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1. MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK 
 

1.1. B32 Galéria és Kultúrtér, Karinthy Szalon 
 
1.1.1 Szakmai összefoglaló 
 
B32 Galéria és Kultúrtér 
A B32 Galéria és Kultúrtér 2022-ben többek között azt a célt tűzte ki, hogy a 2020–2021-es 
COVID-19 járvány következtében lemorzsolódott célközönséget visszaépítse, illetve hogy még 
tovább bővítse nézőinek, látogatóinak számát. Ezt szem előtt tartva újragondoltuk Klubkártya 
programunkat, számos új akciót vezettünk be, erősítettük kommunikációs csatornáinkat, 
havonta több mint 70 sajtóorgánum e-mail címére küldjük ki rendezvényeink ajánlóit, 
valamint megdupláztuk hírlevél-feliratkozóink számát. A legnagyobb előrelépést a B32 és a 
Karinthy Szalon honlapjának elindulása jelentette, valamint a közösségi médiában való 
intenzív jelentétünk: ennek köszönhetően Facebook-követőink száma elérte a 14000 főt, 
Instagram oldalunké az 1000 főt, YouTube-csatornánkon pedig több mint 1850 feliratkozó van. 
Egész évben számos budapesti helyszínen megtalálható volt az új köntösbe öltözött havi 
flyerünk; programjainkról pedig olyan portálok adtak hírt, mint WeLoveBudapest, az Élet és 
Irodalom, a kultura.hu, a Deszkavízió, Népszava, Színház Online vagy a prea.hu, port.hu. 
 
Idén folytattuk az építkezést, amely azt a célt szolgálta, hogy a kerület kiemelt összművészeti 
központjaként ne csak a Bartók-negyedben, hanem a fővárosban is meghatározó szerepű 
kulturális intézmény legyünk. A programok megtervezésénél – a sokszínűség mellett – 
továbbra is a minőség volt a jelszó, ennek eredményeképpen pedig a B32 olyan színvonalas 
előadások, koncertek, kiállítások és beszélgetések színterévé vált, amely nemcsak a nézőknek 
és hallgatóknak, de a művészeknek is inspiráló találkozási pontja lett. Az egész éves munka 
egyik eredménye, hogy novemberben a jegybevételünk közel 3,5 millió forint volt.  
 
2022-ben 26 kiállítás, 80 színházi előadás, 24 zenei program, 11 szabadtéri rendezvény, 9 
ismeretterjesztő előadás és 3 iparművészeti vásár volt az intézményben. Két új színházi 
előadásunk debütált (George Tabori: Mein Kampf | Harcom a Harmadrosta Csoport 
előadásában, valamint Martin McDonagh: Leenane szépe című darab a Nézőművészet Kft. 
előadásában), egész évben nagy sikerrel futott Szűcs Krisztián és Beck Zoltán MÁSNAP című 
zenés előadása. A B32 két galériájának ismertsége és elismertsége – a látogatók, valamint a 
művészi szcéna visszajelzései alapján – egyre növekvő tendenciát mutat, 2022-ben olyan 
neves művészek választották a B32 tereit, mint Rácmolnár Sándor és Wechter Ákos, Miksa 
Bálint, Nagy Miklós és Parti Nagy Lajos, Gábor Áron, Simon Csilla, Király Fanni, Minya Mária, 
Köő Adrien és Horváth Károly. Bartl József festőművész születésének 90. évfordulójára 
emlékkiállítást rendeztünk, amelynek kurátora Ébli Gábor esztéta volt. Rekordot döntött 
hagyományos nyárindító szabadtéri rendezvényünk, a Gárdonyi Piknik, ahol az esti koncerten 
eddig még nem tapasztalt méretű közönség élvezte a kellemes hangulatot és a jó zenét. 
 
Karinthy Szalon 
A B32 Galéria és Kultúrtér társintézményeként a Karinthy Szalon fókuszában 2022-ben is a 
kortárs képzőművészeti kiállítások szerepeltek, amelyekhez kiegészítő, kísérőprogramok is 
igazodtak: a tárlatvezetések, előadások, vagy épp a művészetterápiás foglalkozás. Az idei évre 
tervezett 11 kiállítást egytől-egyig megvalósítottuk. Ebben az évben is igyekeztünk a már 
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ismert és elismert magyar képzőművészek mellett fiatal, feltörekvő alkotóknak is 
bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Az alkotókat a korábbi évek koncepciója szerint, 
ezúttal is beadott pályázat vagy meghívás útján választottuk ki. Műfaji szempontból 
próbáltunk a sokszínűségre törekedni: festmények, grafikák, fotók, kisplasztikák, szobrok és 
installációk is helyet kaptak a galéria terében az elmúlt egy évben egyéni, páros, vagy 
csoportos kiállítások keretében. Hagyományainkhoz híven 2022-ben is csatlakoztunk kerületi, 
fővárosi és országos fesztiválokhoz: a Budapest Fotó Fesztivál (BPF) mellett a Magyar Festészet 
Napja és az Ars Sacra hivatalos programjához kapcsolódtunk egy-egy kiállítással. 
 
Új kezdeményezésként fogadtuk be ősszel a Corvin Rajziskola művészettörténeti kurzusait, 
melyeknek köszönhetően még több fiatal láthatta ősztől a kiállításainkat.  
 
A már hagyománnyá vált képzőművészeti nyári táborunkat idén – érdeklődés hiányában – 
nem tartottuk meg, azonban ugyancsak újdonságként, idén először rendeztünk 
művészetterápiás foglalkozást Pálos Anna képzőművész, művészetterapeuta 
közreműködésével, mely programot a nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk 
beilleszteni a jövő évi programjaink sorába is. 
 
Ősszel kezdtük el a B32 csapatával közösen a REFLEXIÓ címre keresztelt képző- és 
iparművészeti mentorprogram előkészítését is, melynek keretében felső- és szakoktatásban 
résztvevő hallgatók jelentkezését várjuk. 
 
 
1.1.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztések 
 
A B32 Galéria és Kultúrtérben egy kulturális vezető, öt szakmai munkatárs, egy kommunikációs 
főmunkatárs, egy sajtóreferens, egy műszaki vezető, valamint négy technikai és információs 
munkatárs dolgozott 2022-ben, valamint két felsőoktatási intézményből öt gyakornok is 
bekapcsolódott a B32 szakmai munkájába. 
A Karinthy Szalonban a főkurátor és a kulturális szervező munkáját egy teremőr és egy takarító 
segítette. 
A B32 és a Karinthy Szalon művészeti programjának kidolgozásán 2022 első félévében 
háromtagú művészeti tanács dolgozott. 
2022 őszig az előtérben az esti programok előtt a szomszédos DiVino munkatársai várták a 
vendégeket minőségi borokkal és kávéval.  
 
A B32-ben a hangtechnikánk amortizációja miatt a következő eszközöket szereztük be, 
valamint a GAMESZ-szel együttműködésben az alábbi karbantartási munkálatokat kellett 
elvégeznünk: 
- a színházi LED-lámpák karbantartása (LED-panelek cseréje), 
- a közönségforgalmi mosdók világításának cseréje (fénycsőről LED-re), 
- a közönségforgalmi férfi WC aljzatának javítása és cseréje, 
- a kültéri és utcafronti plakátvitrinek cseréje, 
- a mozgáskorlátozott WC tartályának és távműködtetésű gombjának javítása/cseréje, 
- a galériatér és színházi előtér tisztasági festése, 
- klímakarbantartás (átmosás, fertőtlenítés). 
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A Karinthy Szalonban a 2022-re tervezett felújításokból a kiállítóterek közti és a bejárat 
melletti falszakasz javítása és festése történt meg. A radiátorok termosztátját nem cseréltük 
ki, de a Főtávval egyeztetve sikerült megoldanunk a teljes galériafűtés szabályozását, ezért 
nincs szükség az eszközök cseréjére. A távfűtéses csőszakasz szerencsére ép, ezért azt javítani 
nem kell. (A piszoár javítása, reméljük, a jövő év elején megoldódik.) 
 
Az idei év legnagyobb ívű fejlesztése, hogy elkészült mind a B32, mind a Karinthy Szalon 
honlapja, ezzel megoldódott a több éve húzódó, legnagyobb hiányosságunk. Mindkét 
weboldalt érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően tudtuk finanszírozni, ezért 
arculatukban, felépítésükben megegyezőek. A honlapokon – programjainkon túl – érdekes 
cikkek, interjúk és aktualitások is megtalálhatóak, valamint a B32 oldala össze lett kötve a 
jegyárusítást végző jegy.hu oldallal is.  
 
 
1.1.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
2022. február 24-25. MÓRA70+ konferencia  
A B32 adott helyszínt a MÓRA Könyvkiadó februári, kétnapos konferenciájának, ahol a 
gyerekirodalom felnőtté válásának történeteiről hallhattak érdekes előadásokat a szakértők 
és az érdeklődők. 
 
2022. április 8. Látkép, gesztenyefával – NNÁ100 
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 11.B osztályának fellépése, amely Nemes 
Nagy Ágnes életművét mutatta be születésének 100. évfordulója alkalmából. A diákok az 
interjúkötet részleteinek közvetítésével bújtak bele a költő életébe, gondolataiba. 
 
2022. május 10.; május 14-15. – Budapesti Tavaszi Fesztivál 
2022-ben is az a megtiszteltetés érte az intézményünket, hogy programunkkal részt vehettünk 
a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, amelynek keretében két színházi köztéri performanszot 
(közreműködők: TÁP Színház, Gergye Krisztián Társulat), egy kirakatkiállítást (közreműködő: 
Gera Noémi), valamint két pop-up koncertet szerveztünk az ALLEE plázába (közreműködő: 
Budapest Jazz Orchestra). 
 
2022. június 1. Gárdonyi Géza történelmi verseny 
Idén a B32 színházterme adott helyet a szomszédos Gárdonyi Géza Általános Iskola felső 
tagozatos tanulói számára meghirdetett történelmi verseny döntőjének és díjátadójának. 
 
2022. június 18. Mesék Éjszakája 
Évek óta intézményünk színházterme ad otthont a Metamorphoses Egyesület éves 
eseményének, a Mesék Éjszakájának. Idén kicsik és nagyok egyaránt élvezhették a zenés 
betétekkel tarkított, izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket. 
 
2022. június 7. Freakin’ Disco – klipforgatás 
A B32-ben forgatták a Freakin’ Disco új, Hajdu Szabolcs által rendezett videoklipjét (Face 
Yourself), amely az első mozgóképeket idézi. A dal a jövőre megjelenő TOTEM című lemezt 
vezeti fel, amely december 10-én volt először hallható a Trafóban, a Freakin’ Disco évzáró 
koncertjén. 
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2022. június 13. Ó, te drága gömb! – klipforgatás 
Szintén színpadunkon került felvételre Balanyai Szilárd, a Quimby zenekar billentyűsének új 
videóklipje, az Ó, te drága gömb!, melynek premierjére 2022. október 18-án került sor a 
YouTube-csatornán. 
 
A B32 Galéria, a Trezor Galéria és a Karinthy Szalon kiállításai rendszeresen kapcsolódnak 
különböző kerületi, fővárosi és országos fesztiválokhoz: 
Budapest Fotó Fesztivál – kiállítások (2022. április) 
Budapesti Tavaszi Fesztivál – kiállítás és zenei, színházi programok (2022. május) 
Magyar Festészet Napja – kiállítás (2022. október)  
Budapest Design Week – FISE Art Fair designvásár (2022. október) 
 
A Karinthy Szalon is bővítette szakmai kapcsolatrendszerét az évben: művészekkel, 
művészettörténészekkel és kurátorokkal kiállításmegnyitók és egyéb művészeti események 
alkalmával, kerületi lakókkal pályázati együttműködés keretében, míg különféle intézmények, 
alapítványok, egyesületek potenciális jövőbeli rendezvényhelyszínként kerestek fel 
bennünket. Elindítottuk együttműködésünket a Corvin Rajziskolával, valamint közönségünket 
is sikerült újabb érdeklődőkkel gyarapítanunk. 
 
 
1.1.4 Közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Az adaptáció diszkrét bája (filmklub) 
2022 tavaszáig folytatódott a KORTÁRS folyóirat filmklubja, mely annak eredt a nyomába, 
hogyan lesz a könyvből film, hogyan alakul az alapmű és az új műalkotás viszonya az adaptáció 
során. A filmvetítés után meghívott vendég segített választ találni a kérdésekre, sok izgalmas 
történettel illusztrálva az átváltozások folyamatát. 
Dátumok: 02.08., 02.22., 03.08., 04.12. 
 
MÁSSALHANGZÓ – beszélgetéssorozat Gréczy Zsolttal 
Szeptemberben indult új beszélgetéssorozatunk Újbuda Önkormányzatával közösen, melynek 
keretében Gréczy Zsolt újságíró, műsorvezető minden hónapban más-más prominens 
kulturális szereplővel beszélgetett: 
szeptember 19., vendég: Ragályi Elemér 
október 24., vendég: Spiró György 
november 15., vendég: Halász Judit 
december 12., vendég: Kepes András 
december 14., vendég: Gálvölgyi János 
 
A Karinthy Szalonban a kiállításokhoz a nagyközönség számára ismeretterjesztő céllal több 
esetben is kapcsoltunk tárlatvezetéseket és előadást, továbbá októbertől péntek 
délutánonként otthont adtunk a Corvin Rajziskola – ugyancsak ismeretterjesztő – 
művészettörténeti előadásainak. 
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 Kiállítás 
 
B32 Galéria és Kultúrtér kiállítások 
 
Pantheon Trivial 
Rácmolnár Sándor és Wechter Ákos 
2022. január 10. – 2022. február 11. (B32 Galéria) 
 
Csöndszoba 
László Kyra üvegművész kiállítása  
2022. január 13. – 2022. február 11. (Trezor Galéria) 
 
Kuti Krisztina ékszertervező kiállítása 
2022. február 17. – 2022. március 9. (Trezor Galéria) 
 
Sötétedés 
Miksa Bálint festőművész kiállítása 
2022. február 18. – 2022. március 9. (B32 Galéria) 
 
Szín-tézis 
Gábor Áron képzőművész kiállítása 
2022. március 16. – 2022. április 8. (B32 Galéria) 
Sajtó – Sinkó István: Az absztrakció üzenetei https://orszagut.com/kepzomuveszet/az-
absztrakcio-uzenetei-2705; Élet és Irodalom: Tér-kérdések Gábor Áron munkáihoz 
https://www.es.hu/cikk/2022-03-18//ter-kerdesek.html 
 
Tizenkettő 
Nanavízió építészstúdió kiállítása 
2022. március 17. – 2022. április 8. (Trezor Galéria) 
 
Kezeket fel/kezeket le! 
Márián Gábor fotóművész kiállítása, Budapest Fotó Fesztivál 
2022. április 12. – 2022. május 6. (Trezor Galéria)  
Sajtó – Kapui Ferenc: Kezeket fel/kezeket le! https://orszagut.com/kepzomuveszet/kezeket-
felkezeket-le-2789 
 
„puderettek a létbüfében” 
Nagy Miklós fotóművész és Parti Nagy Lajos költő közös kiállítása - Budapest FotóFesztivál  
2022. április 13. – 2022. május 6. (B32 Galéria) 
Sajtó – Józsa Ágnes: Nagy Miklós és Parti Nagy Lajos kiállítása a B32 Galériában 
https://art7.hu/foto-rovatok/nagy-miklos-es-parti-nagy-lajos-kiallitasa-a-b32-galeriaban/ 
 
Kettős látás 
Újmédia művészet Barta Péter gyűjteményéből, Budapest Fotó Fesztivál (kurátor: Ébli 
Gábor) 
2022. május 11. – 2022. június 1. (B32 Galéria) 
Topor Tünde és Winkler Nóra tárlatvezetése: 2022. 05. 29. 

https://orszagut.com/kepzomuveszet/az-absztrakcio-uzenetei-2705
https://orszagut.com/kepzomuveszet/az-absztrakcio-uzenetei-2705
https://www.es.hu/cikk/2022-03-18/ter-kerdesek.html
https://orszagut.com/kepzomuveszet/kezeket-felkezeket-le-2789
https://orszagut.com/kepzomuveszet/kezeket-felkezeket-le-2789
https://art7.hu/foto-rovatok/nagy-miklos-es-parti-nagy-lajos-kiallitasa-a-b32-galeriaban/
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Őrző kerámiáim 
Várbíró Kinga keramikusművész kiállítása 
2022. május 12.  – 2022. június 1. (Trezor Galéria) 
Várbíró Kinga tárlatvezetése: 2022. 05. 27.  
Sajtó: Magyar Iparművészet 2022/6.: Szőcs Éva Andrea: Őrző kerámiák, Várbiró Kinga Evelin 
jubileumi kiállítása a B32 Galéria és Kultúrtérben 
 
75-55 
Simon Csilla fotóművész életműkiállítása 
2022. június 8. – 2022. július 1. (B32 Galéria) 
 
Pillangóhatás 
A Magyar Elektrográfiai Társaság kiállítása 
2022. június 9. – 2022. július 1. (Trezor Galéria)  
 
MásKert 
Segesdi Bori és Lublóy Zoltán keramikusművészek kiállítása 
2022. július 1. – 2022. augusztus 5. (Trezor Galéria) 
 
Ékszereink üzenete 
Király Fanni ékszertervező kiállítása 
2022. augusztus 10. – 2022. szeptember 2. (Trezor Galéria) 
Király Fanni tárlatvezetése: 2022. 09. 01.   
Sajtó – Józsa Ágnes: Interjú Király Fanni ötvösművésszel https://art7.hu/kepzo-es-
iparmuveszet/interju-kiraly-fanni-otvosmuvesszel/; A kortárs ékszer élete – Király Fanni 
ékszertervezővel beszélgetünk https://tilos.hu/episode/tandoori-salami/2022/08/11 
 
Turistakalauz 
Kovács Kálmán festőművész emlékkiállítása 
2022. augusztus 11. – 2022. augusztus 26. (B32 Galéria) 
 
Fotó-performansz 69 
Köő Adrien és Horváth Károly kiállítása 
2022. szeptember 1. – 2022. szeptember 23. (B32 Galéria)  
Sajtó – Ditzendy Attila: Festészet, színészet, fotográfia 
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/09/festeszet-szineszet-fotografia 
 
Egyensúly – rejtett üzenetek 
Minya Mária keramikusművész kiállítása  
2022. szeptember 8. – 2022. szeptember 29. (Trezor Galéria) 
 
FISE 40 
A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesülete jubileumi kiállítása 
2022. október 5. – 2022. október 20. (B32 és Trezor Galéria) 
FISE Art Fair: 2022. 10.  

https://art7.hu/kepzo-es-iparmuveszet/interju-kiraly-fanni-otvosmuvesszel/
https://art7.hu/kepzo-es-iparmuveszet/interju-kiraly-fanni-otvosmuvesszel/
https://tilos.hu/episode/tandoori-salami/2022/08/11
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/09/festeszet-szineszet-fotografia
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A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesülete itt tartotta nagyszabású FISE 40 című jubileumi 
tárlatát. 178 művész több mint 200 alkotása volt kiállítva két termünkben. 
A FISE a magyar iparművészet hagyományait 40 éve magas színvonalon képviseli, segítséget 
nyújt 350 tagjának kiadványokkal és kiállítási lehetőségekkel saját budapesti galériájukban, 
illetve külföldön. A FISE folyamatos működésének, sikerének titka, hogy a tagok között 
számos, a design élvonalába tartozó, nemzetközi szinten is ismert alkotó van, akik nemcsak az 
egyesületben való jelenlétükkel növelik a FISE presztízsét, hanem tevékenyen részt is vesznek 
annak működtetésében. 
A jubileumi kiállítás záróeseményén divatbemutatót rendeztünk, ahol a FISE kilenc 
ruhatervezőjének kollekciói vonultak fel, illetve Kránitz Tibor és Mascher Róbert „Design, mint 
hal a vízben – a Fiatal Iparművészek Stúdiója története” című kiadványának bemutatójára is 
sor került. 
 Kiadványbemutató és divatbemutató finisszázs: 2022. 10. 20. 
Sajtó – Takáts Fábián: Jubilál a FISE – Interjú Mascher Róbert dizájnerrel, az egyesület 
elnökével: https://kultura.hu/jubilal-a-fise-interju-mascher-robert-dizajnerrel-az-egyesulet-
elnokevel/;  
Lengyel Emese: Negyven éve együtt https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/10/negyven-
eve-egyutt 
 
Bartl 90. – művek magángyűjteményekből 
Emlékkiállítás Bartl József festőművész születésének 90. évfordulójára (kurátor: Ébli Gábor) 
2022. október 26. – 2022. november 24. (B32 Galéria) 
Magyar Festészet Napja galériaséta és tárlatvezetés: 2022. 10. 28. 
Sajtó – Új Művészet 2022/10. Ébli Gábor: Színekben tobzódva. 21.o. 
 
Maranasati 
Horváth Dániel festőművész kiállítása  
2022. október 28. – 2022. november 25. (Trezor Galéria) 
Magyar Festészet Napja galériaséta és tárlatvezetés: 2022. 10. 28. 

 
A Föld végső elhagyásának lehetséges érintői 
Nagy Gábor György képzőművész kiállítása  
2022. december 1. – 2023. február 10. (B32 Galéria) 

 
Kvantumhab 
Vékony Fanni és Égi Marcell ékszertervezők kiállítása  
2022. december 2. – 2023. február 10. (Trezor Galéria) 
 
Egyéb művészeti, kiállítással kapcsolatos programok 
 
Gera Noémi ékszertervező kirakatkiállítása (Budapesti Tavaszi Fesztivál)  
2022. május 9-22. 
 
A B32 „Fogadj örökbe egy Békebabát!” című projektjének kiállítása 
2022. május 4-21. 
30 kokeshi baba 30 kortárs művész interpretációjában - Az idei Tavaszi Prémium Art Fairhez 
kapcsolódva egy fontos ügy mellé álltunk a B32 Galéria és Kultúrtérben: a B32 és Tóth-

https://kultura.hu/jubilal-a-fise-interju-mascher-robert-dizajnerrel-az-egyesulet-elnokevel/
https://kultura.hu/jubilal-a-fise-interju-mascher-robert-dizajnerrel-az-egyesulet-elnokevel/
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/10/negyven-eve-egyutt
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/10/negyven-eve-egyutt
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Vásárhelyi Réka közös projektjében művészeket kértünk fel, hogy kizárólag rájuk jellemző, 
egyedi látásmódjuk szerint készítsenek el egy-egy japán kokeshi jellegű fababát. Az elkészült 
egyedi kokeshikből kiállítást rendeztünk az előtérben és minimum 30.000 Ft adományként 
felajánlott összegért cserébe voltak átvehetőek. Az adományokból befolyt összeget – több 
mint félmillió forintot – a Karitász segítségével a rászoruló ukrajnai menekülteknek juttattuk 
el.  
Sajtó – BABÁK A BÉKÉÉRT! – Jótékonysági projekt a B32 galériában 
http://artnews.hu/2022/05/18/babak-a-bekeert-jotekonysagi-projekt-a-b32-galeriaban/ 
 
My diary 
Szegal Hanna Lea fotókiállítása (a Gárdonyi Piknikhez kapcsolódva) 
2022. június 11-17. 
 
KerítÉSek 
Kardos Dániel fotográfus kamarakiállítása az Élet és Irodalom elmúlt tíz évének 
legemlékezetesebb eseményeit megörökítő pillanatfelvételeiből.  
2022. november 25-29. 
 
Prémium Art Fair kortárs iparművészek designvására 
2022. 05. 21. Tavaszi Prémium Art Fair 
2022.12. 03. Adventi Prémium Art Fair 

 
FISE Art Fair – a Fiatal iparművészek Stúdiója Egyesülete iparművészeinek designvására 
2022. 10. 15. 
 
Karinthy Szalon kiállításai 
 
2022. február 1. – február 25.: GERBER Pál HA – Zörög felettem az ég című kiállítása (NKA 
támogatott 2022) 
Megnyitotta: Gerber Pál 
 
2022. március 1. – március 25.: DECHANDT Antal szobrászművész Merre? Hová? című 
kiállítása (NKA támogatott 2022) 
Kurátor: Máthé Andrea esztéta 
Megnyitotta: Jász Attila költő 
 
2022. március 29. – április 22.: KOVÁCS Melinda fotográfus Véges és végtelen című kiállítása 
(NKA támogatott 2022, a Budapest Fotó Fesztivál programja)  
Kurátor: Somosi Rita művészettörténész 
Megnyitotta: Máthé Andrea esztéta 
 
2022. április 26. – május 20.: MERÉNYI Dávid képzőművész Félkész valóságok // Unfinished 
Realities című kiállítása (NKA támogatott 2022) 
Megnyitotta: Kovács Rebeka művészettörténész, a kiállítás kurátora 
 
2022. május 24. – június 17.: PAP Gitta Minden egy című kiállítása (NKA támogatott 2023) 
Megnyitotta: Szabó Attila DLA 

http://artnews.hu/2022/05/18/babak-a-bekeert-jotekonysagi-projekt-a-b32-galeriaban/
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2022. június 23. – július 22.: Minden másképp van – Az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék 
hallgatóinak kiállítása (NKA támogatott 2023) 
Kurátor: Dr. Bordács Andrea 
Megnyitotta: Cserhalmi Luca esztéta 
 
2022. augusztus 24. – szeptember 16.: HORVÁTH Éva Monika Az Antagonista című kiállítása 
(NKA támogatott 2023) 
Megnyitotta: Vitályos Eszter 
 
2022. szeptember 20. – 2022. október 14.: PÁLOS Anna képzőművész Felszín mögött – városi 
legendák című kiállítása (NKA támogatott 2023, az Ars Sacra Fesztivál programja) 
Megnyitotta: Sulyok Miklós művészettörténész, a kiállítás kurátora 
 
2022. október 18. – 2022. november 10.: KRAJCSOVICS Éva TABLÓK című kiállítása (NKA 
támogatott 2023, a Magyar Festészet Napja programja) 
Megnyitotta: Máthé Andrea esztéta, a kiállítás kurátora 
Közreműködött: Korb Vanessa 
 
2022. november 15. – 2022. december 9.: SIPOS Endre és TÖRÖK Gábor képzőművészek IDŐ-
MISZTÉRIUM című kiállítása (NKA támogatott 2023) 
Megnyitotta: Sipos Orsolya művészetpedagógus 
 
2022. december 13. – 2023 február 10.: HORVÁTH Ágnes képzőművész Nem vagyok fáradt 
című kiállítása (NKA támogatott 2023) 
Megnyitotta: Szalai András DLA építész, művészettörténész 
 
A Karinthy Szalon tárlatai rendszeresen megjelennek az ÚjMűvészet és az Artkalauz kiállítás-
és programajánlójában, kiállításainkról többek között az Artmagazin, az Arportal, a Kultúra.hu, 
a Magyar Nemzet online felületein írtak, Krajcsovics Éva kiállításáról pedig egy hosszabb írás 
is született Lóska Lajos tollából, amely az Új Művészet decemberi nyomtatott lapszámában 
jelent meg. 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
A B32 Galéria és Kultúrtér információs pultjánál a látogatók érdeklődhetnek aktuális 
programjainkról, előadásainkról, valamint a hirdetőfelületeinken kihelyezett saját és más 
intézmények szóróanyagaiból is tájékozódhatnak. A létesítményben elérhetőek ingyenes 
kiadványaink, a kerületi Újbuda újság, valamint havi programjaink szóróanyagait is megtalálják 
a többi, nálunk kihelyezett kulturális szóróanyagok mellett. A felsoroltakon túl kommunikációs 
és információszolgáltató csatornánk a honlapunk (b32kulturter.hu, karinthyszalon.hu), a 
Facebook-, valamint Instagram-oldalunk, hírleveleink, továbbá a kerületben kihelyezett 
hirdetőtáblák. Lehetőség van ingyenes internethasználatra (WiFi), valamint az előtérben 
közösségi könyvtár található. 
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Kommunikáció 
A 2022-es évben a közösségi oldalainkon az átlag napi két poszt vált általánossá, ami mind az 
elő- és utókommunikációt érinti. Az éves elérés megközelítőleg 1 000 000 egyéni 
megjelenítésre tehető. 
Az online fizetett megjelenések a nagyobb egyedi eseményekre (Gárdonyi Piknik, B32 
Parkmozi, Prémium Art Fair, Újbudai Gyermekkönyvünnep), illetve a színházi évad 
bemutatóira korlátozódtak. Főbb partnereink a Recorder, Funzine, WeLoveBudapest, Deszka 
Vízió, valamint a Színház Online voltak. Élő kapcsolat alakult ki az F21.hu-val, az Art7-tel, az 
Octogon Magazinnal és a Népszavával. Minden említett felületen rendszeresen jelentek meg 
cikkek, ajánlók, mely megjelenések nagy része nem fizetett tartalom volt. 
Havonta összegző és tematikus sajtóanyagokat küldünk ki kb. 70 email címre, ezen felül havi 
egy hírlevelet és különleges akciókról szóló értesítő leveleket küldünk a több mint 1000 fős 
hírlevél-feliratkozónknak. A tavalyi évben 500 fő tartozott hírlevélolvasóink közé, a létszám 
jelentős növekedése a klubtagság feltételeinek módosítása, valamint az azzal járó 
kedvezmények és lehetőségek kibővítésének köszönhető. 
A Recorder, a Funzine és az Újbuda újság szerepeltetett B32-es nyomtatott tartalmakat. 
Minden előadásról és eseményről készült plakát és szórólap/színlap. A havonta nyomtatott 
fylereket városszinten helyezzük el, továbbá a 4-es metró szerelvényeiben is rendszeresen 
bérelünk plakáthelyet. 
 

 Művelődő közösségek 
 
Művészetpedagógia 
A B32 Galériában 2022-ben kezdtünk művészetpedagógiai foglalkozásokat szervezni. A 
programok a kiállítások befogadását segítik mindenféle formában, illetve segít korosztálytól 
függetlenül a művészet közelébe kerülni és játékosan, interaktív módon, különféle 
technikákkal és történetekkel befogadni azt. A foglalkozások célja, hogy informális keretek 
között találkozzanak a gyerekek a kortárs képzőművészettel. A foglalkozásokat Szabics Ágnes 
művészetpedagógus tartotta, amelyeken a 11. kerületi iskolák tanulói vehettek részt. (Az első 
félévben hat foglalkozást tartott.) 
 

 Rendezvény 
 
SZÍNHÁZ 
Ősztől két új bemutatóval bővült markáns független színházi repertoárunk: szeptemberben a 
Harmadrosta Csoport: Mein Kampf (Harcom) című izgalmas előadása debütált a közönség 
előtt, majd októberben a Nézőművészeti Kft. Leenane szépe című nagysikerű drámája Kovács 
Lehel rendezésében Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval, Jankovics Annával és Kovács 
Krisztiánnal. Mindkét előadás rendre teltházzal fut, a szakmai visszhangok alapján a kritikusok 
tetszését is elnyerte. 
Szeptemberben és októberben is megtartottuk az első főpróbát a Klubkártyás 
regisztráltjainknak, akik így elsők között láthatták mindkét előadást. 
 
Repertoárelőadások: 
 
Harmadrosta Csoport: Mein Kampf (Harcom) 
Bemutató: 2022.09.07. 
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További előadások: 2022.10.13., 11.25., 12.11. 
 
Nézőművészeti Kft.: Leenane szépe 
Bemutató: 2022.10.08-09. 
További előadások: 2022.11.03., 11.16., 12.16. 
 
Ördögkatlan Produkció: Fekete-fehér 
2022. 01.28., 02.26., 03.21., 04.19., 05.13., 06.10., 09.27., 10.22., 11.22.,12.02. 
 
Nézőművészeti Kft.: Utazás a koponyám körül 
2022.01.16., 02.01., 02.07., 03.10., 03.26., 04.20., 05.16., 06.09., 10.21., 11.22., 12.04. 
 
Látókép Ensemble: Kálmán-nap 
2022.01.19., 01.30., 02.23., 03.05., 04.11., 05.02., 10.11., 
 
Varga Ádám – Chuck Pahlaniuk: Túlélő 
2022.01.21., 02.03., 03.04., 05.05., 05.30., 09.22., 11.26., 12.07., 
 
Látókép Ensemble: Egy százalék indián 
2022.01.20., 01.31., 02.19., 02.20., 03.07., 03.20., 04.06., 04.07., 05.03., 05.31., 09.28., 10.18., 
11.04., 11.20., 11.21., 
  
Nézőművészeti Kft.: Kalap – variációk agyműködésre 
2022.02.05., 02.28., 03.18., 04.09., 05.08., 09.24., 10.28., 11.24. 
 
Nézőművészeti Kft.: Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém 
2022.01.25., 01.26., 03.11., 04.24., 04.25., 05.26., 06.14., 09.20., 10.19., 11.05., 12.06., 
12.08. 
 
Köztéri performanszok – Budapesti Tavaszi Fesztivál: 
 
Gergye Krisztián Társulat: Szinesztézia 2.0 | 2022.05.10., Gárdonyi tér 
 
TÁP Színház: Büdös Kis Semmise | 2022. 05.14., Gárdonyi tér 
 
Sajtómegjelenések 
 
Harmadrosta Csoport: Mein Kampf (Harcom) 
https://potszekfoglalo.hu/2022/10/valodi-harcaink/  
https://ketlampas.blog.hu/2022/10/09/mein_kampf_895  
https://www.es.hu/cikk/2022-09-16/papp-lidia/szegeny-kis-adolf-panaszai.html  

 
Nézőművészeti Kft.: Leenane szépe 
https://welovebudapest.com/program/martin-mcdonagh-leenane-szepe 
https://szinhaz.online/mucsi-zoltan-noi-ruhaban-kovacs-lehel-a-rendezoi-szekben-leenane-
szepe-a-b32-ben/ 
https://www.prae.hu/news/41758-leenane-szepe-a-b32-ben/ 
https://szinhazvilag.hu/szindarab/martin-mcdonagh-leenane-szepe-884012 

https://potszekfoglalo.hu/2022/10/valodi-harcaink/
https://ketlampas.blog.hu/2022/10/09/mein_kampf_895
https://www.es.hu/cikk/2022-09-16/papp-lidia/szegeny-kis-adolf-panaszai.html
https://welovebudapest.com/program/martin-mcdonagh-leenane-szepe
https://szinhaz.online/mucsi-zoltan-noi-ruhaban-kovacs-lehel-a-rendezoi-szekben-leenane-szepe-a-b32-ben/
https://szinhaz.online/mucsi-zoltan-noi-ruhaban-kovacs-lehel-a-rendezoi-szekben-leenane-szepe-a-b32-ben/
https://www.prae.hu/news/41758-leenane-szepe-a-b32-ben/
https://szinhazvilag.hu/szindarab/martin-mcdonagh-leenane-szepe-884012
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https://www.prae.hu/article/13195-csaladi-kelepce-ir-magyar-modra/  
 
ZENE 
 
A B32-ben idén a legelismertebb előadókat sikerült felvonultatni a zenei színpadon. 
Főként a magyar alternatív szcénából ismert és elismert zenészek adtak akusztikus koncertet, 
amely műfaj már bejáratott módon, telt ház előtt győzi meg a közönséget arról, hogy érdemes 
intézményünkbe ellátogatni. 
Ilyen volt Ónodi Eszter legújabb formációjának bemutatkozó koncertje, a havi bontásban futó 
MÁSNAP, amely a Szűcs Krisztián és Beck Zoli által előadott Cseh Tamás soha meg nem jelent 
dalainak színház-zenei előadása, két tematikus Flamenco est külföldi előadókkal, vagy épp a 
Quimby visszatérő frontemberének, Kiss Tibinek az Aranyakkord koncertje. 
Az orosz-ukrán háború hírére reagálva Magyarország első nagy segélykoncertjének is mi 
adtunk otthont a Budapest Bike Maffiával együttműködve, akik az adományokat az ukrán 
menekültek megsegítése érdekében juttatták el a rászorulóknak. Ezen az esten többek között 
Lovasi András, Csorba Lóci, a Carson Comából ismert Fekete Giorgio és a Margaret Island is 
felléptek. 
Újévi koncert - Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák // 2022.01.05. 
Ónodi Eszter & Open Pub koncert // 2022.02.11. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.02.15. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.02.16. 
Segélykoncert az ukrán menekültekért // 2022.03.09. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.03.23. 
Dánielfy Gergely - akusztikus koncert // 2022.03.25. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.03.29. 
Rutkai Bori Banda: Béla-bál gyermekkoncert // 2022.04.23. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.04.24. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.04.27. 
Flamenco De Mil Cores // 2022.05.06. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.05.24. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.05.25. 
Szomszédok koncert // 2022.05.27. 
TEO Y la MAR Flamenco est // 2022.09.16. 
Lázár Tesók koncert // 2022.10.27. 
Aranyakkord koncert // 2022.11.10. 
Petruska - Égi Gangon Grecsó Krisztiánnal // 2022.11.11. 
Ivan & The Parazol - Budai Popcast Live // 2022.12.09. 
Oláh Ibolya - Ünnepi koncert // 2022.12.10. 
MÁSNAP - Cseh-Csengey / Beck - Szűcs 1986/2021 // 2022.12.15. 
 
Köztéri performanszok – Budapesti Tavaszi Fesztivál 
2022. 05.14., 05.15. Budapest Jazz Orchestra pop-up koncert az ALLEE pláza aulájában. 
 
IRODALOM  
 
2022.05.19 - Simon Márton – Boros Levente: Polaroidok, az elejétől a végéig  

https://www.prae.hu/article/13195-csaladi-kelepce-ir-magyar-modra/
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Kilenc éve, 2013-ban jelent meg a Polaroidok – ebből az alkalomból tartottunk egy különleges 
eseményt, ahol Simon Márton egyben felolvasta az egész kötetet, zenei kísérettel, az elejétől 
a végéig, közben Boros Levente dobon kísérte. 
 
2022.09.03 - Gáncs Kristóf: Lajos kutya buszra száll könyvbemutató 
Gáncs Kristóf legújabb könyvét, a Lajos kutya buszra szállt Szabados Ágival együtt mutatta be 
a B32-ben. Vendégünk volt Wolf Kati énekesnő is, aki elénekelte a kedves tacskó altatódalát. 
 
SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK 
 
IV. Gárdonyi Piknik 
2022.06.11. 
Idén sem maradhatott el a B32 első szabadtéri programja, az azóta is töretlen sikert arató 
nyárindító rendezvény, a Gárdonyi Piknik. Az idén negyedik alkalmon is közösségi piknikkel, 
hangulatos koncertekkel, izgalmas workshopokkal, pop-up kiállítással és a Játszóház Projekt 
csapatának köszönhetően egész napos társasjátékkal vártuk az érdeklődőket. Idén először a 
Gárdonyi Piknik keretében hirdettük meg Utcazenei pályázatunkat, amelynek zsűrizésében 
Petruska András zenész volt segítségünkre. 
Színpadi programok 
17:00-18:00 Petruska koncert 
18:00-19:00 Rézeleje Táncház 
20:00-21:30 Besh o droM koncert 
Workshopok 
14:00-16:00 VISU Slow design 
15:00-18:00 UPLUX 
16:00-19:00 Tóth-Vásárhelyi Réka 
TÉRPENGETŐK utcazenei fesztivál 
14:00-16:30 – Utcazenészek fellépése 
Játszóház 
14:00-20:00 Társasjáték placc a Játszóház Projekttel 
Színházterem 
19:00 Kiállításmegnyitó és beszélgetés – Szegal Hanna Lea pop-up fotókiállítása 
 
B32 Parkmozi 
2022-ben augusztus minden szerdáján egy igazán különleges hangulatú mozizással vártuk az 
újbudai filmrajongókat. A B32 Parkmozi nézői a forgalom alól átmenetileg felszabadított, a 
kultúra előtt megnyitott utca közepéről élvezhették az igaz történeteket, amik lebilincselő, 
csodálatos és felszabadító szórakozást nyújtottak az idelátogatóknak. A tavalyi nagy sikerre 
való tekintettel idén is retró popcornnal vártuk az érdeklődőket, a filmeket pedig az ezekre az 
alkalmakra bérelt infra fejhallgatókon keresztül élvezhették a városi forgatag közepén.  
Előadások:  
08.03.: Antal Nimród – A viszkis  
08.10.: Szabó Réka – A létezés eufóriája  
08.17.: Visky Ábel: Mesék a zárkából  
08.24.: Muhi András Pires: Egy mindenkiért 
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II. Újbudai Gyermekkönyvünnep 
2022.09.10-11. 
2022 szeptemberében második alkalommal rendezte meg a B32 Galéria és Kultúrtér az 
Újbudai Gyermekkönyvünnepet, ahol a kiadók kínálata mellett kulturális-szórakoztató 
programokat is találtak a családok, köztük izgalmas kézműves és zenés foglalkozásokat, 
koncerteket és színházi előadásokat.  
Az itt jelenlévő kicsik és nagyok belenézhettek a Nézőművészeti Kft. Kicsibácsi, Kicsinéni meg 
az Imikém című színházi előadásból készült részletbe, illetve Barna Zsombor Vitéz László 
Ángliában és a Batu-tá kalandjai bábszínházi műsorába is. Nevetésből sem volt hiány, velünk 
tartott az argentin bohóc, Papito és a Simorág Tánccirkusz is. Koncertek is színesítették a 
könyvünnepet, fellépett Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Lovászi Edina és zenekara, Rutkai Bori 
és bandája, valamint Wolf Kati is.  
A II. Újbudai Gyermekkönyvünnepen a Pagony, a Tea, a Napraforgó, a Csimota, a Book24 és a 
Csirimojó kiadók, valamint a Róka úr és kompánia független könyvesbolt mutatta be kínálatát 
rendkívüli sikerrel. 
 
Nyárestek a Bikás parkban 
2022. 08. 12., 08.19., 08.25. 
A 2021 nyarán megvalósuló „Mozi a Bikás parkban” című sikeres programsorozat idén 
megújult koncepcióval, zenei programokkal kiegészítve került megrendezésre Újbuda 
Önkormányzatának támogatásával, a B32 szervezésében. 2022-ben „Nyárestek a Bikás 
parkban” címmel két filmvetítés, valamint egy előzenekarral kiegészített ünnepi koncert várta 
a lakosságot a fákkal szegélyezett hangulatos, zöld környezetben. A filmvetítések (augusztus 
12. és augusztus 25.) idén is Budapest Film Zrt. közreműködésével valósultak meg, profi 
technikai felkészültségük és a látványos, messziről is jól látható vízhatlan vászon biztosította a 
szabadtéri vetítés ideális körülményeit. 2022-ben is kiemelt szempont volt, hogy magyar 
alkotások kerüljenek kiválasztásra, így első alkalommal Herendi Gábor Kincsem című 
nagysikerű romantikus kalandfilmjét (2017), második alkalommal pedig Ujj Mészáros Károly 
2015-ös romantikus vígjátékát, a Liza, a rókatündér című filmet élvezhette a közönség a 
csillagos ég alatt. Az államalapítás ünnepének alkalmából augusztus 19-én 19.30-tól kezdődött 
a szinte már hagyománynak tekinthető Ország tortája és Újkenyér kóstolás. Idén az 
érdeklődők a Sütizz Cukrászda jóvoltából a Huncut Szilva Hercegből és a cukormentes Nagyi 
Kedvencéből ehettek egy-egy falatot, a friss kovászolt Újkenyereket pedig a BakeMyDay 
pékség biztosította. A kóstolással párhuzamosan kezdődtek a koncertek, 19.30-tól a B32 által 
kiírt Térpengetők Utcazene Fesztivál című pályázat győztes zenekara, a Béke Tér alapozta meg 
a jó hangulatot. Ezt követően Oláh Ibolya és zenekarának koncertje folytatta volna az 
ünnepséget, de sajnos az időjárási körülmények miatt a szervezők – a közönség és a fellépők 
egészségének védelmében – végül kénytelenek voltak lefújni az előadást. A programsorozat 
alatt minden alkalommal akciós menüvel várta az érdeklődőket a Serafina Étterem. 
Mindhárom programra a vártnál is nagyobb volt az érdeklődés, és számos pozitív lakossági 
visszajelzés is érkezett. 
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 Származtatott szolgáltatások 
 
Az éves normatív támogatás és jegyeladások mellett év közbeni bevételünk rendezvény 
lebonyolítási- és ügyeleti díjakkal, valamint hang- és videofelvételek készítésével egészültek 
ki. Összművészeti befogadó térként kapacitásunkhoz mérten színháztermünkben vállaljuk a 
B32 profiljába illő, külsős rendezvények lebonyolítását is. 
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2. KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK 
 

2.1 Albertfalvi Közösségi Ház 
 
2.1.1 Szakmai összefoglaló 
 
Az Albertfalvi Közösségi Ház a kezdetektől teret biztosít a helyi önszerveződéseknek és új 
közösségek teremtésének. Hitvallásunk, hogy Albertfalva közösségének háza legyünk. 
Szeretnénk kiaknázni a párhuzamosan létező Albertfalva találkozási pontjaiban rejlő 
lehetőségeket. Rendezvényeinkkel próbáljuk egy helyre összehozni az itt élőket: a régi 
lokálpatriótákat, a kertvárosiakat, a lakótelepieket és az újonnan beköltöző fiatalokat és 
idősebbeket egyaránt.  
Igyekszünk a kisgyerekes családokhoz a gyermekeken keresztül eljutni: népszerűek maradtak 
szombati bábelőadásaink, zenés foglalkozásaink, az óvodák számára meghirdetett ingyenes 
hagyományápoló táncházaink. A felnőttek körében komolyzenei koncertjeink, tudományos, 
irodalmi, helytörténeti, társadalomismereti programjaink népszerűek. Továbbra is fontos 
pillérei maradtak a háznak táncos tanfolyamaink: teljes korosztályi átívelést adnak klasszikus 
balett, jazz balett, társastánc, salsa, bachata és szenior örömtánc tanfolyamaink. 
A ház kihasználtságáról elmondható, hogy kisebb hézagokkal hétköznapokon reggel 9 órától 
este 9 óráig tanfolyamok, klubok, összejövetelek töltik be helyiségeinket. A késő ősz során a 
bezáró közművelődési intézményekből sok csoport keresett helyet nálunk is, de helyhiány 
miatt sajnos csak néhányat tudtunk befogadni. 
 
2022 tavaszán írtuk ki a future.world esszé- és novellaíró pályázatot, amellyel a 2020-ban az 
Újbudai Dekameron pályázattal elindított online szellemi kalandozást, közös irodalmi együtt 
gondolkodást zártuk le egy „jövőutazás”  keretében. Két kategóriában lehetett pályázni. Az 
egyik a „22. század” volt, ahol korosztályi megkötés nélkül vártunk irodalmi munkákat arról, ki 
milyennek képzeli a következő évszázadot. A „2072 – Ötven év múlva” viszont kifejezetten a 
középiskolás, 14-18 éves korosztályt szólítottuk meg azzal, hogy milyennek képzelik saját 
életüket a hatvanas éveikben, milyen lesz akkor az életünk, a környezetünk és a világ? 
Az érdekes és sokszínű pályázati anyagot folyamatosan megjelentettük az Újbudai Dekameron 
fb-oldalunkon. A legjobb írásokból egy könyvet is szerkesztettünk, amely online decemberben 
jelent meg, az offline kiadást pedig 2023 januárjában vehetik majd kézbe az olvasók 
 
A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan „Vers mindenki.net” címmel online versmondó 
versenyt hirdettünk három korosztály számára: alsós, felsős és középiskolás fiatalok 
verstolmácsolását vártuk. A pályázat legfontosabb célja az volt, hogy megszólítsuk a 
szégyenlős gyerekeket is, akik nem szeretnek közönség és zsűri előtt szerepelni. 
Igen színes anyag gyűlt össze országhatáron belülről s túlról rajzokkal, zenékkel, sőt 
bábelőadással kísérve a verseket. 
 
Az Albertfalvi Mustra családi-kulturális szabadtéri fesztiválunk idén június első szombatján – 
két év Virtuális Mustra után – végre „offline” is megvalósulhatott a Gyékényes utca fái alatt. 
A korábban már megszokott és a pandémia alatt a családokat aktivizáló Albertfalvi Kalandtúra, 
illetve új színfoltként az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjteménnyel közösen szervezett 
helytörténeti séta színes pontjai voltak napnak a megszokott hármas tematika mellett: 
délelőtt az albertfalvi gyermekek kapták meg a színpadot, délután komolyabb műfajok és 
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felnőtt művészeti csoportok szerepeltek, este pedig utcabállal ünnepelték a helyiek az 
összetartozást. 
 
Előző évben két civil kezdeményezéshez is csatlakoztunk, melyeket idén is örömmel 
mentoráltunk: a Szabad a tér! pályázat kapcsán részt vettünk a Bornemissza Zöld Piknik 
szervezésében a Környezettudatosok Tere Újbudán csoporttal. Majd a szintén civilek 
kezdeményezte Albertfalvi Garázsvásár Fesztiválon ismét helyet adtunk az előkerttel nem 
rendelkező albertfalviaknak az árusításra. 
 
Az Etele Helytörténeti Gyűjtemény változatlanul az Albertfalvi Közösségi Házban látogatható. 
Szerves részévé tettük a közösségi háznak. Az állandó kiállítás (Csonka János munkássága és a 
Karinthy család) több iskolai és idegenvezető csoportot érdekelt idén is. A havonta megtartott 
helytörténeti körben pedig az Újbudai Települési Értéktárban szereplő helyekről, épületekről 
és szobrokról beszélgettünk, előkészítve ezzel a 2023-ban induló Újbudai Kirakós programot. 
 
Március 15-én a közösségi ház nyolc éven át zajló Női Sarok rendezvénysorozatáért Znamenák 
Rita oktatónk, önkéntes segítőnk és Balogh Zsuzsanna kulturális szervezőnk közösségépítő 
tevékenységük, valamint a kerületi polgárok érdekében végzett munkájuk elismeréseként Pro 
Urbe Újbuda kitüntetésben részesültek. 
November 11-én a Kerület Napján Gyenes Borbála táncoktatónk, a Sziluett Tánc Stúdió 
vezetője, valamint a közösségi házunkhoz ezer szállal kötődő Újbudai Babszem Táncegyüttes 
vezetői, Gubik József és Rikassy Barbara Újbuda gyermekeiért elismerésben részesültek. 
 
 
2.1.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztések 
 
Az Albertfalvi Közösségi Ház személyi állománya a 2022-es évben négy főből állt: szakmai 
referens (8 órás), kulturális szervező (8 órás), takarító (8 órás), gondnok-technikus (vállalkozási 
szerződéses). 
Az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény munkatársa heti 2 napon, a szakmai referens 
balesete után 3 hónapig heti 3 napon 8 órában az AKH-ban ügyeleti feladatot látott el. 
A ház kulturális szervezője tavasszal elvégezte a NMI kulturális marketing tanfolyamát. 
A közösségi ház szakmai munkatársai egy kommunikációs kollégával kiegészülve júliusban 
átvették a közösségi házak munkáját összefogó közművelődési munkacsoport feladatait. 
 
A közösségi ház tárgyi, műszaki állapotában 2022-ben a következő fejlesztések, javítások 
történtek: a közösségi ház utcai homlokzatának javítása és az épület falainak külső festése, a 
nagyterem hátsó színpadfalának hőszigetelése, a hangtechnika (2 db JBL aktív hangfal, 2 db 
vezetékes énekmikrofon) és a térfigyelő rendszer fejlesztése, lépcsőjavítás, illetve albertfalvi 
önkormányzati képviselői támogatásnak köszönhetően használatba kaptunk egy projektort. 
 
2.1.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Az Albertfalvi Lokálpatrióták Egyesületével, az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjteménnyel, az 
Albertfalvi Keresztény Társas Körrel és a helyi iskolákkal előadássorozatoknál, pályázatoknál, 
versenyeknél mindig jó együttműködésben tudunk dolgozni, propagáljuk egymás programjait. 
2022 őszén az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesülettel, az Albertfalvi Keresztény Társas Körrel és 
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az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjteménnyel példás együttműködés keretében 
indítottunk útjára egy előadássorozatot, amely Albertfalva múltját és társadalmát mutatja be 
az érdeklődőknek. 
A helyi képviselőkkel és a helyi lakossággal ápolt jó viszony mindig fontos számunkra.  
 
2.1.4 Kulturális és közművelődési tevékenységek 
  

 Ismeretterjesztés 
 
Az Etele Helytörténeti Kör beszélgetései, az Albertfalváról szóló előadássorozat, a Dekameron 
Könyvklub havi összejövetelei, a koncertjeinken elhangzó információátadás, a 
kiállításmegnyitók tudásanyaggal való fűszerezése, könyvbemutatóink, irodalmi programjaink 
és pályázataink, versmondó versenyünk mind a házba és Facebook oldalunkra látogató 
érdeklődőknek igyekeznek hasznos ismeretterjesztőként szolgálni. 
„Rendezvények” fejezetünkben részletezzük ezeket.  
 

 Kiállítások 
 
Az emeleti kiállító teremnek 2015-ben adtuk a Kályha Galéria nevet, ahol meghatározott 
rendszerességgel követik egymást kiállítások. Ügyelünk arra, hogy minél több kerületi, illetve 
Újbudához kötődő művész munkáit bemutassuk.  
Földszinti Kávézónkban helyi, illetve az Albertfalvi Közösségi Házhoz kötődő profi és amatőr 
művészeknek szervezünk mini tárlatokat (6-8 alkotás), amelyek által indirekt módon alakítjuk 
látogatóink vizuális kultúráját. 
 
Kályha Galéria 
 
január  2021 legjobb fotói – a 60+ Fotókör csoportos kiállítása   
február Budapest, ahogy én látom – Kővári Éva fotókiállítása  
március  „Színház az egész világ…” – Szalai Sándor fotókiállítása   
április  Világ-Kép – Barlai László festőművész kiállítása 
május  Virágkarnevál – az APS Fotóstúdió csoportos kiállítása   
június  Én, én, én meg az Irén / Budapesten a helyzet változatlan – Kukovecz Irén és 

Merza Gábor párhuzamos fotókiállítása   
augusztus Magyar Fotográfia Napja – az APS Fotóstúdió csoportos kiállítása 
szeptember Ahogy látjuk – Kovács Judit fotográfus és Ilka Gábor szobrász kiállítása 
október. Magyar Festészet Napja – a Kelenvölgyi Festőiskola csoportos kiállítása  
november Kályha, cserépkályha, kandalló – a 60+ Fotókör csoportos válogatása  
december Otthon, édes otthon – az Albertfalvi Kézimunka Kör éves kiállítása   
 
Kávézó 
 
január Pálinkás Marika fotói: A kávézás szépsége 
február Kővári Éva fotói: „Fele – Más” 
március Pertl Éva fotói: Székek 
április Héjja Rozália és Kiss Péter festményei (Kelenvölgyi Festőiskola) 
május Dévényi Dömötör fotói: Itt születtem, ez a hazám… (XI. kerület) 
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június Baán Kati fotói: Montázsvilág   
október  Beregi Edina fotói: Albertfalvi nénikém   
november Kiss Péter festményei: Tájképek és újdonságok  
december  Tóth Ferenc fotómontázsai: In memoriam Feri bácsi 
 
A nagyteremben is tartunk alkalmanként kiállításokat. Bár nem tipikus kiállítótér, mégis nagyon 
sokan látják az itt kiállított képeket, hiszen hetente többszáz ember fordul meg tanfolyamaink 
során a teremben. Januárban koncert- és táncfotók, februárban Csepeli Pálma festőművész 
„Még mindig úton ecsettel…”, márciusban az Algéria képekben, áprilisban „Julianna világa…” 
címmel Németh Juli festőnő, októberben a Diwali kapcsán Volent Katalin festőművész „Indiai 
rajzok, madalák”, novemberben pedig Hettinger Ágnes festőnő „Színes történetek” című 
kiállítását nyitottuk meg itt a látogatók előtt. 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
Az internetezési lehetőséget wifi-kódjaink megadásával tudjuk biztosítani.  
Főbb kommunikációs, információszolgáltató csatornáink a házban és előtte az utcán 
elhelyezett hirdetőtábláink, az állandó helyen lévő hirdetési felületek (óvodák, iskolák hirdetői, 
Savoya Park nagy megállító táblája, önkormányzati hirdetőtáblák, orvosi rendelőknél lévő 
hirdetőink), levelezőlistáink, Facebook és egyéb közösségi oldalaink, honlapunk, a kerület 
honlapja, a 60+ iroda programajánlója, illetve az Újbuda újságban megjelenő programajánlók. 
Emellett segítünk a házba látogatóknak az általuk szükséges információkhoz hozzájutni 
személyes találkozásainkkor, szükség esetén telefonon. 
 

 Művelődő közösségek 
 
Közösségek: 
Zengő-bongó (heti két alkalommal): Zenés-táncos-játékos foglalkozás sok hangszerrel 1-3 éves 
korú gyermekek számára szülővel vagy nagyszülővel, mondókák, körjátékok, népdalok, ölbéli 
lovagoltatók hangszerek megismerésével és kipróbálásával.  
Ringató (heti egy napon 2 csoporttal): Kisgyermekkori zenei nevelés a Kodály-módszer alapján 
sok népdallal, zenével 3 éves korig. 
Maminbaba (heti egy alkalommal): Hordozókendős latin fitnesz anyukáknak, mely egyszerre 
csinosít, kikapcsol, feltölt, miközben lehetőséget ad a babával és más kismamákkal való közös 
élményre. 
MeseVáros (heti egy napon 2 csoporttal): Kisgyermekkori színjátszás meseszínpadon saját 
ötletekkel, önmaguk dramaturgjaként. 
Pszichodráma foglalkozás (heti két napon 3 csoporttal): Egy pszichológus-drámapedagógus 
páros különböző korosztályú gyermekcsoportoknak tart mesés-beöltözős foglalkozást a 
közösségi házban. 2023 januárjától újabb csoporttal bővülnek. 
Salsa (heti egy kezdő és egy haladó csoport): Németh Sándor magyar bajnok, nívódíjas, 
érdemes sporttáncos és táncpedagógus órái igen népszerűek, Budapest minden részéről és az 
agglomerációból is jönnek a tanítványok kedd esténként táncot tanulni, vagy csak az önfeledt 
tánccal kikapcsolódni. 
Cha-cha-cha, bachata, Los Angeles-i salsa (heti egy alkalommal): Németh Sándor újabb három 
táncstílus tanítását indította el 2019-ben. Szeptembertől a bachata csak haladó csoportban 
zajlott. 
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Zumbini (heti egy alkalommal): A zumbini csupa zene, tánc, mondókázás, melynek során az 
édesanyák angolul beszélnek 0-4 éves gyermekeikhez, táncolnak velük, s játszva erősítik a 
köteléküket. 2022 őszén véget ért. 
Társastánc (heti egy kezdő, egy haladó csoport): Klasszikus társastáncok – angol keringő, bécsi 
keringő, slowfox, onestep, szamba, rumba, chachacha, tangó, jive – tanítása képzett 
tánctanárral, kellemes, baráti társaságban tizenévesektől szeniorokig. A csoport legjobbjai 
budapesti bálok rendszeres nyitótáncosai. 
Szenior Örömtánc (heti egy alkalommal): Mozgás, öröm és agytorna idősebbeknek. A kevés 
lépéskombinációból álló koreográfiákban nincsenek hirtelen mozdulatok vagy ugrások. Az 
együttlét, az ismert kellemes dalamok jó közérzetet biztosítanak. 
Aiki-ken (heti egy alkalommal): Hagyományos japán kardvívás felnőtt férfiaknak. 
60+ Pilates torna (heti egy alkalom 2 csoporttal): Nagy meglepetés volt 2015-ös indulásakor a 
torna iránti hatalmas igény. Ma már két haladó csoport gyakorol heti rendszerességgel. 
60+ Kondi torna (heti egy alkalommal): A pandémia óta hosszasan volt távol a korábban nagy 
népszerűségnek örvendő tanfolyam házunkból, amely online folytatódott. Azonban maguk a 
résztvevők kérték a jelenléti visszatérés lehetőségét.  
Hatha jóga tanfolyam: A 2021-ben induló kis jógacsoport a ház életének szerves részévé vált. 
A hölgyek megértették, miben más egy közösségi ház egy edzőteremnél, s tornáik mellett 
egyre több más rendezvényhez is csatlakozni igyekeztek. 
 
Művészeti csoportok: 
Az AKH Opera- és Dalstúdió (próba havi két alkalommal) előadásai népszerűek, nemcsak az 
albertfalvaiak körében. Rendszeresen hívnak maguk mellé vendégművészeket, s szerepelnek 
kerületi eseményeken. A társulat kéthetente tart próbákat Hegedűs Valér korrepetitor 
segítségével. A társulat vezetését Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese 
vállalta.  
A Gesualdo Kamarakórus (próba heti két alkalommal) rendszeres résztvevője 
kórusversenyeknek, templomi miséknek, koncerteknek, illetve rádióműsoroknak. Uzsaly 
Bence karnagy inspirálására idén egy kamarazenekarral, majd Andresz Kati színművésszel 
közös koncertet is adtak a házban.  
A 60+ Újbuda Ezüstkar (próba heti egy alkalommal) kerületi idősekből álló amatőr kórus Békés 
Gyöngyi énektanárnő vezetésével. Létszámuk indulásuk óta megtöbbszöröződött. 
Kóruspróbák után felzárkóztató szolfézsórát tartanak, akár online módon is. Nyüzsgő, közös 
programokat szervező korosztályi csoportunk. 
A Szavak Varázsa Alkotókör (összejövetel havi egy alkalommal) tematikájának fő vonala az 
irodalom „titkainak” a kutatása interaktív módon. Tagjai közül néhányan különböző szépírói 
versenyeken helyezéseket értek el idén is. 
A 60+ Fotókör (képzés heti egy alkalommal) tagjai rendszeres kiállítói a kerületnek. Két 
csoportban „Digitális fotózási ismeretek” címmel gyakorlati foglalkozást tartanak amatőr 
fotósoknak. Kiváló résztvevői egyéni és csoportos kiállításainknak. 
A Sziluett Tánc Stúdió (4 korosztály számára heti 2 alkalommal): A Törpik és a valamivel nagyobb 
kisiskolás Csicsergők után az Imperial csoport nagylányai sokat gyakorolnak, illetve tanáruk 
örömére közülük többen önálló, versenyképes koreográfiákat is összeraknak már maguknak.  
Heti egy alkalommal a korábban a lányok óráira besettenkedő anyukák is lehetőséget kapnak 
saját jazz balett-aerobic órákra. 
Klasszikus balett óvodásoknak (próba heti egy alkalommal): A COVID-helyzetben az albertfalvi 
óvodákból hozzánk költözött balett órákon nagyjából húsz kislány tanulta az alaplépéseket. Az 
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Albertfalvi Mustrán köszöntek el kis bemutatóval a háztól, ugyanis ősztől visszatérhettek az 
óvodába. 
 
Tárgyalkotó népművészeti csoport 
AKH Kézimunka Kör (heti egy alkalommal): tagjai egymástól tanulnak igen szép eredménnyel 
különböző technikákat, emellett jó hangulatú közösségi életet élnek, tájegységekre utaznak 
tanulni és művelődni. Évente egy hangulatos kiállítással szerepelnek a házban. 
 
Klubok 
Az Újbudai Dekameron Könyvklub 2022-ben alakult, ez a legújabb és nagyon aktív csoportja a 
háznak. Hónapról hónapra kiválasztanak és fb-oldalukon megszavaztatnak egy irodalmi 
alkotást a tagok. A kiválasztott művet mindenki elolvassa, majd a klub keretén belül átbeszélik 
– olykor az író jelenlétében – az alkotást. 2023-tól hasonló feltételekkel filmklub létrehozását 
tervezik. 
Az Albertfalvi Keresztény Társaskör az albertfalvi keresztény családokat fogja össze, a 
kereszténység szellemének megfelelő érdekképviseleti, oktatási, kulturális, sport, szociális és 
karitász tevékenységeket végez, szervez és támogat, elnöksége néhány havonta tart 
megbeszéléseket a házban. Együttműködnek az Albertfalvi Lokálpatrióták Egyesületével, az 
Albertfalvi Helytörténeti Gyűjteménnyel és a közösségi házzal ősszel egy helytörténeti 
előadássorozat elindításában és népszerűsítésében. 
A Brush up Your English! – Angol Társalgási Klub nagy szeretettel várja hetente mindazokat, 
akik nem akarják elfelejteni angol nyelvismeretüket, és vidám, kötetlen beszélgetésekre és 
kellemes társaságra vágynak. 
Az Eszperantó Klub a nyelvtanfolyamokból nőtte ki magát, ahol az eszperantó-mozgalom 
vezető nemzetközi személyiségeivel találkozhatnak, illetve előadásokat hallgathatnak meg a 
tagok. 
A Keresztrejtvényfejtők Klubja korosztályi megkötés nélkül vár mindenkit havi egy alkalommal. 
Több országos szintű rejtvényfejtő versenyen indulnak, és minden alkalommal helyezést érnek 
el tagjaik. Minden alkalommal életvezetési – egyfajta egymást „coacholó” – tevékenységet is 
folytatnak.  
Az Albertfalvi Társasjáték Klub 2019-ben indult két helyi fiatal házaspár kezdeményezésére. 
Korosztályilag a csapat vegyes: iskolástól nyugdíjasig. Vidékről is látogatják a társasok 
szerelmesei, mert itt minden hónapban találkozhatnak újabb kihívássokkal. 
Az Etele Helytörténeti Kör 2016-ban alakult helytörténeti klubként. Nem véletlenül kapta a 
kerületi helytörténeti gyűjtemény alapjait megteremtő, hajdani civil szervezet nevét, hiszen cél 
volt egy állandó társasággal működő, a tagok aktivitására épülő közösség megteremtése.  
A Szeretet Fénye Alapítvány a környékbeliek testi-lelki egészségápolására fektet hangsúlyt. 
 
Nyugdíjas klub 
Az Életet az Éveknek Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub tagjai heti rendszerességgel tartják 
összejöveteleiket. Egészséges életmóddal foglalkoznak, társas élettel, eszmecserével töltik 
idejüket, de múzeumlátogatásokat, sétákat és kötelező gyaloglóprogramot is szerveznek. 
 

 Rendezvények 
 
Január 
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- Újbudai Dekameron Könyvklub – alakuló összejövetel célkitűzéssel, a tagok 
ismerkedésével, az első olvasmány megjelölésével 

- Magyar Kultúra Napja: Öt Karinthy és én – Karinthy Vera és Bornai Tibor zenés-irodalmi 
estje a Karinthyak szellemében. Vidám est, másfél órányi bóklászás a magyar irodalom 
eme csodás ligetében. 

- Etele Helytörténeti Kör: Legyen Ön is helytörténész! – kerekasztal beszélgetés az Etele 
Helytörténeti Kör 2022-es terveiről, programjairól, amelyekbe az érdeklődők is 
bekapcsolódhatnak 

 
Február 

- Göncz Árpád 100: Irodalmi kávéház – beszélgetés Göncz Árpád születésének 100. 
évfordulója alkalmából irodalomtörténészekkel, Tolkien-kutatóval és a család részéről 
Göncz Kingával 

- Újbudai Dekameron Könyvklub – Hamvas Béla: A bor filozófiája 
- „Csak a szépre emlékezem…” – az AKH Opera- és Dalstúdió farsangi koncertje 
- Etele Helytörténeti Kör – Újbudai Települési Értéktár: Mit gyűjt egy települési értéktár? 

Melyek az újbudai értékek? Mit tudhatunk róluk? 
 
Március 

- A bátor nyulacska – a Fabula Bábszínház előadása a kurtafarkú félénk kisnyusziról (A 
pandémia óta először volt abszolút teltházas előadásunk!) 

- 60+ Nőnapi köszöntő 
- Algéria képekben – Algériát bemutató fotókiállítás megnyitója az algériai nagykövettel 

és a Magyar-Algériai Baráti Társasággal 
- Bach Mindenkinek Fesztivál: Társas Bach-muzsika Albertfalván – közreműködők a 

Scientists’ Ensemble tagjai és a Weiner Leó Zeneművészeti Szakiskola növendékei 
- Újbudai Dekameron Könyvklub – Szabó Magda: Az őz 
- „Zöld erdőben, sík mezőben…” – az AKH Opera- és Dalstúdió tavaszköszöntő koncertje 
- Szövés képzés – az AKH Kézimunka Kör által szervezett tanfolyam 
- Etele Helytörténeti Kör – az Albertfalvi Tisztviselőtelep 

 
Április 

- Összejövetel Zicherman Sándor festőművészre emlékezve 
- Vers mindenki.net – online versmondó verseny általános és középiskolai tanulók 

számára 
- Magyar Költészet Napja: Versek közt bóklászva – hagyományos közös versfelolvasás a 

legkedvesebbekből válogatva 
- Újbudai Dekameron Könyvklub – Aldous Huxley: Szép új világ 
- Etele Helytörténeti Kör – Albertfalvi értékek: az első magyar repülőgépgyár 

szerelőcsarnoka, a Laboranovits-féle fogadalmi kereszt, a Mahunka házaspár szobra 
- Mandalafestés – a Zahara Art szervezésében 
- „Rózsalevél, felkap a szél…” – az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje az Anyák napja 

tiszteletére 
 
Május 

- Törökülésben – a Portéka Színpad előadása két részből állt: dalos játékokból Fatimával 
és Ibrahimmal, valamint a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese előadásából 
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- Újbudai Dekameron Könyvklub – Dragomán György: Máglya 
- Doktor Fauszt és Mister Liszt – Oravecz György zongoraművész koncertje Liszt h-moll 

szonátájával és örökzöld dallamokkal 
- Pünkösdi királyválasztás – az albertfalvai óvodák kétszáz gyermekével a Pünkösd 

hagyományainak felelevenítése táncházzal, kézműveskedéssel 
- Etele Helytörténeti Kör – az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény, Beleznay 

Andor öröksége 
 

Június 
- Júniusi Zenei Esték – Zenés időutazás az Á la Quartettel 
- ALBERTFLVI MUSTRA – egész napos szabadtéri, családi rendezvény 

Délelőtt az albertfalvi iskolák és a közösségi ház gyermekcsoportjai mutatkoztak be, a 
Holdfű Színház és az Újbudai Babszem Táncegyüttes is fellépett; délután a Fehér Fábió 
Trió, az AKH Opera- és Dalstúdió, az Újbuda Ezüstkar, a Simorág TánCirkusz játszóháza 
és a vendég Újbuda Horvát Önkormányzata műsorai következtek. Táncbemutatók és a 
Petőfi Musical Stúdió előadása után a Cats Trió zenéjére táncolhatott a közönség. 

- Albertfalvi Helytörténeti Kalandtúra – csapatmunkában Albertfalva múltjáról sok 
hasznos információ szerezhettek a résztvevők 

- Júniusi Zenei Esték – Komolyzenével komolyan, könnyedén és szórakoztatva; 
operaslágerek Mozarttól Pucciniig Sánta Jolán operaénekesnő tanítványaitól 

- Újbudai Dekameron Könyvklub – Gabriel García Márquez: Egy előre bejelentett 
gyilkosság krónikája 

- Júniusi Zenei Esték – Nyári este, a Gesualdo Kamarakórus és a Cser Miklós 
Kamarazenekar közös koncertje Uzsaly Bence karnagy vezényletével 

 
Szeptember 

- Garázsvásár Mikrofesztivál Albertfalván 
- Bornemissza Zöld Piknik (a közösségi ház mentorálásával) 
- Népek meséi – Molnár Ildikó színész interaktív előadása négy nép meséje nyomán közös 

részvétellel 
- Újbudai Dekameron Könyvklub – Barnás Ferenc: Másik halál című művét a szerző 

jelenlétében tárgyalták meg a könyvklub tagjai 
- Kóruspróba egy karnagy szemével – a „Kultúrházak éjjel-nappal” keretében a Gesualdo 

Kamarakórus nyitott próbáján vehettek részt mindazok, akiket érdekel egy próba 
menete, és szívesen csatlakoznának is a kórushoz 

- Etele Helytörténeti Kör – Barokk lőportár 
 
Október 

- „Itt van az ősz, itt van újra…” – az AKH Opera- és Dalstúdió őszköszöntő koncertje az 
Idősek Világnapja alkalmából Újbuda Önkormányzatának támogatásával valósult meg, 
sztárvendégünk Gyurkovics Zsuzsa Jászai Mari-díjas színművész volt 

- Koszorúzás a Mahunka házaspár szobránál az albertfalvi civil közösségekkel 
- Albertfalva ostroma és megszállása 1844-45 – dr. Mihályi Balázs térképész, 

ostromkutató előadása (Az Albertfalvi Lokálpatrióták Egyesületének 
kezdeményezésére induló előadássorozatból a későbbiekben kiadványt szeretnének az 
érdeklődőknek megjelentetni.) 
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- Remekművek összhangban – Oravecz György zongoraművész és Dúlfalvy Éva 
hegedűművész koncertjének alapját César Franck A-dúr hegedűszonátája adta 

- Újbudai Dekameron Könyvklub – Bereményi Géza: Magyar Copperfield 
- III. Diwali Sakk Kupa – országos gyermek sakkverseny 4 korosztály számára indiai 

hangulatban a Magyar Sakkszövetség, az Indiai Nagykövetség és az Amrita Sher Gil 
Indiai Kulturális Központ támogatásával 

- Etele Helytörténeti Kör – a Gazdagréti-lakótelep értékei 
- „Szabadság, szerelem!” – az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje a magyar nép 

forradalmaira emlékezve 
 
November 

ALBERTFALVI NAPOK: 
o Széllel szembe – poénok és poémák – Jordán Tamás önálló estje harmadszori 

nekifutásra végre megvalósult házunkban (2020-ban zárnunk kellett épp az előadás 
előtt a COVID 

o  miatt, tavaly pedig a művész úr kapta el a betegséget az előadás tervezett időpontja 
előtt) 

o Az aranyecset – családi mesejáték a Zichy Szín-Műhely előadásában nemes Nagy Ágnes 
költeménye nyomán 

o Az albertfalvi középkori udvarház – Terei György régész előadása 
o A szerelem tüze fényesebb, ha pénzzel tápláljuk – az Orosz Stúdiószínház előadása A. 

N. Osztrovszkij orosz dramaturg két művének jeleneteiből 
o Őszi levelek – a Gesualdo Kamarakórus és Andresz Kati színművész közös estje az ősz 

különböző színeire és hangulataira felfűzve 
 

- Újbudai Dekameron Könyvklub – Tóth Krisztina: Akvárium 
- dzsEssZ csak a kezdet! – Tóth Tamás Vitold, az idei Újbudai Junior Ki mit tud? 

győztesének 18. születésnapi koncertje 
- Barock – barokk és romantika találkozása a Vocalise énekegyüttes – három kiváló 

szoprán – előadásában 
- Etele Helytörténeti Kör – a Gellérthegyi Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom 

 
December 

- Asztalosok, technikusok, mérnökök Albertfalván – dr. Tóth Sándor faipari mérnök, c. 
egyetemi tanár előadása 

- Decemberi csillagok – a Portéka Színpad előadása egy-egy adventi gyertya 
meggyújtásával felidézte a legszebb decemberi ünnepeket 

- „Fény vagy te is, lobogj hát…” – Fénygyújtogató zenés-irodalmi est a Gaudete 
Vonósnégyes és Ludmány Anna közreműködésével 

- „Harang csendül, ének zendül…” – az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje a 
karácsonyvárás jegyében 

- 60+ Idősek karácsonya 
- Albertfalvi közösségek karácsonya – a közösségi házban működő tanfolyamok, 

önszerveződő közösségek és civil szervezetek karácsonyi összejövetele a ház művészeti 
csoportjainak fellépésével, forralt borral és évértékeléssel 

- Újbudai Dekameron Könyvklub – Erich Kastner: Három ember a hóban 
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 Táborok 
 
2022 nyarán a következő táborok valósultak meg házunkban: 
 
Klasszikus hangszeres tábor (2022. június 20-24.) 
Napközis tábor 7-18 éves fiataloknak a zene bűvöletében, közös koncertre gyakorolva. 
 
Törpetanoda tábor – MeseVarázsKuckó (2022. július 4-8.) 
Napközis tábor 8-10 éveseknek a mesevilág történeteire felfűzve: drámapedagógiai 
foglalkozások, bőrművesség, gyógynövények, szappankészítés, agyagmegmunkálás, szövés, 
fonás, fémdomborítás és angol nyelvtanulás. 
 
Bóbita balett – Down-szindrómás gyerekek táncterápiás tábora (2022. július 11-15.) 
Napközis tábor 5-15 éves fiataloknak speciális terápiás módszert követve. 
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Rendszeresen helyet adunk családi és céges rendezvények, lakógyűlések, állásinterjúztatások, 
filmforgatások, fotózások, külsős művészeti bemutatók és koncertek (Köszönjük, 
Magyarország!, NKA-s pályázatok), aprócikk vásárok részére. 
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2.2 Gazdagréti Közösségi Ház 
 

2.2.1 Szakmai összefoglaló 
 
A 2022-es év ismét új kihívások és nehézségek elé állította a kulturális ágazatot az energetikai 
válsággal, amit az év első felében még nem éreztünk viszont a második félévet teljes 
egészében átalakította. Elmondható, hogy a Gazdagréti Közösségi Házban a COVID-járvány 
után szinte teljesen visszaállt a megszokott élet. A tanfolyamaink nagyobb létszámmal 
működtek idén, mint a pandémiát megelőző időszakban és ezt sikerként könyvelhetjük el. Az 
eseti rendezvényeink látogatottsága viszont megváltozott, hiszen az idősebb korosztálynak 
szóló programokra kisebb volt az érdeklődés, mint pár éve. Azonban a gyermekeknek, a 
fiataloknak és a felnőtteknek szóló programjaink több látogatót vonzottak, mint azt eddig 
megszokhattuk. 
 
Az év első felében minden hagyományosnak mondható programunk megvalósult. Sikerrel 
zajlott le a Gazdagréti Gyermeknap, a Gazdagréti Szentivánéj és a nyár esték kedvenc 
programsorozatai az Amfiteátrumi-esték és -mesék is. Sajnos a GKH előtti komposztáló 
tavasszal megszűnt, viszont a helyén egy grillteraszt alakítottunk ki az itt élők legnagyobb 
örömére, mely közös családi programok helyszínévé vált. 
 
Az év második felére már érezhető volt, hogy a hihetetlen infláció miatt az emberek elkezdtek 
spórolni, és ez elsősorban a kultúrát érinti. Olyan – többéves hagyománnyal rendelkező – 
programjainkra jöttek nagyon kevesen, amelyek minden évben teltházzal működtek. Újra 
kellett értelmeznünk, mi az, amit nyújtani tudunk az itt élőknek úgy, hogy közben igyekszünk 
pénztárcakímélő megoldásokat bevezetni, de a saját gazdasági helyzetünket is szem előtt 
tartjuk. Ezért a GKH ősz végétől új programstruktúrát és finanszírozást alakított ki, amelyben 
a rendezvények propagandájában és a látogatottság növelésében a programokon 
közreműködő előadók is érdekeltté válnak. 
 
A GKH az idei évben a sok személyi változás miatt kevésbé figyelt az online tér adta 
kommunikációs lehetőségekre, hiszen nem ez volt a prioritás. (Erre a jövőben sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk.) 
 
 
2.2.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztések 
 
Az idei évben a GAMESZ segítségével több beruházás is megvalósult. A nyár folyamán teljes 
átalakításon és felújításon esett át a két mosdóhelyiség. A tetőnk 1/3-a hő- és vízszigetelést 
kapott. Lecseréltük az előtérben lévő álmennyezeti lapokat és ezek új festést is kaptak. Az 
ereszcsatornák lefolyó-részeit is renováltuk. A GAMESZ-szel való együttműködésünk első éve 
zökkenőmentesnek nevezhető és kifejezetten hatékonynak bizonyult. 
 
2022-ben az érdekeltségnövelő pályázat terhére több új eszközzel gazdagodott a GKH, 
amelyekkel hatékonyabbá teszik a szakmai munkát, illetve segítik a programok könnyebb 
megvalósíthatóságát. Az alábbi eszközöket szereztük be: kordonoszlopok, takarítógép, létra, 
ugrálóvárak, szerszámkészlet, locsolócső, flipchart tábla, iratmegsemmisítő. Az 
érdekeltségnövelő pályázat terhére 6 új hűtő-fűtő klímaberendezés került beépítésre a GKH 
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termeibe (nagyterem 4 db, kisterem 1 db, galériaterem 1 db), amellyel nagy részben ki tudjuk 
váltani az intézmény távfűtési költségeit. 
 
Az intézményben a két szakmai munkatárs mellett egy gondnok-technikus és egy teremőr 
dolgozott az év során. Munkájukat a kerületi közösségi házak műszaki vezetője, közművelődési 
vezetője és kommunikációs tanácsadója segítette. Időközben azonban két személyi változás is 
történt. Márciusban kulturális szervezőnk a központunkba került és helyére egy határozott 
munkaidőben foglalkoztatott kulturális szervező érkezett. Tavasszal elbúcsúztunk a gondnok-
technikusunktól, amely státusz helyett egy 4 órás részmunkaidős kolléga kezdte meg a 
munkát, azonban december 31-gyel ő is távozik cégünktől. A GKH állománya így jelenleg nem 
teljes. 
 
 

2.2.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
A 2022-es évben meglévő kapcsolataink a lakótelepi intézményekkel (iskolák, óvodák, 
nyugdíjas klub) és a két templommal tovább erősödtek és az intézmények közötti 
együttműködés példaértékű. Sikerült új kapcsolatokat is teremteni helyi vállalkozókkal, akik 
igyekeznek hozzájárulni közösségi eseményeink sikereihez. 
 
 
2.2.4 Kulturális és közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Az állandó klubjaink alkalmi ismeretterjesztő rendezvényei mellett az idén a GKH több 
workshopnak is helyet tudott adni, melyeket jövőre is folytatni kívánunk.  
 
Az óvodai beiratkozás tudnivalóit is a szülők a GKH-oldalán ismerhették meg az 
Óvodavezetővel történt élő bejelentkezés alkalmával. 
 

 Kiállítás 
 
Az idei év bővelkedett kiállításokban: 
január  –  Szárnypróbálgatások (fotó) 
február  –  Göncz Árpád és világsztárok (fotó) 
február  –  Madárpók- és rovarkiállítás 
március  –  Útközben (festmény) 
április  –  Itt a tavasz (fotó) 
május  –  Csillagfényből Napfénnyé (grafika) 
október  –  Sarjadó virtus (festmény) 
október  –  Vesszőfonó kiállítás 
november  –  Junior ki mit tud? (csoportos alkotóművészet) 
november  –  Pók-kiállítás 
december  –  Úton-útszélen (csoportos fotó) 
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 Közösségi szolgáltatás 
 
Az előtérben található egy közösségi könyvespolc, ahonnan elvihetnek és ahová hozhatnak is 
könyveket a látogatóink (könyvcsere program).  
A fogadótérben játszósarkot biztosítunk a legkisebbeknek. Ezen a területen asztalok, székek, 
fejlesztő játékok, szőnyeg, könyvek és rajzeszközök találhatók.  
Továbbra is sikeresen működik a használt sütőolaj- és használt elemgyűjtés, valamint a 
kupakgyűjtő szív is maradéktalanul betölti funkcióját. 
 
A GKH klubkártya-tulajdonosok száma minden nehézség ellenére tovább nőtt.  
A megszokott információs portáljainkon (a közösségi ház külső hirdetőfala, megállítótáblák, 
plakátok, szórólapok) kívül a házban nagyméretű monitoron folyamatosan tájékoztatjuk a 
látogatókat a programjainkról. A közösségi ház programjairól nagy méretű felületen is hírt 
adunk 2022 novemberétől a Törökugrató utca 1. ház tűzfalán található molinóinkkal. 
Az online felületeinken (Facebook, Instagram, YouTube, honlap) és hírlevélben is rendszeresen 
közzétettük az aktuális tudnivalókat, eseményeket, híreket. 
Megosztottunk közérdekű híreket és programjainkról tájékoztató információkat a kerületi 
Újbuda újságban is.  
 

 Művelődő közösségek 
 
A művelődő közösségeink, a COVID-járvány után ismét bővülni tudtak, mind a programok és 
események darabszámát, mind pedig azok létszámát tekintve.  
 
Közösségeink:  
Gazdagréti „Őszikék” Nyugdíjas Kártya Klub – hetente kétszer 
Társalgási Angol Nyelvklub – hetente egyszer  
Sakk Klub – hetente kétszer 
Bridzs Klub – hetente egyszer 
Új Bridzs klub – hetente egyszer 
KCKH Bridzs klub – hetente egyszer 
Scrabble klub – hetente egyszer 
Vesszőfonó klub – hetente egyszer 
Világjárók Klubja - havonta egyszer 
Mozigépész Filmklub – 2 hetente egyszer 
Logikai és szellemi játékklub – hetente egyszer 
Otthon segítünk klub – havonta egyszer 
 
Tanfolyamok:  
Aikido – heti 2 alkalommal  
Kenpo – heti 1 alkalommal  
Gerinc Torna – heti 2 alkalommal 
Angol nyelvtanfolyam – heti 1 alkalommal 3 csoportban  
Zumba 60+ - heti 2 alkalommal 1 foglalkozás keretében 
Pilates 60+ – heti 1 alkalommal 1 foglalkozás keretében  
Piloxing – heti 1 alkalommal  
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Zsírégető torna – heti 1 alkalommal   
Fitt body – heti 1 alkalommal 
Ringató – heti 1 alkalommal, 2 foglalkozás keretében 
Kerekítő Bábos Torna – heti 1 alkalommal 
Mese maci – heti 1 alkalommal  
Mamin baba – heti 1 alkalommal 
Menő Manó torna – heti 1 alkalommal 
Drámapedagógia – 2 hetente 1 alkalommal 2 csoportban 
Hangszervarázs Zenetanoda – heti 1 alkalommal 5 tudásszinten, 5 csoportban  
Rock And Magic SE – heti 2 alkalommal 4 csoportban  
Klasszikus Balettiskola – heti 1 alkalommal 2 csoportban  
Sunshine tánciskola – heti 2 alkalommal 2 csoportban 
Pod It – heti 1 alkalommal 3 csoportban 
Pod It Sakkpalota – heti 1 alkalommal 3 csoportban 
 

 Rendezvény 
 
Január  
Algéria-nap – országismereti bemutató (zene, tánc, fotókiállítás, ételkóstolás) 
KultúrKavalkád (Magyar Kultúra Napja) 
 
Február  
Farsangi Mini Karnevál  
 
Március  
60+ Nőnapi köszöntő 
Terráriumos kisállat bemutató 
Hangszervarázs – bemutatóelőadás 
Bach mindenkinek – hangverseny 
Útközben – Csepeli Pálma festmény kiállítása 
 
Április 
Húsvéti Tojásvadászat 
Föld napi virágültetés 
Szülői értekezlet az óvodai beiratkozásról (online program) 
Éljenek a nyuszik – meseelőadás 
Költészet napja – zenés-irodalmi est 
Híres magyar filmslágerek – operettelőadás 
Lilla és tündérbogyó – zenés meseelőadás 
 
Május  
Mézes majális 
Állatok nyelvén tudó juhász – meseelőadás 
Streetball kupa – Gazdagrét, Őrmező, Bikás park 
Gyereknapi Olimpia 
Jótékonysági könyvárusítás a Macskaárvaház Alapítvány javára 
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Június  
Indiai táncbemutató-est 
Gazdagréti Szentivánéj (koncertekkel, gyerekprogramokkal, közös szalonnasütéssel, az 
érvényben lévő korlátozások – távolságtartás és maszkhasználat – betartásával)  
Amfiteátrumi mese 
 
Július 
Amfiteátrumi esték 
Amfiteátrumi mese 
 
Augusztus 
Amfiteátrumi esték 
Amfiteátrumi mese 
 
Szeptember  
Magic garázsvásár 
Női titok – előadás a nők problémáiról 
 
Október  
Felkai Jam koncert 
Göncz Árpád élete – könyvbemutató 
Öt Karinthy és én – zenés-irodalmi előadás 
Junior Ki Mit Tud? 
Csokit vagy csalunk – Halloween napi játék gyerekeknek 
Mazsola – meseelőadás 
 
November  
Vuk – meseelőadás 
Junior ki mit tud? – díjátadó ünnepség 
Eleven Art Fair – design-vásár 
Adventi készülődés – kézműves foglalkozás   
 
December 
Frakk – meseelőadás 
Diák sakkbajnokság – döntő 
Oravecz György zongoraművész hangversenye 
60+ Idősek karácsonya 
Hangszervarázs Zenetanoda – karácsonyi előadás 
Balett iskola – karácsonyi előadás 
 

 Tábor 
 
2022-ben a Gazdagréti Közösségi Ház hat tábornak adott helyszínt a nyári hónapokban:  
június – Rock and Magic SE tábor 1 x 1 hét 
július – Rock and Magic SE tábor 1 x 1 hét 
július – GKH aktív tábor 1 x 1 hét 
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július – Zeneovi tábor 1 x 1 hét 
augusztus – Rock and Magic SE tábor 1 x 1 hét 
augusztus – Mesemaci tábor 1 x 1 hét 
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Az intézmény a szabad kapacitásait kihasználva biztosít lehetőséget külső szervezésű 
tanfolyamoknak, társasházi közgyűléseknek, állásinterjúknak, koncerteknek. Segít a 
szervezésben és helyszínt biztosít megegyezés szerint családi rendezvényeknek, 
magánrendezvényeknek, születésnapoknak. 
 
Ebben az évben a komposztáló helyén kialakítottunk egy közösségi grillsütő helyet, amelyet az 
itt élők tudnak igénybe venni. 
 
Az idei évtől irodai szolgáltatásokat is biztosítunk a lakosságnak – többek között: nyomtatás, 
fénymásolás, laminálás. Ezen túl lehetőség van eszközeink bérlésére is. 
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2.3 Kaptár Ifjúsági Klub 
 
2.3.1 Szakmai összefoglaló 
 
A tavalyi évtől teljesen eltérően kezdtük meg a működésünket. Sajnos a COVID-járvány miatti 
bezárások a Kaptárra is nagyon rossz hatással voltak és a hozzánk járó fiatalok nagy része 
elmaradt. Így az idei év célja az volt, hogy egy biztonságos és szerethető helyet alakítsunk ki, 
ahová a szülők nyugodtan elengedik gyermekeiket, a fiatalok pedig a legjobb helynek tekintik, 
olyan közösségi térnek, ahol a szabadidejüket tölteni szeretnék. 
Ehhez azonban pár dolgot meg kellett változtatnunk. Elsősorban olyan kollégákra volt 
szükségünk, akik életkoruk okán maguk is közel állnak a tinédzserekhez, ezért két (még 
egyetemista) fiatallal kezdtük meg a munkát, akik a pedagógiai pályát választották maguknak. 
Ez a döntésünk a legjobbnak bizonyult, hiszen Noémi és Dominik remekül megtalálta a közös 
hangot az ifjúsággal és tökéletesen kiegészítik egymást. 
A másik fontos változtatásunk a kommunikáció volt. Rá kellett jönnünk, hogy egészen más 
információkra vágynak a szülők és másra a fiatalok. Emiatt elindult egy kettős kommunikáció. 
A Facebookon elsősorban a szülőknek szóló tájékoztatási anyagokat osztunk meg, míg az 
Instagramra és a TikTokra a fiatalokat érdeklő tartalmakat töltünk fel. 
 
Meg kellett azt is értenünk, hogy egy szülő számára két dolog elengedhetetlen, ha azt 
szeretnénk, hogy nyugodt szívvel engedje el a gyermekét hozzánk: 

1. Ismernie kell a helyet, tehát be kell engednünk a szülőket is az intézmény életébe. Ezért 
létrehoztuk a Nyitott Kaptár sorozatot, amely péntekenként lehetőséget biztosít a 
szülőknek arra, hogy együtt játszanak a gyerekekkel intézményünkben. 

2. A tanulás az első! Egy gyereknek mindig el kell készítenie a leckéjét, különben az 
iskolában romlanak a jegyei. Emiatt minden délután van közös leckeírás és a 
dolgozatoknál segítjük a gyerekeket a felkészülésben is. 

 
Az állandó és az eseti programok tekintetében is jelentős változtatásokra volt szükség. Hiszen 
csak akkor működőképes egy fiatal közösség, ha önmaguk határozhatják meg, mit szeretnének 
és mit nem. Ennek szellemében pontosan minden hónap elején egy kis gyűlést szervezünk, 
ahol közösen tervezzük meg a havi programokat: milyen helyszínekre látogassunk el, és milyen 
programokat csináljunk. Persze a fiatalok az iránymutatást megkapják az ifjúságszervezőktől, 
de az ötletektől a megvalósításig mindenben aktív résztvevővé válnak. 
 
Ebben az évben nyitottunk a lakosság felé is, akik családi, baráti rendezvények helyszíneként 
vehetik igénybe a Kaptárt, s annak szolgáltatásait. 
 
Úgy érezzük, hogy az idei évre kitűzött céljainkat sikeresen elértük és jövőre már ennél 
komplexebb programkínálattal és szolgáltatási ajánlattal tudunk készülni. 
 
 
2.3.2 Tárgyi és személyi feltételek, megvalósult fejlesztések 
 
Több személyi változás is történt ebben az évben. Januárban elbúcsúztunk addigi 
ifjúságszervezőinktől, s február elejével új alapokra helyeztük működésünket, amely a 
személyi állományt is érintette. Az ifjúsági tér két 4 órás ifjúságszervezővel, egy 2 órás 
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takarítóval és egy 4 órás projektmenedzserrel működik azóta. A működésünk ebben a 
felállásban szakmailag tökéletes, csak a takarítás terén lenne szükségünk 4 órás kollégára a 2 
órás helyett. 
 
A Kaptár iskolaidőszakban 16-20 óra között, míg nyári szünetben 14-20 óra közötti 
nyitvatartással várja az ifjúságot. 
Az érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően kültéri műanyag sörpadgarnitúrákat 
szereztünk be és a terasz esti világítását is sikerült megoldanunk napelemes reflektorokkal. 
 
 
2.3.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Az 2022-es esztendőben a legszűkebb környezetünkben lévő kapcsolatokra és 
együttműködések kialakítására fókuszáltunk. Sikerrel indítottunk a helyi üzletekkel/boltokkal 
közös programot, melyet a jövőben is igyekszünk folytatni. Idén sikerrel lezárult az ARIADNE 
Kulturális Alapítvánnyal 2021-ben indított projekt (egyenlő esélyek, nemzedékek közti 
párbeszéd, fenntartható társadalmi környezet), mely hosszútávú együttműködést ígér 
számunkra. A jövő évet ilyen szempontból a kapcsolatok bővítésével szeretnénk folytatni. 
 
 
2.3.4 Közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 

 
Az idei évben elsősorban nem a külsős foglalkozásvezetőkre hagyatkoztunk, hanem 
igyekeztünk mi magunk olyan programokat kínálni az ifjúság részére, amibe bevonhatóak, 
illetve amit ők maguk találnak ki, így könnyen bevonódnak és a sajátjuknak éreznek. 
Heti rendszerességgel tartottunk kézműves és képzőművészeti foglalkozásokat, amik a mai 
trendeknek és érdeklődési köröknek megfelelően voltak tálalva, így egy-egy alkalomra a 
megszokottnál is több fiatal érkezett. 
Filmklubjaink alkalmával nem kifejezetten slágerfilmeket néztük, hanem egy-egy témát, 
népszokást ismertünk meg filmeken keresztül. Esetenként meghívott filmes szakemberek 
hozták közelebb a szakmát és annak technikáit az ifjúsághoz. 
Elindítottuk gasztroklubunkat, ahol különböző ételeket tanulunk meg elkészíteni együtt, 
melyet közösen el is fogyasztunk, így a főzés a közös étkezés élményével társul. Az ételek 
készítése közben beszélgetés zajlik arról, hogy honnan származik, mely népek hogyan készítik, 
amit főzünk, ezzel is új ismereteket adva a gyerekeknek. 
2022-ben drámapedagógiai foglalkozásokat is indítottunk. Ennek célja, hogy a gyerekek 
önmagukat jobban megismerhessék és megértsék, különböző élethelyzeteket felismerjenek 
és tudjanak rájuk jól reagálni. Igyekszünk feldolgozni velük az otthoni és iskolai nehéz 
szituációkat ezzel könnyítve a társas kapcsolataikat. 
Fotótanfolyamot indítottunk kifejezetten mobiltelefonokra optimalizálva. A workshopok alatt 
megtanulhattuk, milyen trükkökkel lehet egy egyszerű mobillal is csúcsminőségű képet 
készíteni. 
Varróklubot indítottunk, amelynek a célja, hogy meglássák a kézimunkában az örömöt 
egyszerű tárgyak elkészítésén keresztül, mint plüss kulcstartó, mézeskalács emberke stb. 
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 Kiállítás 

 
Az idei évben több saját kiállítást is tartottunk. 
Fotókiállítás: a mobilfotós workshopok alkalmával készült képekből kiállítást rendeztünk a 
Kaptár Fesztivál keretein belül, melyhez az ARIADNE Alapítványtól kaptunk támogatást. 
Kaptár Képzőművészet: Festmény- és grafikakiállításunk nagy sikert aratott, hiszen a 
megszokottól eltérően egyedileg alkottuk újra neves festőművészek alkotásait. 
Kiállítást nemcsak a Kaptárban csodálhattunk meg, hanem külsős programok keretében a 
Gazdagréti Közösségi Ház Rét galériájában állítottuk ki a Junior Ki Mit Tud? alkotóművészeti 
kategóriáinak képeit. 
 

 Közösségi szolgáltatás 

 
Tanítási időszakban minden hétköznap 16-20 óráig, nyáron 14-20 óráig vagyunk nyitva, s ez 
rendszeres keretet biztosított a Kaptárnak, ahol alapszolgáltatásainkat ingyenesen vehették 
igénybe a fiatalok.  
A közösségi terekben beszélgethettek, ismerkedhettek, használhatták a rendelkezésre álló 
eszközöket (csocsó, pingpong, darts, társasjátékok, Nintendo Switch, könyvek, rajzeszközök) 
és életük kisebb-nagyobb problémái kapcsán tanácsot, mentorálást kérhettek és kaphattak 
tőlünk.  
 

 Művelődő közösségek 

 
Drámapedagógia: edukatív és interaktív foglalkozások, önismereti tréningek, szituációs 
gyakorlatok, kéthetente egyszer 
 
FilmKlub: heti rendszerességgel tematikák szerint, hetente egyszer 
 
Gasztro klub: sütés - főzés művészete, hetente egyszer 
 
Kreatív foglalkozás: varróklub, alkotóművészet, képzőművészet, hetente kétszer 
 
Sport foglalkozások: foci, kosárlabda, tollaslabda, pingpong, just dance, hetente minimum 
egyszer 
 
Társasjáték klub: hetente egyszer 
 

 Rendezvény 

 
Őrmező Ünnepe: „Kaptár” standdal települtünk ki a rendezvényre. Társasjátékokkal, 
kézműves foglalkozással vártuk a hozzánk érkezőket. Részt vettünk csapatunkkal a 
főzőversenyen is. 
 
Kaptár Fesztivál: Májusban, a Kaptár teraszán rendezett ifjúsági minifesztivál keretein belül 
grillételeket készítettünk, bűvészkedtünk, koncertet hallgattunk és fotókiállítást nyitottunk 
meg 
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Csokit vagy Csalunk: Az első olyan rendezvényünk, amit a helyi boltokkal/üzletekkel közösen 
hoztunk létre a helyi gyerekek örömére. 
 
Töklámpás Faragó Workshop: Halloween kapcsán készítettünk töklámpásokat. 
 
Filmmaratonok: Az év folyamán három filmmaratont tartottunk, mindegyik egy-egy téma 
köré épült, és mivel a filmek összességében 10-12 órán keresztül tartanak, így a Kaptárban 
aludtunk. 
 
Kaptár Party: Minden hónapban egyszer zenés-táncos partit rendezünk, amelyen mindig egy-
egy jeles esemény adja a témát. Ez az egyik legnépszerűbb programunk a fiatalok körében 
 
Strand kirándulások: Nyáron hetente egyszer strandkirándulásokat szerveztünk a Velencei 
tóhoz és a Balatonhoz. 
 

 Tábor 

 
KapTábor (június 20-24.): Egyhetes nyári táborunkat kifejezetten olcsón kínáltuk a családok 
számára, hogy mindenki számára elérhető legyen. Tartalmas kirándulások, kézműves 
foglalkozások és persze Kaptár Party várták a táborozókat. 
 

 Származtatott szolgáltatások 

 
A Kaptárban ebben az évben elindultak a magánrendezvények. Tartottak nálunk 
születésnapokat, iskolai bankettet és esküvőt is. A jövőben ezen események sorát bővíteni 
szeretnénk. 
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2.4 Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár 
 
2.4.1 Szakmai összefoglaló 
 
A 2021-es pandémia után a kulturális szférában is nehezen és lassan terelődött vissza az élet 
a megszokott mederbe, illetve nem is lett ugyanolyan, mint azelőtt volt. Az emberek a hosszú 
bezártság után ugyan vágytak otthonról kimozdulni, ugyanakkor sokakba beleivódott egyfajta 
tartózkodás a közösségbe, társaságba járással kapcsolatban. Ez a kettősség a mai napig 
fellelhető, ennek a kezelési technikáján a továbbiakban is dolgoznunk kell. Az év második 
felében az energiaválság jelentett és jelent komoly kihívást az élet minden területén, így 
kulturális területen is, és nem könnyíti a helyzetet néhány jogszabályváltozás sem. A munkát 
nehezítő körülményeket azonban sikerült megfelelően kezelni, a közönségünktől 
folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk. 
 
Sikerült az előző években kialakult tevékenységstruktúránkat megtartani, sőt, a hagyományos 
és sikeres rendezvények folytatása mellett bővíteni is tudtuk a programkínálatunkat. A 
járványhelyzet már az előző évben ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen fontos a 
közönséggel való online kapcsolattartás. A virtuális térben való jelenlétünket a vészhelyzet 
elmúltával is megtartottuk, például folytattuk a havi rendszerességgel jelentkező, az éppen 
aktuális időszakhoz kapcsolódó online kézműves foglalkozásainkat. Megtartottuk a 
hagyományos, sok látogatót vonzó, népszerű rendezvényeinket, a Tavaszébresztő Családi 
Napot, a Kelenvölgyi Gyereknapot, s idén első ízben csatlakoztunk az alapvetően Kelenvölgyi 
Polgárok Köre által szervezett Hahó Kelenvölgy programsorozathoz, és pár év szünet után 
izgalmas interaktív Bábkiállítással is jelentkeztünk. Az őszi időszakban a megszokottnál is 
nagyobb, hangosabb sikert hozott a X. Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál, melyre a kezdeti borongós 
idő ellenére is minden eddiginél nagyobb létszámú közönség látogatott el, és melynek 
szervezéséről a jelenlévő díszvendégek, a közreműködők és látogatók is elismerően szóltak. 
Annak ellenére, hogy a XVI. Kelenvölgyi Művészeti Napokat az energiaválság miatt a 
tervezettnél jóval kisebb költségvetésből valósítottuk meg, az öt programból három teljes 
teltházat hozott, de a kiállítás és a színházi előadás nézőszámára sem panaszkodhatunk. 
 
Sikeresek voltak a nyári napközis táboraink. Nyolcadik alkalommal szerveztük meg az Iciri-piciri 
bábjátékos tábort, melynek tematikáját ebben az évben Petőfi Sándor művei adták. Ötödször 
rendeztük meg a Japán csodái elnevezésű táborunkat, ahol a gyerekek bepillantást nyerhettek 
a japán kultúrába, illetve maximális létszámmal zajlott a Csináljunk mozit filmes tábor. Első 
alkalommal volt a házban Színjátszó tábor, melyet a jelentkezők nagy létszáma miatt két 
turnusban tartottunk. 
 
Az augusztus végén megrendezett Nihon Go Japán Nap programjaira a nap folyamán több száz 
látogató volt kíváncsi, miként hasonló létszámot vonzott a novemberi Történelmi relikviák 
kiállítása és vására is. 
 
Folytattuk a havonta egyszer tartott az Elöltöltős fegyverbörzét és a Kelenvölgyi Rock Klubot, 
utóbbit azzal az újítással, hogy a házigazda Hestia együttes mellett minden alkalommal 
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk egy-egy másik zenekarnak is. 
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Szeptemberben újraindult állandó tanfolyamjaink és klubjaink többsége. Újdonság az Így tedd 
rá!, mely játékos, néptáncos, mondókás foglakozás óvodás korú gyerekeknek. 
 
A könyvtár augusztus óta a könyvtáros betegsége miatt csökkentett nyitvatartással működik. 
 
 
2.4.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztések 
 
2022-ben megtörtént a pincelejárónál a tetőcsere, ami régóta esedékes volt, mert egyrészt az 
egészségre káros azbesztet tartalmazott, másrészt szivárgott és áztatta a szomszéd épület 
falát. Régóta húzódó probléma oldódott meg az öltözőhelyiség átépítése, felújítása által. A 
munkálatok során teljesen megújult a vizes helyiség is, vadonatúj zuhanyzó, bojler és WC 
került beépítésre. Ugyancsak nagyon fontos fejlesztés volt, hogy új kondenzációs gázkazán 
került felszerelésre, amely a külső hőmérséklet függvényében automatikusan szabályozza a 
hőleadást, ami által optimalizálja a gázfogyasztást, így jelentős energiamegtakarítás érhető el. 
A hozzá kapcsolódó távirányító segítségével a termosztát előre programozható, illetve wi-fi 
segítségével szükség esetén távolról is irányítható. A kulturális szervezői és technikai 
munkatársi irodában, valamint az orvosi szobában tisztasági festést végeztünk. A könyvtárnak 
otthont adó épületben szintén tisztasági festés történt. 
 
A közösségi ház személyi állománya az év végén teljes volt, a feladatok ellátására alkalmas, 
megfelelő szakmai végzettségű munkatársakkal és a technikai segítőkkel. Májusban új 
gondnok-technikus került a házba. A könyvtárosunk augusztus óta betegállományban van, őt 
az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény munkatársa helyettesíti. A 2 szakmai 
munkatárs, 1 takarító, 1 gondnok-műszakos munkáját és a ház zavartalan működést a műszaki 
vezető segíti közvetlenül. A takarító novemberben és decemberben heti három alkalommal, a 
műszakos kolléga pedig heti egyszer a Gazdagréti Közösségi Házban is dolgozott. 
 
 
2.4.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Fontos, hogy a közművelődéssel foglalkozó intézmények ismerjék egymás tevékenységét, akár 
országos szinten is, hiszen a külső nehézségekkel, mint a pandémia, vagy az energiaválság is 
könnyebb egymás tapasztalatait felhasználva megbirkózni. Ennek érdekében a szakmai 
munkatársaink igyekeztek az elsősorban a Budapesti Népművelők Egyesülete, illetve a Magyar 
Népművelők Egyesülete által szervezett konferenciákon, előadásokon részt venni, az ott 
elhangzottakat hasznosítani. 
 
Természetesen közösségi házunk legszorosabban a KözPont Kft. által működtetett többi 
közművelődési intézménnyel és a kelenvölgyi intézményekkel, szervezetekkel áll kapcsolatban 
és működik együtt. Az Őrmezei Közösségi Házban készültek a plakátjaink, szórólapjaink. A 
többi közösségi házzal segítjük egymás munkáját, egymás plakátjait, szórólapjait kihelyezzük 
a hirdetőtábláinkon, illetve esetenként személyesen is közbenjárunk a helyi intézményeknél 
egy-egy program népszerűsítése érdekében. Amennyiben szükséges emberi erőforrással is 
igyekszünk kisegíteni egymást. 
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A helyi óvodával és iskolával kialakult jó kapcsolatunkat mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
mindkét intézmény művészeti csoportjai rendszeres közreműködői rendezvényeinknek 
(Ezerjó fesztivál, Kelenvölgyi gyereknap, karácsonyi programok, évfordulók, 
megemlékezések). Évek óta folyamatosan együttműködünk a helyi (civil) szervezetekkel: 
közösen szervezünk programokat: a Cigány Önkormányzattal a Roma karácsonyt, valamint a 
Kelenvölgyi Polgárok Körével együttműködve az Idősek karácsonya, a Hahó Kelenvölgy! és a 
Kelenvölgyi Újévi Koncert rendezvényeket. 
 
 
2.4.4 Kulturális és közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Kelenvölgyi Kertbarát Kör – A Kertbarát Kör 2007-ben alakult. Célja, hogy Kelenvölgy és 
környéke kertbarátait összefogva megismertesse velük a korszerű kertépítés, kertgondozás-
kertápolás, a szőlő- és gyümölcstermesztés, feldolgozás, kerti növénytermesztés, 
növényvédelem gyakorlati módszereit és a helyi környezet ápolásának módjait. Ennek 
érdekében tagjai részére tapasztalatcseréket, bemutató szakmai tanulmányutakat szervez. 
Közreműködik Kelenvölgy közterületein lévő növényzet állapotának javításában. Havi egy 
alkalommal találkoznak a közösségi házban.  
 
Helytörténeti előadások – Sturdik Miklós, Kelenvölgy amatőr helytörténészének halála óta, az 
ő hagyatékát felhasználva Tábori József vezeti a helytörténeti klubot, melynek helyszíne a 
Polgárok Köre székháza. A hosszú évek kutatása alatt felhalmozódott dokumentumanyag 
nemcsak Kelenvölgy, hanem annak környezete, egész Újbuda múltjába is bepillantást enged. 
 

 Kiállítás 
 
A közösségi ház elsősorban helyi, környékbeli, illetve egyéb érdekesnek tűnő amatőr 
művészeknek biztosít bemutatkozási lehetőséget. Amikor lehetőségünk adódik rá, 
természetesen örömmel adunk helyet profi alkotóknak is, bár ezt nehezíti, hogy a kiállítások 
helyszíne a többfunkciós nagytermünk. 
 
2022-ben a következő kiállításoknak adtunk helyet: 

 Hettinger Ágnes festménykiállítása 

 Göncz Árpád 100 Emlékkiállítás 

 Kulcsi alkotótábor 2020-2021 kiállítása 

 Tóth Bogyó István Elektrografikák című kiállítása 

 Kulcsi alkotótábor 2022 kiállítása 

 Kelenvölgyi Festőiskola nyári kiállítása 

 Kelenvölgyi bábkiállítás Császár Ágnes magángyűjteményéből 

 Nemes Takách László festménykiállítása 

 Szilágyi Edit festménykiállítása 

 Faragó Ágnes festménykiállítása 

 SKICC ART CAMP 2022 festménykiállítása 

 Kelenvölgyi Festőiskola téli kiállítása 
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 Közösségi szolgáltatás 
 
A közösségi ház a könyvtárral együtt egyfajta információs központként is működik. 
Természetesen nemcsak a saját és testvérintézményeink programjairól és rendezvényeiről 
tájékoztatjuk az érdeklődőket, hanem a Kelenvölgyet, illetve Újbudát érintő egyéb kulturális 
és közéleti információkkal is szolgálunk. A közösségi házba és a könyvtárba személyesen 
betérők tájékoztatása mellett természetesen kihasználjuk az egyéb rendelkezésre álló 
csatornákat is, mint az internet, a közösségi oldalak, hírlevelek, plakátok, szórólapok, más 
intézmények (iskola, óvoda, környező boltok, vendéglátóhelyek) hirdetési felületei, táblái és 
nem utolsósorban a média által kínált lehetőségek. 
 

 Művelődő közösségek 
 
Kelenvölgyi Kék-tó Téri Horgász Egyesület – Az egyesületnek a Kelenvölgyben található Kék-tó 
regisztrált horgászai a tagjai.  
 
Kelenvölgyi Kártya klub – A heti egy klubnapokon az ulti és a snapszli az alap. Amíg az időjárás 
engedi, a szabadtéren, a közösségi ház mellett lévő szaletlikben tartják meg a 
klubösszejöveteleket. Évente egy-két alkalommal kirándulást tesznek az ország más-más 
pontjára, ilyenkor a vonatút alatt kártyáznak. 
 
Kelenvölgyi Autómodell-gyűjtők klubja – Az egyik legrégebbi klub, amely a közösségi házban 
működik. Havonta egyszer tartanak klubnapot, évente négy-öt alkalommal rendezünk velük 
autómodell-börzét. Aktív résztvevői a Garázsvásároknak is. 
 
Kelenvölgyi Festőiskola Képzőművészeti Egyesület – Az egyesület 1998-ban azzal a szándékkal 
jött létre, hogy a rajzolás, festés iránt érdeklődő, magukban tehetséget érzők kortól, nemtől, 
előképzettségtől függetlenül csatlakozhassanak, fejleszthessék tudásukat. Céljuk továbbá a 
Kelenvölgyben és környékén élő, festészetet kedvelők összefogása, képzőművészeti oktatása.  
 
Nyugdíjas Klub – A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének Nyugdíjas Bizottsága évek óra 
rendszeres látogatója a Kelenvölgyi Közösségi Háznak, a tagokból alakult klub havonta egy 
alkalommal tart foglalkozást a házban. 
 
Klasszikus balett – 2007 őszén Ovibalettként indulta el a Kelenvölgyi Közösségi Házban a 
balettoktatás. A klasszikus balett elsajátításában Holub Sándorné táncpedagógus van a 
gyerekek segítségére, óráira hetente egy alkalommal, szerdai napokon került sor.  
 
Pilates – A 60+ programok keretében hetente egy alkalommal kerül megrendezésre a Pilates 
torna Kutasi Viktória vezetésével a Kelenvölgyi Közösségi Házban. 
 
Callanetics – 2016-ban indítottuk el Callanetics foglalkozásunkat Nagyné Tauzin Csilla 
vezetésével. A foglalkozásokra hetente egy alkalommal, péntekenként került sor. 
 
Kerekítő – Évek óta népszerű program a kisgyermekes családok körében a szerda délelőtti 
Kerekítő foglalkozás, melyek két csoportban zajlanak, vezetője Divényi Piroska, az év második 
felében kisbaba érkezése miatt ideiglenesen Dulai Rita vette át a foglalkozás vezetését. Ebben 
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az évben a tiltó rendelkezések alatt is folyamatosan zajlottak a foglalkozások az interneten 
keresztül. 
 
Érlelő – Az alapozó terápia mozgásfejlesztő órái az agy természetes érési folyamatait segítik 
elő, gyorsítják meg. Játékos formában fejleszti a ritmusérzéket, az egyensúlyt, a 
rugalmasságot. Ősszel szünetelt a foglalkozás. 
 
Hatha jóga – Napzáró jóga, mely testi, lelki, szellemi felfrissülést biztosít kortól, nemtől 
függetlenül a résztvevőknek. 
 
Drámapedagógia – A Hajduné Lovas Zsuzsa báb- és drámapedagógus által vezetett foglalkozás 
fejleszti a gyerekek önkifejező készségét, kommunikációját, segíti a közösségbe való 
beilleszkedésüket, önbizalmat adva nekik. Ősszel szünetelt a foglalkozás. 
 
Garázsvásár – A minden háztartásban megtalálható feleslegessé vált holmikat cserélhetik és 
adhatják el a rendszeresen a látogatók. 
 
Hangfürdő – gongmeditáció – A gong, az óceándob, a tibeti tál és a tingsha hangja összhangba 
hozza saját rezgéseinket az univerzum rezgéseivel. Ez által alkalmas a stressz kezelésére, a 
mindennapi rohanás utáni relaxációra. 
 
Színjátszó foglalkozás – A foglalkozás keretében általános iskolás gyerekek tanulják meg a 
színjátszás alapjait Szőke Olivér színművésztől. Népszerű program, mintegy húszan látogatják 
a foglalkozást. 
 
Így tedd rá! – Decemberben indítottuk útjára a játékos és táncos foglalkozást óvodásoknak, 
melyen a hagyományos népi játékok által kerül fejlesztésre a gyerekek mozgáskészsége, 
miközben elsajátítják a magyar néptánc alapjait. 
 

 Rendezvény 
 
A 2022-re vonatkozó munkaterv irányvonalát igyekeztünk követni, az eredeti terveket 
szerencsére csak minimálisan befolyásolta az energiaválság. Összességében az alábbi 
rendezvényeket valósítottuk meg: 
 
- Kelenvölgyi Újévi koncert – a Budafoki Fúvósegylet koncertje 
- Magyar Kultúra Napja – zenés-irodalmi rendezvény 
- Kelenvölgyi Elöltöltős Fegyverbörze – az év folyamán tizenkét alkalommal tartottuk meg a 
kiállítással egybekötött börzét 
- Kerekítő Manó farsangja – családi délelőtt Dévényi Piroskával  
- Gyerekfarsang – szórakoztató családi délelőtt  
- Farsangi bohóc – online kézműves foglalkozás  
- Márciusi ablakdísz – tavaszi online kézműves foglalkozás 
- 60+ Nőnapi köszöntő 
- Garázsvásár  
- Kelenvölgyi Rock Klub – Hestia koncert, Random Therapy koncert 
- Kelenvölgyi Kalandozások, Tavaszébresztő Családi Nap – családi program 
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- Költészet Napi megemlékezés József Attilával és a Terdik-Gévai családdal-verses-zenés 
rendezvény 
- Sokoldalú kosárka – kézműves online foglalkozás 
- Hahó, Kelenvölgy! 

o Kelenvölgyi Elöltöltős Fegyverbörze 
o Bábözön, Kelenvölgyi bábos nap  
o Vasárnapi házimuzsika: „Tanulmányút” – Czettner Vera és tanítványai koncertje 

- A mintás fülű nyúl – online kézműves foglalkozás  
- Kelenvölgyi gyereknap:  

o Kerekítő foglalkozás  
o Poppre Ádám és Lévai Tímea gyereknapi koncertje 
o Jack, a kalózkapitány táncos-zenés műsora 

- Nagyon KÉK – ismeretterjesztő színház gyerekeknek 
- Hernyó és otthona – online video 
- Kelenvölgyi Rock Klub – Hestia koncert, Mezza koncert 
- Nihon GO – Japán Nap 
- Dologfa – online kézműves foglalkozás 
- Kultúrházak éjjel-nappal 2022 – Oravecz György zongoraművész koncertje 
- X. Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál – Egésznapos szüreti fesztivál, koncertekkel, főzőversennyel, 
kirakodóvásárral, játékokkal, huszáros felvonulással 
- János vitéz Meseországban – online kézműves foglalkozás 
- Kelenvölgyi Rock Klub – Hestia koncert, f+BASS koncert 
- XV. Kelenvölgyi Művészeti Napok: 

o Nevető irodalom, pajzán népzenék – színházi előadás 
o Mézeshuszár – bábszínházi előadás 
o A dal megtalál – fiatal tehetségek koncertje az operairodalom gyöngyszemeiből 
o Muzsikus szalon – rendhagyó Vasárnapi házimuzsika kamarakoncert 

- Koszorúzás – a közösségi ház falán lévő II. világháborús emléktábla koszorúzása 
- Történelmi relikviák kiállítása és vására – régi idők korainak ékszerei, ruhái, fegyverei és 
más kincsei 
- Mikulás asztaldísz – online kézműves foglalkozás 
- Csillagrege – adventi gyermekdélelőtt 
- Balett bemutató – a klasszikus balett foglalkozás résztvevőinek nyilvános év végi előadása 
- Varázsvirág színház – a színjátszó foglalkozás résztvevőinek nyilvános év végi előadása 
- Karácsonyi 3D-s képeslap – online kézműves foglalkozás 
- 60+ Idősek karácsonya 
- Roma karácsony 
 

 Tábor 
 
Varázsvirág színjátszó tábor – első alkalommal került megrendezésre a házban a Szőke Olivér 
színművész vezetésével. Két turnust tartottunk, melyeken a színjátszás fortélyaival 
ismerkedtek meg a résztvevők. 
 
Csináljunk mozit filmes tábor – A filmkészítés csínját-bínját, professzionális eszközök 
használatát tanulták meg a gyerekek, Kinyó-Ferenczy Tamás rendező-producer vezetésével. 
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Japán csodái – napközis tábor Orsai Henrikkel – a gyerekek a tábor ideje alatt bepillantást 
nyerhettek a japán kultúrába. Különböző kézműves technikákat sajátíthattak el (origami, 
fadoboz és kokesibaba-készítés) és kipróbálhatták magukat a harcművészetben, 
megismerkedhettek a kalligráfia alapjaival, a tradicionális öltözékekkel, a japán rajzfilmekkel 
és a gasztronómiával is.  
 
Iciri-piciri báb és dráma tábor – napközis tábor Lovas Zsuzsával – a gyerekek minden nap más-
más magyar népmesei alkotással ismerkedtek meg. A kiválasztott művet a dráma játék 
elemeivel felelevenítették, a bábjáték adta lehetőségekkel egy-egy alkotását színpadra 
alkalmazták. A játék közben megismerkedhettek a gyerekek többféle bábtechnikával. 
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Az Őstermelői Piac keretében a környékbeli őstermelőknek és vásárlóiknak biztosított hetente 
egy alkalommal teret a közösségi ház kertje egész évben. 
 
A piac mellett 2022-ben egyéb vásároknak, közgyűlésnek, szakmai továbbképzéseknek és 
lakossági fórumnak adtunk helyet. 
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2.5 Őrmezei Közösségi Ház 
 
2.5.1 Szakmai összefoglaló 
 
A 2022-es esztendőben, különösen a 2. negyedévtől már fellélegezhettünk a koronavírus–
járvány negatív következményei után és örömmel tapasztaltuk, hogy fokozatosan tértek vissza 
látogatóink a programjainkra. Minden korosztály tekintetében elmondhatjuk ezt, de 
különösen látványosan szeptembertől érzékeltük a felívelést, sőt új látogatók is szép számmal 
csatlakoztak a törzsközönségünkhöz. Ennek nemcsak a programok sokfélesége és vonzó 
jellege lehet az oka, hanem az is, hogy új foglalkozásokkal és programelemekkel is bővült a ház 
kínálata. 
 
A második félévben a rezsiárak nagy mértékű növekedése adott újabb kihívást a cég és 
telephelyei számára. Takarékossági megoldásokra törekedtünk mindamellett, hogy rég nem 
látott látogatottsági számokat tapasztaltunk a legtöbb programunkon októbertől. 
 
Intézményünk mind a partnerek, mind pedig a látogatók visszajelzései alapján sikeres és 
zökkenőmentes közművelődési munkát folytat, az újabb kihívásokra is kreatív és gyors 
problémamegoldásokkal reagál. Az üzemeltetési feladatokban és a munkaszervezésben is jól 
működő rendszert és együttműködést sikerült kialakítani a munkatársakkal és a műszaki 
vezetővel, figyelembe véve a cégvezetés útmutatásait is. 
 
Az ŐKH Facebook-oldala a pandémia kezdete óta, vagyis 2020 március eleje óta – amikor 624 
kedvelővel és 656 követővel rendelkezett – a tudatos és rendszeres közösségi média-
tevékenységnek köszönhetően 2021. december elejére megháromszorozódott, 2022 
december közepére pedig már majdnem megnégyszereződött, s ma már 2414 kedvelővel és 
2758 követővel rendelkezik. A bejegyzéseléréseink is említésre méltóak, különösen azért, 
mert mindezeket organikusan, és nem hirdetésekkel értük el. 
A COVID-19 második hullámától kezdve online tartalmaink készítésekor törekedtünk 
sorozatokra is. Az Ismerős Extra beszélgetős-sorozat, melyben Őrmezőhöz köthető érdekes 
személyiségekkel beszélgetünk, 2022–ben is folytatódott havi rendszerességgel.  
A pandémiás években kitalált új ötletekből többet érdemesnek tartottunk tovább vinni, így a 
Farsangi Foglalkoztató Füzetet, melyet a helyi óvodáknak állítottunk össze, s a füzetet 
helyesen kitöltő gyerekek jutalomban részesültek. Húsvétkor az „Őrmező Tojásfája” közösségi 
aktivitást is újra életre hívtuk. Az ünnep hetében kijelöltünk egy fát a Költők Parkjában, 
amelyre saját készítésű tojásokat, díszeket akaszthattak a lakosok. Mi indítottuk a közösségi 
díszítést a tavalyi évből megmaradt díszekkel és posztoltuk kedvcsinálóként A fa tövében 
elhelyezett tuskónyulainkkal pedig a kreatív újrahasznosításhoz is adtunk ötletet. Sokak 
örömét szolgálta a hagyományteremtés. 
Online-offline hibrid kezdeményezéseink közt szerepelt az Anyák napja alkalmából 
meghirdetett „Lepjük meg anyut” – anyaismereti teszt. A tavalyi formát megtartottuk, de 
újabb kérdéseket fogalmaztunk hozzá, s így született a teszt II. verziója (online kérdőív 
formájában). A gyermekek/apukák töltötték ki elsőként, majd az édesanyákat is megkérdeztük 
a velük kapcsolatos kérdések és válaszok harmonizálnak-e. A nyertesek ajándékot vehettek át, 
melyekkel meglephették az édesanyákat. 
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2.5.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztések 
 
A ház szolgáltatási színvonalát közvetett módon emelő kisebb beruházások, ebben az évben is 
fontossági sorrendben történtek meg: a földszinten 2 ajtó cseréje, ugyancsak a földszinten, a 
fogadótérbe és a kávézóba a régiek helyett új bútorokat vettünk, a kültéri hirdetővitrinük 
szerkezetileg és világításában is felújításra került, valamint a kulturális szervezőnek korszerű 
okostelefont vásároltunk, legnagyobbrészt mindezeket az érdekeltségnövelő pályázat 
keretéből. 
A munkatársi gárda 2022. december 31-én 4 főből állt. Státuszok: 1 fő takarító, 1 fő technikus-
karbantartó, 1 fő szakmai referens, 2 fő kulturális szervező. Az egyik kulturális szervező 
álláshelyen 2022-ben 2 személy is váltotta egymást szeptemberig, de a közüzemi díjak óriási 
mértékű emelkedése miatt ősszel nem töltöttük be az üres státuszt, csak 2023. januártól 
veszünk fel egy új munkatársat. 
 
 
2.5.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
A közösségi ház folyamatos, együttműködő kapcsolatot tart fenn a kerület, illetve a kerületrész 
intézményeivel, szervezeteivel. 
Az eddigi kapcsolatainkon túl további civil szervezetekkel, közösségekkel és magánemberekkel 
is sikerült együttműködnünk (közösségi kert tagok, új babás foglalkozások indítása, 
lakásszövetkezetek képviselői, Modul Art, amatőr alkotókörök, sportegyesületek). 
Aktívabb kommunikáció, erőteljesebb PR- és marketingtevékenység, közönségszervezés terén 
jelentős előre lépések történtek. 
Szponzorációs partnerek terén a kapcsolattartást és kapcsolatépítést (vállalkozókkal, 
cégekkel) továbbra is fontos feladatunknak tartottuk és sikerült is bővíteni a kört. 
Együttműködő partnerek és vonatkozó események: 
o Önkormányzattal, helyi képviselőkkel rendszeres kapcsolattatás, közös projektek 
o 60+ Módszertani és Koordinációs Központ (60+ tanfolyamok, Nosztalgia táncest, 60+ 

Nőnap, 60+ Idősek karácsonya, 60+ Kerámia és Kisplasztika kör kiállítása, programajánlók) 
o Újbuda Görög és Bolgár Önkormányzat (Szent Demeter napi rendezvény, havi 

rendszerességű görög táncház, kiállítás) 
o Kaptár Ifjúsági Klub (Őrmező Ünnepe, Halloween játék) 
o Őrmezei Általános Iskola: (Versmaraton, Ifjúsági koncertek, vetélkedők, rajzverseny, 

rendhagyó irodalomóra) 
o Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda és társintézményei (folyamatos részvétel ovis színházi 

bábelőadásokon, rajzversenyeken, vetélkedőkön) 
o Eszterlánc Angol-Magyar Montessori Óvoda (ovis színházi előadások, Versmaraton, 

rajzversenyek stb.) 
o Vadrózsák Néptáncegyüttes: A nagyrendezvények állandó szereplői (Őrmező Ünnepe) és 

szenior csoportja a Cavinton Néptánccsoport az Újbudai Botladozó táncház házigazdái és 
ünnepek alkalmával (húsvét, advent) hagyományőrző kézműves foglalkozásokat is vállalnak. 

o Weiner Leó Katolikus és Zeneművészeti Szakgimnázium (Őrmező Ünnepe, 
kiállításmegnyitók) 

o Egyházi közösségekkel együttműködés (Református Gyülekezet és az Evangéliumi Barátság 
Egyház) rendezvények alkalmával. 

o Őrmezői Morus Szt. Tamás Egyesület (Versmaraton, Morus-nap) 
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o Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon (RajzVERSem pályázat, Versmaraton, Őrmező 
Ünnepe)    

o Helyi vállalkozókkal és országos jelentőségű cégekkel szponzorációs vagy barter 
együttműködések kialakítása és folytatása (Don Pepe Pizzéria, Jaromír Open Road Bázis, 
Sütizz Cukrászda, Citroen Őrmező, Trivium Könyvkiadó, Holnap Könyvkiadó, Móra 
könyvkiadó, Pagony Kiadó, Menyecske Csemege, Fitoland Kertészet, Sole-Mizo Zrt., IDC 
Hungária, Tatár Pékség stb.) 

o Magyar Vöröskereszt Őrmezei Önkéntes Nyugdíjasok köre (havi rendszerességű klub 
foglalkozások, részvétel közösségi eseményeken, jeles ünnepeken) 

 
 
2.5.4 Közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület által szervezett Morus-nap programjában évről-évre 
egy kultúrtörténeti előadás áll, neves meghívott előadó felkérésével. Idén a Rod Dreher: 
„Szent Benedek válaszútján, túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban” 
című könyvének fordítója Dr. Bakos Gergely atya adott elő.  
A kiállításaink közül ide tartozik a „Balatont álmodom…” – a magyar tenger a filatéliában 
címmel a Bélyegmúzeum vándorkiállítása, mely szeptember 8. és október 2. között mutatta 
be a magyar tenger egy új, a bélyegtervezők által megálmodott arcát, kulturális-természeti 
értékeit a mai gyerekek számára különleges formában. Nagy érdeklődéssel látogatták 
Iskolások és óvodások csoportosan, de családok is kimagasló létszámban a Kréher terembe 
befogadott tárlatot. 
Ide tartozik a Numerológia tanfolyam Kiss Zoltán Zéro vezetésével, amely szeptembertől 
kétheti rendszerességgel avatja be az érdeklődőket a számmisztika rejtelmeibe és a 
kéthavonta megrendezett Gyermekagykontroll tanfolyamok, amelyek a 7-10 és a 10-14 éves 
korosztályoknak szólnak Kovács Erika oktató vezetésével. 
 

 Kiállítás 
 
Az ŐKH két beltéri kiállításra alkalmas terén kívül a 2021. évi mintájára 2022 áprilisában 
egynapos szabadtéri kiállítással kapcsolódtunk a Versmaratonhoz, amelyre az erre az 
alkalomra meghirdetett „RajzVERSem” pályázatunkra beérkezett gyermekrajzokból 
válogattunk a kedvenc versek témakörben. Az idei pályázatot kiterjesztettük a felsős és 
középiskolás korosztályra is szófelhő kategóriával. A remélt siker nem maradt el: több, mint 
40 pályaműből kellett kiválasztani a legjobb hatot. A kiállítás is egy programeleme lett az 
évtizedes hagyományú költészet napi eseményünknek. 
 
A Kréher Péterről elnevezett kiállító teremben megvalósult kiállítások: 
Január 21-én nyílt meg Hármas Egység címmel a Kelenvölgyi Festőiskola 4 tagjának (Lászlóffy 
Ilona, Eperjesi Mari, Sajó Sára, Tury Ida) csoportos kiállatása a Kréher teremben és a Kávézó 
Galériában.  
Március 4-én a Móra Könyvkiadó gondozásában készült Babageometria című kiállítás nyílt 
Nagy Diána alkotó tárlatvezetésével. 
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Április 1-én Kaunitz Miklós fotógráfus Budapesti életképek kiállítását Kocsis Gábor kulturális 
szakember nyitotta meg, közreműködött Turek Miklós színész. 
Április 29-én nyílt meg Török Joli festőművész Monotípiák című kiállítása. Kovács Beatrix 
Őrmezőn élő gitárművész közreműködött a megnyitón. 
Május 21-én, szombaton az Őrmezei Piknikhez kapcsolódva a Mészáros László Képző- és 
Iparművészeti Kör tagjainak „Kedvenc mesefiguráink” kerámia alkotásait csodálhatták meg 
kicsik és nagyok. A falakra pedig felkerültek a „Kedvenc mesefigurám” címmel meghirdetett 
rajzpályázat díjazott alkotásai is. 
Június 17-től Szimonidesz Hajnalka illusztrátor alkotásait végig nézve a mesék birodalmában 
érezhette magát a bájos és kedves tartalomra vágyó szülő és gyermek.  
Szeptember 8-án iskolások körében nyílt meg a Bélyegmúzeum „Balatont álmodom...” című 
vándorkiállítása. Bakos Veronika Gárdonyi Géza versének felidézésével járult hozzá a sok 
gyerek számára első kiállításmegnyitó élmény fokozásához. 
Október 7-én Reflexiók külső és belső világunkról címmel a 60+ Kerámia és Kisplasztika Kör 
kiállítását nyitotta meg Schéffer Anna keramikus iparművész. 
November 4-én a Skicc Alkotóműhely nyári alkotótáborában résztvevő három tag – Kecskés 
Róbert, Pats Dániel és Pats József – alkotásaiból kaphattak ízelítőt az érdeklődők. 
December 2-án Tóth Pitya István képzőművész Új világ című önálló kamarakiállítását Székács 
Zoltán festőművész nyitott meg Szoboszlai Éva színésznő közreműködése mellett. 
 
A Társalgó Galériában megvalósult kiállítások: 
Február 28-án Chikán Erika fotográfus kutyafotóiból nyílt kiállítás, melyet Barabás Éva nyitott 
meg és számos négylábú kedvenc is részese volt az ünnepi alkalomnak. 
Március 25-én Virágözön címmel Hettinger Ágnes festménykiállítását mutattuk be.. 
Május 6-tól Szabó Petra Viola akvarelljeit nézhették meg az érdeklődők. 
Szeptember 2-án Vermes Mária Utazási emlékek című fotókiállítása nyílt meg. 
Szeptember 30-án Erdős Beáta viaszképeiből nyílt különleges tárlat, a megnyitót követően a 
látogatók a technikát workshop formájában ki is próbálhatták. 
Október 28-án egy igazán egyedi témát hozott Széchényi Zsuzsanna fotográfus. Az Indiában 
épp ekkor aktuális Diwali idején készültek a fotók Radzsisztánban. 
November 25-én László Ildikó Lélek és Szirmok címmel préselt virágszirmokból készült egyedi 
képeiből nyílt minitárlat. 
 
Ezeken kívül egynapos kiállítások is érkeztek hozzánk, melyek a nagytermünkben kaptak 
helyet. Tavasszal befogadott programként papagáj kiállítás várta a családokat, óriási sikerrel. 
Októberben a Tropical Show hüllő- és rovarkiállítását tekinthettek meg az érdeklődők. 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
Az ŐKH közösségi szolgáltatásként karolta fel és vállalta a lebonyolítását a lakossági 
kezdeményezésű babaholmi börzének ősszel és tavasszal a termelői piac területén és annak 
ideje alatt. Az ŐKH fogadó terében kihelyezett faliújságok egyikén kerületi programok 
plakátjait is kihelyezzük, a szórólaptartókban kerületi szolgáltatások ajánlói és kulturális 
programajánló kiadványok is helyet kaphatnak   A közösségi szolgáltatások sorát a közösségi 
könyvespolccal is bővítettük 2021 nyarán, amelyre be lehet hozni a megunt könyveket és bárki 
vihet is helyette magával másikat. A közösségi tájékoztatásban az online–felületek 
dominanciája mellett a nyomtatott és utcai megjelenési lehetőségeket egyaránt kihasználtuk. 
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A kéthetente megjelenő Újbuda újság nálunk is korlátozott számban elérhető és olvasgatható 
is. 
 
o Újbuda Újságban programajánló 
o Üveges plakátvitrin a közösségi ház bejárata előtt az aktuális programokkal 
o Beltéri plakátok, szórólapok, falra, prospektustartókba kihelyezve 
o Kihelyezett megállító táblák a közösségi ház előtt, ill. Őrmező közlekedési 

csomópontjában (SPAR előtt) 
o A lakótelep több pontján laminált plakátokat helyezünk ki az aktuális rendezvényekről 

(Kutyafuttató, Cirmos liget, általános iskola stb.)  
o A kiemelt rendezvények alkalmával a lépcsőházakban A/4 méretű plakátokat helyeztünk 

ki 
o Az önkormányzat közterületi vitrinjeibe hétről hétre, a szabad kapacitás függvényében, 

a kiemeltebb események plakátjait tettük ki 
o Szociális média: folyamatosan moderált saját, szervezeti Facebook-oldal, Instagram-

felület  
o Elektronikus hírlevél (havi rendszerességgel)  
o Információs szolgáltatás (telefonos, személyes tájékoztatás) 
o Oktatási, nevelési intézményekben plakátok kihelyezése (Őrmezőn és más 

kerületrészekben is) 
 

 Művelődő közösségek 
 
Bélavári Balett • Vezeti: Bélavári Panni balettmesternő. Komplex ismeretszerzési élmény! A 
Jazz-balett, klasszikus balett-alapok és musical tánc elsajátítása mellett bevezetés a zene, az 
irodalom világába. Órák hétfőn és szerdán 16.00-18.00-ig több korcsoportban. 
Néptánc • A Vadrózsák Néptáncegyüttes Cavinton szenior csoport próbái minden hétfőn 19-
21 óra között, és csütörtökön 18-19.30-ig, a fiatal felnőtt korcsoporté kedden 19.15- 20.30 és 
csütörtökön 19.30-21.00 óráig zajlanak. Koreográfiák kidolgozása, ill. versenyekre, fellépésekre 
felkészülés céllal. 
Ringató • Kisgyermekkori (hároméves korig) zenei nevelés Kodály módszer alapján folyamatos 
csatlakozással. Foglalkozások: hétfőn 10.00- 10.45 között. 
Callanetics • Női alakformáló, tartásjavító gyakorlatok egy-egy izomcsoportra koncentrálva, az 
intimtorna elemeivel bővítve. Foglalkozások: kedd, csütörtök 8.30-9.30 óráig,  
kedd 19-20 óráig. 
Akrobatikus Rock and roll • A négyéves kort betöltött táncos lábú lány és fiú korosztályoknak 
megfelelő koreográfiák tanulásán kívül központi szerepet kapnak a koordináció- és 
ritmusfejlesztő játékok is. Minden hétfőn és szerdán 18.00-19.00 óra között. 
Hip-Hop • Formációs koreográfiák, csoportos táncélmény, versenyekre felkészítés. 
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17.00-18.00 óráig ifjúsági haladó, péntek 16.30- 17.30 kisiskolás 
kezdő. A csoport tagjai több rendezvényen is közreműködtek és önkéntesen munkát végeztek 
az Őrmezei Piknik Családi Tízpróbáján és Őrmező Ünnepén 
60+Zumba Gold • Kolumbiából származó latin ritmusokra épülő tánc és fitness program 
egyben. Aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze a könnyen elsajátítható 
mozdulatok. Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, 
flamenco, calypso, reggaeton és a hastánc. Órák: kedd, péntek 10–11 óráig. 
Kerekítő • Ölbeli játékok, mondókák a Kerekítő manó bábos jeleneteivel, tornaszeres 
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játéktérrel két korcsoportban babáknak mamáikkal. Minden csütörtökön 10.00-11.30 között. 
Bachata Tricksy tánckurzus • A latin amerikai eredetű bachata fuziós változatú táncformája 
kezdőknek és újrakezdőknek szerdánkánt 20.20-21.50 között. 
Adél Hastánc klub • A nőiesség táncformája minden korosztálynak ajánlott, előképzettség 
nélkül. Foglalkozások: kedd 18.00-19.15. 
Mindfulness- meditációs és beszélgető kör • Decemberben indult a mindfulness módszert 
gyakorló, tudatosság alapú stresszcsökkentés célzó kör, keddenként 18.00 - 19.00 között lehet 
csatlakozni az önfejlesztő csoporthoz. 
Önkéntes Nyugdíjasok Klubja • Az Őrmezei Vöröskeresztes Csoport, a Szomszédsági 
Önkéntesek és az Őrmezei Nyugdíjasok csoportja. Havi két alkalommal találkoznak, rendszerint 
tematikus programok szervezésével, kártyaklubbal. Ezen kívül segítségünkre vannak az 
időskorúakkal való kapcsolattartásban. 
BabLab Café • Önszerveződő csoport a 0-3 éves gyermekükkel otthon levő anyukáknak és 
csemetéiknek beszélgetésre, tapasztalatcserére, közös játékra. Foglalkozások: szerda 10.15-
11.30.  
BabAngol • Játékos, dalolós, bábozós angol nyelvű foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és 
szüleiknek szerdánként 9.30 – 10.15 között. 
Ifjúsági színjátszókör • Szeptemberben indult az új művészeti csoport 4-8. osztályos diákok 
részére Szoboszlai Éva színművésznő vezetésével. Heti 1 alkalommal szerdánként 16.00-17.30 
között vannak a foglalkozások a kisteremben. 
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület • Aktív részvételt vállalnak szabadtéri rendezvényeken 
(Versmaraton, Őrmező Ünnepe), ill. hagyományosan megrendezik a Morus-napi összejövetelt 
meghívott előadókkal. 
Vadrózsák Néptáncegyüttes / Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért • Heti három próbanap 
(hétfő, kedd, csütörtök), havi rendszerességű táncház /Újbudai Botladozók/, ünnepkörök 
alkalmával hagyományőrző kézműves foglalkozások, évente egy-egy nagyobb tánctalálkozó. 
Anya-kapocs • A helyi Baba-mama klub tevékenységét kiegészítve édesanyákat szólítanak meg 
különböző őket érintő kérdésekben. Előadás és workshop formában közös probléma 
feldolgozás történik az alkalmakon, amelyre a kisgyermekekkel együtt is érkezhetnek. 
Alkalmak: 2 hetente péntekenként 9-11 óráig 
Alapozó terápia – komplex mozgásfejlesztés • Mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert 
fejlesztő terápia nagycsoportos óvodásoknak ötéves kortól a biztos és sikeres iskolakezdés 
érdekében. Kedden és csütörtökön 14:30-16:00 óráig. A második félévben a korai idősáv már 
nem felelt meg a szülőknek, ezért másik helyszínre került. 
TáncPont – társastánc • Idén egy új csapattal bővült a táncosok köre. Vándorné Erdélyi 
Zsuzsanna felnőtteknek szóló társastánc órákat tart heti egy alkalommal, szerdán este 19.00-
20.15-ig. 
Evangéliumi Barátság Egyház • Frei Antal lelkipásztor vezetésével idén is az Evangéliumi 
közösségé volt a vasárnap délelőtt. Ezen összejövetelek fontos részét képezték többek között 
a közösség gyermekeinek szóló biblia-magyarázó játékos foglalkozások. Ezen kívül több 
alkalommal a ház rendezvényein is részt vettek kreatív kézműves foglalkozással (Őrmező 
Ünnepe, Őrmezei Családi Piknik, Családi Matiné). 
Szenior Örömtánc • Vasárnaponta délután 15.00-16.30-ig az idősebb korosztálynak tart 
örömtánc órákat Drimál Andrea oktató. 
Numerológia tanfolyam • Kéthetente kedden 17.00-21.00 óra között a számmisztika 
témakörében A sorsunk számok tükrében című könyve alapján tart kezdőknek tanfolyamot Kiss 
Zoltán Zéro. 
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Gyerekagykontroll tanfolyamok • Kb. kéthavonta hétvégén a 7-10 és a 10-14 éves korosztály 
számára. 
 

 Rendezvény 
 
A közösségi ház programstruktúráját tekintve több új kezdeményezés közül kiemelendők a 
családokat vonzó műsorok, rendezvények és a bővülő tanfolyami kínálat is (pl. Családi Matiné, 
Őrmezei Családi Piknik, Őrmező Ünnepe, BabLab Café, BabAngol), hiszen ezek iránt 
folyamatosan nő az igény.  
Az év egyik kiemelt eseményeként Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából 
emlékestet szerveztünk február 11-én Göncz Árpáddal a föld körül címmel. Vendég: Dr. Papp 
Nándor egyetemi oktató, tolmács, diplomata volt, akivel Tallér Edina újságíró, rendező 
beszélgetett a Magyar Köztársaság első köztársasági elnökével töltött 10 év legérdekesebb 
élményeiről, a közel 50 fős regisztrált közönség előtt. 
A Vadrózsák Néptáncegyüttes fennállásának 70. évfordulóját március 27-én ünnepeltük egy 
„hétországra szóló” fergeteges néptánc gálával, melyen mindkét korosztályú csoportja 
remekbe szabott műsort adott élő zenekari kíséret mellett. Majd december 10-én a Cavinton 
szenior csoport megalakulásának 25. születésnapja alkalmából Onodi Attila és Onodiné Csécsi 
Kata (az együttes művészeti vezetői) rendezésében „színpadra állított” ünnepi műsort 
láthatott az elfogult közönség. Közreműködött Mihó Attila és zenekara. 
Áprilistól újra indítottuk a nagysikerű Nosztalgia Táncesteket Bakacsi Bélával.  
Advent első vasárnapján megrendeztük Oravecz György zongoraművésszel és Dúlfavy Éva 
hegedűművésszel a már hagyományos Adventi komolyzenei ajándékkoncertet, 70 főt 
meghaladó közönségszámmal, mely majdnem duplája volt az előző évinek. 
A SZÍNpódium előadásoknak és az Ismerős? beszélgetős esteknek is egyre stabilabb a 
közönsége, Újbuda Görög Önkormányzatával együttműködve görög táncház indult 
novemberben, a két alkalom sikerén felbuzdulva havi rendszerességgel tervezzük a folytatást 
2023 februártól az Akropolis Kompania zenekarral. Jó hangulatúak a magyar táncházaink is, 
melyeknek hullámzó a látogatottsága, de hónapról hónapra egyre több visszatérő arcot 
látunk. 
 
Nosztalgia Táncest: havonta ismétlődő időseknek szóló zenés-táncos rendezvény Bakacsi Béla 
táncdalénekessel. Az énekes betegsége miatt a több hónapos kihagyás után áprilisban indult 
újra a program és az első lelkesítő alkalom után a nyár közeledtével visszafogottabb volt az 
érdeklődést, majd októbertől tapasztaltuk a nagy visszatérést és újra telt házasok lettek a 
táncestek. 
Az Újbudai Botladozó táncházat havi rendszerességgel, többségében minden hónap első 
péntekén tartjuk. A Vadrózsák Néptáncegyüttes tevékenységét segítő Alapítvány a Magyar 
Népi Kultúráért Csoóri Sándor Alaptól nyert pályázati támogatásának köszönhetően a 
táncházakhoz élő zenekari kíséret is társult. A táncokat Onodi Attila táncművész tanítja 
alkalomról alkalomra a Cavinton tánccsoporttal, mint házigazda jelenlétével. 
A Retro zenés táncdélutánok Nógrádi Béla és Lukács Katica amatőr táncdalénekesek 
vezetésével kerültek megrendezésre. Minden hónap első szombatjára időzítve élő zenekaros 
táncos programként a középkorú és szenior közönséget vonzották folyamatos teltházzal. 
A KGB-Kisváros Zenei klub estjein klubunkban Kiss Zoltán Zéro, Őrmezőn élő elismert zenész 
szórakoztatta közönségét anekdotákkal, vetítéssel, vendégekkel a Kisváros népszerű tv-
sorozat zenéivel, saját szerzeményekkel. A május végi legjobb közönség létszám után 



53 
 

bizakodva vártuk a nyári szünet utáni októberi folytatást, de az egy éve elindított klub nem 
hozta a várt érdeklődést, Kiss Zoltán Zéro úgy döntött, nem viszi tovább a klubot. 
Családi Matinék:  
Februárban a Nefelejcs Bábszínházat hívtuk a népszerű Boribon mesék téli témájával, a Borbon 
és a hóember című előadással. A bábműsort követő farsangi kézműves foglalkozások is nagyon 
népszerűek voltak. 
Április 9-i tavaszi alkalmunk során a Napvirág zenekar vidám interaktív koncertjét követően, a 
húsvétra készülődtünk a kísérőprogramként meghirdetett kézműves foglalkozás keretében, a 
Cavinton szenior tánccsoport kreatív tagjainak segítségével.   
Októberben a kedvelt Majorka Színházat hívtuk meg a Pártás királylány című népmesével, a 
bábelőadás után az Evangéliumi Barátság Egyház önkéntes alapon kreatív foglalkozással is 
készült a résztvevő családoknak. 
Novemberben befogadott programként adtunk helyet a Nefelejcs Bábszínház Boribon cicája 
bábelőadásnak. 
Decemberben pedig újra nagy sikert arattunk a Mikulásváró Matinéval, a Batyu Színház 
Ezüsterdő lakói című ünnepváró bábműsorát élvezhették a kisgyermekes családok. 
Ifjúsági beavató koncert-sorozat: 
2022-ben 3 koncertet tartottunk. Februárban a Quartetto Speranza vonósnégyes a 
Filharmónia Végh Sándor Vonósnégyes Program támogatásának köszönhetően adott 
koncertet, áprilisban Oravecz György zongoraművész olyan műveket választott és mutatott be 
a fiataloknak, melyek leginkább érzékeltetik milyen érzelmi folyamatokat, érzéseket lehet 
megjeleníteni a zene eszközeivel, Beethoven, Bartók Debussy, Gershwin jól ismert 
szerzeményeiből hallhattak részleteket. Októberben az ArTpeggio gitár duó egy zenetörténeti 
utazásra hívta a diákokat. Az elhangzott művekre, zeneszerzőkre és zenei kifejezésekre 
vonatkozó kérdésekre helyesen válaszolók apró ajándékokkal is gazdagodtak. 
A sorozatot évi 3-4 koncerttel tervezzük folytatni az iskolával való jó együttműködésen 
felbátorodva, de pályázati támogatások függvénye is a megvalósíthatóság. 
Őrmezei Piknik: 
Május harmadik szombat délutánján került megrendezésre két év kihagyás után a főként 
kisgyermekes családoknak szóló fél napos szabadtéri rendezvény. 
A 2021-es Közösségi Fesztiválon nagy sikert aratott Családi Tízpróba - 10 állomásos 
pecsétgyűjtő ügyességi játéksorozatot beépítettük a programba, mely idén 3 helyszínen 
(KRESZ és HAJÓS játszótér, Cirmos liget) zajlott. A tízpróbát teljesítőket csokival is 
megjutalmaztuk. A 15 órától kezdődő gólyalábas felvonulást követően a Kócos Maskarások 
interaktív produkció részesei lehettek a családok a Kreatív Kráter Kör égimeszelőivel. Ringató 
foglalkozás, arcfestés, kosaras fakörhinta, ugrálóvár, népi ügyességi játékpark, kirakodóvásár 
is várta az érdeklődőket a Posta előtti téren és a Cirmos ligetben, de felléptek az ŐKH 
tánccsoportjai, a Petőfi Musical Stúdió növendékei és záróprodukcióként a KISPÁRNA 
mesezenekar. 
Őrmező Ünnepe 
21. alkalommal került megrendezésre a Költők parkjában szeptember 10-én szombaton 9.00-
22.00 óra között. 
A rendkívül jól sikerült 20. alkalom után igyekeztünk hasonlóan változatos programot 
szervezni és minél több Őrmezőhöz kötődő fellépőt is meghívni.   
A reggeli gyenge esőt követően kellemes napsütéses időben zajlott a rendezvény.  A reggeli 
borús idő ellenére minden csapat elszántan kezdett bele a főzőversenybe, majd a délelőtt 
folyamán számtalan kreatív és ügyességi gyerekprogram és színpadi program kavalkádja kínált 
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jobbnál jobb szórakozást a családoknak. A színpadon egymást váltották a különböző 
produkciók, délelőtt a Weiner fúvósegyüttes, Kovácsovics Frizsina és zenekara, a Cimbora 
Produkció bábelőadása, a helyi illetőségű fiatal Cuble zenekar funkys dalokkal járult hozzá a 
változatos zenei kínálathoz, majd nagy váltásként Szenior Ki Mit Tud-os győztesek következtek 
(Újbudai Ezüstkar kórus, Lukács Katica táncdalénekes, Szenior örömtáncosok), ezután modern 
tánccsoportok és néptánccsoportok tartottak bemutatókat a kerületből, majd délutántól az 
amatőrök után a hivatásos művészek vették át a stafétát. Az Őrmezőn felnőtt Holcz Gábor 
nemcsak műsorvezetőként, hanem bűvész-illuzionista műsorával is elkápráztatta a 
közönséget, majd a Dumaszínház ikonikus humoristája Janklovics Péter stand up-előadása 
után Dallos Bogit és zenekarát sok fiatal várta, befejezésként a szintén őrmezei kötődésű 
előadó, Csutka zenekarával a HANGÁRIA-val igazi rock and roll fiesztává varázsolta a parkot. 
Kísérő programokban sem volt hiány főként a gyerekeknek, de a felnőttek is kóstolhattak a 
finom cseh sörökből, és kézműves portékákból is lehetett válogatni. 2022-ben is folyamatos 
nagylétszámú érdeklődést vonzó, sokszínű, jóhangulatú többgenerációs rendezvénnyel 
ünnepeltük Őrmezőt, melynek ideális helyszíne a Költők parkja. 
Óvodás színházi előadássorozat: 
Félévente előre időben összeállítjuk a 4-4 meghívandó társulat és a repertoárjukból 
kiválasztott 1-2 mese kiajánlóját az időpontokkal, és elküldjük a helyi óvodák vezetőinek, majd 
véleményüket figyelembe véve fixáljukat az előadások.  
Megvalósult előadások: 
Február – Batyu Színház: Holle anyó 
Március – Fabula Bábszínház: Nagy akarok lenni 
Április – Álomzug Társulás: Szóló szőlő… 
Május – Babszem Jankó Gyermekszínház: Vidám mesék 
Szeptember – Nefelejcs Bábszínház: Sündisznócska lovagol 
Október – Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros 
November – Majoros Ági Bábszínháza: Százszorszép Bóbiska 
December – Ametist Bábszínház: Az igazi Mikulás 
Őrmezei SZÍNPódium sorozat  
Márciusban Bornai Tibor és Karinthy Vera „Öt Karinthy és Én” című zenés irodalmi estje igazi 
kuriózum volt. 
Csonka Zsuzsanna operaénekes-színésznő társulatával kötött együttműködés szerint a 2021 
novembertől több alkalommal ingyenes teremhasználatot biztosítottunk próbáiknak, ennek 
fejében az eredeti terv szerint január 16-án mutatták volna be remek szereposztásban a 
klasszikus Rómeó és Júlia zenés színművet, de a COVID éveleji újabb hulláma több színészt is 
lebetegített, így április 10-én sikerült bepótolni a kitartó közönség számára, akik elismerő 
tapsokkal köszönték meg az igényes előadást. 
Május 14-én egy napló formában íródott rendkívül megható történetet mesélt el Derzsi 
György színművész, közismert Sárdy dalokkal átszőve. Az előadás címe: „Szerelmem Sárdy”  
Október 23-án Pokorny Lia „Füst” című zenés estjére került sor, majd november 11-én, a XI. 
kerület Napján Hajdu Steve Hajdu You Do? című zenés stand up estjén vehetett részt a 
nagyérdemű 
A programsorozat extra alkalmaként december 2-án a Budapest Jazz Orchestra és Polyák Lilla 
adott rekord nézőszám előtt rendkívül színvonalas és élvezetes koncertet. A BJO Újbuda 
Önkormányzatának támogatásával érkezett hozzánk. 
Ismerős? élő beszélgetéssorozatot 
2020 októberében indítottunk a sorozatot, az estek állandó házigazdája Fehér Mariann rádiós–
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műsorvezető. 2022 első félévében Tarján Zsófia énekesnő, Bánsági Ildikó színésznő, Bessenyei 
Péter műrepülő pilóta, Hollerung Gábor a BDZ igazgató-karmestere, Schell Judit színésznő, 
majd a második félévben októberben Farkas Bertalan űrhajós, novemberben pedig Lengyel 
Tamás színész társaságát élvezhették a nézők. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Rendhagyó irodalomóraként tekinthették még az 
Őrmezei Általános Iskola felsősősei az eredeti január 20-i időpont helyett, betegség miatt, 
februárban a Zichy Szín-műhely: Arany balladák másképp című előadását. 
Rendhagyó irodalomórát az év során még május 2-án is szerveztünk az általános iskola 
felsőseinek a Petőfi Sándor emlékévhez kapcsolódva (Petőfi 200). A szőlőszem címmel Turek 
Miklós versszínházi monodrámája Petőfi Sándor életéről és költészetéről tanúskodik. Az 
előadás a „Köszönjük, Magyarország!” program keretében ingyenesen valósult meg! 
Iskolás színházi előadás 
November 14-én a Zichy Szín-műhely új előadását Az Aranyecset című zenés, verses 
mesejátékot láthatták az Őrmezei Általános Iskola alsós diákjai. Nemes Nagy Ágnes műve 
alapján színpadra állított rendkívül színvonalas és élvezetes produkció Újbuda Önkormányzata 
támogatásának köszönhetően valósult meg intézményünkben. 
60+ Nőnapi ajándékműsor  
A március 8-ra az Önkormányzat, a 60+ Módszertani és Koordinációs Központ által kitalált és 
szervezett programra a kerületben élő 60+ kártyával rendelkezők regisztrálást követően 
vehettek részt.  Műsorként Jágercsik Csaba színművész versekkel és nőkhöz szóló szebbnél 
szebb dalokkal készült és aratott óriási sikert. A fellépőt a Köszönjük Magyarország Program 
támogatta. 
Nőnapi műsor Straub Dezsővel  
március 12-én szombaton este „Csak a szíve legyen fiatal” című önálló zenés műsorával 
ajándékozta meg a hölgyeket a kedvelt művész, a Köszönjük Magyarország Program pályázati 
támogatás jóvoltából. 
Versmaraton a Magyar Költészet Napja alkalmából a Költők parkjában, ahol a résztvevők 
megkoszorúzták Kormos István, Kálnoky László, Zelk Zoltán domborművét és Kalász Márton 
padját, illetve felavatták Zelei Miklós padját. 
Az egész napos versmaratonon 18 óráig hallgathatott a közönség magyar verseket önkéntes 
jelentkezők előadásában. 
A program a „RajzVERSem” gyermekrajz pályázat szabadtéri kiállításával egészült ki, és a nap 
során a Zelk Zoltán emlékszoba is látogatható volt bejelentkezés nélkül az általános iskola 
épületében. 
Flamenco mozaikok 
Bajnay Beáta flamenco táncos és tanítványainak flamenco előadásai több éves múltra 
tekintenek vissza programkínálatunkban. Az est folyamán fellépő táncosok a flamenco műfaj, 
valamint a társművészetek sokszínűségét szeretnék megmutatni. Június 10-én 
vendégművészként szerepelt: Tatár Bianca színésznő és Mayer Rozália hastáncos. 
Idősek napja a 60+-os Központ szervezésében valósult meg. 
Bolgár-Görög Est Szent Demeter napja alkalmából  
Újbuda Bolgár Önkormányzata és Újbuda Görög Önkormányzata bolgár-görög táncházzal és 
ételkóstolóval egybekötött nyilvános estet rendezett, amelyen a Martenica zenekar és az 
Akropolis Kompania működött közre. 
Adventi ajándékkoncert: Oravecz György zongoraművész és Dúlfalvy Éva hegedűművész 
koncertje december 4-én vasárnap 18 órától ingyenesen, előzetes regisztrációval volt 
látogatható, s közel 70 fő csatlakozott az ünnepi hangulatú programhoz. 
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Idősek karácsonyára december 19-én 12 órakor került sor, Barabás Richárd alpolgármester 
köszöntője, ajándékozás és Lukács Katica zenés műsora után az önkormányzat által biztosított 
süteményekkel és üdítővel vendégeltük meg a szépkorúakat. Az ingyenes eseményen előzetes 
regisztrációval, 60+ kártyával lehetett részt venni. 
Előszilveszteri és szilveszteri rendezvények: 
Bakacsi Béla fellépésével december 28-án teljes teltház előtt tartjuk meg a Nosztalgia táncest 
előszilveszteri kiadását. 
Szilveszterre a nagytermet a Trió Gold zenekar saját szervezésű zenés-táncos rendezvényéhez 
vette igénybe. 
 

 Tábor 
 
Június 20-24. között a Masters SE akrobatikus rock &roll tábora zajlott intézményünkben. 
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Célként jelöltük meg a szolgáltatások körének bővítését a szabad kapacitások maximális 
kiaknázásával. Sikeres eredménynek tekinthető, hogy egyre több magánszemély és különböző 
művészeti csoport, civil szervezet vette igénybe nagytermünket és kistermünket 
rendezvényekre, tanfolyamokra (születésnapi est, közgyűlés, évzáró rendezvény, utazó 
kiállítások, Négy Arc Műsorügynökség – gyerekelőadások, magán könyvbemutató, Lunotis 
Tribal Hastánc Academy évi két bemutatója, Magyarországi Irakiak Kulturális Egyesülete, 
Vasutazz velünk! – utastájékoztató előadások stb.) 
Civil kezdeményezést felkarolva tavasszal és ősszel szerveztünk egy-egy Őrmezei Babaholmi 
börzét a pénteki termelői piachoz társítva. 
 
  



57 
 

2.6 Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény 
 
2.6.1 Szakmai összefoglaló 
 
A telephely tevékenységi köre változatlan volt 2022-ben. A szakmai munka két fő területen 
folyt; az egyik a gyűjteményi munka, a másik a kiállítási tevékenység. A gyűjtemény 
helytörténeti része a településrésszel kapcsolatos fotó és egyéb dokumentációt, továbbá a 
tárgyi anyagot tartalmazza Albertfalva kialakulásától kezdve napjainkig. A gyűjtemény másik 
része az egykori községi iskola, majd annak jogutódja – a mai Újbudai Petőfi Sándor Általános 
Iskola – dokumentumait őrzi, és mutatja be az aktuális iskolai eseményeket évről évre 
megújuló formában. 
 
A nyitvatartási időben tárlatvezetést biztosítottunk a látogatóknak igény szerint. 
 
A gyűjtemény anyagát 2020-ban kezdtük el digitalizálni és a közösségi média felületünkön 
bemutatni, hogy online módon is hozzáférhető legyen. Ebben az évben az érdekeltségnövelő 
támogatás egy részéből asztali számítógépet vettünk, ami nagy segítséget jelentett a nagy 
mennyiségű albertfalvi eseményt, a gyűjtemény kiállításmegnyitóit, az Újbudai Petőfi Sándor 
Általános Iskola rendezvényeit tartalmazó VHS kazetták jó minőségű digitalizálásában és 
tárolásában. 
 
2022-ben az állandó tárlataink mellett két időszaki kiállítást rendeztünk, áprilisban nyílt meg 
az Albertfalvi Repülőgépgyár történetétéről szóló tárlat, nyáron pedig az Albertfalva múltját 
röviden bemutató rendhagyó kiállítás. Ugyanis szerettük volna, ha a múzeum léte, missziója 
szélesebb körben jut el az emberekhez, több figyelem irányul rá és így több információt tudunk 
eljuttatni a környéken élő emberekhez Albertfalva múltjával kapcsolatban. Ennek érdekében 
úgy terveztük a második kiállításunkat, hogy a gyűjtemény falain kívül legyen látható, így esett 
a választásunk a gyűjtemény kerítésének utcai oldalára, melyen Albertfalva történetét 
mutatjuk be négy nagy molinón szöveggel és képekkel. Ezen kívül megszerveztük a „városi 
séták” mintájára a gyűjtemény épületétől kiindulva az „Albertfalvi sétákat”, mely során az 
érdeklődők a mintegy kétórás séta alatt bejárhatták és megismerhették a régi község 
kialakulását, egyházi életét, fontosabb asztalos műhelyeit, ipari létesítményeit, és az OTI 
lakótelep létrejöttét stb.  A három alkalom közül egyet az Albertfalvi Közösségi Ház által 
szervezett Albertfalvi Mustrához kapcsolódóan, egy másikat pedig a „XI. Kerület Napja” 
alkalmából szerveztük meg, melyekre nagy számú érdeklődő jelentkezett, és szép sikereket 
értünk el vele. 
 
 
2.6.2 Tárgyi és személyi feltételek, megvalósult fejlesztések 
 
Az intézményben egy fő teljes munkaidős kulturális szervező és egy 4 órás, megbízásos 
keretben foglalkoztatott kiállításszervező végzi a szakmai munkát a közművelődési 
csoportvezető szakmai irányításával. A részmunkaidős takarító és a részmunkaidős gondnok 
végzi a technikai teendőket a közművelődési intézmények műszaki vezetőjének 
felügyeletével. 
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Az év elején a Központ Kft. telephelyeinek műszaki gondozását a GAMESZ vette át, kivételt 
képez ez alól a helytörténeti gyűjtemény, mert a gyűjteménynek otthont adó épület az 
Esztergomi Egyházmegyéhez tartozik, az Albertfalvi Don Bosco Általános Iskola 
mellékszárnyrészében. 
 
Tavasszal a tetőrészen kellet kis javítást végezni, mert a nagy szélben a tetőn lévő cserepek 
közül néhány elkezdett leesni. 
 
A pincében, ahol raktárhelyiséget alakítottunk ki, idén a világítási rendszert fejlesztettük a jobb 
látási viszonyokért, mert addig csak az ott található kiállítást megvilágító gyengébb, az 
oldalfalon található lámpák voltak, amit a raktárrá átalakítás után még a salgó-polcok és az 
ezekre helyezett, nem használt kiállítási anyagok takartak is. Az épület utca felőli sarkára 
szerelt, de már rég nem működő kültéri fali lámpát kicseréltettük egy mozgásérzékelős LED 
reflektorra, hogy a kapun belépőkre reagálva megvilágítsa az utat a gyűjteménybe 
érkezőknek. Az iroda elektromos kiállásait modernizáltuk és átalakítottuk az eddig nem 
használt, elektromos áramot igénylő berendezések (laptop, asztali számítógép, szkenner stb.) 
könnyebb működtetése érdekében. 
 
Érdekeltségnövelő támogatásból a már említett asztali számítógépet és a hozzá tartozó 
eszközöket (billentyűzet, egér stb.), valamint 2 db kültéri hirdetőtáblát szereztünk be, 
melyeket a bejárati kapu két oldalán helyeztünk el. 
 
Továbbá vettünk 1 db hő- és páratartalom mérőt, amit az Albertfalva asztalosiparát bemutató 
teremben helyeztünk el. Célunk, hogy folyamatosan megfigyelhessük a kiállítótér 
paramétereit a kiállítási tárgyak állagának megóvása érdekében. 
 
 
2.6.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Az Újbudai Petőfi Sándor- és a Don Bosco Általános Iskolával a kapcsolatunk aktív volt és a 
kiállításainkhoz programokat szerveztünk számukra (lásd az alábbiakban). 
 
A gyűjtemény együttműködött a kerületi közművelődési intézményekkel, különös tekintettel 
az Albertfalvi Közösségi Házra, mely a lokalitása szempontjából is a legközelebbi 
társintézményünk. A városi séta programmal csatlakoztunk az általuk szervezett Albertfalvi 
Mustra rendezvényhez. Ezen túl kapcsolódtunk az ősszel a ház, az Albertfalvi Lokálpatrióta 
Egyesület és az Albertfalvi Keresztény Társas Kör által szervezett albertfalvi helytörténeti 
előadássorozathoz.  
 
Kapcsolatot tartottunk fent a helyi civil szervezettekkel, kiemelten az Albertfalvi Lokálpatrióta 
Egyesülettel. Az előbb említett előadássorozaton kívül meghívásukra részt vettünk több 
kiemelt megemlékezésen és koszorúzáson: a Magyar Hősök Emléknapján, Mahunka Imre és 
felesége szobrának koszorúzásán és az 1956-os megemlékezésen. 
 
Felvettük a kapcsolatot és elindult a közös munka az Aquincumi Múzeummal, az eredetileg 
erre az évre tervezett, de jövő évre áttett kiállítás megrendezése miatt, melyet az albertfalvi 
római kori katonai táborról készítünk. 
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2.6.4 Közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
A tavaszi kiállítás az Albertfalvi Repülőgépgyárról nagy érdeklődésre tartott számot, és 
szerettük volna, ha az anyag a fiatalokhoz is eljut. Így az albertfalvi iskolákkal egyeztetve 
kezdeményeztük, hogy a helytörténeti ismeretek valamilyen módon jelenjenek meg a hon- és 
népismeret tantárgy keretében, és több helyről is azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez 
megoldható, sőt, akár több tantárgyat érintve is érdemes lenne ezt az együttműködést 
kidolgozni. 
 
Ezért összeállítottunk egy kvíz kérdéssort, amiben az aktuális és az állandó kiállítás anyagával 
kapcsolatban tettünk fel kérdéseket úgy, hogy a válaszok a gyűjtemény termeiben 
megtalálhatók legyenek. A kvízben 4 fős csapatokba szerveződtek a diákok és kb. 25 percük 
volt a kérdőív kitöltésére. A tavaszi időszakban mintegy 15 osztály látogatott el hozzánk és 
válaszolt a kérdésekre. A tanárokkal egyeztetve a legjobban teljesítő csoportok kisötöst kaptak 
és a gyűjtemény megajándékozta a csapat tagjait a helytörténeti színezővel is.  Érdekesség 
volt, hogy felmerült az is, hogy a diákok készítsenek prezentációt az albertfalvi helytörténeti 
gyűjteményről, de erre az év végi elfoglaltságuk miatt már nem került sor. 
 
A kiállításhoz kapcsolódóan meghirdettünk egy rajzversenyt „ALFA 2022” címmel az albertfalvi 
általános iskolák számára. A beérkezett munkákból készített válogatást a gyűjtemény 
kerítésére is kihelyeztük, hogy egy közönségdíjat is kioszthassunk. A közönségdíjra a 
helyszínen és e-mailben is lehet szavazni jelenleg is, egészen 2022. december 31-ig. Az 
eredményhirdetésre januárban kerül sor, és terveink szerint a díjazott alkotásokat a 
kiállítótérben is kihelyezzük! 
 
Mint korábban említettük, részben ismeretterjesztésként terveztük az Albertfalvi sétákat, és 
a gyűjtemény kerítésre kihelyezett Albertfalva történetét bemutató kiállításunkat is. 
 

 Kiállítás 
 
A tavaszi időszaki kiállítás a volt Albertfalvi Repülőgépgyárat mutatta be „Repülés 
madártávlatból” címmel. Ennek keretében a repülőgépgyárról, az ott készült repülőgépekről 
és az ott dolgozókról készült képeket, dokumentumokat állítottuk ki, kiegészítve a 
repülőgépgyár makettjével és egy eddig nem látott videó anyaggal, mely a repülőgépgyár 
emléktáblájának avatását, és az ehhez kapcsolódó kiállítás kísérőeseményeként megvalósult 
előadást és interjút mutatja be. Ez a kiállítás rendkívül nagy érdeklődést váltott ki a lakosság 
körében, hiszen a gyár az elődöknek, majd később az utána következő generációnak is fontos 
megélhetési lehetőséget biztosított. 
 
Nyár elején állítottuk ki a korábban már említett Albertfalva történetét bemutató 
kiállításunkat a gyűjtemény kerítésére kifeszített molinókon. Ennek hatására többen is 
betértek hozzánk, mondván, hogy innen tudták meg, hogy működik egy helytörténeti 
gyűjtemény a lakóhelyük közelében. 
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A 2022 ősz végére tervezett, egykori albertfalvi római kori katonai táborral kapcsolatos 
kiállítás szervezését elkezdtük és felvettük a kapcsolatot az Aquincumi Múzeum albertfalvi 
tábort feltáró régészével. Végül a kiállítást 2023 tavaszára csúsztattuk át. Egyrészt szerettük 
volna a lehető legjobb kiállítást megrendezni a témában, ami informatív jellege mellett 
látványos is tud lenni és az elmúlt évek új eredményeit is magába foglalja.  Ehhez 
elengedhetetlen az alapos szakmai együttműködés a témában jártas kutatóval és 
intézménnyel, és ez több egyeztetést igényel, ezért szakmai szempontból is indokoltnak 
tartottuk az időpont módosítását. Másrészt a megemelkedett fűtési árak miatt felmerült az 
eredetileg tervezett téli zárvatartás idejének meghosszabbítása. Úgy gondoltuk, hogy a 
kiállítás témája nagyobb érdeklődésre tart számot annál, hogy a kiállítás fennállása alatt zárva 
legyünk. Helyette meghosszabbítottuk az előző időszaki kiállítást, és kiegészítettük egy 
kisérőprogrammal, a rajzpályázattal és annak közönségszavazásával. 
 
Állandó kiállítások: 

 Rómaiak Albertfalván 

 Albertfalva története 

 Albertfalva asztalosipara 

 Mahunka Imre emlékszoba 

 Bor kiállítás 
 
Időszakos kiállítások: 

 2022. április 28.: Repülés madártávlatból, az Albertfalvi Repülőgépgyár 

 2022. június 4.: Albertfalva története (kerítés kiállítás) 
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