
1158

H
á

za
k A közösségi 

tevékenység 
megnevezése

A közösségi 
tevékenység célja

A közösségi 
tevékenység 

rendszeressége vagy 
tervezett időpontja

A közösségi 
tevékenységben részt 

vevők tervezett 
száma (fő/alkalom)

A közösségi 
tevékenységben a 

helyi lakosság 
részvételi módja

Zene, játék, öröm
Zenei fejlesztés 

kiskorban
hetente 1 alkalom 16 térítéses

CSOKI-Mozgó 
nyugdíjas film klub

Időskorúak 
szórakozása

havonta 2 alkalom 
(kivéve jún. júli. aug)

14 térítéses

Bélyeg kör
Bélyeggyűjtők közti 
kapcsolatok építése

hetente 1 alkalom 17 térítésmentes

Rövidfilm fesztivál
Filmvetítés minden 
korosztály számára

1 alkalom/ év 130 térítéses

Baba-mama klub - 
Családi tábor

Kisgyermekes 
családok közösségi 

részvétele
2 alkalom /év 25 térítéses

Barlangász tábor
Barlangok 

megismertetése a 
gyermekekkel

1 alkalom/ év 28 térítéses

Baba-mama klub
Kisgyermekes 

családok közösségi 
részvétele

kéthetente kivéve nyári 
szünet

15 térítéses

Művészettörténeti 
előadás sorozat

Híres művészek 
munkásságának 

bemutatása
évente 2 alkalom 30 térítéses

Kikötő Nyílt Nap

Művelődő közösségek 
bemutatkozása, 
bekapcsolódási 

lehetőség 
megteremtése

évente 1 alkalom 150 térítésmentes

Shaolin kungfu fogl.

Közösségi 
tevékenység végzése, 

a kungfu 
megismertetése

hetente 2 alkalom 30 térítéses

Agora/Kreatív műhely
Kézműves technikák 

megismertetése, 
szépérzék fejlesztése

kéthetente 20 térítésmentes

Agora/Matek, fizika, 
info korrepetálás

Természettudományos 
ismeretek játékos 

formában való 
elsajátítása

kéthetente 7 térítésmentes

Agora/Ínyenc kalózok 
konyhája

Alapvető főzési 
technikák 

megismertetése
kéthetente 20 térítésmentes

Agora/Lépjünk a 
városba!

Városismeret 
elsajátítása

tavasztól őszig havonta 10 térítésmentes

Karate fogl.

Közösségi 
tevékenység végzése, 

a karate 
megismertetése

hetente 2 alkalom 20 térítéses

Zumba fogl.

Közösségi 
tevékenység végzése, 

a mozgás, tánc 
közösségi öröme

hetente 2 alkalom 70 térítéses

Capoeira fogl.

Közösségi 
tevékenység végzése, 

a capoeira 
technikájának 

megismertetése

hetente 1 alkalom 15 térítéses

Ping-pong bajnokság
Közösségi 

tevékenység a ping-
pong jegyében

évente 1 alkalom 30 térítéses (jelképes)

Nyárbúcsúztató 
Közösségi 

tevékenység
évente 1 alkalom 40 térítésmentes

Bolondos délután
Közösségi 

tevékenység
évente 1 alkalom 20 térítésmentes

Zenei klub
Közösségi 

tevékenység
havonta 1 alkalom 60 térítéses

Agora/Anime klub
Japán kultúra 

megismertetése
kéthetente 8 térítésmentes

Agora/Zenede
Zenei formák, 
hangszerek 

megismerése
kéthetente 5 térítésmentes

Hip hop tánckurzus
Hip hop tánctechnika 

megismerése
hetente 2 alkalom 6 térítéses

Agora/Pacek mozi 
filmklub

Közösségi 
tevékenység, a 
filmművészet 
megismerése

hetente 2 alkalom 10 térítésmentes

Hajónapló 
szerkesztőség

Újságírás, közösségi 
tevékenység

kéthetente 4 térítésmentes

Hatha jóga
A testi és lelki 

egészség fenntartása
hetente 2 alkalom 7 térítéses

Női torna
A testi és lelki 

egészség fenntartása
hetente 2 alkalom 7 térítéses

1158 Budapest, Szűcs István utca 45.

Művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása
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Csokonai Művelődési Ház (Csoki)

Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér (Kikötő)

Kozák téri Közösségi Ház (Kozák)

Csokonai Kulturális Központ Könyvtára 
(Könyvtár)

Pestújhelyi Közösségi Ház (PeKH)

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota 
Helytörténeti Gyűjteménye (Múzeum)

Újpalotai Szabadidő Központ (USZIK)

Intézményegységek:

1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

1153 Budapest, Bocskai utca 74-78.

1156 Budapest, Száraznád utca 5.

1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/C.



Pilates
A testi és lelki 

egészség fenntartása
hetente 2 alkalom 7 térítéses

Zumba
A testi és lelki 

egészség fenntartása
hetente 2 alkalom 7 térítéses

Preventív gerinctréning
A testi és lelki 

egészség fenntartása
hetente 3 alkalom 7 térítéses

Zumba-Pilates tábor
A testi és lelki 

egészség fenntartása
3 nap 15 térítéses

Meridián torna
A testi és lelki 

egészség fenntartása
hetente 2 alkalom 15 térítéses

Lélekemelő esték
A testi és lelki 

egészség fenntartása

2021.03.05 
2021.05.21 
2021.09.03 
2021.10.22

30 térítéses

Egészségtipp - 
workshop

A testi és lelki 
egészség fenntartása

2021.04.07 25 térítéses

Bakelit börze

Művelődő közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása

2021.09.11 30 térítéses
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Biokertész kör 
előadássorozat és 

terepgyakorlat

Ismeretszerzés, 
környezetvédelmi 

alternatívák 
bemutatása, 

közösségépítés

10 alkalom / év 20
térítéses / 

térítésmentes

Társastánc
tánctanulás

hetente 10 alkalom 80 térítéses

Táncelőkészítő mozgásfejlesztés hetente 1 alkalom 12 térítéses

Tűzvirág tűzzománc 
alkotókör felnőtt és 

gyerek 

Tűzzománc technikák 
elsajátítása, 
alkalmazása, 
alkotások kiállítása 

hetente 4 alkalom 40 térítéses

Folyosó galéria 
kiállításai

Bemutatkozási 
lehetőség kortárs 
fotóművészek 
számára

6 alkalom / év 30 művész, 6000 néző térítésmentes

Textilvarázs
képzőművészeti 
alkotások létrehozása 
különböző 
technikákkal

hetente 1 alkalom 8 térítéses

Időszaki kiállítások

Kortárs alkotások iránt 
érdeklődők  

közösségének 
létrehozása a 

kerületben

havonta 1 alkalom 30 térítésmentes

Kerti Kiállítás 

Kerületi művészek 
alkotásai a 

Rákospalotai 
Múzeumban a 

Pestújhelyi Napok 
keretében

2021. május 22. 100 térítésmentes

Közösségek Hete

Országos 
rendezvényhez való 

csatlakozás, 
helytörténeti értékek 

megismetetése, 
vezetett városnéző 

séta

2021. május 15. 15-20 térítéses

Múzeumok Éjszajáka
egészestés 

kikapcsolódás minden 
korosztály számára

2021. június 100 térítésmentes

Szakrális Művészetek 
hete

Országos 
rendezvényhez való 
csatlakozás, vallásos 

képzőművészeti 
kiállítás

2021. szeptember 4. 50 térítésmentes

Kulturális Örökség 
Napjai

Országos 
rendezvényhez való 

csatlakozás, 
helytörténeti értékek 

megismetetése, 
vezetett városnéző 

séta

2021. szeptember 
18;19

30 térítésmentes

Anno Művészeti Hét

Intézmény által 
meghírdetett kulturális 

hét; előadásokkal, 
koncertekkel, 
kiállításokkal

2021. november 200 térítéses

Újpalota Kvíz
ismeretterjesztés, 
közösségépítés, 
szórakoztatás

10 alkalom / év 30 térítésmentes

Nosztalgia Klub
idős korúak számára 
közösségi együttlét 

biztosítása
hetente 1 alkalom 40-60 térítéses

Ritmikus gimnasztika

egészséges életmód 
népszerűsítése, 

minőségi program az 
ifjúsági korosztály 

számára, 
tehetséggondozás

hetente 2 alkalom 13 térítéses

Alakformáló női torna

egészséges életmód 
népszerűsítése, 
lakossági igény 

kielégítése

hetente 2 alkalom 15 térítéses

Társastánc tanfolyam
közösségi együttlét 

biztosítása, lakossági 
igény kielégítése

hetente 1 alkalom 12 térítéses
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Zumba

egészséges életmód 
népszerűsítése, 
lakossági igény 

kielégítése, közösségi 
együttlét biztosítása

hetente 1 alkalom 15 térítéses

Hatha jóga
egészséges életmód 

népszerűsítése
hetente 1 alkalom 20 térítéses

Torna hölgyeknek

egészséges életmód 
népszerűsítése, 

közösségi együttlét 
biztosítása idős korúak 

számára

hetente 2 alkalom 13 térítéses

Pilates
egészséges életmód 

népszerűsítése
hetente 1 alkalom 10 térítéses

Capoeira

egészséges életmód 
népszerűsítése, 

közösségi együttlét 
biztosítása fiatal 

korosztály számára, 
hagyományőrzés 

megteremtése idegen 
kultúra iránt, 

értékközvetítés

hetente 1 alkalom 15 térítéses

Baba-mama torna és 
Kerekítő

egészséges életmód 
népszerűsítése

hetente 1 alkalom 10 térítéses

Galambász klub
A galambászat 

hagyományainak 
őrzése

2 havonta 1 alkalom 21 térítésmentes

Gombfoci klub
A sportág 

népszerűsítése
hetente 2 alkalom 12 térítéses

NETmester klub
Időskorúak 

számítogépes 
tudásának fejlesztése

hetente 1 alkalom 25 térítéses

Nyugdíjas klub
Időskorúak hasznos 

időtöltése
hetente 1 alkalom 14 térítéses

Micro klub
Számítógépes 
összejövetel

hetente 1 alkalom 20 térítéses

Társasjáték klub
közös játék régi és új 

tárasjátékokkal
hetente 1 alkalom 30

térítésmentes/ 
térítéses

Wargame klub közös játék hetente 1 alkalom 5 térítéses

Társasjáték fiesta
közös játék és verseny 

régi és új 
tárasjátékokkal

alkalomszerűen 200 térítéses

Extermicon
közös játék, börze és 

verseny
évente 1 alkalom 150 térítéses

Senior örömtánc
Időskorúak 

életminőségének 
szintentartása

hetente 2 alkalom 28 térítéses

Aprók tánca
Népi hagyományok 

megismertetése 
kiskorban

havonta 1 alkalom 25 térítéses

Ásványbörze Vásár évente 2 alkalom 160 térítésmentes

Gyerekelőadás
Gyermekek színházi 
kultúrára nevelése

alkalmanként 185 térítéses

Gyereknap
Gyermeknap 

megünneplése
1 alkalom 50 térítésmentes

Bál társadalmi esemény évente 1 alkalom 120 térítéses
Mikulásműsor társadalmi esemény 2021 decembere 210 térítéses

Színházi előadás
művészi élmény és 

szórakoztatás
alkalmanként 260 térítéses

Nemzetiségi est
nemzetiségi 

hagyományok ápolása
alkalmanként 120 térítéses

Záró rendezvény

A művelődési házban 
működő klubok és 

egyesületek 
megismertetése 

egymással

évente 2 alkalom 100 térítésmentes

Miénk a játszótér!
Kerületi gyermekek 

számára játékos 
foglalkozás

évente 4 alkalom 40 térítésmentes

Város-Emlék-Képek
Helytörténeti 

emlékezet megőrzése
évente 3 alkalom 40 térítésmentes

Város-Emlék-Képek 
kvíz

Helytörténeti 
emlékezet megőrzése

12 alkalom 50 térítésmentes

Életrevaló tudomány
tudományos 

ismeretterjesztés
évente 2 alkalom 50 térítéses

60+ Levendula
mentálhigénés 

ismeretterjesztés 
időskorúaknak

évente 2 alkalom 100 térítésmentes

Tánc Party
szórakozás 

középkorúaknak
havonta 1 alkalom 80 térítéses

Rendhagyó galamb 
kiállítás

Madártani 
ismeretterjesztés

évente 1 alkalom
200 (online 

megtekintés)
térítéses

Kamarazenés 
teadélután

komolyzenei koncert 
minden korosztály 

számára
évente 4 alkalom 10 térítéses

NETmester tábor

kirándulás a 
NETmester 
tanfolyamon 

résztvevők számára

évente 2 alkalom 20 térítéses

Nyugdíjas tábor
egy hetes kirándulás a 

nyugdíjas klub 
tagjainak

évente 1 alkalom 20 térítéses

GÉMSZ

Gyermekek 
számítógépes 
ismereteinek 
fejlesztése

hetente 1 alkalom ( 
kivéve nyáriszünet)

12 térítéses

Retro kiállítás
Számítástechnika 

fejlődésének 
bemutatása

évente 1 alkalom 450 térítéses
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A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
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Koncertek

komoly- és 
könnyűzenei 

koncertek 
megrendezése

évente 6 alkalom 200 térítéses

Rákospalotai napok
Helyi identitás 

erősítése, 
közösségfejlesztés

évente 1 alkalom 800 térítésmentes

Dumaszínház Stand up comedy évente 5 alkalom 180 térítéses

Retro disco
78, '80 és '90-es évek 

zenéje
évente 4 alkalom 150 térítéses

Star wars napok
tematikus hétvége, 
filmekkel, játékokkal 

és versennyel
évente 1 alkalom 150 térítéses

Rajzfilmünnep
mese vetítések 

kicsiknek és 
nagyoknak

évente 1 alkalom 30 térítésmentes

Drogprevenciós 
előadás

Ismeretek átadása, 
megelőzés, 
egészségvédelem

évente 2 alkalom 50 térítésmentes

Ifjúsági szakmai 
eszmecsere

Szakmai fejlődés, 
szakmai 
kapcsolatépítés

évente 1 alkalom 20 térítésmentes

Kerekítő

Gyermek-szülő 
kapcsolat erősítése, 

gyermek fejlődésének 
elősegítése

hetente 1 alkalom 7 térítéses

Tell Me Ma

Gyermek-szülő 
kapcsolat erősítése, 

gyermek fejlődésének 
elősegítése

hetente 1 alkalom 7 térítéses

Babás jóga

Gyermek-szülő 
kapcsolat erősítése, 

gyermek fejlődésének 
elősegítése

hetente 1 alkalom 7 térítéses

Kismama jóga

Gyermek-szülő 
kapcsolat erősítése, 

gyermek fejlődésének 
elősegítése

hetente 1 alkalom 7 térítéses

Kozák téri nap
A helyi identitás 

erősítése, 
közösségfejlesztés

évente 1 alkalom 100 térítésmentes

Nyugdíjas klub
Idősek művelődését 

segítő programok
hetente 1 alkalom 10 térítéses

50-en túl
Idősek művelődését 

segítő programok
2021.04.30, 10.01. 20 térítésmentes

OSA képzés

ismeretterjesztés, 
önképzés, 

életminőség javítása, 
önkéntesség 

népszerűsítése, 
családbarát

január (4alkalalom) 40 térítésmentes 

Születés hete

ismeretterjesztés, 
önképzés, 

életminőség javítása, 
családbarát, családi 

életre nevelő

május (1 alkalom) 20 térítéses 

Biblioterápia

életminőség javítása, 
lelki egészség 

megőrzése, eltérő 
vélemények, 

gondolkodásmód 
tolerálása, 

személyiségfejlesztés

4 alkalom (szeptember-
december)

35 terítésmentes

Páratlan vakáció

Minőségi, ingyenes 
vakációs program 

biztosítása a 
kerületben élő 

rászoruló gyermekek 
számára

évente 22 alkalom 400 terítésmentes

Diafilmes téli esték
Adventi családi 

program két-három 
generáció számára

évente 3 alkalom 60 terítésmentes

Gyermekszínház

Színvonalas zenés és 
báb előadások 

biztosítása óvodás és 
kisiskolás korú 
gyerekeknek

évente 5 alkalom 200 térítéses

Húsvéti játszóház

Tojás festés és írás 
hagyományos 

motívumokkal és 
technikákkal 

évente 1 alkalom 20 térítéses

Adventi játszóház

Hagyományos 
technikákkal koszorú 

és mézeskalács 
kászítés

évente 1 alkalom 80 térítéses

Ringató Mikulás
A Mikulással való első 
találkozás örömének 

biztosítása
évente 1 alkalom 40 térítéses

Legó kiállítás és 
játszóház

Játéklehetőség 
biztosítása több 

generáció számára
évente 1 alkalom 700 térítéses

Latin estek

Közösségi 
élménybiztosítása a 

társastáncok 
kedvelőinek

évente 4 alkalom 100 térítéses

Hangfoglaló
Az élőzene élménye a 

könnyűzene 
műfajaiban

évente 2 alkalom 80 térítéses

Nosztalgia estek

Közösségi 
élménybiztosítása a 
különböző táncok 

kedvelőinek

évente 4 alkalom 10 térítéses

Kint és bent Zene és beszélgetés évente 4 alkalom 100 térítéses
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Családi nap a 
Múzeumban

ingyenes programok 
nagycsaládosok 

számára; 
múzeumpedagógiai 

foglalkozás a fiatalabb 
korosztály számára, 
illetve tárlatvezetés a 

felnőtt korosztály 
számára

2021. április 17; május 
8; június 12

15 térítésmentes

Adventi Udvar

Az Adventi időszakban 
a kerületben jelen lévő 

vallási felekezettel 
együttműködve 

fogadjuk a múzeumba 
érkezőket.

2021. december 4; 
december 11; 
december 18.

50 térítésmentes

A FÖLD NAPJA       
Lencsés Rita: 

Gyógynövények a 
természetben, és a 

kertünkben. - workshop

Lencsés Rita: A 
természetben található 
számos gyógymódról 

tart előadást a 
múzeumkertben. 
Előadásában a 

természet védelmére 
hívja fel a figyelmet.

2021. április 24. 80 térítéses

Szabadulószoba

ismeretterjesztés, 
ifjúsági és felnőtt 

szórakoztató program 
szervezése

évente 40 alkalom 160 térítés

Legyek a lábnyom (Az 
Aranyszamár Színház 

érzéknyítő előadás 
középiskolás 

csoportoknak)

Szociális kompetencia 
fejlesztése, 

értékközvetítés
2021. április 120 térítésmentes

Kanga Tábor 

harmonikus családi 
élet támogatása, 
értékközvetítés, 
közösségépítés

2021. június 7-11. és 
augusztus 26-30.

400 térítés

Kanga Klub

harmonikus családi 
élet támogatása, 
értékközvetítés, 
közösségépítés

évente 180 alkalom 2200 térítés

Kerekítő

harmonikus családi 
élet támogatása, 
értékközvetítés, 
közösségépítés

évente 36 alkalom 750 térítés

Gyereknap

harmonikus családi 
élet támogatása, 
értékközvetítés, 
közösségépítés

2021. május 30. 150 térítésmentes

Angol tanfolyam
Nyelv tanfolyam 

felnőtteknek

egész évben 
folyamatosan (kivéve 

nyári szünet)
113 térítéses

Nyugdíjas 
számítógépes 

tanfolyam

Informatikai tanfolyam 
nyugdíjasoknak

egész évben 
folyamatosan (kivéve 

nyári szünet)
35 térítéses

Számítógépes 
tanfolyam

ECDL tanfolyam
egész évben 

folyamatosan (kivéve 
nyári szünet)

20 térítéses

Hatha jóga rekreáció hetente 1x2 alkalom 8 térítéses
Meridián torna rekreáció hetente 3 alkalom 20 térítéses

Női torna rekreáció hetente 2 alkalom 34 térítéses
Számtógépes benti 

tábor
számítógépes 

ismeretek bővítése
2 alkalom 12 térítéses

Karate tábor
A karate alapjainak 

megismerése
1 alkalom (5nap) 40 térítéses

Angol tábor
nyelvi ismeretek 

bővítése
1 alkalom 12 térítéses

Egészséges nap
Egészségmegőrző 
ismeretterjesztés

évente 1 alkalom 30 térítésmentes

Gitár szakkör
A zene örömének 

megtapasztaltatása, a 
gitározás technikája

kéthetente 1 alkalom 8 térítéses

Campus klub

Középiskolai, 
felsőoktatási 
lehetőségek 

megismertetése

havonta 1 alkalom 100 térítésmentes

Pályaorientációs nap

Középiskolai, 
felsőoktatási 
lehetőségek 

megismertetése

évente 1 alkalom 200 térítésmentes

Zenét hallgatok 
ovisoknak

Ismeretterjesztés 2021.09.22 90 térítésmentes

Állati jó hétvége Ismeretterjesztés 2021.10.02 30 térítéses

Mester alkot tábor
Önképzés, 

ismeretszerzés
2021.07.19-23 15 térítéses

Kaszkadőrtábor
Önképzés, 

ismeretszerzés
2021.07.05-09 15 térítéses

Rajztábor
Önképzés, 

ismeretszerzés
2021.07.05-09 15 térítéses

Sütitábor
Önképzés, 

ismeretszerzés
2021.06.21-25 
2021.08.23-27

30 térítéses

Hip-hop tánctábor
Önképzés, 

ismeretszerzés
2021.08.02-06 15 térítéses

ÖKOSAN-OKOSAN, 
Csináld magad! 
foglalkozások

ismeretterjesztés, 
technikák elsajátítása, 

önképzés, 
környezettudatosság 

népszerűsítése

évente 5 alkalom 75 térítéses
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Jó szülőnek lenni! 
előadássorozat

ismeretterjesztés, 
önképzés, 

életminőség javítása, 
nevelési módszerek 

megismerése, tanulási 
nehézségek kezelése

évente 4 alkalom 80 térítéses

Építészet 
előadássorozat

ismeretszerzés, 
környezetvédelmi 

alternatívák 
bemutatása

évente 4 alkalom 80 térítéses

Tudatos táplálkozás 
workshop

ismeretterjesztés, 
önképzés, 

életminőség javítása, 
egészséges 
táplálkozás 

népszerűsítése

évente 3 alkalom 50 térítéses

Ötvös tábor

ismeretterjesztés, 
szabadidő kulturált 
eltöltése, önképzés, 

technikák elsajátítása

évente 1 tábor 12 térítéses

Kosárfonókurzus

ismeretterjesztés, 
szabadidő kulturált 
eltöltése, önképzés, 

technikák elsajátítása

évente 4 alkalom 96 térítéses

Kultúrházak éjjel-
nappal 

rendezvénysorozat

ismeretterjesztés, 
szabadidő kulturált 
eltöltése, önképzés, 

technikák elsajátítása

évente 1 alkalom 20 térítésmentes

Kertbarátkör
Kertváros megőrzése, 
tapasztalatok átadása, 
új technikák tanulása

havonta 3 alkalom 20 térítéses

Életmód jóga rekreáció hetente 2 alkalom 10 térítéses

Tartásjavító gerinctorna rekreáció hetente 4 alkalom 21 térítéses

Gombolda

Ruhaneműk és 
használati tárgyak 
megvarrásának és  

átalakításának 
megtanulása

hetente 1 alkalom 5 térítéses

Kertünk kincsei  
terménybemutató

A kertváros 
megtartása,saját 

termények 
bemutatása, a 
kertészkedés 

örömének átadása a 
fiatal generációnak

évente 1 alkalom 350 ingyenes

Nyári táborok

Minőségi szünidei 
élmény biztosítása 
napközis jelleggel, 

napi 3-szori étkezéssel

évente 24 tábor 500 térítéses

Önismereti tréning Művészet- és biblioterápi évente 10 alkalom 16 térítéses

Szenior örömtánc

Az idősebb ember 
szervezetéhez 

illeszkedő kíméletes 
mozgásformával jó 

társaságban, jó 
hangulatban,   a testi, 

lelki és a szellemi 
harmónia 

fenntartásának, illetve 
visszaszerzésének 

biztosítása

hetente 1 alkalom 20 térítéses

Női torna rekreáció hetente 1 alkalom 10 térítéses

Tűzzománc rendezvény
kis elmélet sok  

gyakorlat és 
kísérletezés

évente 2 alkalom 15 térítéses

Múzeumpedagógiai 
foglalkozások

általános-és 
középiskolás 
korosztályok 

tantermen kívűli 
tananyaghoz 
kapcsolódó 

foglalkoztatása

igény szerint 20-25 térítésmentes

Helytörténeti vetélkedő

általános-és 
középiskolás 

korosztályok számára 
helytörténeti témában 
meghirdetett kerületi 

vetélkedő

2021. október 20 100 térítésmentes

Múzeumpedagógiai 
bemutató általános-és 
középiskolai tanárok 

részére

Múzeumunk szeretné 
bemutatni a kerületben 

dolgozó tanárok 
számára a 

múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat. A 

bemutató után 
kötetlen beszélgetésre 

is lehetőség adódik.

2021. szeptember 6. 50 térítésmentes

Helytörténeti nap

múzeumandragógiai 
nap helytörténeti 

gyűjtemények 
számára

2021. szeptember 29. 50 térítésmentes

Ismeretterjesztő 
előadások

ismeretterjesztés évente 6 alkalom 50 térítésmentes

Séta-Tér Tábor

ismeretterjesztés, 
tudományosan 
megalapozott 

ismeretek terjesztése, 
művészi befogadás 

folyamatának segítése

2021. június 10 térítéses
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Kreatív Főzőcske Tábor
értékközvetítés, 

egészséges életmódra 
nevelés

évente 2 tábor 24 térítéses

Segítsd az iskoládat! 
Iskolai vetélkedő

ismeretterjesztés, 
értékközvetítés

évente 1 alkalom 60 térítésmentes

Varró tanfolyam kezdő ismeretterjesztés évente 6 alkalom 5 térítéses
Varró tanfolyam haladó ismeretterjesztés évente 6 alkalom 5 térítéses
eszek ha nagy leszek Tá ismeretterjesztés 2021. július 10 térítéses

Geronimo Stilton 
nyomozós és 
kalandtábor

ismeretterjesztás évente 2 tábor 15 térítéses

Bojtor Imre klub
közös nóta és 
népdaléneklés

2 hetente 12 térítéses

Görög táncház
Görög kultúra 

népzserűsítése, 
hagyományőrzés

évente 2 alkalom 80 térítéses

Szilas táncház
Hagyományőrzés és 

átadás
évente 5 alkalom 50 térítéses

Adventi készülődés
Közös hangolódás az 

ünnepekre 
évente 1 alkalom 10 térítéses

Szilas karácsony Bemutató és táncház évente 1 alkalom 500 térítéses

ANNO-Csokonai Művészeti hét évente 1 alkalom 600 térítéses

Péntek esti forduló
Néptáncoktatás 

felnőtteknek
évente 10 alkalom 

(kivéve nyáriszünet)
15 térítéses

Tavasz kórus közös éneklés hetente 1 alkalom 32 térítéses
Magyar Kultúra Napja Kvízjáték, fókuszban a 2021.01.22 100 térítésesmentes
Anno Művészeti Hét- 

ifjúsági program
Művészi élmény, 
interaktív tanulás

évente 1 alkalom 100 térítésmentes

Hagyományos színházi 
előadás

Értékes színházi 
előadás megtekintése, 
cél a színházművészet 

megszerettetése.

évente 1 alkalom 80 térítéses

Beavató színházi 
előadás

Fiatalok bevonása 
interaktív színházi 

előadásba, az alkotás 
megtapasztalása.

évente 2 alkalom 80 térítéses

Olvasás világnapja

Olvasás világnapja. 
Fiatalok 

érdeklődésének 
felkeltése, irodalmi 

élményekkel.

évente 1 alkalom 15 térítésmentes

Valentin nap
Vidám társasági 

együttlét, fókuszban a 
szeretet, szerelem.

évente 1 alkalom 30 térítésmentes

Farsangi álarcosbál

Vidám társasági 
együttlét, a farsang 

szokásának 
megismertetése.

évente 1 alkalom 30 térítéses

Magyar Költészet Napja

A fiatalok 
érdeklődésének 

felkeltése az irodalom, 
a versek iránt.

évente 1 alkalom 20 térítésmentes

Húsvéti játszóház

Kézműves 
foglalkozás, a Húsvét 

ünnepének 
megismerése.

évente 1 alkalom 40 térítésmentes

Készülődés Anyák 
napjára

 Az ünnepi 
készülődés, az ünnep 

megismertetése a 
fiatalokkal.

évente 1 alkalom 40 térítésmentes

Szent Iván éji 
varázslatok

Miról szól a Szent Iván 
éj? Kézművezés, 
jóslás, varázslás. 
Vidám társasági 

együttlét.

évente 1 alkalom 40 térítésmentes

Halloween party

Vetélkedős 
csapatjátékok. Az 
együttlét öröme, a 

versengés 
élményének 

megismerése.

évente 1 alkalom 50 térítéses

Mikulás buli
Mikulás buli, vidám 
társasági együttlét.

évente 1 alkalom 50 térítéses

Kikötő karácsony

Az ünnepi készülődés, 
az ünnep 

megismertetése a 
fiatalokkal.

évente 1 alkalom 40 térítésmentes

Kikötő szilveszter

Vetélkedős 
csapatjátékok. Az 
együttlét öröme, a 

versengés 
élményének 

megismerése.

évente 1 alkalom 50 térítéses

Zene ünnepe
A gyerekek, fiatalok 

zenei érdeklődésének 
felkeltése.

évente 1 alkalom 50 térítésmentes

Márton napi (ga) LIBA Hagyományismeret évente 1 alkalom 30 térítésmentes

Tánc világnapja
Művészi élmény, 
interaktív tanulás

évente 1 alkalom 31 térítésmentes

Magyar Kultúra Napja

Helytörténeti, 
művészeti, egyetemes 

kultúra 
megismertetése

2021.01.22 online térítésmentes

Farsangi jelmezverseny

Helytörténeti, 
művészeti, egyetemes 

kultúra 
megismertetése

2021.02.20 online térítésmentes

Kultúrházak éjjel-
nappal: A vers 

mindenkié -Simon 
Márton slam poetry, 

Ady és Japán

Helytörténeti, 
művészeti, egyetemes 

kultúra 
megismertetése

2021.04.10 20 térítéses

A hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése feltételeinek biztosítása
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Értéktári Bizottsági ülés
helyszín biztosítása, 
Értéktár Bizottság 

munkájának segítése
évente 2 alkalom 20

papír alapon 
benyújtható nyilvános 

javaslattétel

Városi vándorok tábor

ismeretterjesztés, 
szabadidő kulturált 

eltöltése, önképzés, az 
egyetemes kultúra 

megismerése

évente 1 tábor 12 térítéses

Magyar Népmese 
Napja

ismeretterjesztés, 
szabadidő kulturált 

eltöltése, önképzés, az 
egyetemes kultúra 

megismerése

évente 1 alkalom térítésmentes

Anno Művészeti Hét ismeretterjesztés évente 1 alkalom 50 térítésmentes

Desszert

Kulturális értékek 
átörökítése, ismert és 

kevésbé ismert 
pestújhelyi emberek 

életének, életművének 
bemutatása

évente 4 alkalom 30 térítéses

Farsangi felvonulás

A település közös, 
maskarás télőző 
felvonulása, a tél 
elbúcsúztatása

évente 1 alkalom 150 térítésmentes

Költészet napja

Műsorral és irodalmi 
fejtörővel felhívni a 
figyelmet  a magyar 

líra-irodalom 
nagyjainak munkáira

évente 1 alkalom 100 térítéses

Magyar festészet napja

Egy közös, szabadtári 
festéssel bemutatni a 

pléner festészet 
hangulatát.

évente 1 alkalom 20 térítésmentes

Magyar népdal napja

A népdal 
népszerűsítése és 

széles körű 
elfogadtatása

évente 1 alkalom 100 térítéses

Pestújhelyi Napok

Pestújhely városrész 
ünnepén 

rendezvényeinkkel 
igyekszünk 

megteremteni a 
hagyományőrzés és 

az  állandó megújulás 
egészséges 
értékteremtő 
egyensúlyát

évente 1 alkalom 1400
térítéses / 

térítésmentes

Anno
A magas kultúra 

együttes élménye a 
helyi közösségben.

évente 6 alkalom 600
térítéses / 

térítésmentes

Külvárosi szalon 
kiállításai

Ipar és 
képzőművészek 

munkáinak és egyéb 
gyüjteményeknek 

kiállítása

évente 5 alkalom 2000 térítésmentes

Minden, ami nő zösségi élmény biztosítá évente 1 alkalom 100 térítéses
Magyar népmese napjaen való megismertetése, évente 1 alkalom 60 térítésmentes

Ringató
anya-gyermek 

kapcsolat erősítése
hetente 2 alkalom 15 térítéses

XY asztalánál

Gasztronómiai sorozat 
ismert és kevésbé 

ismert szereplőkkel. 
Lehet online is

évente 4 alkalom 40 térítéses

Főzőiskola XY 
nyomába

Az YX asztalánál 
rendezvény gyakorlati 

része
évente 4 alkalom 20 térítéses

Könyvbemutató

A Kvittek vagyunk, a 
Micsoda népek és a 

Nyilvánosság kelepcéi 
könyvek bemutatói. 

Lehet online is

évente 3 alkalom 60 térítéses

Havi kvíz Online kvízjáték évente 12 alkalom térítésmentes

Mesterségünk címere

Két, mesterségükben 
lényegesen  eltérő 

ember "ütköztetése". 
Lehet online is

évente 4 alkalom 60 térítéses

Múzeumi kvíz
A település értékeiről, 

hagyományairól 
kérdések

január 8, január 14., 
január 29.

50-60 térítésmentes

Szerzetesek 
Világnapja, Interjú 

Magyarósi Márk Ányos 
tihanyi bencés 
szerzetessel

keresztény értékek 
továbbvitele

évente 1 alkalom 80 térítésmentes

Helytörténeti Estek, 
előadások a 
Múzeumban

helytörténeti iránt 
érdeklődő közösségek 

kialakítása és 
fejlesztése

2021. április 8., május 
13., június 

3.;szeptember 16.
50 térítésmentes

Csoportos 
tárlatvezetések

helytörténeti iránt 
érdeklődő közösségek 

kialakítása és 
fejlesztése

igény szerint 15-20 térítéses

Gyermektáborok

Meghívott előadokkal, 
kirándulással, 

néphagyománnyal, 
kézműves 

foglalkozásokkal 
egybekötött 

gyerektáborral várjuk 
az érdeklődő fiatalokat 

a napközis 
táborainkba.

2021. július 5-9; július 
19-23

20 térítéses
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Emléknapok, 
ünnepnapok, neves 

emberek, jeles 
események

Múzeumunk egy-egy a 
magyar kultúrában 

kiemelkedő személyre, 
nemzetközi/országos 

emléknapra, a magyar 
kultúrához kapcsolódó 
ünnepnapra emékezik 

meg.

2021. január 19. 
Mészöly Miklós; 2021 
január 22. Pilinszky 

János; 2021 febuár 2. 
Szerzetesek 

világnapja; 2021. 
február 11. Betegek 

világnapja; 2021. 
február 12. Bálint-nap; 
2021. március 11-12 
Madarász Viktor és 

Kossuth Lajos; 2021. 
szeptember 30. 

Népmese napja; 2021. 
október 6 Aradi 

vértanúk napja; 2021. 
november 13. Márton 
nap. 2021. decembe 6 

Szent Miklós nap

80 térítésmentes

Múzeumi kvíz

helytörténeti iránt 
érdeklődő közösségek 

kialakítása és 
fejlesztése

2021. január 8; január 
15; január 22; január 

29.
60 térítésmentes

Gyermekszínházi 
előadás

minőségi családi 
program biztosítása

évente 6 alkalom 90-100 térítéses

Családi kézműves 
játszóház

hagyományőrzés, 
minőségi családi 

program biztosítása
évente 6 alkalom 40 térítéses

Húsvéti tojásfa kiállítás
hagyományőrzés, 
közösségépítés

2021. április 60 térítésmentes

Felnőtt színházi 
előadás

minőségi családi 
program, színházi 

előadás biztosítása, 
színházba járás 

kultúrájának 
elsajátítása, 

értékközvetítés 

évente 4 alkalom 160 térítéses

Újpalotai Napok

közösségi találkozási 
alkalom biztosítása, 
közösségi élmény 

megélése, 
szórakoztatás

2021. június 11-12. 4000 térítésmentes

Újpalotai Nyári Játékok

közösségi találkozási 
alkalom biztosítása, 
minőségi program 

biztosítása, közösségi 
élmény megélése, 

szórakoztatás

2021. június 21-25. 2000 térítésmentes

Mesterségünk Címere 
Tábor

hagyományőrzés, 
értékközvetítés

2021. június 15 térítéses

ANNO - Felnőtt 
színházi előadás

minőségi családi 
program, színházi 

előadás biztosítása, 
színházba járás 

kultúrájának 
elsajátítása, 

értékközvetítés 

2021. november 160 térítéses

ADVENT - 
Mézeskalács 

Meseváros és Mikulás-
fogat és Adventi 

játszóház  Újpalotán

hagyományőrzés, 
tehetséggondozás

2021. december 80-100 térítéses

Nosztalgia Szilveszter
minőségi program 

biztosítása idősödö 
korosztály számára

2021. december 31. 100 térítéses

Kanga rendezvények
minőségi családi 

program  biztosítása
évente 6 alkalom 60-800 térítéses

Vacsora fehérben

közösségi találkozási 
alkalom biztosítása, 
minőségi program 

biztosítása, közösségi 
élmény megélése, 

szórakoztatás

2021. július 100 térítésmentes

Felnőtt társastánc tánctanulás hetente 1 alkalom 14 térítéses
Gyermektánc tánctanulás hetente 1 alkalom 8 térítéses

Tánctábor tánctanulás évente 2 alkalom 36 térítéses
Állítsuk meg az időt! 

Tábor
évente 1 alkalom 15 térítéses

Ady Teátrum Színjátszó kör alkalmanként 11 térítéses
Foltvarró klub - 

Foltlelkek
közösségi alkotó 

tevékenység
havonta 1 alkalom 13 térítéses

Patchwork - Foltlelkes
közösségi alkotó 

tevékenység
havonta 1 alkalom 9 térítéses

Kézműves tábor
Tematikus 

foglalkozások
évente 1 alkalom 16 térítéses

Gyermek színpadi tánc tánctanulás hetente 1 alkalom 6 térítéses

Zumba tánctanulás hetente 2 alkalom 20 térítéses

Rendhagyó drámaórák

Az ifjúság bevonása a 
közös 

alkotófolyamatba, 
előadások létrehozása 

hetente 1 alkalom 22 térítésmentes

Rendhagyó 
képzőművészet órák

Az ifjúság bevonása a 
közös 

alkotófolyamatba, 
előadások létrehozása 

havonta 1 alkalom 30 térítésmentes

Fotópályázat
Páyázat és kiállítás, 

fókuszban a 
fotóművészet.

évente 1 alkalom 30 térítésmentes
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Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenység feltételeinek biztosítása



Kézműves Alkotóház

Az amatőr kézműves 
alkotások 

előállításának 
támogatása

2021.03.27. 
2021.10.16. 
2021.11.27. 
2021.12.11.

150 térítéses

Ezüst hang nyugdíjas 
klub

Amatőr dalkórus 
próbái

hetente 1 alkalom 8 térítéses

Társastánc tánctanulás hetente 10 alkalom 80 térítéses
Táncelőkészítő mozgásfejlesztés hetente 1 alkalom 12 térítéses

Tűzvirág tűzzománc 
alkotókör felnőtt és 

gyerek 

Tűzzománc technikák 
elsajátítása, 
alkalmazása, 

alkotások kiállítása 

hetente 4 alkalom 40 térítéses

Folyosó galéria 
kiállításai

Bemutatkozási 
lehetősé kortárs 
fotóművészek 

számára

évente 6 alkalom 6000 térítésmentes

Textilvarázs

képzőművészeti 
alkotások létrehozása 

különböző 
technikákkal

hetente 1 alkalom 8 térítéses

Itt a Farsang- Áll a  Bál, 
farsangi maszkkészítés 

közösen

néprajzi szokások 
ismertetése

2021. február 10. 60-70 térítésmentes

Húsvéti hagyományok 
húsvéti tojásfestés

néprajzi szokások 
ismertetése

2021. március 31. 60-70 térítésmentes

Márton Napi 
Ludasságok

Márton napi 
népszokások 
ismertetése

2021. november 13 60-70 térítésmentes

Forgatókönyv író 
pályázat

évente 1 tehetséges 
alkotó támogatása

évente 1 alkalom 20 térítésmentes

Versíró pályázat kerületi iskolásoknak évente 1 alkalom 80 térítésmentes
Kreatív pályázat 
gyermekeknek

kerületi iskolásoknak évente 1 alkalom 80 térítésmentes

K
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tő Agora/tanulmányi 

korrepetálások
tanulmányi 

felzárkóztatás
hetente 5 alkalom 80 térítésmentes
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Géniusz délután Tehetséggondozás 2021.11.13 50 térítésmentes
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D&D klub

Készségfejlesztő 

agytorna, amit 

dolgoztatja a fantáziát, 

összetartásra, 

problémamegoldásra 

konfliktuskezelésre 

nevel olyan gyerekeket 

is,  akik nem igazán 

tudnak beilleszkedni a 

közösségekbe.

hetente 2 alkalom 10 térítéses

Kiállítások

amatőr és helyi 
kötődésű művészek 

számára 
bemutatkozási 

évente 10 alkalom 50-70 térítésmentes

Bűvész Tábor 
bűvészet iránt 

érdeklődő gyermekek 
tehetséggondozása

évente 1 tábor 12 térítéses

Ritmikus gimnasztika 
Tábor

egészséges életmódra 
nevelés, 

tehetséggondozás
évente 1 tábor 12 térítéses

Animációs-Filmes 
Tábor 

film-és képzőművészet 
iránt érdeklődő 

gyermekek 
tehetséggondozása

évente 2 tábor 15 térítéses
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Palota Galéria - kiállítás
Képzett művészek 

kiállítása
havonta 1 kiállítás 35 térítésmentes

Közgyűlések
Közösségi együttlét 

biztosítása
évente 8 alkalom 400 térítéses

Terem bérbeadása 
egyéb eseményekre / 

rendezvényekre

Közösségi együttlét 
biztosítása, lakossági 
igények kielégítése

évente 13 alkalom 2500 térítésesU
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A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek 
biztosítása
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Kulturálsi alapú gazdaságfejlesztés

U
S

Z
IK

K
o

zá
k

P
e

K
H


