorélet jellemző eszközeit készítettük el. Ostort fontunk, k kosarat 

kötöttünk, nemezeltünk és fazekaskodtunk. A Liva malomhoz  kirándulást is tettünk, 

felfedezve erdők, mezők szépségeit, virágokból díszeket készítettünk. A gyerekek nagy 

örömére még csónakáztunk is a Nevesincs tavon. A foglalkozásokat nagy szakértelemmel és 

még nagyobb türelemmel a Napszekér Alapítvány kézműves mesteremberei Szurgyi Margit 

és Gábor Andrea vezették, akikkel a hétvégi kézműves játszóházak során már évközben 

megismerkedhettek a gyerekek. A nagyobb múltra visszatekintő tábor évről-évre egyre 

nehezebben telik meg, a tematika valószínűleg frissítésre szorul. 

Ritmikus sportgimnasztika táborunkba mozogni vágyó 4-12 éves lányokat vártunk. A 

törzsközönséget a Ritmikus gimnasztika tanfolyamra járó gyerekek alkották, hozzájuk még 

néhányan csapódtak, akik azóta az ősszel elindult Ritmikus gimnasztika tanfolyamhoz is 

csatlakoztak.  

A mozgásos foglalkozások mellett kézműves programokat, filmvetítést és játszóterezést 

szerveztünk a gyerekeknek, fagyizni is voltunk. Utolsó nap három tábor (Bűvész tábor, 

Mesterségünk címere kézműves tábor, Ritmikusgimnasztika tábor) közös részvételével 

vetélkedőt szerveztünk, ahol a táborvezetők saját szakmájuknak megfelelő feladatokat adtak 

a gyerekeknek: voltak sor- és váltóversenyek, bűvésztrükkök és egy kvízjáték.  

Sajnos ebben a táborban fejtetűt is jeleztek a szülők nekünk, de szerencsére kiderült, hogy a 

fertőzés nem a mi táborunkból származott, egy óvodából „kaptuk az élősködőt.” 

Természetesen minden szülőt tájékoztattunk a tényről. 
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A bűvész tábor nagy népszerűségnek örvendett, meghirdetés után pillanatok alatt beteltek a 

helyek, 19 fő jelentkezett. Közülük egy kislány a 3. napon átkérte magát az RSG táborba, így a 

végleges létszám 18 főre módosult. A táborvezető Moltész Gyula, Mollini bűvész volt. A 

gyerekek egy hivatásos bűvész vezetésével sajátíthatták el a szemfényvesztés és varázslat 

trükkjeit, melyekhez csupán néhány egyszerű kellékre volt szükség.  A táborban a főként 

fiúkból álló gyerektársaság nagyon jól érezte magát, a többségük már évek óta visszatérő 

vendég. A hét során elsajátított ismereteikről a gyerekek a hét végén egy bűvészműsor 

keretében adtak számot, melyre hivatalosak voltak a többi táborban résztvevő gyerekek és a 

szülők is. A tábor sikeres volt, jövőre azon leszünk, hogy két tábort is elindíthassunk. 

Kreatív főzőcske táborunknál szakítottunk az eddigi évek hagyományával, és idén a 

„mindenmentes” alapanyagokat „kreatív” alapanyagokra cseréltünk: egészséges és 

szépséges finomságokat, gasztro ajándékokat készítettünk. Az elkészült alkotásokat nem 

fogyasztottuk el rögtön, azokat a gyerekek hazavihették. (Nem mellesleg így meg tudtunk 

felelni a népegészségügyi követelményeknek.) A sütés-főzés mellett ellátogattunk a 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari múzeum egy múzeumpedagógiai foglalkozására, és 

vetélkedőt is szerveztünk a gyerekeknek. 

A tábort eredetileg 12 főre terveztük, végül a nagy érdeklődésre való tekintettel 15 gyermek 

részvételével valósítottuk meg. Mindenképpen ki kell emelni Kucsera Ildikó, információs 

kolléganőnk munkáját, aki eredeti végzettségét tekintve szakács, így a tábor szakmai 

programjának kidolgozásában és lebonyolításában is óriási szerepet vállalt. Az összes 

táborunkat tekintve - százalékos arányban – ennek a táborunknak a legnagyobb a bevétele, 

mivel a tábor lebonyolításába nem kellett külső szakembert bevonnunk. 

A Séta-tér tábor 6 fővel indult el, minden nap más helyszínre látogattunk el. 

Hétfőn délelőtt az Újpalotai Szabadidő Központ szabaduló szobájával nyitottuk meg a tábort. 

Itt lehetőség volt a gyerekeknek jobban megismerni egymást, és a két táborvezetőt, (Henri 

Gáborné és Németh György). Délután a VTV Arriva buszos telephelyét látogathatták meg a 

gyerekek. Kedden a vonatoké volt a főszerep. A Keleti Pályaudvarra mentünk, és Németh 

György kollégánk vezetésével olyan helyekre is bepillanthattunk, ahová hétköznapi ember 

nem mehet be. Szerdán a Pál-völgyi barlangba tettünk kirándulást. Csütörtökön A Csokoládé 

Múzeumba, pénteken a Tűzoltó Múzeumba mentünk, ahol egy éles riasztás szem és fültanúi 

is lehettünk. A programot társasjátékozás, kártyázás és közös DVD-zés tette teljessé. 

A táborban minden gyerek nagyon jól érzete magát, a szülőktől sok pozitív visszajelzést 

kaptunk. 

Bábkészítő táborunkba 6-12 éves gyerekeket vártunk, akik Ősi Lona irányításával meséket 

dolgoztak fel – dramatizáltak, és saját kézzel készítettek bábokat: zokniból, fakanálból, 

filcből, agyagból. A mesefeldolgozást séta, játszóterezés, vetélkedők, sportfoglalkozások és 

egy Duna parti kirándulás tették színessé. 
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Animációs filmkészítő táborunkban a gyerekek rajzokat, festményeket és agyagból figurákat 

készítettek, s ezekből fényképező és számítógép segítségével animációs filmek keltek életre. 

A programot játszóterezés és fagyizás színesítette. 

Az elkészített műveket a tábor végén összegyűjtöttük, s az alkotásokból filmbemutatóval 

egybekötött képzőművészeti kiállítást nyitunk a Zsókavár Galériában 2019. szeptemberében. 

A kiállítást Terenyei Tímea nyitja meg, aki 2007-ben részt vett az első filmes táborunkban 

Újpalotán, s jelenleg a Bécsi Képzőművészeti Egyetem hallgatója. A tábort idén Kissné 

Breczek Margit vezette, s egyedüli szakmai vezetőként is nagyon jól boldogult a 20 fős 

gyermektársaság irányításával.   

Mi leszek, ha nagy leszek? táborunkban érdekes foglalkozások nyomába eredtünk: 

megnéztük, milyen is belülről egy tűzoltó autó, mi a feladata egy segítőkutyának, mit 

csinálnak a buszvezetők és cukrászok, hol gyűjtik a fővárosban keletkező hulladékokat. 

Megnéztük Vendéglátóipari Múzeum Rodolfó című kiállítását és az FKF ZRT Kukásautó 

Múzeumát. Az ismeretszerző programokon túl kézműveskedés, játszóterezés, 

társasjátékozás és cukrászdázás színesítette a tematikát. 

Ezen tábor lebonyolításában -a betegség miatt táppénzen lévő kollégák kivételével - minden 

USZIK-os kolléga részt vett, mivel minden nap más-más munkatást kísérte a gyerekcsoportot. 

A táborban főként 8-9 éves fiúk vettek részt, s a szülők nagyon örültek neki, hogy végre egy 

igazán fiús programot szerveztünk. 

Külső szervek tevékenysége a közösségi ház falai között 

GOOD BY NYÁR 

A nyárbúcsúztató Good Bye Nyár Fesztivál Budapesten, Újpalotán a Fő téren 2019. 

szeptember 14-15-én került megrendezésre a Csomópont Tehetségkutató és 

Tehetséggondozó Egyesület és a XV. kerületi Önkormányzat közös szervezésében. A 

közösségi ház dolgozói segítették a program gördülékeny lebonyolítását. 

SPECIART - SPECIÁLIS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2019 

Hetedik alkalommal rendezte meg a SpeciArt Speciális Művészeti Fesztivált az Egyesített 

Szociális Intézmények (ESZI) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) ezúttal november 

27-28. között a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel közös szervezésben. Az 

újpalotai Fő térre szervezett kétnapos rendezvényt a költségvetés hiánya miatt nem sikerült 

megrendezni nyár elején, ezért is került át novemberre az Újpalotai Szabadidő Központ 

Közösségi Házának épületébe. A fesztivál első napján a köszöntők és megnyitóbeszédek után 

a Szilas Néptáncegyüttes műsorát, a Speciális művészeti csoportok bemutatóit, az V. Magyar 

Speciális Filmszemle díjazott alkotásainak vetítését, a Hangadók zenekar és Dánielfy Gergő és 

az Utazók koncertjét hallhatták s láthatták az ország több pontjáról érkező értelmi 

fogyatékos csoportok, kísérőik és a kerület lakói. Kísérő programként a közösségi ház előtt 

adventi vásár és adventi gasztro randevú várta az érdeklődőket. 
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A fesztivál második napján a polgármesteri köszöntő után a Kávészünet zenekart 

köszönthettük a színpadon, utána a Speciális művészeti csoportok bemutatói, majd 

Nosztalgia házibuli következett -a Csomópont Egyesülettel. Gráczer Irma az ESZI igazgatója 

megköszönte a nagy részvételt és a csoportok tevékenységét. Az Újpalotai Szabadidő 

Központ Közösségi Háza otthont adott a rendezvénynek, szinte már alig fértünk el az 

épületben a nagy létszámú fellépőcsoportok, látogatók mellett, szerencsésebb ez a 

rendezvény szabadtéren. Nagyon jó az együttműködés a rendezvény szervezői és köztünk, 

évek óta segítjük a rendezvény lebonyolítását. 

Helyet és segítséget adtunk még két nagyrendezvény lebonyolításához, a 2019. október 30-

án az ÉTA Országos Szövetség szervezésében a Stroke Világnapja alkalmából megszervezett 

konferenciának, 2019. november 21-én pedig a közösségi házban megrendezett Levendula 

Nap – Alternatív gyógymódokkal kapcsolatos előadássorozatához. 

VASÁRNAPI NÓTADÉLUTÁN 

Október elejétől egy új kezdeményezésnek adtunk helyet közösségi házunkban, a Vasárnapi 

Nótadélután eseménysorozatnak havonta egy alkalommal, mellyel bővítettük, színesítettük 

programkínálatunkat. Nagy sikere van minden alkalommal, a kezdeti 60 fős látogatói létszám 

már 110-120 főre bővült. Úgy tűnik nagy igény van a kerületben egy ilyen programra is.  

KÖZGYŰLÉSEK 

Tíz alkalommal adtunk helyszínt Közgyűlések számára is Galériatermünkben, 40 fő / alkalom 

látogatói létszámmal. 

VÁSÁROK 

A tavalyi évben 82 alkalommal fogadtunk a Közösségi Házban vásárosokat, előre megkötött 

terembérleti szerződéssel, körülbelül 120 fő /alkalom látogatói létszámmal. 

 

Állandó tanfolyamok, csoportok 

RITMIKUS GIMNASZTIKA TANFOLYAM ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK 

Lengyel Ágnes oktató vezetésével heti négy alkalommal, minden hétfőn és szerdán 16:15-

17.15 (iskolások), 17.15-től 18.15-ig (óvodások), több csoportban rendkívül színvonalas 

ritmikus gimnasztika oktatás zajlik, a tavalyi évben összesen 144 alkalommal, csoportok 

létszáma 13-15 fő. A tanfolyam iránt folyamatosan van érdeklődés. A 2019. november 16-án 

megrendezett I. Vasad Gálán ritmikus gimnasztika csoportunkból 3 fő „Arany minősítés” - t 

szerzett. 

PILOXING BARRE 

A tavalyi évben a 2018. év tapasztalatai alapján csökkentettük a foglalkozások számát heti 

két alkalomról heti egy alkalomra (összesen 30 alkalom volt 2019-ben), hétfőnként 18.15-
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19.15 óra között, de sajnálatos módon szeptembertől így is meg kellett szüntetnünk a 

nagyon alacsony látogatói létszám miatt. Akiket ez a tanfolyam érdekelt, átszerveztük 

Piloxingra.  

ALAKFORMÁLÓ NŐI TORNA 

Alakformáló női tornánkon testtartás és tónusjavító elemekkel, változatos eszközökkel, 

minden korosztálynak végezhető gyakorlatokkal összesen 74 alkalommal várta az 

érdeklődőket Ősi Lona tanfolyamvezető, minden hétfőn és szerdán 19 – 20 óra között. 

 

PILATES TORNA 

Minden héten hétfőn 19.15-20.15 és csütörtökön 18.00-19.00 óra közötti foglalkozás átlag 

csoportlétszáma 6 fő. A 2019. évben összesen 30 alkalommal tartottuk meg a foglalkozást. 

Szintén kicsi létszámmal működő csoport, azonban az idei évben megnövekedett a 

résztvevői létszám, nőtt a tanfolyam látogatottsága. 

TORNA HÖLGYEKNEK 

Testtartásjavító, egészségmegőrző és rehabilitáló jellegű tornánk vezetője Lengyel Ágnes, aki 

színvonalas, minden izomcsoportot átmozgató foglalkozást tartott az idősebb korosztály 

számára hetente két alkalommal, kedden és pénteken. A múlt évben összesen 62 

alkalommal, 13 fő csoportlétszámmal. 

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 

A tavalyi évben 47 alkalommal tartottuk meg Társastánc tanfolyamunkat, a résztvevők 

létszáma alkalmanként 12 fő volt. 

ZUMBA 

Új oktatónk 2019-ben 35 alkalommal tartott órát, a csoport átlagos létszáma 12 fő volt. 

PILOXING 

A heti két alkalmat lecsökkentettük heti egy alkalomra, ennek köszönhetően megnőtt az 

óralátogatók létszáma, összesen 30 alkalommal volt Piloxing torna az érdeklődők számára. 

BODY TONE TECHNIKA 

Ez a foglalkozásunk nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 2020-ban szándékunkban áll 

megszüntetni és helyette más foglalkozással próbálkozunk, mely reményeink szerint több 

látogatót vonz majd a közösségi házba. 
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HATHA JÓGA TANFOLYAM 

Jóga tanfolyamunk változatlanul az egyik legjobban működő tanfolyam, a tavalyi évben 

kezdő és haladó csoportot is indítottunk, összesen 78 alkalommal, átlagosan 16 fő 

résztvevővel. 

CAPOEIRA 

Heti egy alkalommal, csütörtökönként 2019-ben 36 alkalommal tartott az oktató Capoeira 

edzést, nagy sikernek könyveljük el, hogy létszámuk egyre nő és ez teremcserét is indokolt, a 

tavalyi évben már át kellett tennünk ezt a tanfolyamot a ház nagytermébe. 

MODERN TÁNC ÉS GYEREK AEROBIC TANFOLYAM 

Ennek a két tanfolyamnak a látogatottsága szintén nem hozta meg a hozzá fűzött 

reményeket, ezért a tavalyi év második felében, szeptembertől megszüntettük, helyette új 

foglalkozást építettünk be programkínálatunkba. 

 

 

 

 

 

 

 


