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1. MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK 
 

1.1. B32 Galéria és Kultúrtér, Karinthy Szalon 
 
1.1.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 

A B32 Galéria és Kultúrtér célja kortárs képző- és iparművészek bemutatása, komoly- és 
könnyűzenei koncertek, színházi előadások, kulturális estek és beszélgetések, valamint 
szabadtéri rendezvények és gyerekprogramok szervezése. A tervezésnél alapvető szempont a 
művészi minőség, a kortárs megszólalásmód és problémafelvetés, de ugyanolyan fontos, hogy 
széles közönségréteget, több generációt és társadalmi csoportot szólítsunk meg. 
2023 annak a célkitűzésnek a jegyében fog telni, hogy a Bartók-negyed és vonzáskörzetének 
egyik összművészeti központjaként tovább építkezzünk, és egy jól definiálható, de folyamatos 
megújulást nyújtó profillal megtartsuk szignifikáns szerepünket Budapest kulturális térképén. 
A megemelkedett energiaárak miatt a B32 és Trezor kiállításai januártól márciusig csökkentett 
nyitvatartással, szerdától péntekig látogathatóak, vasárnap és kedd között az intézmény 
üzemszüneten van, kizárólag esti rendezvény esetén nyit ki az épület. A fűtési szezon ideje 
alatt már tavaly december óta a bejárati ajtókat zárva tartjuk, a lenti munkaállomásokat az 
emeletre költöztettük, ennek köszönhetően pedig a felére sikerült csökkentenünk 
gázfogyasztásunkat (a tavalyi évhez képest). 
Sajnos idén a szállítási költségek és a papírárak drasztikus emelkedése miatt a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatása már nem teszi lehetővé havi programfüzetünk terjesztését, de 
saját költségvetésből, jóval kisebb méretben és költséghatékonyabb kivitelben továbbra is 
eljut közel harminc jelentős budapesti művészeti, kulturális színtérbe a Nagy Lépés 
Futárszolgálat által. A PR és kommunikációs stratégia részeként folytatjuk 
hűségprogramunkat: a klubkártya tulajdonosai minden saját szervezésű programunkra 15% 
kedvezményt igényelhetnek, a feliratkozók közönségtalálkozókon, főpróbákon vehetnek 
részt, illetve különleges akciókban részesülnek. Az inflációra reagálva jegyáraink többségét 
általánosságban 15–20%-kal megemeltük, de a fentebb említett hűségprogramnak 
köszönhetően továbbra is lehetőség van a tavalyi árakon jegyeket vásárolni. Új látogatók 
bevonzásának érdekében idén tovább szeretnénk erősíteni jelenlétünk az online médiában és 
a sajtóban, szélesíteni a programjainkról készült megjelenéseket, valamint még több 
együttműködést kialakítani.  
Amennyiben éves költségvetésünk engedi, úgy szeretnénk folytatni az időszaki kiállításainkhoz 
kapcsoló művészetpedagógiai foglalkozásainkat újbudai általános iskolák és középiskolák 
szervezett csoportjai számára Szabics Ágnes szakmai vezetésével. A művészetpedagógiai 
foglalkozásaink célja a művészet iránti érdeklődés felébresztése, a kortárs művészet 
hangsúlyosabb megjelenítése a közoktatásban, az esztétikai érzékenység és a kritikai 
gondolkodás fejlesztése, valamint a kreativitás kibontakoztatásának elősegítése. A 
workshopok az iskolai kerettantervhez kapcsolódva hatékony alternatív tanulási és nevelési 
lehetőséget és közösségi élményt biztosítanak a tanulók számára.  
A Karinthy Szalonban 2023-ban is a kortárs képzőművészeti kiállításoké lesz a főszerep, ehhez 
igazodnak majd további kísérőprogramjaink is. Az idei évben 11 kiállítást tervezünk 
megvalósítani. Január és március között az energiatakarékosság jegyében a Karinthy Szalon 
nem állandó nyitvatartással, hanem előzetes bejelentkezés után fogadja látogatóit. Az év eleji 
kiállításmegnyitókat ettől függetlenül tervezzük megtartani, és akár egy-egy tárlatvezetést is 
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szervezünk ezekhez a tárlatokhoz. Márciustól a megszokott nyitvatartási renddel szeretnénk 
a közönségünket fogadni.   
A kiállítókat – koncepciónknak megfelelően – 2023-ban is a magyar kortárs művészeti élet 
fiatal és középgenerációjából választjuk, bemutatkozási lehetőséget biztosítva a kerületben 
alkotó művészeknek is. Idén szeretnénk a kiállítások láthatóságára még nagyobb hangsúlyt 
fektetni, amit változatos kísérőprogramokkal kívánunk megvalósítani (tárlatvezetés, előadás, 
workshop, művészeti/művészetterápiás foglalkozás). Ahogy az eddigiekben, úgy idén is 
szeretnénk csatlakozni olyan kerületi, fővárosi és országos fesztiválokhoz, mint a Budapest 
FotóFesztivál, az Ars Sacra Fesztivál, vagy épp a Magyar Festészet Napja. 
A kiállítások mellett év elején szeretnénk elindítani a részben már előkészített REFLEXIÓ című 
mentorprogramunkat, melynek keretében a 2023-ra tervezett minden kiállításunkra (B32 
Galéria, Trezor Galéria, Karinthy Szalon) várjuk olyan anyaországi és határon túli magyar 
képző- illetve iparművész hallgatók jelentkezését, akik az adott kiállításra reflektálva 
készítenek egy tetszőleges technikájú és tartalmú munkát. A benyújtott pályaművekből 
minden hónapban online kiállítással készülünk a webes felületeinken, év végén pedig szakmai 
zsűri választja ki azt a legjobb 15 alkotást a beküldött pályaművek közül, melyek a B32-ben 
pop-up kiállításon kerülnek bemutatásra. Terveink szerint a díjazott pályázók egyéb 
jutalomban is részesülnek.  
A nyári időszakban a kiállítások kevésbé látogatottak, így a gyermekek részére 
alkotótáborokat, míg a felnőttek számára művészetpedagógia foglalkozásokat, 
művészetterápiás műhelyt, workshopokat szervezünk pedagógusok és képzőművészek 
vezetésével. 
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatait folyamatosan figyelemmel kísérjük, jövőre ismét 
szeretnénk pályázatot beadni a kiállítások megrendezésére, ahogyan Újbuda 
Önkormányzatához is szeretnénk pályázatot benyújtani a fent említett táborok megtartásának 
támogatására. 
Ugyancsak terveink között szerepel, hogy 2023 év végén képzőművészeti pop-up karácsonyi 
vásárt rendezzünk, melynek keretében fiatal hazai alkotók munkáit kínálnánk elérhető áron, 
úgy, hogy akár a fiatal generáció tagjai számára is közelebb hozzuk a művészet, a műgyűjtés 
örömét. 
 
 
1.1.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
A B32 Galéria és Kultúrtér remélhetőleg továbbra is teljes csapattal folytathatja a munkát: a 
tervek szerint egy kulturális vezető, öt szakmai munkatárs, egy sajtóreferens, egy 
kommunikációs főmunkatárs, egy műszaki vezető, valamint négy technikai munkatárs és 
információs munkatárs dolgozik együtt 2023-ban az intézményünkben. 

Bízunk benne, hogy ebben az évben is bekapcsolódnak gyakornokok a B32 szakmai 
munkájába, optimálisan ketten egy félévben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről, 
valamint a Budapesti Gazdasági Egyetemről.  
A Karinthy Szalonban a főkurátor/ügyvezető (KözPont Kft.) és a kulturális szervező munkáját 
egy teremőr és egy takarító segíti az idei évben is. 
 
A B32 Galéria és Kultúrtérben az aktuális karbantartási munkálatok mellett az alábbi 
fejlesztéseket tervezzük idén: 
- bejárati ajtó cseréje (energetikai okokból); 
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- színháztechnikai berendezések beszerzése; 
- közönségforgalmi és backstage területeken a munkavilágítások cseréje LED-re; 
- kiállítóterek falazatának javítása (fent és lent); 
- kiállítóterek távfelügyeletének biztosítása vezeték nélküli kamerákkal; 
- hőpapíros jegynyomtató javítása/új beszerzése; 
- infopultos munkaállomás felújítása/cseréje. 
 
A Karinthy Szalon gépészeti, esztétikai felújítása már időszerű, s ugyan 2023-ra túl nagy 
kiadást jelentene, az energetikai felmérésen az ablakcserét erősen javasolták. Terveink között 
szerepel idén egy projektor beszerzése a kiállítások vizuális igényeinek biztosítására és a 
befogadott rendezvényekhez, valamint a kisterem világításának korszerűsítése, hasonló 
háromfázisú sínes rendszerrel, mint a nagyobbik térben. 
 
 
1.1.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
2023-ban helyet biztosítunk önkormányzati és önkormányzati támogatással megvalósuló 
rendezvényeknek, valamint proaktívan keressük a kapcsolatot a Budapesten és a XI. 
kerületben működő civil szervezetekkel, kreatív és kulturális iparági szereplőkkel (Pl.: KULT11, 
Eleven Blokk, KÉK, Magyar Festészet Napja Alapítvány, helyi óvodák, iskolák, művészeti 
egyetemek, Metamorphoses Egyesület, Libertine Könyvesbolt stb.). 
Bízunk benne, hogy idén is kiemelt együttműködő partnerünk lesz az újonnan nyíló Adaptér, 
a 2022-ben induló INSERT projekt és közösségi platform, a Bartók Béla Boulevard, a Budapest 
Film, és 2023-ban terveink között szerepel egy új rendezvénysorozat elindítása a VATES 
projekttel együttműködésben. 
 
 
1.1.4 Tervezett tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
MÁSSALHANGZÓ – beszélgetéssorozat Gréczy Zsolttal 
B32 Galéria és Kultúrtér – 2022 szeptemberében indult új beszélgetéssorozatunk Újbuda 
Önkormányzatával közösen, amely keretében Gréczy Zsolt újságíró, műsorvezető minden 
hónapban más-más prominens kulturális szereplővel beszélget. A programot idén is folytatjuk 
olyan meghívottakkal, mint Dolák-Saly Róbert, Koncz Zsuzsa vagy Geszti Péter. 
A Karinthy Szalonban a kiállításokhoz a nagyközönség számára ismeretterjesztő céllal több 
esetben is kapcsolunk továbbra is tárlatvezetéseket és előadást, továbbá folytatódnak a 
Corvin Rajziskola – ugyancsak ismeretterjesztő – művészettörténeti előadásai. 
 

 Kiállítás  
 
B32 GALÉRIA ÉS TREZOR GALÉRIA 
Nagy Gábor György képzőművész kiállítása 
2022. január (B32 Galéria) 
Vékony Fanni és Égi Marcell ékszertervezők kiállítása 
2022. január (Trezor Galéria) 
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Szotyory László festőművész kiállítása 
2023. február (B32 Galéria) 
Tomay Katalin keramikusművész kiállítása 
2023. február (Trezor Galéria) 
Rabóczky Judit szobrászművész kiállítása 
2023. március (B32 Galéria) 
Oláh Sándor ötvösművész kiállítása 
2023. március (Trezor Galéria) 
Boros Miklós János szobrászművész kiállítása 
2023. április (B32 Galéria) 
Vasali Katalin fotóművész kiállítása – Budapest FotóFesztivál 
2023. április (Trezor Galéria) 
Őry Annamária festőművész kiállítása 
2023. május (B32 Galéria) 
Nyíri Katalin textilművész kiállítása 
2023. május (Trezor Galéria) 
Zagyvai Sári fotóművész kiállítása 
2023. június (B32 Galéria) 
Szirányi István fotóművész kiállítása 
2023. június (Trezor Galéria) 
Verebics Ágnes festőművész kiállítása 
2023. augusztus (B32 Galéria) 
Temesi Apol textilművész kiállítása 
2023. augusztus (Trezor Galéria) 
Kungl György keramikusművész kiállítása 
2023. szeptember (B32 Galéria) 
Czebe István üvegművész kiállítása 
2023. szeptember (Trezor Galéria) 
Csurka Eszter festőművész kiállítása 
2023. október (B32 Galéria) 
Egyetemi hallgatók és pályakezdő festőművészek kiállítása (kurátor: Horváth Dániel) 
2023. október (Trezor Galéria) 
Székó Gábor szobrászművész kiállítása  
2023. november (B32 Galéria) 
L. Szabó Erzsébet üvegművész kiállítása 
2023. november (Trezor Galéria) 
Schild Tamás fotóművész kiállítása  
2023. december (B32 Galéria) 
Szegedi Katalin grafikusművész kiállítása 
2023. december (Trezor Galéria) 
 
Két alkalommal – tavasszal és az adventi időszakban – tervezzük megrendezni a Premium Art 
Fairt, a hagyományos dizájnvásárát, ahol ismert hazai iparművészek minőségi, egyedi 
munkáiból lehet válogatni. 
 
Karinthy Szalon 
2023. február – Piti Zsuzsanna festőművész kiállítása 
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2023. március – Schild Tamás fotográfus kiállítása (Budapest FotóFesztivál) 
2023. április – Kun Fruzsina képzőművész kiállítása  
2023. május – Péntek Orsolya képzőművész kiállítása  
2023. június – Somogyi Emese szobrászművész és Góra Orsolya festőművész kiállítása  
2023. július – a Corvin Rajziskola végzőseinek kiállítása 
2023. július – Képzőművészeti nyári táborok és művészetterápiás alkotóműhelyek* 
2023. augusztus – Horváth Dániel képzőművész tanítványainak kiállítása 
2023. szeptember – Földesi Barnabás festőművész kiállítása 
2023. október – László Kyra üvegművész és Király György festőművész kiállítása  
2023. november – Kovács Richárd képzőművész kiállítása 
2023. december – Mayer Hella festőművész kiállítása 
 
*A nyári időszakban szeretnénk folytatni a Karinthy Szalonban már hagyománnyá vált 
gyermektáborok sorát. Az egyhetes táborok rendszerint pedagógusok és képzőművészek 
vezetésével valósulnak meg, és 8-12 éves gyermekeknek biztosítanak kreatív alkotási 
lehetőséget előre meghatározott tematika mentén. A gyermektáborok mellett azonban jövőre 
egy új kezdeményezéssel is szeretnénk bővíteni a nyári programjaink sorát: Pálos Anna 
képzőművész-művészetterapeuta vezetésével felnőttek részére is szeretnénk kreatív 
alkotóműhelyt, művészetterápiás foglalkozásokat, táborokat szervezni. 
 
Kiemelt kiállításainkhoz ismeretterjesztő céllal jövőre is tervezünk tárlatvezetéseket, 
előadásokat és egyéb programokat kapcsolni. 
A Karinthy Szalon 2023-ban külsős szervezésű, de a profiljába vágó kulturális és művészeti 
eseményeknek is otthont ad majd. 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
A B32 előterében közösségi könyvespolcot működtetünk, amelyről bármely könyv szabadon 
elvihető, s melynek helyére olyan saját könyvet kell helyezni, amelyre már nincs szüksége 
addigi tulajdonosának. 
 
A B32-ben és a Karinthy Szalonban elsősorban a saját programjainkról adunk tájékoztatást, de 
természetesen a kerületi közösségi házak és egyéb kulturális intézmények programjairól is 
szolgáltatunk információt. 
 
Főbb kommunikációs (információszolgáltató) csatornáink: 

o Homlokzati plakáttartók, megállítótáblák 
o Önkormányzati hirdetőtáblák 
o A B32 előterében nagyképernyős monitoron tájékoztatjuk látogatónkat aktuális 

programjainkról 
o Szórólapok (B32, Karinthy Szalon, Bartók Béla út kulturális intézményei, kerületi 

nagyrendezvények) 
o A B32 Galéria és Karinthy Szalon honlapja 
o B32 Galéria és Kultúrtér Facebook-oldala, Instagram-profilja, YouTube-csatornája, 

hírlevele 
o Karinthy Szalon Facebook-oldala és Instagram-profilja 
o Újbuda honlapja 
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o Újbuda újság 
o Telefonos, személyes információnyújtás 

 

 Rendezvény 
 
SZÍNHÁZ 
A B32 Galéria és Kultúrtér a korábbi évek tapasztalatait újragondolva és fejlesztve kívánja 
repertoárját bővíteni, a jelenleg is futó repertoárelőadások mellett több színházi 
meglepetéssel készülünk 2023-ban is.  
Februárban érkezik a B32 színpadára a Nem vagyok bolond, csak skizofrén című könyvből 
készülő új érzékenyítő előadásunk, amelynek alkotói Gyulay Eszter, Marton Róbert, Soltész 
Bözse, valamint a kötet szerzői, Kulcsár Teodóra és Oravetz Dániel. A Nézőművészeti Kft. 
társulat és Gyulay Eszter rendező, dramaturg esztétikája, sajátos gondolkodás- és látásmódja, 
mely a legkomolyabb témák feldolgozásához is a humor feloldó és gyógyító eszközeit hívja 
segítségül, az új bemutató kiválasztásában is fő szempontnak bizonyult. Együttműködésünk 
egyik fő állomása volt a 2019-ben bemutatott Kalap – variációk agyműködésre című előadás 
(szintén Gyulay Eszter rendezésében), amely – akár csak a tervezett bemutató – a kevésbé 
fókuszban lévő társadalmi – elsősorban szociális – témák feldolgozására koncentrált.  
Tavasszal pótoljuk be Hajdu Szabolcs filmes munkái miatt tavaly elmaradt új Látókép Ensemble 
produkció bemutatóját. Hajdu ezúttal maga mögött hagyva a jól ismert család trilógiát újra 
kísérletezni szeretne, új színt hozva ezzel nemcsak a társulata, de a B32 színházi repertoárjába 
is.  
2022 év végén a főváros által kiírt Staféta pályázaton Tóth Vivien Elefántsimogató című 
drámájával pályáztunk, amelyben Katona László, Török-Illyés Orsolya és a Mein Kampf című 
előadásunkban igen emlékezetes Hitler alakítást nyújtó fiatal színész, Kardos Tibor játsszák 
majd a főszerepeket. A darab bemutatóját 2023 őszére tervezzük, az előadás rendezője – 
sikeres pályázat esetén – Keresztes Tamás lesz. 
Az év második felében kezdődnek meg a Nézőművszeti Kft. új előadásának próbái. A darab 
még kiválasztás alatt áll, annyi már bizonyos, hogy a Nézőművészeti Kft. színészeit Kovács 
Lehellel kiegészülve Tárnoki Márk rendezi majd. 
Színházi programok 
Repertoár előadások: 
Látókép Ensemble: Kálmán-nap (r.: Hajdu Szabolcs) 
Látókép Ensemble: Egy százalék indián (r.: Hajdu Szabolcs) 
Nézőművészeti Kft.: Kalap (r.: Gyulay Eszter) 
Nézőművészeti Kft.: Utazás a koponyám körül (r.: Scherer Péter) 
Nézőművészeti Kft.: Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém (r.: Gergye Krisztián) 
Légrádi Gergely: Fekete-fehér (r.: Ujj Mészáros Károly) (április, május) 
Másik Oldal: Túlélő (r.: Varga Ádám) 
George Tabori – Harmadrosta Csoport: Mein Kampf (r.: Szirtes Balázs) 
Martin McDonaugh: Leenane szépe (r.: Kovács Lehel) 
Tervezett bemutatók: 
Hajdu Szabolcs: Naiv manifesztum (munkacím) 
Nézőművészeti Kft.: Nem vagyok bolond, csak skizofrén (r.: Gyulay Eszter) 
Tóth Vivien: Elefántsimogató (r.: Keresztes Tamás) 
Nézőművészeti Kft. – Tárnoki Márk új előadás (r.: Tárnoki Márk) 
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ZENE 
A B32 a 2023-as évben is főként az underground könnyűzenei előadók számára nyújt 
játszóhelyet. 
A Quimbyből jól ismert SZILÁRD saját szóló projektjének klipjét már tavaly nyáron nálunk 
forgatta, idén a tavaszi időszakban pedig újonnan felállt zenekara ad koncertet nálunk. 
A költészet és zene szoros kapcsolatából született produkciók különösen fontos értéket 
képviselnek, ezért az elmúlt évek során sok ilyen formáció koncertezett a B32-ben, például 
Beck Zoli és Szűcs Krisztián MÁSNAP előadása Cseh Tamás és Csengey Tamás soha meg nem 
jelent dalainak koncertszínháza, amelynek 2023-ban újra rendszeres befogadó színtere 
leszünk. Az Anima Sound Systemből ismert Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska Pilinszky-estje 
nálunk debütál az évben, valamint Kollár-Klemencz László Grecsó Krisztián író/költővel közös 
előadása is látható lesz a B32 színháztermében. 
Kardos-Hortváth János, a Kaukázus frontembere először a 2020-as karantén alatt tartott 
koncertet a B32 online „előadóterében”, 2023-ban pedig végre élőben is láthatja nálunk a 
közönség. 
A fenti előadókon kívül Rutkai Bori és Petruska már visszatérő vendégek lesznek, de Szeder és 
Egyedi Péter is az elismert dalszerző-énekesek körét bővíti a repertoárban.  
 
SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK  
Tavaszi Prémium Art Fair  
Idén tavasszal újra a Premium Art Fair designvásárral csatlakozunk az Eleven Tavasz 
programsorozathoz. Az eseményen rendhagyó módon nemcsak ismert iparművészek 
minőségi, egyedi és megfizethető munkáiból lehet válogatni, hanem amennyiben az időjárás 
is engedi, a résztvevők izgalmas szabadtéri workshopokon maguk is létrehozhatnak 
különleges, személyre szabott tárgyakat. 
 
V. Gárdonyi Piknik 
2023 június második hétvégéjén lesz a szinte már hagyománynak is tekinthető összművészeti 
minifesztiválunk, a Gárdonyi Piknik, ami idén már ötödik alkalommal kerül megrendezésre a 
B32 előtti téren. A nyárindító rendezvénysorozaton a kiváló hangulatot biztosító koncertek 
mellet közösségi piknik, designvásár, workshopok, és Társasjáték placc várja az érdeklődőket. 
A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel valószínűleg idén is meghirdetjük TÉRPENGETŐK 
című utcazene pályázatunkat, melynek keretében a győztes előadónak ingyenes fellépési 
lehetőséget biztosítunk. A fesztivál célja a közösségépítés és a Gárdonyi tér népszerűsítése. 
 
B32 Parkmozi  
2023 augusztusában ismét különleges hangulatú vetítéssorozattal várjuk a kerületi 
filmrajongókat. Az előző évben nagy sikert arató koncepcióhoz hasonlóan a Bercsényi utcát 
átmenetileg lezárjuk, így a nézők a forgalomtól elzárt út közepéről élvezhetik a jobbnál jobb 
filmeket, természetesen a már megszokott, helyileg készült retró popcornnal. Az élményt az 
teszi teljessé, hogy a városi forgatag zajától egy infrás fejhallgató segítségével zökkenhet ki a 
valóságból a néző. A 2022-es tapasztalatokból tanulva idén szeretnénk kibővíteni a 
nézőközönségünket és nyitni a külföldi érdeklődők felé.  
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Kulturális Fesztivál a Bikás parkban 
Ugyan konkrét tervek még nincsenek erre vonatkozóan, de bízunk benne, hogy Újbuda 
Önkormányzata idén nyáron ismét megrendezi – a B32 szervezésében – népszerű ingyenes 
vetítéssorozatát a kerület közkedvelt zöld szegletében, a Bikás parkban, ahol az augusztusi 
ünnepkörhöz kapcsolódóan Ország tortája és Újkenyér kóstolással várjuk a kedves 
érdeklődőket. 
 
III. Újbudai Gyermekkönyvünnep 
Már két alkalommal rendeztük meg az Újbudai Gyermekkönyvünnepet, amely a B32 teljes 
területén és a Bercsényi utca lezárásával az épület előtt új kulturális színfoltja lett a Bartók-
negyednek. A beltéren és szabadtéren is párhuzamosan zajló programsorozat tavaly az első 
gyermekkönyvünnepnél is nagyobb sikert aratott, így 2023-ban még szélesebb kínálattal és 
több kiadóval várjuk a minőségi gyermekkönyvkultúrára fogékony családokat. Az eddigi 
alkalmakhoz hasonlóan a III. Újbudai Gyermekkönyvünnep kiemelt figyelemmel fordul a 
kortárs gyermekkönyvkultúra felé, illetve fontos feladatának tekinti a magyar 
gyermekirodalom klasszikusainak élményalapú közvetítését a mai gyerekeknek.  
 

 Tábor 
 
A nyári időszakban szeretnénk folytatni az eddigi években már hagyománnyá vált és nagy 
népszerűségnek örvendő gyermektáborok sorát a Karinthy Szalonban. Az egyhetes táborok 
rendszerint pedagógusok és képzőművészek vezetésével valósulnak meg, és 8-12 éves 
gyermekeknek biztosítanak kreatív alkotási lehetőséget előre meghatározott tematika 
mentén. 
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Az éves működési támogatás és jegyeladások mellett év közbeni bevételünk 
rendezvénylebonyolítási- és ügyeleti díjakkal egészül ki. Összművészeti befogadó térként 
kapacitásunkhoz mérten színháztermünkben vállaljuk a B32 profiljába illő külsős 
rendezvények lebonyolítását. Idén szeretnénk bevételeinket klipforgatások, hang- és 
videófelvételek készítésével kiegészíteni, kihasználva színháztermünk felszereltségét és 
szakmai munkaerőnket. 
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2. KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK 
 

2.1 Albertfalvi Közösségi Ház 
 
2.1.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 
Ha valaki megfigyeli az Albertfalvi Közösségi Házban folyó szakmai munkát, akkor láthatóvá 
válik, hogy az intézményben zajló programok, rendezvények, pályázatok és az itt működő 
közösségek tevékenysége több ponton is szervesen összekapcsolódik, azok egymásra épülnek, 
illetve egymásból következnek, folytatva egy-egy megkezdett gondolatot vagy éppen 
reflektálva azokra. 
 
2023 februárjában könyvbemutatóval zárul majd le egy három éve tartó szellemi kaland, közös 
együtt gondolkodás. 
Ugyanis 2020 tavaszán hirdettük meg az Újbudai Dekameron és a Szubjektív Újbuda irodalmi 
pályázatokat a pandémiás helyzetre reagálva, majd mindkét pályázat végén 2020-ban és 2021-
ben egy-egy válogatáskötetet adtunk ki a beérkezett művekből. Az Újbudai Dekameron kötet 
előszavában kifejtettük, hogy a COVID-járvánnyal az emberiség jövője megváltozott, s ideje 
elgondolkoznunk azon, hogy merre haladjunk tovább. 2022 tavaszán pedig meghirdettük a 
future.world jövőutazó esszé- és novellaíró pályázatot, amely keretében az általuk elképzelt 
lehetséges jövőt vázolhatták fel a résztvevők. S 2023 januárban adjuk ki a legjobb művekből 
összeállított irodalmi antológiát, amelyet februárban az Újbudai Dekameron Könyvklubban 
mutatunk majd be. 
A 2020-ban meghirdetett Szubjektív Újbuda irodalmi pályázatra memoárokat kértünk, 
amelyekben a szerzők a személyes emlékeiket osztották meg Újbuda múltjából. 2023-ban 
viszont – folytatásként – arra fogjuk inspirálni az újbudaiakat, hogy mutassák be városrészük 
rejtett értékeit, a lakóhelyük közelében található épületeket, tereket, köztéri alkotásokat vagy 
szellemi értékeket, amelyek kevésbé ismertek. A beérkezett anyagokat az 
ujbudaikirakos.blog.hu oldalra töltjük majd fel, s az elkövetkezendő esztendőkben a kerületi 
városrészek szerint csoportosítva egy-egy füzet formájában nyomtatásban is megjelentetjük a 
legérdekesebbeket. A gyűjtésbe a kerületi közösségi házak mellett lokális civilszervezeteket is 
szeretnénk bevonni. Az Újbudai Kirakós programot az Etele Helytörténeti Kör segítségével 
fogjuk koordinálni. 
 
A pandémia alatti karantén és intézménybezárások alatti online világ nagyon hasznos 
tanulságokkal szolgált közösségi házunk számára. Ugyanis az online programjaink és a fentebb 
említett pályázataink nemcsak Albertfalvát szólították meg, hanem elértük az egész országot, 
sőt a határon túliakat is. Így továbbra is szeretnénk online pályázatokat és versenyeket 
meghirdetni; valamint folytatjuk a KözösPont beszélgetős műsort, amely keretében a 
közösségi ház, illetve Albertfalva szempontjából jelentős személyeket mutatunk be a 
nézőknek, és a Hét verse mintájára elindítjuk az Éneklő Albertfalva sorozatot intézményünk 
fb-oldalán, ahol helyi gyerekek és felnőttek előadásában hetente egy-egy népdalt osztunk 
meg. 
2023-ban az Instagram oldalunkat is szeretnénk fejleszteni, amelyen elsősorban Albertfalva 
hétköznapi és rejtett szépségeit mutatjuk majd be követőinknek. 
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Tavasszal a Magyar Költészet Napjához igazítva ismét meghirdetjük a Vers mindenki.net online 
versmondóversenyt általános- és középiskolás diákok számára, amelyre elsősorban – a Petőfi 
200 emlékévhez kapcsolódva – Petőfi Sándor verseket várunk. Novemberben pedig az 
Albertfalvi Napok keretében szintén Petőfi Sándor nagysága előtt tisztelgünk, hiszen 
Albertfalván található az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola, s itt működik a méltán 
népszerű Petőfi Musical Stúdió, valamint a közösségi házunkkal szoros kapcsolatot ápoló APS 
Fotóstúdió egy csoportos kiállítás keretében Petőfi költészete által inspirált fotográfiákat 
mutat majd be. 
 
Közönségünk kérésére újra indítjuk a Női Sarok programunkat megújult formában, amelynek 
előadásaira negyedévente várjuk az érdeklődő hölgyeket. Szintén a közönségünk többszöri 
kezdeményezésére ismét elindul a Fókuszban Filmklub is, amelyet a jogdíjfizetési nehézségek 
miatt szüneteltetünk hosszú ideje, de közönségünk végre megoldotta a problémát. Az Újbudai 
Dekameron Könyvklub mintájára a kijelölt filmet, csakúgy, mint a könyvek esetében, a tagok 
maguk szerzik be és nézik meg otthon, majd a közösségi házban átbeszélik a látottakat. 
2023-ban a Pszichodráma foglalkozásunk újabb csoportokkal bővül majd, de szeretnénk a 
tanfolyami kínálatunkat tovább színesíteni, habár a tanfolyami táblázatunkon csak egy-két 
üres hely van, de szeretnénk újra behozni a néptáncot vagy a klasszikus balettet. 
 
 
2.1.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
Az épületben a földszinten egy 116 fő befogadására alkalmas többfunkciós nagyterem, az 
emeleten egy 30 fő befogadására alkalmas előadóterem, valamint egy 10 fős klubszoba és két 
kiállítótér áll a látogatók rendelkezésére. 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a műszaki felszereltségünk jó; mind a hang- és 
fénytechnika a házban zajló kisebb rendezvények igényeit megfelelően kiszolgálja, a nagyobb 
rendezvényeknél pedig a KözPont Kft. műszaki csapata telepít ideiglenesen megfelelő 
technikát. 
Természetesen a technikánk fejlesztését továbbra is folytatjuk, elsősorban a fénytechnikát 
szükséges fejlesztenünk, de a bútorainkat (székek, asztalok stb.) is rendszeresen javítanunk, 
cserélnünk kell, valamint időszerűvé vált a földszinten egy tisztasági festés és a 
mellékhelyiségek felújítása. Illetve az irodai számítógépek cseréje is egyre időszerűbb. 
Azonban idén és az elkövetkező esztendőkben a legfontosabb feladatunk az épület szigetelése 
és az energiatakarékos világítás és fűtés kialakítása lesz. 
2023-ban tervezzük a központi fűtés gázkazánjának cseréjét, illetve szeretnénk a régi 
megvetemedett nyílászárók helyett a mai energiatakarékossági igényeknek megfelelő 
nyílászárókat beépíteni. Szükséges lenne egy új tetőszerkezet építése vagy legalább a jelenlegi 
szigetelése, illetve az épület falainak a szigetelése. A világítás is korszerűsítésre szorul, a régi 
neoncsöveket fokozatosan LED csövekre szeretnénk cserélni, illetve a mellékhelyiségekben 
mozgásérzékelős LED lámpákat felszerelni. 
 
Az intézményben két teljes munkaidőben foglalkoztatott, szakirányú egyetemi végzettségű 
munkatárs végzi a szakmai munkát. Egy fő szakirányú főiskolai végzettséggel – hetente két 
napon – ügyeleti feladatokat lát el. Egy fő vállalkozási szerződéssel végzi a gondnoki 
teendőket, illetve egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs takarít. 
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A munkatársi gárdát egy négyórás szakmai vagy adminisztrációs munkatárssal szeretnénk – a 
lehetőségek függvényében – bővíteni, hiszen a KözPont Újbudai Kulturális NonprofitKft. 
közművelődési intézményeinek a szakmai munkáját az Albertfalvi Közösségi Ház munkatársai 
koordinálják, amely jelentős terheket ró az intézményre. 
 
Az Albertfalvi Közösségi Ház a 20/2018 (VII. 9.) EMMI rendelet 13. § (1) és (2) bekezdéseiben 
a művelődési házak számára meghatározott létesítményi és tárgyi feltételeknek, illetve a 
közművelődési szakmai munkatársak foglalkoztatási feltételeinek megfelel. 
 
2.1.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Az Albertfalvi Közösségi Háznak a legszorosabb kapcsolata – az elhelyezkedéséből és a 
küldetéséből fakadóan is – az albertfalvi intézményekkel és civil szervezetekkel van. 
Intézményünk térítésmentes programokat (néphagyományokat ápoló rendezvények, beavató 
komolyzenei koncertek) biztosít a helyi óvodák és iskolák számára, akik „cserébe” segítenek a 
propagandában és a gyerekek előadásaival vesznek részt nagyrendezvényeinken, ezzel is 
erősítve a városrészi összetartozást. 
Albertfalva két meghatározó civil szervezetével (Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület, Albertfalvi 
Keresztény Társas Kör) napi szinten együttműködünk, segítjük egymás munkáját, közös 
programokat, megemlékezéseket szervezünk. 
Nagy örömünkre az Albertfalván található Tinta Könyvkiadó is magáénak érzi a lokálpatrióta 
gondolkodást, hiszen a közös projektekből – Albertfalva asztalosiparának feldolgozása, illetve 
a jelenleg is futó helytörténeti előadássorozat anyagaiból) – készülő kiadványok 
megjelentetését magára vállalta. 
 
Természetesen jó kapcsolatot ápolunk a KözPont Kft. többi intézményeivel is, elsősorban az 
az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjteménnyel, szakmai és technikai segítséget nyújtva 
egymásnak, ezzel is segítve a többiek munkáját, illetve rendezvényeik népszerűsítését. 
 
 
2.1.4 Tervezett közművelődési tevékenységek 
 
A munkaterv mellékleteként az Albertfalvi Közösségi Ház közművelődési tevékenységeit a 
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatási tervben részletezzük, 
az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatások szerint csoportosítva. 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Az Etele Helytörténeti Körben minden hónap végén a kerületünk történetéről, annak 
városrészeiről, nagymúltú épületeiről, illetve szellemi örökségéről hallgathatunk előadásokat, 
illetve bekapcsolódhatunk az adott témáról rendezett kerekasztal-beszélgetésekbe. 
2023-ban folytatjuk a tavaly elindított előadássorozatot is – amelyet közösen szervezünk az 
Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesülettel, s a propagandában az Albertfalvi Keresztény Társas Kör 
és az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény van segítségünkre –, amely Albertfalva, 
illetve a terület múltjáról, a falu (településrész) iparáról, társadalmáról és az itt élt vagy 
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alkotott jelentős személyek életéről és munkásságáról szól. Az előadások szerkesztett anyagát 
az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület nyomtatott formában is megjelenteti. 
Az újra induló Női Sarok negyedévente várja majd újra az érdeklődőket elsősorban nőket 
érintő témákban. 
Az Újbudai Dekameron Könyvklub összejövetelein pedig kiselőadásokat hallgathatunk az adott 
összejövetelre kiválasztott kötet írójának életéről és irodalmi tevékenységéről. 
 

 Kiállítás  
 
Az Albertfalvi Közösségi Házban kiemelt figyelmet fordítunk a vizuális kultúra fejlesztésére, 
amelyre az 1929-ben épült Tisztviselőtelep és az intézményünk épületének esztétikuma is 
predesztinál bennünket. A helyiségeink és folyosóink falait egyedi festmények, grafikák és 
fotók díszítik. A házban négy helyszínen rendezünk kiállításokat: Etele Helytörténeti 
Gyűjtemény (Csonka János és a Karinthy család – állandó kiállítás), Kályha Galéria, kávézó és a 
nagyterem. 
 
Kályha Galéria (kiállítások tervezete): 
Január 2022 legjobb fotói – a 60+ Fotókör csoportos kiállítása (virtuális) 
Február Vermes Mária – fotó 
Március Szalai Sándor – fotó 
Április Zichermann Sándor – grafika (emlékkiállítás) 
Május Goda Richárd – festmény, szobor 
Június Tarr Judit – festmény 
Augusztus Kővári Éva és Pertl Éva – fotó   
Szeptember Kályha, cserépkályha, kandalló – a 60+ Fotókör csoportos kiállítása 
Október Rácz Rozália – festmény 
November Petőfi inspirációk– az APS Fotóstúdió csoportos kiállítása 
December Hagyományos & modern – az Albertfalvi Kézimunka Kör csoportos kiállítása 
 
A kávézóban a hónap alkotója sorozat keretében havonta váltakozva a közösségi házhoz vagy 
Albertfalvához valamilyen módon kötődő – elsősorban amatőr – alkotók mutatkozhatnak be 
egy-egy kamara kiállítás keretében. 
A nagyteremben negyedévente rendezünk tárlatokat a közösségeink, az intézményünkkel 
kapcsolatban álló művészeti közösségek, illetve azok tagjainak a munkáiból (Salsa Klub – fotó, 
Pálinkás Marika – fotó, Hettinger Ágnes – festmény, APS Fotóstúdió – csoportos). 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
Intézményünkben elsősorban a saját programjainkról adunk tájékoztatást, de természetesen 
a KözPont Újbudai Nonprofit Kulturális Kft. összes intézményének a programjairól is adunk 
információt. Ugyanis szervezhetünk akármilyen remek programot, illetve elindíthatunk 
nagyon hasznos kezdeményezéseket, ha nem tudjuk elérni és megszólítani a 
célközönségünket, akkor kárba vész a munkánk. 
 
Főbb kommunikációs (információszolgáltató) csatornáink: 

o Állandó helyen lévő hirdetési felületek, plakát helyek (közösségi ház/ak/, orvosi 
rendelők, óvodák, általános iskolák, Savoya Park, önkormányzati hirdetőtáblák) 
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o Szórólapok 
o Intézményünk közösségi oldalai (Facebook, Instagram, YouTube, blog.hu stb.) 
o Albertfalvi Közösségi Ház levelezőlistája 
o Albertfalvi Közösségi Ház honlapja 
o Újbuda honlapja 
o Újbuda újság 
o Programajánló honlapok, Facebook-csoportok 
o Telefonos, személyes 

 
Intézményünk területén ingyenes WiFi hozzáférést biztosítunk. 
A földszinti kávézóban és az emeleti „Sóhajok hídján” találhatóak a közösségi könyvtárunk 
könyvespolcai, amelyeket minden látogató szabadon használhat, hozhat és vihet könyveket. 
Helyi kezdeményezésre támogatjuk, és a garázsbejáróval, előkerttel nem rendelkező 
családoknak helyet biztosítunk a lomtalanítás előtt megrendezett Garázsvásár Mikrofesztivál 
Albertfalván keretében az árusításra. 
 

 Művelődő közösségek 
 
Művelődési közösségek 

o Aerobic 
o Aiki-ken – hagyományos japán kardvívó edzés felnőtt férfiaknak. 
o Hatha jóga 
o Konditorna – a 60+ program keretében működő torna 
o Maminbaba – Hordozókendős latin fitnesz anyukáknak 
o Meridián torna 
o MeseVáros – drámapedagógiai foglalkozás kisgyermekeknek 
o Örömtánc – tánc, mozgás, öröm, agytorna 50 felettieknek. 
o Pilates torna – a 60+ program keretében működő torna 
o Pszichodráma foglalkozás – mesés-beöltözős foglalkozás gyermekeknek 
o Ringató – énekes foglalkozás kisgyerekeknek és szüleiknek 
o Salsa 
o Társastánc 
o Zengő-bongó – zenepedagógus oktató várja a kismamákat és a babákat különböző 

hangszerekkel, dalokkal és játékokkal 
 
Művészeti csoportok 

o 60+ Fotókör – több önálló kiállítást adnak a háznak, illetve Fotótanodát vezetnek 
intézményünkben, amelyen a digitális képalkotási technikákkal lehet megismerkedni 

o AKH Opera- és Dalstúdió 
o Gesualdo Kamarakórus 
o Sziluett Tánc Stúdió – jazz balett ovis kortól 20 éves korig, a nagyobb lányok rendszeres 

résztvevői megyei és országos táncversenyeknek 
o Szavak Varázsa Alkotókör – amatőr írók köre irodalmár szakember vezetésével 
o Újbuda Ezüstkar – kerületi idősekből álló kórus 

 
Tárgyalkotó népművészeti csoport 

o Albertfalvi Kézimunka Kör – népi iparművész irányításával 
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Klubok 

o Albertfalvi Keresztény Társas Kör 
o Albertfalvi Társasjáték Klub 
o Angol Társalgási Klub 
o Etele Helytörténeti Kör – helytörténeti előadások, beszélgetések 
o Eszperantó Klub 
o Rejtvényfejtők Klubja 
o Újbudai Dekameron Könyvklub 
o Fókuszban Filmklub 
o Szeretet Fénye Alapítvány – testi-lelki egészség ápolása 

 
Nyugdíjasklub 

o Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub – beszélgetések, közös névnapi ünneplések, életmód 
előadások 

 

 Rendezvény 
 
Az év elején ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját (idén a magyar népdalkincs és a 
kórusirodalom, valamint Petőfi Sándor költészete lesz a középpontban), s januárban először 
szerepel majd nálunk a Budavári Kamarazenekar és a Schola Academica Zsámbéki 
Gyermekkara egy óvodásoknak szóló játékos gyermekkoncerttel, akikkel szeretnénk további 
hangversenyeket is szervezni a jövőben. 
A farsangi bál helyett idén – energiatakarékossági megfontolásból – tavaszköszöntő bált 
rendezünk, s áprilisban a Magyar Költészet Napján lesz a Vers mindenki.net versmondó 
versenyünknek az online eredményhirdetése, illetve a Versek közt bóklászva irodalmi délután, 
s szintén áprilisban tartjuk a Japán napot, amelyen a távol-keleti ország kultúrájából kaphat 
egy kis ízelítőt a közönség, májusban pedig az Apu, anyu? Gyerekek! családi programon 
visszautazunk az időben, s a szülők, nagyszülők gyermekkorának a hangulatát idézzük fel: retro 
mese, diavetítés, társasjátékok, régi idők édességei. 
Június első szombatján rendezzük meg az Albertfalvi Mustrát, amely az albertfalviak 
összetartozásának az ünnepe, hiszen a programkínálatban a közösségi ház mellett a helyi 
oktatási-nevelési intézmények és civil szervezetek művészeti csoportjai is szerepelnek. A 
Mustra programja három részből áll: délelőtt gyermekelőadások, délután jazz-, nép- és 
komolyzene, valamint nemzetiségi műsor, este pedig táncbemutatók és utcabál várja a 
közönséget. Júniusban a hónap nevéhez illően a Júniusi komolyzenei esték koncertsorozatra 
invitáljuk a komolyzenét kedvelőket, majd a nyári karbantartási leállást követően augusztus 
végén a Magyar Fotográfia Napját ünnepeljük. 
Ősszel rendezzük meg a Magyar Festészet Napját, a XI. kerület Napját, az Albertfalvi Napokat 
(középpontban Petőfi Sándor élete és költészete, kapcsolódva a Petőfi 200 emlékévhez) és a 
Diwali Kupa – indiai hangulatú gyermek sakkversenyt az Indiai Nagykövetség, az Amrita Sher-
Gil Kulturális Központ és a Magyar Sakkszövetség támogatásával. Decemberben részt veszünk 
az Albertfalvi Adventen fénygyújtással és utcai hangversennyel és év végén az Albertfalvi 
Közösségek Karácsonyával zárjuk a rendezvényeink sorát. A fenti rendezvényekre és 
fesztiválokra a helyi művészeti közösségek mellett, igyekszünk magas színvonalú zenei és 
színházi produkciókat meghívni. 
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Intézményünk három énekművészeti csoportnak ad otthont, amelyek a próbák mellett 
rendszeresen koncerteznek is nálunk: a Gesualdo Kamarakórus (5 alkalommal), az AKH Opera- 
és Dalstúdió (6 alkalommal), valamint az Újbuda Ezüstkar (3 alkalommal). Rendszeresen 
szervezünk hangversenyeket Oravecz György zongoraművésszel, az Albertfalván élő Dúlfalvy 
Éva hegedűművésszel és a Gaudete vonósnégyessel, valamint a Végh Sándor Vonósnégyes 
Program keretében is fellépnek nálunk zenekarok. Alternatív zenei koncerteket ad az Endless 
Night formáció, de rendszeresen fellép nálunk az albertfalvi Petőfi Musical Stúdió is. 
 
A nyugdíjas korosztályt Nőnapon és karácsonykor külön is köszöntjük Újbuda 
Önkormányzatával és a 60+ Programközponttal közösen – műsorral, ajándékozással és egy kis 
fogadással egybekötve. 
 
Az óvodásokat pedig negyedévente várjuk az adott évszakhoz illeszkedő népművészeti 
foglalkozásra és táncházra, illetve 1-2 havonta a kisgyermekes családokat bábelőadásokra és 
gyermekkoncertekre. 
 

 Tábor 
 
Nyáron hagyományosan külső szervezésű táborokat fogadunk be, hiszen három általános 
iskola van a közvetlen körzetünkben, széles spektrumú tábori kínálattal. Igény szerint közös 
táborok szervezésébe bekapcsolódunk, amennyiben valós érdeklődés mutatkozik rá. 
 
Külsős partnerrel közösen tervezett táboraink: 

o Klasszikus hangszeres tábor 7-18 éves fiatalok részére 
o Mese-Varázs-Kuckó – Képességfejlesztő tábor 6-9 éves gyerekeknek 
o Bóbita balett – 5-15 éves Down-szindrómás gyerekek táncterápiás tábora 
o Újbudai Babszem Táncegyüttes – edzőtábor 

 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Az Albertfalvi Közösségi Ház rendszeresen helyt ad vásároknak, családi rendezvényeknek, 
céges eseményeknek, civil szervezetek közgyűléseinek, illetve a helyi társasházak 
lakógyűléseinek. Az így befolyt bevételeket teljes egészében az alaptevékenységünkre 
fordítjuk, így is támogatva önszerveződő közösségeinket, s azok közösségépítő- és 
alkotómunkáját; valamint ezek a bevételek azt is lehetővé teszik, hogy intézményünk saját 
szervezésű programjain a belépők árát relatíve alacsony szinten tudjuk tartani, illetve 
díjmentesen látogatható kulturális rendezvényeket is tudjunk szervezni. 
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2.2 Gazdagréti Közösségi Ház 
 
2.2.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 
A Gazdagréti Közösségi Ház legfontosabb célkitűzése, hogy a már működő állandó és 
hagyományosnak mondható eseti rendezvényeken túl új, hiánypótló programokkal, és 
hagyományteremtő eseti rendezvényekkel színesítse a gazdagrétiek közösségi életét. 
Szeretnénk a lakosságot minél szélesebb körben megszólítani, és olyan korosztályoknak is 
kikapcsolódást biztosítani, akik eddig nem találták meg ezt a lehetőséget intézményünkben. 
Az emberek kultúrafogyasztási szokásai jelentősen megváltoztak a pandémia alatti 
elszigeteltséget követően. Sokkal inkább nyitottá váltak a közös tevékenységekre, amiben ők 
maguk is aktív szereplőjévé válhatnak egy-egy eseménynek, mint például: főzés, barkácsolás, 
kézművesség vagy olyan színházi esemény, amelynek résztvevői lehetnek. Azok az programok, 
ahol a közönségtől inkább passzív viselkedés az elvárt egyre népszerűtlenebbek. A GKH a 2023-
as programjait ennek szellemében igyekszik szervezni és bővíteni. 
 
Terveink szerint 2023-ban is pályázni szeretnénk az NMI-nél szakköri alapanyagokra, hiszen a 
2022-ben lezárult vesszőfonó szakkör nagy népszerűségnek örvendett és új közösséget tudott 
létrehozni, amely arra inspirál bennünket, hogy folytassuk ezirányú tevékenységünket. 
 
2023-ban terveink szerint a Szomszédok teleregény által ihletett szabadulószobát szeretnénk 
létrehozni, mellyel nemcsak a helyben élőket kívánjuk elérni, mint célközönség, hanem a 
távolabbról érkező Szomszédok teleregény rajongókat is, megvalósítva ezzel a kulturális 
gazdaságfejlesztést a kerületrészben. 
 
A hagyományosnak mondható rendezvényeink mellett, mint a Gazdagréti Gyereknap, 
Gazdagréti Szentivánéj, Amfiteátrumi mesék és esték, Tojásvadászat mellett szeretnénk 
hagyományteremtő jelleggel új/induló eseményeket is életre hívni (pl. Grill Part, amelyen a 
közösségi ház grill-teraszát tudjuk bevonni közösségi rendezvényekre).  
Idén több olyan kiállításnak tervezünk helyet adni, amelyek egy-egy téma köré épülnek (pl. 
Petőfi életét bemutató kiállítás, helytörténeti kiállítás, vasútmodell kiállítás, baba kiállítás).  
A családok számára új program lehetőségként a születésnapok és egyéb családi események 
körét bővíteni kívánjuk kifejezetten nekik szóló Családi csapatépítő tréninggel. 
Célunk, hogy 2023-ban olyan új és innovatív programokat tudjunk kínálni, amelyek a 
megváltozott igényeket maximálisan ki tudja elégíteni. 
 
 
2.2.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
A közösségi ház épületén 2022-ben több felújítást, illetve beruházást is elvégeztünk, így a tető 
1/3-a szigetelve lett, melynek többi részét az idei évre tervezzük. Bízunk benne, hogy a teljes 
épület külső szigetelésére sikerül forrást szereznünk – pályázat útján – az energetikai kiadások 
csökkentése érdekében. 
Az intézmény technikai felszereltsége, az érdekeltségnövelő pályázatoknak köszönhetően, a 
mai kornak teljesen megfelelő, a folyamatos frissítés és kiegészítés természetesen szükséges 
ebben az évben is. 
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A GKH-ban három kolléga dolgozik teljes munkaidőben (1 fő szakmai referens, 1 fő kulturális 
szervező és 1 fő teremőr /jelenleg tartós táppénzen/), valamint 1 fő műszakos-karbantartó 
négyórában. Munkájukat a közművelődési csoportvezető és a műszaki vezető segíti 
közvetlenül.  
 
 
2.2.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Mint azt előző évben is tettük, továbbra is szorosan szeretnénk együttműködni a lakossággal, 
a helyi civil szervezetekkel, klubokkal kölcsönösen segítve egymást. A 2023-as évben a helyi 
cégekkel való együttműködést tovább kívánjuk erősíteni a lakosságnak szóló olyan eseti 
programokkal és rendezvényekkel, melyeknek aktív résztvevői, szereplői lehetnek. 
Intézményünk kiemelten fontosnak tartja, hogy odafigyeljen a lakosság, helyi cégek, civil 
szervezetek és az oktatási intézmények igényeire, kéréseire, megkereséseire és 
lehetőségeihez mérten kiszolgálja azt. Továbbra is nyitottak vagyunk új megkeresésekre, 
ötletekre és igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. 
A 2023-as évet a közösségi kapcsolatokon és összefogáson alapúló, egyedi rendezvényeknek 
szánjuk. 
 
 
2.2.4 Tervezett közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 

Világjárók klubja – havonta 1x 
Mozigépész Filmklub – kéthetente 1x 

 
Az állandó programokon túl egyedi eseményeket is szervezünk, mint a Bölcsi- és ovibörze, mely 
a kerületben található bölcsődék, családi bölcsődéket igyekszik bemutatni azon 
édesanyáknak, akik épp készülnek a munka világába visszatérni. 
 

 Kiállítás 
 
A „Rét” Galériában a hagyományoknak megfelelően továbbra is minden hónapban új 
kiállítással várjuk a közönséget. Ebben az évben is folytatva a 2018-as évben bevezetett 
tematikát, kifejezetten a fiatal alkotóknak nyújtunk bemutatkozási lehetőséget, illetve 
gazdagréti művészeknek kínálunk kiállítási helyet. 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
Az előtérben található a közösségi könyvespolcunk felnőtteknek és gyerekeknek, ahonnan 
vihetnek és hozhatnak is könyveket a látogatóink (könyvcsere program). A gyermekeknek 
játszósarkot biztosítunk, ahol játékok, könyvek, kisasztalok, székek és rajzoláshoz szükséges 
eszközök várják őket, hogy le tudják foglalni magukat amíg várakoznak.  
 
A GKH számára fontos a környezetvédelem ezért lehetőséget biztosítunk műanyag kupak 
gyűjtésre, használt elem gyűjtésre és használt sütőolaj gyűjtésre. Alkalmi szinten – 
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jótékonysági céllal – használt ruhát és cipőt is gyűjtünk. Az újrahasznosítás kiemelt szemlélet 
intézményünkben, ezért az ilyen irányú lakossági megkeresésekre mindig igent mondunk. 
 
A megszokott információs portáljainkon (ház külső hirdető fala, megállító táblák, szórólapok) 
kívül a házban nagyképernyőn folyamatosan tájékoztatjuk a látogatókat a programjainkról, 
valamint az internetes felületeinken is rendszeresen közzétesszük az aktuális tudnivalókat. A 
GDPR-nak megfelelően havi hírlevélen keresztül is nyújtunk tájékoztatást. A GKH saját 
weboldallal is rendelkezik, amit rendszeresen frissítünk. 
 

 Művelődő közösségek 
 
Klubok: 
KÁRTYA KLUB – hetente 2x 
NYUGDÍJAS ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB – hetente 1x középhaladó és haladó szinten 
SAKK KLUB – hetente 2x 
SCRABBLE KLUB – hetente 2x 
BRIDZS KLUB – hetente 2x 
ÚJ BRIDZS KLUB – hetente 2x 
KCKH BRIDZS KLUB – hetente 1x 
LOGIKAI JÁTÉK KLUB – hetente 1 x 
OTTHON SEGÍTÜNK KLUB – havonta 1x 
MÉZESKALÁCS KLUB – hetente 1x 
NEMEZELŐ KLUB – hetente 1x 
 
Tanfolyamok: 
ZUMBA 60+ – hetente 2× 
PILATES 60+ – hetente 1× 
GERINC TORNA – hetente 2x 
ANGOL – hetente 1 x 4 csoportban 
AIKIDO – hetente 2× 
KENPO – hetente 1× 
PILOXING – hetente 1x 
ZSÍRÉGETŐ TORNA – hetente 1x 
FITT BODY TORNA – hetente 1x 
LOVEYOURBELLY – havonta 1x 
POD-IT akadémia – hetente 1 x 3 csoportban 
HANGSZERVARÁZS ZENETANODA – hetente 1 × 6 csoportban 
ROCK AND MAGIC SE edzés – hetente 2 × 4 csoportban 
KLASSZIKUS BALETTISKOLA – hetente 1 × 2 csoportban 
SAKKPALOTA – hetente 1 x 3 csoportban 
RINGATÓ – hetente 1 × 2 csoportban 
KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA – hetente 1x 
MESE MACI – hetente 1x 
MAMIN BABA – hetente 1x 
MENŐ-MANÓ TORNA – hetente 1x 
DRÁMAPEDAGÓGIA – 2 hetente 1x 
SUNSHINE TÁNCISKOLA – hetente 2 x 2 csoportban 
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 Rendezvény 
 
MESE DÉLUTÁN 
Minden hónap 2. péntekjén (jan., febr., márc., ápr., máj., okt., nov., dec.) – kifejezetten 
gyerekeknek szóló családi délután, bábszínházzal/színházzal. 
 
AMFITEÁTRUMI ESTÉK  
Nyáron csütörtökönként esténként (júl, aug.,) – ingyenes akusztikus zenei rendezvénysorozat 
a közösségi ház előtti kis színpadon. 
 
AMFITEÁTRUMI MESÉK 
A nyári hónapok utolsó keddjén (jún., júl., aug.) ingyenes bábszínház sorozat a közösségi ház 
előtti kis színpadon. 
 
ÓVODÁS BÉRLET 
Évi 3 alkalommal (február, április, május) a helyi óvodások részére színházi élményprogramot 
szervezünk. 
 
TINIDŐ 
A helyi 10-16 éves fiataloké havonta egy alkalommal a közösségi ház sok vidámsággal és tini 
diszkóval. 
 
KULTÚRKAVALKÁD – január 22. 
A magyar kultúra különböző ágazataiból szemezgetünk ezen a napon és nyújtunk élmény 
alapú betekintést a látogatóknak. Közreműködik Dévai Nagy Kamilla előadóművész. 
 
VALENTIN NAP – február 14.  
Szív küldi posta. 
 
MINI KARNEVÁL – február 11. 
A gyerekeknek tartott jelmezes farsangi mulatság alkalmával vicces feladatokat kell 
megoldaniuk a legkisebbeknek. A szülőket Anyu megőrző várja. Az esemény végén minden 
jelmezbe bújt gyerkőc apró meglepetéssel térhet haza. 
 
FARSANGI ZÖLD „LÁB” – február 18. 
Az újrahasznosítás jegyében tiniknek szervezett farsangi bál.  
 
NŐNAP – március 8. 
60+ programiroda által szervezett eseményre várjuk az idős hölgyeket a délelőtt folyamán, 
mely alkalommal a kerületünk polgármestere köszönti őket és természetesen a meglepetés 
ajándék sem marad el. A hozzánk érkező hölgyek/lányok egy-egy szál virágot kapnak a ház 
ajándékaként és megbecsülésünk jeleként. 
 
GAZDAGRÉTI SAKK KUPA – március 
Idén 15. alkalommal kerül megrendezésre a korra és nemre tekintet nélküli bajnokság. A 
verseny bírója Jakobetz László Fide mester. 
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OVI ÉS SULI BÖRZE – március 
A járvány-helyzet miatt a gyermek intézmények nem látogathatóak, így a szülőknek nehéz a 
megfelelő intézményt kiválasztaniuk, ezért ebben online nyújtunk segítséget. 
 
VÍZ VILÁGNAPI RAJZPÁLYÁZAT – március 22. 
Mentsd meg a Földet! címmel rajzpályázatot írunk ki gyerekeknek. 
 
HÚSVÉTI TOJÁSVADÁSZAT – április 6. 
Hat éve indítottuk nagy sikerű programunkat a Gazdagréti helyi vállalkozásokkal közösen. A 
játék lényege, hogy a gyerekek egy térképpel a kezükben felfedezzék a lakótelepet. Betérve 
egy-egy boltba húsvéti kérdésekre adott jó válaszokért cserébe egy-egy meglepetést kapnak 
ott helyben. Így a program végére a gyerekek teli kosárkákkal és egy közös szabadtéri 
programmal gazdagabban térhetnek haza. 
 
NYUGDÍJAS HÚSVÉT – április 14. 
A GKH-ban több nyugdíjas klub is éli mindennapjait. Évek óta hagyomány, hogy a húsvétot 
közösen ünneplik a klubok, melyhez az intézmény a programot biztosítja és egy jó ebédre is 
meghívja az időseit, melyet közösen főzünk. 
 
FÖLD NAPJA – április 22. 
Virágültetés a GKH körül a Föld napja alkalmából. 
 
MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA - április 11.  
Interaktív programot hirdetünk ezen az alkalmon, melyhez bárki csatlakozhat kedvenc magyar 
versével. 
 
MÉZES MAJÁLIS – május 1. 
Ünnepi mulatság, természetvédelmi tematikával. 
 
GAZDAGRÉTI GYEREKNAP ÉS TAPPANCSFAL AVATÓ – május 28. 
A hagyományoknak megfelelően tematikus rendezvénnyel várjuk a helyi gyerekeket és 
családjaikat. Ebben az évben „Kék Villogós” eseményen szórakozhatnak majd a csemeték. 
Ebben az évben is felavatjuk a tappancsfalat az újszülöttek láblenyomataival. 
 
GAZDAGRÉTI SZENTIVÁNÉJ – június 24. 
A közösségi kapcsolatokra épülő rendezvény legfontosabb eleme a közös szalonnasütés lesz 
egy hatalmas tűztér körül. 
 
GKH NAP – szeptember 9. 
Tanfolyami és programajánló nyílt nap. 
 
IDŐSEK VILÁGNAPJA – október 1. 
A jeles nap alkalmából interaktív programmal köszöntjük az időseket. 
 
ZENE VILÁGNAPJA – október 1. 
Interaktív közösségi program a jeles nap alkalmából. 
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MAGYAR FESTÉSZET NAPJA – október 18. 
A jeles napot interaktív programmal tesszük még színesebbé. A lakótelep különböző helyein 
elhelyezett festővásznakra várjuk a vállalkozó kedvű emberek alkotásait. 
 
CSOKIT VAGY CSALUNK – október 31. 
A helyi üzletekkel együttműködve halloweeni szórakozás a gyerekeknek. 
 
MIKULÁS POSTA – november 15. – december 2. 
Az ünnepi díszbe öltöztetett Gazdagréti Közösségi Házba a „Mikulás” elhozza a postaládáját, 
amelybe a gyerekek rajzait/leveleit várjuk. A szülők egy-két gondolata segítségével minden 
gyermeknek megérkezik a „Mikulás” bácsi válaszlevele december 5-én. 
 
ELEVEN ART FAIR – november 18. 
Dizájn vásár és workshop. 
 
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS – november 19. 
A készülődésen adventi asztaldíszek és ajtódíszek készülnek. 
 
CIVIL KARÁCSONY – december 
Az időseknek szervezett karácsonyi rendezvényen kvízjátékkal és tombolával ünneplünk. 
 
60+ KARÁCSONY – december 
A 60+ programiroda által szervezett eseményre várjuk az időseket a délelőtt folyamán, mely 
alkalommal a kerületünk polgármestere köszönti őket és természetesen a meglepetés ajándék 
sem marad el.  
 
ADVENTI VÁSÁR – december 
Idén első ízben tervezzük adventi vásár megrendezését, külső helyszínen. 
 
VÁSÁROK – havonta 1 x 
Aprócikk vásár heti rendszerességgel. 
 

 Tábor 
 
Nyáron a GKH külsős táboroknak biztosít helyet az alábbiak szerint: 

o Rock and Magic edzőtábor június 19-23. 
o Rock and Magic edzőtábor június 26-30. 
o Rock and Magic edzőtábor augusztus 21-24. 

 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Az intézmény szabad kapacitásainak kihasználására az alábbi rendezvényeket, programokat 
fogadjuk be díjazás ellenében:  

o családi rendezvények 
o magánrendezvények 
o születésnapok 
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o tanfolyamok 
o közgyűlések 
o állásinterjúk 
o koncertek 

 
Eszközeink bérlésére is van lehetőség, illetve irodai szolgáltatásokat is nyújtunk: fénymásolás, 
nyomtatás, laminálás formájában. 
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2.3 Kaptár Ifjúsági Klub 
 
2.3.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 
A Kaptár elsődleges célja a 10-18 éves fiatalok számára biztonságos, elérhető és kulturált 
kikapcsolódást nyújtani a korosztály sajátos igényeiknek megfelelően. Az intézmény szem 
előtt tartja, hogy a tinik igénye néha a valóságtól elrugaszkodott és szembe megy a felnőttek 
elvárásaival, emiatt a hely egyik fő feladata hidat képezni a szülők/iskolák elvárásai és az 
ifjúság igényei között. 
A Kaptárban a fiataloknak lehetőségük van a szabadidejüket a barátaikkal eltölteni anélkül, 
hogy bárki „megmondaná” mit tegyenek és hogyan. Fontos, hogy saját maguk hozzák meg a 
szabályaikat. Az intézmény dolgozói segítik ebben őket, figyelemmel kísérik, vezetik és 
támogatják a közösen eltervezett programok, tevékenységek megvalósítását, pozitív 
mederben tartását, kreatív kibontakoztatását. 
 
A Kaptár munkatársai 2023-ban további fiatalokat szeretne megszólítani, ezzel is bővíteni az 
ifjúsági klubot rendszeresen látogatók létszámát. Tavasztól őszig rendszeres figyelemfelkeltő 
programokat szeretnénk tartani a helyi iskola és Metró állomás közelében, ahol a legtöbb 
fiatallal találkozhatunk. Még mindig egyik elsődleges feladatunk a Kaptár megismertetése a 
helyi kamaszokkal. 
 
Az online kommunikációra a jövőben is intenzív hangsúlyt fogunk fektetni, melybe továbbra is 
bevonjuk a célcsoportunkat. Tesszük ezt letölthető középiskolai közösségi szolgálattal, 
amellyel nem titkolt célunk, hogy a 14-18 éves korosztály kommunikáljon a célcsoporttal a 
klub dolgozóinak felügyeletével, iránymutatásaival. A Kaptárban lévő lehetőségeket csak 
használniuk kell, a technikai feltételeket szeretnénk biztosítani. 
Az aktív kommunikációt a felnőttek felé is elengedhetetlennek tartjuk, hiszen fontos a szülői 
támogató közeg. Ezért folytatjuk a Nyitott Kaptár sorozatunkat, amely keretében a 
tinédzsereket nevelő szülők minőségi időt tölthessenek el egy-egy nap a gyermekeikkel és 
azok barátaival, s közben megismerik a klub hangulatát, lehetőségeit, működését. 
 
A Kaptár az iskola időszakban hétfőtől-péntekig 16-20 óra között tart nyitva, amely teljes 
mértékben igazodik a fiatalok időbeosztásához. Nyáron azonban 14.00-20.00 között hosszabb 
nyitvatartással várjuk az ifjúságot.  
 
Az elmúlt évben rengeteg programlehetőséget kínáltunk a tiniknek, s erre az évre kirajzolódtak 
azok, amelyekre a legnagyobb igény van (pl.: főzés, varrás, meme klub, filmklub, 
drámajáték…), ezeket idén mindenképp folytatjuk, majd bővíteni kívánjuk.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás is pozitív szerephez jusson a Kaptárban. Erősíteni kívánjuk a 
nyelvtanulást, a korrepetálást játékos formában, valamint segítséget szeretnénk nyújtani a 
felvételikhez és az érettségikhez. Mindezt „add a tudásod” módszerrel, egymást segítve 
szeretnénk megvalósítani. A tanulást nem csak az iskolai készségekre redukálnánk.  
 
Mindezeken túl olyan tervekkel és elképzelésekkel indulunk neki ennek az évnek, hogy a 
Kaptár bekerüljön a környékbeli ifjúság szótárába, mint a legmenőbb hely, amely mindig nyitva 
áll a fiatalok számára. A Kaptárral terveink szerint az összes budapesti ifjúsági klubba 
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ellátogatunk és felfedezzük hol miért jó lenni. Célunk a tapasztalatcsere, közös programok 
szervezése más ifjúsági terekkel közösen. 
 
 
2.3.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
Az épület állapota újnak mondható és a szakmai célnak tökéletesen megfelel. Az idei tervek 
között szerepel a teraszra áramforrás kivitele és popcorngép beszerzése is. Szeretnénk a 
Neszmélyi útról feltűnőbbé, láthatóvá tenni a Kaptárt. Valamint szükségünk lenne egy 
lombfúvó berendezésre, hogy a teraszt könnyebben rendben tarthassuk. 
 
A Kaptárban 1 fő részmunkaidős szakmai vezető és 2 fő részmunkaidős 
ifjúságszervező/animátor dolgozik. A technikai feltételek biztosításában a cég műszaki 
vezetője és 1 fő részmunkaidős takarító segíti a Kaptár munkáját. 
 
 
2.3.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
A helyi oktatási, nevelési és közművelődési intézményekkel és a KözPont Kft. által működtetett 
közösségi házakkal szoros kapcsolatban állunk.  
Az idei évben az együttműködéseket szeretnénk minél jobban kiszélesíteni. Az eddig bevált és 
működő kapcsolatokon túl próbáljuk olyan cégekkel és civil szervezetekkel elindítani a közös 
gondolkodást, akiknek kifejezetten az ifjú korosztály a célcsoportjuk, ezáltal is lehetőségeket 
teremtve a fiataloknak szélesebb ismeretekre. 
 
 
2.3.4 Tervezett közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
„Add a tudásod” programot szeretnénk elindítani szülők, helyi lakosok, vállalkozók 
bevonásával, ahol egy-egy szakmába tudnak betekintést nyerni a fiatalok, ezáltal új 
ismereteket szerezhetnek és megtudhatják, hogy számukra mennyire lenne vonzó egy adott 
foglalkozás a jövőben. 
 

 Kiállítás 
 
Az év folyamán több kiállítást is tervezünk a fiataljaink kreativitására építve, melyek egy részét 
online, míg másik részét offline formában lehet majd megtekinteni a Kaptárban, illetve a 
közösségi oldalainkon. 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
A Kaptárban – a nyitvatartási idő alatt – lehetőség van csocsó, darts, pingpongasztal és 
nintendo switch használatára, illetve teljesen felszerelt konyha áll a rendelkezésre. 
Szelektív hulladékgyűjtők (papír, műanyag, használt sütőolaj) is találhatóak nálunk. 
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 Művelődő közösségek 
 

o Gasztroklub – hetente 1x 
o Filmklub – hetente 1x 
o Drámakör – 2 hetente 1x 
o Varróklub – 2 hetente 1x 
o Kreatív foglalkozások – hetente 1x 
o Társasjáték klub – hetente 1x 
o Angol nyelvtanfolyam – hetente 1x 
o Spanyol nyelvtanfolyam – hetente 1x 
o Fejlesztő pedagógia – hetente 1x 
o Fotó tanfolyam – hetente 1x 

 

 Rendezvény 
 
A tervezett rendezvényeknek a pontos idejét még nem határoztuk meg, de a céljaik, 
változatosságuk, fiataloknak szóló kialakításuk, tematikájuk az alábbi: 

o Nyitott Kaptár – hetente 1x 
o Kaptár Party – havonta 1x 
o Bent alvós filmmaraton – 2 havonta 1x 
o Adomány napok – évente 4x 
o Csocsó bajnokság – április 
o Húsvéti tojásvadászat – április 
o Kaptár Fesztivál a fiatalokkal közös szervezésben – május 
o Tiéd a zene – amatőr ifjúsági nyári koncertek – nyári hónapokban 2 hetente 1x 
o Grillparty a teraszon – nyári hónapokban havonta 1x 
o Hova tovább – középiskola választó – október 
o Csokit vagy csalunk – október 
o Sütőtök Fesztivál – november 

 

 Tábor 
 
Terveink szerint idén több tábort is indítunk a Kaptárban. Elképzelt témaköreink: Média tábor, 
Nyelvi tábor, Élménytábor. 
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Az intézmény szabad kapacitásait felhasználva lehetőség szerint, a működést nem zavaró 
módon befogadunk használati díj ellenében magán rendezvényeket, születésnapokat, 
tanfolyamokat, továbbképzéseket, csapatépítő tréningeket, szabaduló szoba játékot, vagy 
akár lehetünk egy-egy kisebb koncert helyszíne is.  
Eszközeinket ettől az évtől bérbe szeretnénk adni. 
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2.4 Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár 
 
2.4.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 
A munkatervet a normál működésünknek megfelelően készítjük el, bizakodva abban, hogy a 
2023-as évi tevékenységünket nem befolyásolja jelentős mértékben az energiaválság vagy 
egyéb külső körülmény. Mindenesetre fel kell lennünk készülve rá, hogy esetleges korlátozó 
intézkedések bevezetése esetén is kapcsolatban maradjunk a közönségünkkel, a 
programjainkat, rendezvényeinket az aktuális lehetőségeknek megfelelően, esetleg némileg 
átalakítva az online térben is meg tudjuk tartani. Az évet erős online jelenléttel kezdjük (Petőfi 
200 sorozat), majd kis csúszással, január közepén sűrű programokkal (Gong meditáció, 
festmény kiállítás, fegyverbörze, Újévi koncert, Kávéházi muzsika, farsangi programok, illetve 
az újra induló állandó foglalkozások, tanfolyamok és klubok) nyitjuk a házat. 
 
A Kelenvölgyi Közösségi Ház 2023-ban is elsődleges feladatának tekinti, hogy a helyi 
társadalom kulturális igényeit folyamatosan szondázza, a lehetőségekhez képest alakítsa és 
kielégítse. Ennek megfelelően a közösségi ház a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a 
meglévő hagyományok ápolására, de természetesen új programokkal, tanfolyamokkal is 
színesíteni szándékozik a kínálatot. 
 
Utalva a ház múltjára és történetére – a Kelenvölgyi Közösségi Ház épülete eredetileg mozinak 
épült 1926-ban, majd évtizedekig itt működött a Kelen mozi, s végül egy átalakítás után 
megnyílt a közösségi ház – folytatni fogjuk a 2019-ben NKA-pályázati forrás segítségével 
elindított filmklubot, a Doku néven futó sorozatot, melyeken a levetített dokumentumfilmek 
után meghívott alkotókkal beszélgetett a klubvezető, filmes szakértőnk. A programot 
kedvezően fogadta a közönség. Lehetőség szerint ez évben is igyekszünk pályázati forrást 
bevonnia klub működtetésére. 
 
Fontosnak tartjuk a közönség által kedvelt és várt rendezvények megtartását, esetleg 
frissítését, kibővítését. Ennek jegyében továbbra is megrendezzük októberben a 
legjelentősebb rendezvényünk, a közönség által mindig várt kelenvölgyi szőlőtermesztéshez 
és szürethez kapcsolódó Ezerjó Fesztivált, valamint a Kelenvölgyi Művészeti Napokat, amelyet 
novemberben tartunk, hogy a programok kapcsolódhassanak a Kerület Napjához. Emellett 
természetesen a decemberi ünnepekhez illő előadások, foglalkozások az eddigiekhez 
hasonlóan megrendezésre kerülnek. 
A ház arculatának továbbra is fontos eleme lesz a komolyzene. A klasszikus zene iránt 
érdeklődők számára a 2023-as évben is különböző komolyzenei programokkal készülünk. 
Folytatjuk a Vasárnapi Házimuzsika névre hallgató koncertsorozat Czettner Vera és Várnagy 
Mihály vezetésével, miként Oravecz György zongorakoncertjeit és a méltán komolyzenéhez 
sorolható, Jazz esteket is tervezzük megújítani.  
2019-ben az Egy falat Kelenvölgy elnevezésű programunkat összevontuk a Tavaszköszöntő 
családi nappal, a programot a járvány miatt 2020-ban és 2021-ben is le kellett mondanunk, de 
a 2022-ben ismét megtartott rendezvény olyan népszerű volt, hogy mindenképp folytatást 
igényel, miként a Kelenvölgyi Gyereknap is várt eseménye a kelenvölgyieknek. Idén is 
csatlakozni fogunk a Hahó Kelenvölgy elnevezésű programsorozathoz, mely a kelenvölgyi 
intézmények, közösségek (közösségi ház, polgárok köre, helyi egyházak, iskola, óvoda) 
együttműködésével valósul meg. 
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Elsősorban a Kelenvölgybe nemrég költözött, fiatalabb, modern életszemléletre nyitottabbak 
megnyerése céljából tervezünk elindítani még egy egészséges életmóddal, 
reformtáplálkozással foglalkozó klubot. 
Folytatni kívánjuk az előző évben első alkalommal nálunk megrendezett Nihon Go Japán Napot 
és a Történelmi relikviák kiállítása és vására programot is, melyek kiemelkedően magas 
látogatottságot hoztak. 
Megerősíteni, szélesíteni szándékozzuk a tavaly elindított Rock klub látogatói bázisát, mely 
alapvetően egy az átlagnál nehezebben megszólítható korosztályt céloz meg. Sűrűbben, fix 
időpontokban fogjuk megrendezni a Kelenvölgyi Elöltöltős Fegyverbörzét, mely egyre nagyobb 
érdeklődői kört szólít meg, kerületünkön kívül is. 
 
A könyvtárban az évet a könyvtárosunk hosszan húzódó betegsége miatt csökkentett 
nyitvatartással, helyettesítő kollégával kezdjük meg. Reméljük, hogy a könyvtáros hamarosan 
meggyógyul és visszatérhetünk a normál működéshez, ha a betegsége mégis tovább húzódna, 
akkor a helyettesítést igyekszünk úgy megoldani, hogy a teljes nyitvatartási időben állhassunk 
a látogatók rendelkezésére.  
 
 
2.4.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
Az előző évben komoly előrelépést jelentett a ház működését illetően az új kazán beszerelése 
és az öltöző helyiség felújítása, de egy ilyen régi, 96 éves házban folyamatosan szükség van 
felújításokra, javításokra.  A legsürgetőbb teendő a tető felújítása, szigetelése, illetve a bejárati 
ajtó cseréje lenne.  
A ház technikai felszereltsége alapvetően megfelelő, de a hang és fénytechnikai fejlesztésére 
folyamatosan szükség van. A könyvtár épületének, helyiségeinek, mellékhelyiségeinek állaga 
is elhasználódott, felújítást igényelne. 
 
A Kelenvölgyi Közösségi Ház személyi állománya: szakmai referens, kulturális szervező, 
műszaki munkatárs, takarító, illetve a Kelenvölgyi Könyvtárban egy fő, jelenleg hosszan tartó 
betegállományban lévő könyvtáros, akinek a helyettesítése ideiglenesen megoldott, de a 
betegség esetleges elhúzódása esetén a pótlása szükséges.  
 
 
2.4.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
Közösségi házunknak a kelenvölgyi és újbudai intézményekkel, szervezetekkel a legszorosabb 
az együttműködése, ezt kívánjuk tovább erősíteni, kitüntetetten a propaganda, egymás 
programjainak népszerűsítése terén.  
A kelenvölgyi, illetve kerületi intézmények, szervezetek közül a kelenvölgyi iskolával és 
óvodával, a Kelenvölgyi Polgárok Körével, Újbuda Német Önkormányzatával, Újbuda Cigány 
Önkormányzatával, a ClubNetCet egyesülettel és a Polgári Szalonnal évek óta meglévő jó 
kapcsolatainkat szeretnénk tovább erősíteni, és törekszünk arra, hogy más partnerekkel, mint 
például a Kelen Sport Clubbal, a helyi vállalkozókkal is hasznos együttműködést alakítsunk ki. 
Több program kapcsán is együttműködünk a Műszaki Tanulmánytárral. 
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2.4.4 Tervezett közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Ismeretterjesztő előadások: 
A Kelenvölgy története helytörténeti előadássorozatot Sturdik Miklós amatőr helytörténész 
halála miatt kénytelenek voltunk szüneteltetni, de a programot új formában, a Kelenvölgyi 
Polgárok Körével közös szervesében újból elindítjuk. Ismeretterjesztő előadásokra is sor kerül 
a Nihon Go Japán Nap és a Történelmi relikviák kiállítása és vására tematikus napokon is  
 
Filmklub: 
Kinyó Ferenczy Tamás filmrendező vezetésével a magyar dokumentumfilmgyártás jeles 
alkotásaival ismerkednek meg a résztvevők, elemzik azokat tartalmi és filmes szempontok 
alapján is. A program a korábbi évekhez hasonlóan havi rendszerességgel kerül 
megrendezésre Doku 2023 címmel, a tervezett pályázati forrás elnyerése esetén.  
 

 Kiállítás  
 
Egyedül a többfunkciós nagytermünk alkalmas kiállítások rendezésére, ezért elsősorban falra 
akasztható műveket tudunk kiállítani, főleg festményeket és fotókat. Tíz tárlatot tervezünk 
2023-ban. 
 
Január   Szűcs Ildikó – festmény 
Február  Prohászka Antal – festmény 
Március  Gallyas Mária – festmény  
Április   Tóth István – festmény 
Május   Pats József – festmény 
Június   Kelenvölgyi Festőiskola – csoportos festmény 
Szeptember  Meseláda – bábkiállítás 
Október  Pállay József – festmény 
November  Óvári Géza – festmény 
December  Kelenvölgyi Festőiskola – csoportos festmény 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
A közösségi ház fontos feladata, hogy a vonzáskörzetébe tartozóknak információt 
szolgáltasson. Elsősorban kerületünk kulturális életével kapcsolatban végezzük ezt a 
tevékenységet, de egyéb ügyekben is igyekszünk felvilágosítást adni a hozzánk fordulóknak. 
Természetesen megtalálhatóak nálunk a testvérintézményeink plakátjai, szórólapjai és az 
Újbuda újság is. Az információs tevékenységben fontos szerepet tölt be a könyvtár is.  
Előzetes egyeztetés után ingyenes jogi tanácsadással is állunk vendégeink rendelkezésére. 
 

 Művelődő közösségek 
 
Kelenvölgyi Kártya Klub 
A klub tipikus példája annak, hogy némi szakmai háttérmunkával, rásegítéssel a helyi közösség 
képes aktívan, önszerveződő módon közreműködni olyan projektek megvalósításában, 
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melyek találkoznak a saját igényeikkel. A heti egy klubnapokon az ulti és a snapszli az alap, de 
tervezzük bővíteni a repertoárt, például a römivel vagy a briddzsel.  
 
Horgász Klub 
Az egyesületnek a Kelenvölgyben található Kéktó tér horgászai a tagjai. A házban hetente 
egyszer találkoznak, amikor az egyesület életével, aktuális eseményekkel, horgászattal, 
természetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket tárgyalják meg. 
 
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. 
 
Autómodell-gyűjtők Klubja 
Az egyik legrégebbi közösségi házban működő klub. Havonta egyszer tartanak klubnapot, 
évente négy-öt alkalommal rendezünk velük autómodell-börzét. Aktívan közreműködnek a 
gyereknapon, és modellekkel, autózással kapcsolatos kiállítások szervezésében. 
 
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. 
 
Kelenvölgyi Festőiskola 
A Kelenvölgyi Festőiskola 1998-ban alakult. Az iskola 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. Kelenvölgyben 
minden évben kétszer biztosítunk nekik lehetőséget a bemutatkozásra, de természetesen más 
helyszíneken is rendszeresen kiállítanak. 
 
Callanetics 
A callanetics modern mozgásrendszer, olyan csoportos mozgásterápia, melynek célja a fizikai 
test és az idegrendszer egészségének helyreállítása biztonságos, az anatómiai alapmozgásokra 
épülő gyakorlatsorokkal. A foglalkozások hetente egy alkalommal, pénteki napokon zajlanak. 
 
Hatha jóga 
A jógától a test erősebb, rugalmasabb lesz, kedvezően befolyásolja az anyagcserét, serkenti a 
vérkeringést, helyreállítja a hormonháztartást, segít megszabadulni a túlsúlytól. 
 
Kerekítő 
A népi eredetű és ma is közkedvelt ölbeli játékok népszerűsítésére létrejött kezdeményezés 
azért kapta a Kerekítő nevet, mert úgy gondoljuk, hogy a kisgyermekek számára a világ 
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anyukája ölében és a közös játékban kerekedik ki első ízben. A foglalkozásokra szerdai 
napokon kerül sor. 
 
Klasszikus Balett 
Képességfejlesztéssel, táncelőkészítő gimnasztikával a klasszikus balett elsajátításában Holub 
Sándorné táncpedagógus van a gyerekek segítségére, óráira hetente egy alkalommal, szerdai 
napokon kerül sor.  
 
Drámapedagógia 
A Hajduné Lovas Zsuzsa báb- és drámapedagógus által vezetett foglalkozások fejlesztik a 
gyerekek önkifejező készségét, kommunikációját, segíti a közösségbe való beilleszkedésüket, 
önbizalmat ad nekik. 
 
Reformtáplálkozási klub 
Főleg fiatal háziasszonyokat, családanyákat megcélzó, az egészséges életmóddal foglalkozó 
klub. 
 
Pilates 
A 60+ programok keretében hetente egy alkalommal kerül megrendezésre a torna. 
 
Így tedd rá! 
Az Így tedd rá! program célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok 
segítségével kerüljön fejlesztésre a gyermekek mozgáskészsége, miközben észrevétlenül 
sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját.  Közben 
nagyban fejlődik a mozgáskoordináció, a játékkészség, a ritmika, a zenei hallás, de hatással 
van a foglalkozás a szociális készségekre is. 
 
Színjátszó foglalkozás  
A foglalkozások keretében általánosiskolás korú gyerekek tanulják meg a színjátszás alapjait. 
Népszerű program, ha alkalom kínálkozik rá újabb csoportot is indítunk. 
 

 Rendezvény 
 
Újévi koncert 
Hagyományos, közös rendezvény a Kelenvölgyi Polgárok Körével, ezúttal a Budafoki 
Fúvósegylet közreműködésével. 
 
Magyar Kultúra Napja – kortárs költők 
Zenés, irodalmi összeállítás kortárs magyar szerzők verses és prózai munkáiból. 
 
Farsangolás 
Farsangi mulattság gyerekeknek (családoknak, koncerttel, kézműves foglalkozással, 
jelmezversennyel. 
 
Farsangi Svábbál 
Hagyományos közös rendezvény Újbuda Német Önkormányzatával. 
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Nihon Go Japán Nap 
Kiállítással, vásárral, előadásokkal színesített családi nap, mely közelebb hozza az 
érdeklődőkhöz a Japán kultúrát. 
 
Tavaszköszöntő családi nap 
Játékos, vidám délelőtt gyerekeknek és szülőknek, melyet az Egy falat Kelenvölgy programmal 
közösen tervezünk megtartani. 
 
Babusgató 
Újból elindítjuk a bábjátékos, kézműves programot, melyen drámapedagógiai eszközök 
segítségével dolgoznak fel a gyerekek egy-egy irodalmi alkotást. 
 
Autómodell börze 
Közös rendezvény az Autómodell-gyűjtők klubjával, melyen az autómodellezéssel kapcsolatos 
dolgokat lehet beszerezni. 
 
Hahó Kelenvölgy 
Harminc évvel ezelőtt a Kelenvölgyi Polgárok Köre kezdeményezésére indult el a program, 
mely egy héten keresztül különféle kulturális és közösségi rendezvények sorát kínálja az 
érdeklődőknek.  
 
Történelmi relikviák kiállítása és vására 
A történelmi időket, elsősorban a középkort megidéző családi napon bemutatókkal, 
kiállítással, autentikus ételekkel, kézműves vásárral várjuk a látogatókat. 
 
Roma kulturális est 
Újbuda Cigány Önkormányzatával közösen szervezett program. 
 
Bábjátékos találkozó 
A járvány kitörése óta nem tudtuk megtartani a nagy hagyománnyal bíró találkozót, melyen 
általános iskolás bábcsoportok mutatják be tudásukat, amennyiben a körülmények 
megengedik, az ideit szeretnénk megrendezni. 
 
Nőnapi köszöntés 
Műsorral, kis ajándékkal köszöntjük a hölgyeket. 
 
Költészet Napja 
A napot irodalmi összeállítással köszöntjük. 
 
Oviszínház 
Tavasszal és ősszel is 3-3 előadást tervezünk a helyi óvodásoknak. 
 
Elöltöltős fegyverbörze 
Az elmúlt időszakban egyre nagyobb népszerűségre tett szert a kiállítás és börze, melyen az 
engedély nélkül tartható pisztolyok és puskák vehetnek részt, ezért sűrítjük a programot, 
minden hónap második szombatján megrendezzük. 
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Gyereknap 
Hagyományosan igyekszünk egy gondtalan napot szerezni a gyerekeknek előadásokkal, 
bohóccal, játékokkal, ajándékokkal, szabadtéren, a közösségi ház kertjében. 
 
Szüreti Svábbál 
Hagyományos közös rendezvény Újbuda Német Önkormányzatával. 
 
Ezerjó Fesztivál 
Az rendezvény fő témája természetesen a szüret és a bor, a nap folyamán vannak koncertek, 
színházi előadások, vetélkedők, vásárosok, sok-sok játék és boros étkek főzőversenye, szüreti 
felvonulás huszárokkal. 
 
Emléktábla koszorúzás 
A közösségi ház falán elhelyezett II. világháborús emléktábla megkoszorúzása. 
 
Adventi játszóház 
Évek óta visszatérő, a karácsonyi ünnepek előtti gyerekprogram, kézműves foglalkozás, 
ajándékkészítés és játék. 
 
Idősek Karácsonya 
A Kelenvölgyi Polgárok Körével közösen évek óta köszöntjük a helyi időseket, kis műsorral, 
ajándékkal kedveskedünk nekik. 
 
Gyerekszínházi előadások 
A helyi óvodásoknak szóló előadások mellett nyilvánosan meghirdetett színház a gyerekeknek, 
családoknak, néha kézműves foglalkozással kiegészítve. 
 
Komolyzenei koncertek 
Fontosnak tartjuk, hogy a komolyzene iránt fogékony réteg is találjon a kínálatunkban nekik 
megfelelő programot. A két tervezett koncerten Oravecz György zongoraművész hozza el a 
házba a világ zeneirodalmának gyöngyszemeit. 
 
Vasárnapi házimuzsika 
A komolyzenei vonalba tartozó rendezvény házigazdái a Kelenvölgyben élő művészházaspár, 
Czettner Vera és Várnagy Mihály, akik a maguk, illetve meghívott vendégeik tolmácsolásában 
elhangzó művekhez, azok keletkezéséhez kapcsolódó érdekességekbe is beavatják a 
hallgatóságot. 
 
Jazz Estek 
A klasszikus jazz zenét játszó Bathó Lajos és barátai trió koncertjeivel elindított sorozatot, fiatal 
jazz zenekarok fellépéseivel tervezzük folytatni ebben az évben. 
 
Rock klub 
A havi rendszerességgel tervezett klub házigazdája a Hestia együttes, de tervezzük más amatőr 
együttesek bevonását, alkalmi fellépésüket, hogy a rockzene más műfajait kedvelőket is el 
tudjuk érni. 
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Kelenvölgyi olvasóklub 
A könyvtárban tartott rendszeres rendezvény. 
 
Színházi előadások 
A két felnőtt színházi előadást tervezünk ebben az évben, amelynek egyike az őszi Kelenvölgyi 
Művészeti Napok része, a másikat tavasszal szeretnénk megtartani. 
 
Weiner Brass Rézfúvós Együttes Est   
A kerületünkben működő zeneiskola koncertje. 
 
Garázsvásár 
A minden háztartásban megtalálható feleslegessé vált holmikat adhatják, cserélhetik el a 
látogatók. Az év során több alkalmat tervezünk, igény szerint ütemezve. 
 
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. Az év folyamán több alkalommal, rendszeresen tervezzük ennek a foglalkozásnak 
a megtartását. 
 
Könyvtári órák 
Ismerkedés a könyvtárral, kézműves foglalkozás a kelenvölgyi óvodás és iskolás csoportok 
részére, havonta egy alkalommal.  
 

 Tábor 
 
Minden évben több gyerektábort is szervezünk, többéves tapasztalattal, amelyre mindig nagy 
érdeklődés mutatkozik. Ebben az évben is öt hétre tervezünk, az alábbi tematikával: 

- Iciri-piciri művészeti napközis tábor – Drámapedagógiai és bábjátékos tábor Hajdúné 
Lovas Zsuzsanna bábpedagógus vezetésével.  

- Japán csodái napközis tábor – Ismerkedés a japán kultúrával 
- Kicsi a bors önismereti napközis tábor – Drámapedagógiai, önismereti tábor Gévay 

Csilla vezetésével 
- Filmes tábor – Ismerkedés a filmkészítés alapjaival Kinyó Ferenczy Tamás vezetésével 
- Színjátszó tábor – Szőke Olivér színművész által vezetett tábor 

 

 Származtatott szolgáltatások 
 
A közösségi ház ideális helyszín céges rendezvények, továbbképzések, garázsvásárok, egyéb 
vásárok, illetve családi ünnepek számára is. A szabad kapacitás erejéig ilyen célokra 
hasznosítjuk helyiségeinket.  
 
A környékbeli őstermelőknek és vásárlóiknak biztosít hetente egy alkalommal teret a 
közösségi ház kertje, az őstermelői piac megtartásához. 
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2.5 Őrmezei Közösségi Ház 
 
2.5.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 
Az Őrmezei Közösségi Ház jó úton halad afelé, hogy a célként megfogalmazott pozícióját 
Őrmező közösségi életében betöltse, vagyis, hogy olyan nyitott szemléletű ház legyen, mely 
aktivizálni és befogadni egyaránt képes közösségeket, új kezdeményezéseket, illetve kulturális 
és közösségi programokkal széles igényeket tud kiszolgálni. 
Ezt a pozícióját minőségi és korszerű szakmai szolgáltatásaival, innovatív és figyelmes szakmai 
csapatával, folyamatosan fejlesztett tárgyi-technikai eszközparkjával, hangulatos terekkel 
tudja elérni.  
A 2023-as év indítását a takarékosság határozza meg, de mindemellett azzal a hittel 
rugaszkodunk neki, amely a tavalyi év sikereiből táplálkozva, látogatói körünk erősödését 
feltételezi a folytatásban is.  Továbbra is elérhető áron színvonalas és változatos kulturális 
tartalmakat szeretnénk kínálni, és új kezdeményezések indításával vagy befogadásával   
Őrmező közösségi életét még színesebbé tenni. 
 
A pandémiás években kitalált új ötletekből többet érdemesnek tartunk tovább vinni. Ezek a 
következők: 
Farsang alkalmából a kerületrészi óvodáknak összeállított Foglalkoztató füzetet 2023 
februárban is újabb tartalmakkal tervezzük elkészíteni, amelynek helyes kitöltése és 
visszaküldése esetén jutalomban részesülhetnek a csoportok.  
Húsvétkor az „Őrmező Tojásfája” közösségi akciót idén is életre hívjuk, hisz úgy tapasztaltuk 
sokan örültek a hagyományteremtésnek. Az ünnep hetében kijelölünk egy fát a Költők 
Parkjában, amelyre saját készítésű tojásokat, díszeket akaszthattak a lakosok. 
Anyák napja alkalmából meghirdetett és örömmel fogadott „Lepjük meg anyut” – 
Anyaismereti teszt „versenyt” új kérdésekkel ruházzuk fel 2023-ban is. 
Az Ismerős Extra online beszélgetős sorozatunkban hónapról hónapra Őrmezőhöz köthető 
érdekes személyiségekkel beszélgetünk. 
 
2023-ban szeretnénk bevezetni a 2022-ben megfogalmazott igény alapján az online 
jegyértékesítési rendszert. 
 
A Kávézó Galériában kialakított Közösségi Könyvespolc fejlesztését és népszerűsítését 2023-
ban is tervezzük. 
 
A ház programstruktúrájának formálódása az őrmezei lakótelepen végbemenő demográfiai 
átrendeződésre reagálva folytatódik 2023-ban is A programkínálatban hangsúlyosabban 
szólítjuk meg a beköltöző kisgyermekes családokat. Az Őrmezei Pikniken és Őrmező ünnepén 
még több nekik szóló aktivitást szervezünk, hiszen örömmel észleltük, hogy az őszi 
évadindítástól magas létszám mellett zajlottak a Ringató és Kerekítő foglalkozások és az új 
BabAngol és BabLab Café baba mama klub is elindult, illetve az Anya-kapocs beszélgető kör 
is látogatott volt. Ezeket a foglalkozásokat folytatjuk és hangsúlyosabban jelenítjük meg 2023-
ban. 
Évi egy-egy alkalommal Babaszínházi előadások szervezésébe is belefognánk az elkövetkező 
esztendőkben. 
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Természetesen fontosnak tartjuk a felnőttek és az idősek aktivitására épülő önszerveződő 
közösségeket, klubokat, azok támogatását, valamint az őket megszólító zenés-táncos 
rendezvények és színházi előadások szervezését. 
A hagyományos Újbudai Botladozó táncházat havonta egy alkalommal péntek este tartjuk. A 
Csoóri Sándor Alap pályázati támogatásának köszönhetően társzervezőnk az Alapítvány a 
Magyar Népi Kultúráért a folytatásban is a lehető legtöbb alkalomra élő zenekarral és 
tánctanítással biztosítja a még színvonalasabb programot. 
Újbuda Görög Önkormányzatával együttműködve görög táncház indult 2022 novemberben. A 
két alkalom sikerén felbuzdulva havi rendszerességgel tervezzük közösen a folytatást 2023 
februártól az Akropolis Kompania zenekarral. 
Folytatni szeretnénk az idősek körében nagy népszerűségnek örvendő Nosztalgia táncestek 
és a Retro tánczenei klubdélutánok szervezését, illetve folytatódik az elmúlt években 
beindított (megújult névvel) a SZíN-Pódium sorozat, amely többnyire szóló vagy páros zenés 
színházi produkciókat, zenei formációkat egyaránt vendégül lát.  
 
 
2.5.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
A ház szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a rövidtávú tervek között szerepel az 
infrastruktúra fejlesztése (színházi fény- és hangtechnika modernizálása), a tárgyi (eszköz) 
környezet megújítása, a sérült padlóburkolat cseréje az előtérben, a kávézóban és a folyosón. 
A nagyteremben az elavult nagy fogyasztású lámpákat takarékos LED fényvetőkre és lámpákra 
szeretnénk mielőbb cserélni.  
Továbbá az ŐKH arculatának megújítása több elemre vonatkozóan is időszerű lenne (pl. logo, 
az épület falainak és feliratainak színvilága stb.). A belső terekben az avítt színek átfestése 
elkezdődött, de a tájékoztató és helyiség feliratokat is szeretnénk lecserélni a földszinten. Az 
emeleti előtér és lépcsőház hangulatosabbá tétele is elkezdődött, de még van mit szépíteni 
(pl. az ülőpadok kárpitjainak áthúzásával). A flexibilis térelválasztás kialakítása is fontos lenne 
az öltözők, a ruhatár és a fogadórész között.  
Megvalósításra vár az évek óta elhasználódott beltéri ajtók cseréje (infó, kávézó, irodák), 
valamint a nagyterem és a földszinti irodák parkettájának felújítása. 
A hosszú távú tervek között szerepel továbbra is a frontoldali telek (kert) átalakítása és a 
homlokzat festése. 
 
Az Őrmezei Közösségi Ház személyi állománya: 1 fő teljes munkaidős takarító (napi 6 órában 
ŐKH + 2 órában a Kaptár Ifjúsági Klubban dolgozik), 1 fő technikus-karbantartó, 1 fő teljes 
munkaidős szakmai referens, 2 fő kulturális szervező. 
Az év elején belépett kulturális szervezőt az első három hónapban 4, majd áprilistól 8 órában 
tudjuk foglalkoztatni. 
A másik kulturális szervezői pozícióban dolgozó kolléga nyugdíjasként látja el a munkáját, aki 
részben az ŐKH tevékenységének szenior korosztályt célzó programjainak koordinálásával 
foglalkozik, valamint a délutáni ügyeletet biztosítja adminisztratív feladatokkal kiegészítve, 
illetve hétvégi programok ügyeletében is részt vesz. Munkájának másik részében a KözPont 
Újbudai Kulturális Kft. telephelyeinek printmarketing feladatát végzi. 
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2.5.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
A közösségi ház több éves múltra visszatekintő folyamatos, együttműködő kapcsolatot tart 
fenn a kerületrész oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, a Kaptár Ifjúsági Klubbal, de 
továbbra is keressük új partnerekkel az együttműködést. 
A szenior korosztály aktívan és jelentős számban vesz részt a közösségi ház életében, így a 
szomszédunkban működő 60+ Módszertani és Koordinációs Központtal természetes, hogy jó 
munkakapcsolatot ápolunk. 2023-ban lesz aktuális a két évente megrendezendő Szenior Ki Mit 
Tud?, melynek megvalósítása a pénzügyi keret függvénye lesz.  
A civil szervezetekkel, közösségekkel is fontosnak tartjuk kapcsolataink ápolását, 
megerősítését (közösségi kert tagok, lakásszövetkezetek képviselő, Modul Art Academy, 
különböző alkotó csoportok, spotegyesületek, valamint informális közösségek is, mint az 
őrmezei anyukák vagy az őrmezei kutyások Fb-csoport stb.) 
Az aktívabb kommunikáció, erőteljesebb PR- és marketingtevékenység és közönségszervezés 
terén jelentős előre lépések történtek az elmúlt években. 2023-ban szeretnénk az Instagram 
oldalunkat is fejleszteni. 
Stratégiai partnerek terén a meglévő kapcsolatok megtartása mellett folyamatosan újabb 
lokális vállalkozókkal és országos jelentőségű cégekkel, szakmai szövetségekkel igyekszünk 
együttműködést kialakítani.   
 
 
2.5.4 Tervezett közművelődési tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Gyerekagykontroll tanfolyam idén is lesz több alkalommal, amely módszer segítségével a 
tanulásban és a sport terén is önfejlesztő módon fokozhatják a teljesítményüket a 7-14 év 
közötti diákok. A numerológia alapfokú tanfolyamon Kiss Zoltán Zéro vezetésével az ezoterikus 
témára fogékony érdeklődők gazdagíthatják az ismereteiket. Hétvégekre alkalmi jelleggel 
utazó ismeretterjesztő-hobby kiállítások befogadását is tervezzük. 
 

 Kiállítás  
 
Az ŐKH két beltéri kiállítási terén (Kréher terem, Társalgó Galéria és Kávézó) kívül egynapos 
szabadtéri kiállítással szeretnénk kapcsolódni 2023. áprilisában a Versmaratonhoz. Az erre az 
alkalomra immár harmadszorra meghirdetni kívánt „RajzVERSem” pályázatra beérkezett 
gyermekrajzokból fogunk válogatni. 
Az ŐKH kiállításra alkalmas terei közül a Kréher Péterről elnevezett terem elsődleges funkciója 
a kerületben élő vagy alkotó amatőr művészek egyéni és csoportos bemutatása, de célunk 
elismert képzőművészeket is megnyerni kiállítóként, a Kávézó Galéria pedig kamarakiállítások 
számára ideális helyszín. 
2023-ban a Kréher Péter terem az eddigi évekhez hasonlóan havi egy alkalommal fog otthont 
adni festészetnek, grafikának, fotónak – a kiállítótér adottságai szerint főképp síkdimenziójú 
alkotások installálására alkalmas, figyelembe véve, hogy többfunkciójú helyiségként szolgál a 
tevékenységeinkhez. 
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Kiemelt eseményként készülünk június 30-án Kréher Péter születésének 75. évfordulójára 
emlékkiállítást szervezünk a róla elnevezett kiállító teremben és ugyanezen a napon, egykori 
lakóhelyén emléktáblát avatunk a kerületrész önkormányzati képviselőivel együttműködve. 
 
Tervezett kiállítások: 
Január Móra Kiadó Janikovszky Éva emlékkiállítása (Kréher terem és Kávézó Galéria) 
Február Farkas István távol- keleti témájú fotóiból kiállítás (Kréher terem) 
Március Kozma Cecília fotókiállítása (Kávézó Galéria) 
 Trokán Nóra Mielőtt c. fotókiállítása (Kréher terem és Kávézó Galéria) 
Április Nágel Kornél grafikus vers illusztrációi (Kréher terem) 
 Balázs Áron fotókiállítása (Kávézó Galéria) 
Május  „Beatles 60” karikatúra kiálltás – Magyar Karikatúra és Művészeti Szakosztály 

(Kréher terem)                           
 Dévényi Dömötör fotói (Kávézó Galéria) 
Június Kréher Péter emlékkiállítás és emléktábla-avató (Kréher terem) 
Szeptember Kelenvölgyi Festőiskola csoportos kiállítása (Kréher terem) 
 Patchwork kiállítás (Kávézó Galéria) 
Október Gedeon Péter építész-grafikus Tollaskígyó földjén c. kiállítása (Kréher terem)                   
November Szőnyi Kör festménykiállítása (Kréher terem) 
December Csuvár Erzsébet festménykiállítása (Kréher terem) 
 

 Közösségi szolgáltatás 
 
Az ŐKH közösségi szolgáltatásként vállalja a lebonyolítását a lakossági kezdeményezésű 
babaholmi börzének tavasszal és ősszel a termelői piac területén és annak ideje alatt. Az ŐKH 
fogadó terében a kihelyezett faliújságok egyikén kerületi programok plakátjait is kihelyezzük, 
a szórólaptartókban kerületi szolgáltatásokat és kulturális programokat ajánló kiadványok is 
helyet kaphatnak. Ugyanebben a térben a fali lapmonitor lehetőséget biztosít a plakátok 
folyamatos futtatására egyfajta képújságként. A közösségi tájékoztatásban az online-felületek 
dominanciája mellett a nyomtatott és utcai megjelenési lehetőségeket egyaránt kihasználjuk. 
A kéthetente megjelenő Újbuda újság nálunk is korlátozott számban elérhető és olvasgatható 
is.  
Óriási előnynek tekinthető, hogy a közösségi ház a KözPont Kft. printmarketingjének bázisa: 
itt készül a telephelyek összes nyomtatott anyaga. Ennek köszönhetően itt minden elkészült 
plakát, meghívó, szórólap hozzáférhető első kézből.  
A marketing és a tájékoztatás terén törekszünk az összes elérhető kommunikációs lehetőség 
hatékony kiaknázására: plakátok, szórólapok, Újbuda újság, önkormányzati vitrinek, megállító 
táblák, online hírlevél, közösségi oldalak, személyes és telefonos kapcsolattartás és 
tájékoztatás. 

 

 Művelődő közösségek 
 
Bélavári Balett (hetente 2X) 
A Jazz-balett, klasszikus balett-alapok és musical tánc elsajátítása mellett bevezetés a zene, az 
irodalom világába.  
Néptánc (hetente 4X) 
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A Vadrózsák Néptáncegyüttes próbái koreográfiák kidolgozása, ill. versenyekre, fellépésekre 
felkészülés céllal. 
Ringató (hetente 1X) 
Kisgyermekkori (3 éves korig) zenei nevelés Kodály módszer alapján. 
Callanetics (hetente 3X) 
Női alakformáló, tartásjavító gyakorlatok egy-egy izomcsoportra koncentrálva, az intimtorna 
elemeivel bővítve. 
Akrobatikus Rock and roll (hetente 2X) 
Koreográfiák tanulása, amely mellett központi szerepet kapnak a koordináció- és 
ritmusfejlesztő játékok is. 
Hip-Hop – FDS tánciskola (hetente 3X) 
Formációs koreográfiák, csoportos táncélmény, versenyekre felkészítés. 
60+Zumba Gold (hetente 2X) 
Kolumbiából származó latin ritmusokra épülő tánc és fitness program egyben.  
Kerekítő (hetente 1X) 
Ölbeli játékok, mondókák a Kerekítő manó bábos jeleneteivel, tornaszeres játéktérrel két 
korcsoportban babáknak mamáikkal. 
Bachata Tricksy tánckurzus (hetente 1X) 
A latin amerikai eredetű bachata fúziós változatú táncformája kezdőknek és újrakezdőknek. 
Adél Hastánc klub (hetente 1X) 
A nőiesség táncformája minden korosztálynak ajánlott, előképzettség nélkül. 
Mindfulness- meditációs és beszélgető kör (hetente 1X) 
A mindfulness módszert gyakorló, tudatosság alapú stresszcsökkentést célzó kör. 
Önkéntes Nyugdíjasok Klubja (havonta 2X) 
Az Őrmezei Vöröskeresztes Csoport, a Szomszédsági Önkéntesek és őrmezei nyugdíjasok 
csoportja.  
Ifjúsági színjátszókör (hetente 1X) 
Előadóművészeti csoport 4-8. osztályos diákok részére. 
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 (kéthetente) 
Az otthon levő édesanyákat szólítják meg különböző őket érintő kérdésekben. 
BabLab Café (hetente 1X) 
Önszerveződő csoport a 0-3 éves gyermekükkel otthon levő anyukáknak és csemetéiknek. 
BabAngol (hetente 1X) 
Játékos, dalolós, bábozós angol nyelvű foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek. 
TáncPont - társastánc (hetente 1X) 
Felnőtteknek szóló társastánc órák. 
Evangéliumi Barátság Egyház (hetente 1X) 
Keresztény közösség 
Szenior Örömtánc (hetente 1X) 
Örömtánc órák idősek számára 
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Numerológia tanfolyam 
Kéthetente kedden 17.00-21.00 óra között a számmisztika témakörében A sorsunk számok 
tükrében c. könyve alapján tart kezdőknek tanfolyamot Kiss Zoltán Zéro 
Gyerekagykontroll tanfolyamok (kéthavonta) 
 

 Rendezvény 
 
A közösségi ház programstruktúráját tekintve továbbra is minél szélesebb korosztálynak 
szeretnénk rendszeres művelődési, rekreációs és szórakozási lehetőséget biztosítani. Kiemelt 
hangsúlyt fektetünk a családokat vonzó műsorok, rendezvények szervezésére (pl. Családi 
Hétvégi Matiné, Őrmezei Piknik, Őrmező Ünnepe), hiszen ezekre folyamatosan nő a kereslet. 
Műsoron szeretnénk tartani továbbra is a nagysikerű Nosztalgia Táncesteket Bakacsi Bélával. 
A kerületi Bolgár és Görög Nemzetiségi Önkormányzatokkal májusban és decemberben 
műsoros estet tervezünk kiállítással és gasztronómiai kóstolóval összekötve. Az év során a 
hagyományok és új igények szerint szervezünk komolyzenei és könnyűzenei koncerteket, 
Tovább folytatódik a jelentős látogatottságú őrmezei óvodás gyermekszínházi előadások 
sorozat, és folytatjuk a 2021 őszén beindított ifjúsági beavató koncerteket (zenei 
ismeretterjesztő jellegű előadásokat) iskolásoknak, valamint rendhagyó irodalomórákat is 
tervezünk az iskolásoknak. 
 
Tervezett rendezvények: 
SZíN-Pódium 
Kéthavonta jelentkezünk 2023-ben is a népszerű programunkkal. Tervezett produkciók: 
Bardócz Attila és Dinya Dávid sanzon estje, június elején összművészeti előadásként musical-
est Tatár Biankával (ének), Gulyás Leventével (zongora) és Bajnay Beáta flamenco táncossal, a 
második félévben operett műsort tervezünk Kékkovács Marával. 
Magyar Kultúra Napja alkalmából az Ifjúsági Színjátszókör tagjaival veszünk fel egy verses 
irodalmi műsort, melyet január 23-án hétfőn reggel Facebook oldalunkon adunk közre, így 
bárki számára nézhető lesz. 
Ismerős? 
A beszélgetős sorozat házigazdája Fehér Mariann rádiós-műsorvezető. Vendégként a 
művészvilágból és a közéletből ismert személyiségeket hívunk meg péntek vagy szombat 
esténkánt havi rendszerességgel.  (Vendégek lesznek: Szabó Kimmel Tamás színész, Endrei 
Judit tv-s személyiség, Trokán Nóra színész, Polgár Judit sakk nagymester, Gyarmati Andrea 
Európa-bajnok úszó, Janklovics Péter színész-humorista, Gundel Takács Gábor műsorvezető, 
Mautner Zsófia gasztroblogger. 
Családi Hétvégi Matiné 
A továbbiakban is kéthavonta jelentkezik programsorozatunk, többek között családi színházi 
előadásokkal, gyermek-koncertekkel. (éves szinten négy-öt alkalommal). Februárban a 
Nefelejcs Bábszínház, áprilisban Mikola Péter Játékkal lélekkel c. zenés műsorával érkezik 
hozzánk, a 2. félévben ősszel az Aranyszamár Bábszínházat hívjuk meg, és december elején 
mikulásváró matinéval is készülünk főként a kisgyerekes családok számára. 
Ifjúsági koncertek 
Terveink között szerepel az év során 3-4 alkalommal a Filharmónia Magyarország által 
közvetített zenei formációkkal, valamint Oravecz György zongoraművésszel komolyzenei 
beavató koncerteket megvalósítani, a Melodika Project filmzenei koncertje is várakozó 
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listánkon van, mint ahogy a népzenei műfajt is szeretnénk behozni a sorozatba. A megvalósítás 
pályázati támogatások függvénye is. 
Őrmezei Piknik a Cirmos Ligetben 
A majálist és gyereknapot ötvöző családi rendezvény bábszínházzal vagy gyerek-koncerttel, 
kézműves foglalkozásokkal, szórakoztató játékparkkal, arcfestéssel, lufi-hajtogatással, 
ugrálóvárral, fakörhintával várjuk a kicsiket és nagyobbakat, a Családi Tízpróba pecsétgyűjtő 
ügyességi játéksorozat is biztos a kínálatban szerepel majd, és a Kaptár Ifjúsági Klub közösségi 
szervezőit is szeretnénk bevonni játékokkal. 
Őrmező Ünnepe 
Az egész napos eseményen rengeteg közkedvelt, visszatérő és új programelemmel várjuk az 
érdeklődőket, kacagtató bábjátékkal, gyerekzenei koncerttel táncos-sportos-zenés 
bemutatókkal, élő könnyűzenei koncertekkel, készségfejlesztő foglalkozásokkal, ügyességi 
játékokkal, főzőversennyel és számos egyéb szórakozási lehetőséggel. 
Óvodás színházi előadások az őrmezei óvodák részére szervezett program, 4-4 előadásos 
repertoárral. Célja az óvodák részéről megfizethető, helyben elérhető színházi élmény 
biztosítása a kisgyermekek részére. (Tervezett társulatok: Manócska Társulat, Fabula 
Bábszínház, Ákom-Bákom Bábcsoport, Grimaszk Bábszínház, Ametist Bábszínház,) 
Versmaraton 
A Magyar Költészet Napja alkalmából egész napos rendezvény a Költők Parkjában 
koszorúzással, Petőfi 200 megemlékezéssel, versmondókkal, szabadtéri gyermek 
rajzkiállítással. 
Adventi ajándékkoncert 
A több éves hagyomány szerint Oravecz György zongoraművész és a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar egy művésze közreműködésével szeretnénk idén is advent 2. vasárnapján 
megrendezni ingyenes programként. 
Előszilveszteri rendezvény 
Bakacsi Béla táncdalénekessel Nosztalgia est. 

 

 Tábor 
  
Szerződéses konstrukcióban valósul meg a 2023-es esztendő nyarán is a Masters SE 
akrobatikus rock & roll tábora (kifejtés a következő címszó alatt). 
2023-ban saját ötlet és tematika alapján kiKAPCSOLÓdó tábort szervezünk nyáron 
kisiskolásoknak napközis jelleggel 8.00-16.00 között étkeztetéssel  
 

 Származtatott szolgáltatások 
 
Cél minél tovább bővíteni a szolgáltatások körét a szabad kapacitások maximális 
kiaknázásával: 

o külsős, egyedi és a kulturális célú, illetve magán rendezvények számára helyszín 
biztosítása, részükre szervezési feladatok végzése, 

o Masters SE akrobatikus rock and roll tábor befogadása nyári, tanítási szünetben, 
o egy napos utazó kiálltások befogadása (hüllő, papagáj, autómodell, játékmackó 

stb.). 
o Társalgó Galéria és Kávézó működtetése: közösségi tér művészeti aktivitással és 

vendéglátó szolgáltatással. 
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2.6 Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény 
 
2.6.1 Szakmai tervek, célok összefoglalása 
 
A helytörténeti gyűjteményben a szakmai munka két fő területen folyik; az egyik a 
gyűjteményi munka, a másik pedig 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 eseményekkel bővülve, évről évre 
megújuló formában. A két fő tevékenység mellet egyre nagyobb hangsúllyal kívánunk 
foglalkozni a múzeumpedagógiával, amely a gyűjtemény megismertetését segíti elő, illetve a 
helytörténet iránti érdeklődést hivatott felkelteni a fiatalok körében. 
Az állandó kiállítási anyagainkat fokozatos szeretnénk megújítani, modernizálni, installálási 
módjukat átgondolni, a hozzájuk kapcsolódó írásos leírásokat felülvizsgálni. Miután a 80-as, 
90-es, illetve a 2000-es évek eleje óta egy-egy tárggyal való kiegészítést leszámítva a 
bemutatott anyagok változatlanul maradtak, ezért bizonyos információk/adatok 
pontatlanokká válhattak az installációjuk óta eltelt (kutatási) időben. 
Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a jövőben a gyűjteményi anyagok állagmegóvására. 
Igyekszünk óvni, védeni a kiállított és raktárban lévő tárgyakat egyaránt, lehetőség szerint 
restauráltatni őket, de miután az itt dolgozó kollégák nem ezirányú szakmai végzettségűek 
lehetőségeinkhez mérten szeretnénk kikérni egy-egy szakember (muzeológus, restaurátor 
stb.) véleményét, hogy mely dolgokra kell speciálisan figyelnünk a meglévő tárgyak megóvása 
érdekében. 
Továbbra is célunk a színvonalas kiállítások szervezése, Albertfalva és annak gazdag 
történelmét a mai igényeknek megfelelően bemutatni a helyi lakosok, az itt tanulók és 
mindazok számára, akik érdeklődnek ezek iránt. 
 
Folytatjuk anyagaink digitalizálását és közzétételét a közösségi média felületeinken. 
Jelenleg Facebook-oldalunk és Instagram -oldalunk van. Szeretnénk, ha a 2023-ban elkészülne 
a saját honlapuk, ahol több érdekességgel és információval tudnánk szolgálni a helytörténet 
és a gyűjtemény iránt érdeklődőknek. 
 
A gyűjtemény önkormányzati fenntartásban működik, de folyamatosan figyeljük, hogy milyen 
egyéb forrásokat tudunk bevonzani a kiállításaink színvonalának emeléséhez, 
kisérőprogramok támogatásához, fejlesztéshez, műtárgyak vásárlásához (pl.: NKA-
pályázatok). 
 
  
2.6.2 Tárgyi és személyi feltételek, fejlesztési tervek 
 
Az intézményben egy fő teljes munkaidős kulturális szervező és egy 4 órás, megbízásos 
keretben foglalkoztatott kiállításszervező végzi a szakmai munkát a közművelődési 
csoportvezető irányításával. Egy részmunkaidős takarító és egy részmunkaidős gondnok végzi 
a technikai teendőket a közművelődési intézmények műszaki vezetőjének felügyeletével. 
Amennyiben lehetséges, szeretnénk alkalmanként egy-egy szakembert felkérni a műtárgyak 
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állagmegóvása és a muzeális intézmények előírásainak betartása, a gyűjtemény fejlesztése, 
illetve a kiállítások szakmai megalapozása érdekében.   
Miután a gyűjtemény épülete a KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. többi telephelyével 
ellentétben nem az önkormányzat tulajdona (csak bérli a Budapest-Esztergom 
Főegyházmegyétől), így a műszaki feladatok ellátását nem a GAMESZ végzi; a megfelelő 
karbantartást saját keretből és/vagy más forrásokból magunknak kell megoldani.  
2023-ban tervezzük a nyílászárók cseréjét és a falak hőszigetelését, hogy az épület közüzemi 
fogyasztását optimálisra tudjuk mérsékelni. A belső terekben szeretnénk tisztasági festést 
elvégezni, mert ezekre a munkákra már nagyon régen kerülhetett sor.  
Az Albertfalva asztalosiparát bemutató kiállító terünkben elhelyezett hő és páratartalom mérő 
eszközből szeretnénk még a másik két kiállítótermünkbe és a raktárhelységünkbe is beszerezni 
egyet-egyet, hogy folyamatosan megfigyelhessük azoknak a helyiségeknek a paramétereit is a 
kiállítási tárgyak állagának megóvása érdekében. 
 
 
2.6.3 Együttműködés, kapcsolatok 
 
A gyűjtemény munkatársai szorosan együttműködnek a kerületi közművelődési intézmények 
dolgozóival, különös tekintettel az Albertfalvi Közösségi Házra, amely a lokalitása 
szempontjából is a legközelebbi társintézményünk. 
Kapcsolatot tartunk fent a helyi civil szervezettekkel, kiemelten az Albertfalvi Lokálpatrióta 
Egyesülettel. Célunk, hogy közös programokat, eseményeket szervezzünk, mint a 2022 őszén 
az Albertfalvi Közösségi Házban elkezdett albertfalvi helytörténeti előadások folytatása, illetve 
részt vegyünk a helyi megemlékezéseiken, koszorúzásaikon (Magyar Hősök napja, Mahunka 
Imre és felesége szobrának koszorúzása, 1956-os helyi megemlékezés). 
Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskolával és a Don Bosco Katolikus Általános Iskolával a 
kapcsolatunk aktív, és ezt szeretnénk folytatni a későbbiekben, bevonva a Szent II. János Pál 
Iskolaközpont is. A kiállításainkhoz programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
szervezünk számukra. 
A tavaszra tervezett albertfalvi katonai táborról készülő kiállításunkhoz már felvettük a 
kapcsolatot az Aquincumi Múzeummal. A kiállítás koncepciójának kidolgozásában aktívan 
segít nekünk Beszédes József régész, aki a legutóbbi helyi ásatásokat vezette, foglalkozott az 
összegyűlt leletekkel és publikált a témával kapcsolatos kutatásairól. Terveink szerint adnak 
néhány leletmásolatot és biztosítják a mai tudásuk szerinti hiteles információkat számunkra. 
 
 
2.6.4 Tervezett tevékenységek 
 

 Ismeretterjesztés 
 
Folytatni szeretnénk a megkezdett ismeretterjesztést Albertfalva múltjával kapcsolatban. A 
tavaszra tervezett albertfalvi római kori tábor kiállítás jó lehetőséget biztosít a kor 
bemutatására az érdeklődőknek, illetve az ókorról tanuló iskolásoknak. 
Továbbra is tervezzük – a tavalyi év mintájára – a gyűjtemény épületétől kiindulva az 
„Albertfalvi sétákat”, amelyen az érdeklődők a mintegy kétórás séta keretében bejárhatják és 
megismerhetik a régi község kialakulását, egyházi életét, fontosabb asztalos műhelyeit, ipari 
létesítményeit és az OTI lakótelep létrejöttét stb.  
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Szeretnénk elkészíteni egy maximum fél órás ismeretterjesztő videót, amiben bemutatjuk 
Albertfalva történetét. 
 

 Kiállítás 
 
A tavaszi kiállítás témája az albertfalvi római kori katonai és polgári tábor lesz. Ebben 
segítséget kértünk az Aquincumi Múzeumtól a pontos és hiteles bemutatáshoz. 
Tervezünk a tavalyihoz hasonlóan a gyűjtemény kerítésére egy molinós kiállítást, amely a régi 
Albertfalva hangulatát mutatja be kinagyított korabeli képeslapokon keresztül. 
Az őszi kiállításunk Mahunka Imre albertfalvi asztalos életét bemutató tárlat lesz halálának 
100. évfordulója alkalmából. Szeretnénk a meglévő anyagot – a Mahunka-szoba anyagát – 
kiegészíteni. 
 
Állandó kiállítások: 

o Rómaiak Albertfalván 
o Albertfalva története 
o Albertfalva asztalosipara 
o Mahunka Imre emlékszoba 
o Bor kiállítás 

 
Időszakos kiállítások: 

o Római kori tábor (2023. tavasz) 
o Kerítés kiállítás (2023. nyár) 
o Mahunka Imre kiállítás (2023. ősz) 

 

 
 
 
 
Budapest, 2023. január 25. 
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ügyvezető 
 
Központ Újbudai Kulturális Nonfrofit Kft. 
 


