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BEVEZETŐ
I. A KLAUZÁL HÁZ ÉS TELEPHELYEINEK KÜLDETÉSE
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és Telephelyei elsősorban BudafokTétény és vonzáskörzetében élők számára teremtik meg a kulturális és szórakozási
lehetőséget, építkezve e közösség igényeire. Hisszük, hogy a közművelődési feladatok
minőségi szinten való művelése, az értékteremtés és –közvetítés egyik alappillére. A BudafokTétényi kulturális hagyományokra és helyi adottságokra alapozva az intézmény célja, olyan
művelődési központtá válni, ahol magas szintű, prémium- és igényes programok
megvalósulása jön létre.
1. SZAKMAI KONCEPCIÓ


Az amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és
fejlesztésének támogatása. Az öntevékeny körök működésének fejlesztése.



Az élethosszig tartó tanulás, művelődés megteremtése, iskolarendszeren kívüli
tanfolyamok, képzések keretében (tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az
ismeretterjesztés,

a

közösségfejlesztés).

A

kultúraközvetítő,

közművelődési

tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához.


A hátrányos helyzet, esélyegyenlőtlenségek csökkentése a közművelődési feladatok
ellátásával (minden korosztály részére kulturális, művelődési alkalmak: tanfolyamok,
klubok, ünnepi események, koncertek, kiállítások biztosítása).



A közművelődés eszközeivel az életminőség javítása.



Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, a kimagasló eredményeket elérő
növendékek

támogatására

(táncos-,

mozgásos

foglalkozások,

versenyek,

drámapedagógiai foglalkozások, zenei képzés, bemutatkozási lehetőség biztosítása az
újító, alkotó közösségek számára).


Civil szervezetek szerepvállalásának támogatása a helyi közösségi életbe való aktív
bekapcsolódás által, a társadalmi szerepvállalás erősítése.



Forrásteremtés – pályázati lehetőségek felkutatása, megismerése, pályázás.



Kulturális

együttműködések

kialakítása

résztvevőivel, nevelési-oktatási intézményekkel.

társszervezetekkel,

a

civil

szféra
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2. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és Telephelyeinek alaptevékenységét
meghatározó 1997 évi CXL. törvény alapján történő közművelődési- és muzeális feladatellátás.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, ezen
törvény II. fejezet, 76. §-ban foglalt feladatok közül a települési önkormányzat a közművelődési
intézmény fenntartójaként, a helyi közművelődési feladatokról alkotott, helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen
konkrét formában, módon és mértékben lát el.
3. A KÖZMŰVELŐDÉSI SZÍNTEREK KIEMELT FELADATAI 2017-BEN


A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és Telephelyeinek célkitűzése
a 2017-es évben, valamint az intézményi stratégiai célok értelmében hosszú távú
elképzelés

a

„hagyományőrzés

és

innováció”,

vagyis

a

tradicionális,

hagyományápoló, hagyományőrző kulturális és közművelődési tevékenység mellett
az intézmények újító, kreatív programjai révén, országos szinten kimagasló és
elismert közművelődési intézménnyé formálódása.


Az Intézmények fesztiválprogramjainak minél magasabb kvalitási szinten történő
megtervezése és kivitelezése.



A kínálati palettán új programok megjelenítése.



A közművelődési intézmények célkitűzése, hogy programjain keresztül Budafok
borváros jellegéből és elnevezéséből adódóan a borkultúra értékeinek népszerűsítése,
megismertetése is célunk. A kulturális programok tükrében és kísérőjeként kívánjuk
megjelentetni a reneszánszát élő borkultúra értékeit.
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II. KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZAKMAI PROGRAMJA
Az intézmény 2017-es terveit ezúttal nem műfaji bontásban, hanem a megcélzott látogatói
körnek szóló bontásban, továbbá a jobban elkülöníthető területek mentén készítettük el.
1. FESZTIVÁLPROGRAMOK
 Fúvós Fesztivál – Tervezett időpont: 2017. február hónap
Minden évben megrendezzük a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola
főszervezésével a Budafoki Fúvós Fesztivál, amelyen fellép a Budafoki Fúvósegylet, a
Budafok Big Band és vendégzenekarok.
Célcsoport: minden korosztály, zenészek, ifjúság.
A részvétel: ingyenes.
 Olasz nap – Tervezett időpont: 2017. március hónap
A tematikus nap során az olasz kultúrát ismertetjük meg, előadások, koncertek, filmvetítések,
segítségével, valamint a kulturális programhoz gasztronómiai kalandozásokba is bevezetjük
a vendégeket.
Célcsoport: gyermek korosztály, családok.
A részvétel: térítésköteles.
 Öko-nap – Tervezett időpont: 2017. április hónap
Harmadik alkalommal szervezzük környezettudatos programsorozatunkat.
Környezetvédelmi témájú színházi előadást szervezünk. Újrahasznosított műalkotások
megtekintése. Ebben az évben is az újrahasznosítás jegyében pályázat kiírása. Ökotermékek
megismerése.
Célcsoport: gyermek korosztály, közoktatási intézmények növendékei.
A részvétel: ingyenes.
 Tavaszi Művészeti Fesztivál – Tervezett időpont: 2017. május hónap
Immáron a 43. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivált szervezzük.
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o XXII. kerületi alkotók és művészek, képzőművészek, amatőr- és profi előadók,
o az ország számos pontjáról érkező művészek
o városszerte több helyszínen kulturális programok (kulturális és egyházi
intézmények)
Célcsoport: minden korosztály
A részvétel: ingyenes és térítésköteles.
 Népzenei Fesztivál – Tervezett időpont: 2017. május hónap
Budafok-Tétény kulturális színterei közül kiemelkedik a Rozárium, azaz a Budatétényi
Rózsakert. A fesztivál célja a magyar népzene, népi dallamok, valamint kárpátaljai,
délszláv hagyományőrző zenészek és táncosok, és a határon túli erdélyi magyarság
megőrzött hagyományápolásának bemutatása. A programok mellett a helyszínen Budafok
borváros jellegéből adódóan borkóstoló is várná a vendégeket.
A programban tervezett fellépők:
o Szeret zenekar – Erdélyből érkező kalotaszegi hagyományőrző zenészek (Czilika
Gyula Bogártelke)
o Bognár Szilvi és az etNoé – magyar népzene modern zenei köntösben.
o Sodró zenekar – Kárpátaljai kevésbé ismert magyar népzene bemutatása.
o Babra Zenekar – délszláv népzenei vonal.
o A bálványosváraljai Árvalányhaj néptánccsoport – mezőségi táncai mellett az
erdélyi tájak táncrendjei, a széki, felcsíki, kalotaszegi táncok.
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: térítésköteles, NKA pályázat folyamatban.
 Mesefesztivál – Tervezett időpont: 2017. május hónap
Immáron az ötödik alkalommal, a hagyományoknak megfelelően 2017-ben is a Tavaszi
Művészeti Fesztivál időszakában szervezzük.
Családoknak szóló hétvégi tematikus program, amelyen a gyermekeket színházi előadással,
kézműves foglalkozással és játszóházzal várjuk.
Célcsoport: gyermek korosztály, családok.
A részvétel: térítésköteles.
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 Nyár Budafok-Tétényben sorozat – Tervezett időpont: 2017. nyári hónapok
A nyári időszakban is üdítő programok: főként a budafoki Piactéren és városszerte szabadtéri,
kulturális programok gyermekszínházi előadások, zenés koncertek, filmvetítések keretében.
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes.
 Budafoki Jazz és Blues Napok – Tervezett időpont: 2017. nyárvégi - őszi hónap
Olyan zenei fesztiválélmény, ahol a jazz és a blues zene áll a középpontban, hazai és külföldi
előadók. A rendezvény hagyományteremtő Budafokon, amelynek helyszíne a Klauzál Ház
színházterme és a szabadtéri koncerteknek helyet adó Duna part vagy piactér. Az első
napon Little G színháztermi koncertje, másnap szabadtéren a jazz és blues előadók.
Tervezett előadók: jazz és blues műfaj előadói: Lizsé zenekar, Pleszkán Écska valamint
Ripoff Raskolnikov Band, Deák Bill Gyula, Babos Gyula, Little G.
Célcsoport: fiatal felnőttek, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: ingyenes és térítésköteles.


Advent Budafok-Tétényben sorozat – Tervezett időpont: 2017. december hónap

A budafoki Piactéren az adventi időszakban jégpálya, karácsonyfa, kézműves faházak és
ünnepi műsorok. Ünnepre hangolódás és közösségteremtés:
o Betlehemes játék, gyermekszínház, kézműves foglalkozás, jótékonysági gyűjtés
o Koncertek, iskolai műsorok
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes.
 Klauzál Jam – Tervezett időpont: 2017. nyárvégi – őszi hónap
A rendezvény célja a fiatalság bevonása a művelődési központ programjaiba.
o Graffitiverseny
o Breakverseny, bemutatók
o Utcai sportok bemutatója
o Szabadtéri koncert
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Célcsoport: ifjúság, fiatal felnőttek.
A részvétel: ingyenes és térítésköteles (nevezési díjak).
 Klauzál sport- és tanfolyamválasztó nyílt nap – Tervezett időpont: 2017. szeptember
A Klauzál Ház tanfolyamjainak díjtalan kipróbálási lehetőséget teremtő alkalma. Immáron
ötödik alkalommal szervezzük meg.
Célcsoport: ifjúság, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: ingyenes
 Női nap – Tervezett időpont 2017. november hónap
Ötödik alkalommal szervezzük a hölgyeknek szóló tematikus napot, amelyen külső-belső
egészségről, szépségről szóló előadásokat hallgathat a közönség. A nap folyamán
egészségügyi előadások, tanácsadások, szépítő sziget, jóga, tánc, színházi pódium
előadás.
Célcsoport: hölgyek minden korosztályból.
A részvétel: ingyenes és térítésköteles.

2. KONCERTEK


A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar koncertjei

Magyarország egyik legfiatalabb hivatásos zenekara, mind az együttes, mind pedig a zenekari
tagok korát tekintve. A zenekar zeneigazgató-karmestere Hollerung Gábor Liszt-díjas karnagy
és zenekara, havonta több alkalommal ad koncertet a Klauzál Ház színháztermében. Emellett
2017-ben is kiemelkedő koncertesemény az újévi hangverseny estje és a Pezsgő- és
Borfesztivál nyitókoncertje.
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes és térítésköteles.


Négy évszak koncertek – Tervezett időpont: 4 alkalommal a 2017-es évben, évszakokhoz
kötődve

Olyan új programkínálati elem, amely a hazai zenei élet nagyjait vonultatja fel. Koncertek
főként klasszikus és könnyűzenei stílusban.
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Tervezett fellépők: Balázs János zongoraművész, Sárik Péter zongoraművész, Rost Andrea
operaénekes, Snétberger Ferenc gitárművész.
Célcsoport: minden korosztály, középkorúak.
A részvétel: térítésköteles


Könnyűzenei koncertek – Tervezett időpont: 6 alkalommal a 2017-es évben

Bujtor István Színháztermünkben a tervezett koncertek:
Gájer Bálint
Csík Zenekar
Zorán
Rúzsa Magdolna
Zséda karácsonyi koncert
További előadók tervezés alatt.
Célcsoport: minden korosztály
A részvétel: térítésköteles.


Jazz+Mi+Ti ismeretterjesztő koncertsorozat a Budafok Big Banddel – Tervezett
időpont: 6 alkalommal a 2017-es évben (február, április, május, szeptember, november,
december)

A jazz kedvelői számára igényes színháztermi koncertlehetőség, havi rendszerességgel.
Házigazda a Budafok Big Band, a zenekari előadást minden alkalommal vendégfellépő
szereplése egészíti ki.
Célcsoport: családok, ifjúság, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Klauzál Jazz Klub – Tervezett időpont/alkalom: 6 alkalommal a 2017-es évben

2016-ban indult zenei sorozat folytatásaként a kerület vendéglátói helyszínein szervezett
könnyed, szórakoztató jazz koncertestek, ismert borászok bemutatójával, valamint bor- és
pezsgő kóstoltatással egybekötötten.
Tervezett fellépők: Micheller Myrtill és Pintér Tibor duó, Gereben Zita Quintet, Révész
Richárd Latin Trió, Szakcsi Lakatos Béla Trió

10
Célcsoport: fiatal felnőttek, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Klauzál Garden Nights – Tervezett időpontok: 4 alkalommal a 2017-es évben, nyári
hónapokban

Jazz estek a Klauzál Ház udvarán. 2-4 fős jazz zenekarok szabadtéri koncertje, lampionos,
gyertyafényes hangulatban.
Tervezett fellépők: Louisiana Double, Sárik Péter trió, Antonia Vai Band, Berki Tamás és
B. Bíró Zoltán, Szeder zenekar
Célcsoport: fiatal felnőttek, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: ingyenes.


„Folk kocsma” – koncert és táncház – Tervezett időpont: 2 alkalommal 2017-ben, május,
november hónapban

Külső helyszínen szervezett népzenei kalandozás. Minden alkalommal más-más tájegység és
az ehhez kapcsolódó borkultúra bemutatása. A koncert alatt és után táncház.
Tevezett fellépők: Buda Folk Band, Dűvő, Bolya Dániel és zenekara
Célcsoport: fiatal felnőttek, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Pezsgő táncos estek – Tervezett időpontok – 4 alkalommal 2017-ben, február, május,
december hónapban.

Olyan események teremtése a célunk, ahol a vendégek táncos és élő zenei programon vehetnek
részt a latin zene és a rock and roll világából. A zenei kínálat mellett a Latin esteken koktéllal,
a rock and roll klub estjein pedig pezsgővel kínáljuk a vendégeket.
Kubai Latin Estek - Latin zene, ritmus, tánc. Az esteken kubai élőzenei, kubai előadókkal,
interaktív tánctanítás a Latin Combo zenekarral.
Célcsoport: fiatal felnőttek, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
Klauzál Rock and roll klub - Tervezett időpontok/alkalmak: 2 alkalommal 2017-ben
Tervezett fellépők: A Madarak Házibulizenekar, Blue Dogs zenekar
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Célcsoport: középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
3. ÜNNEPEK, VÁROSI RENDEZVÉNYEK
 Magyar Kultúra Napja – Tervezett időpont: 2017. január hónap
Szabó Magda 10-100
A Szabó Magda selfie videó pályázat kiírása 8-12. évfolyamos diákok számára, továbbá
rendhagyó irodalomóra Szabó Magda íróról, pedagógusról, az irodalmi művek átdolgozásáról.
Tasi Géza – Szabó Magda jogutódja, Őze Áron Az Őz című előadás rendezője, Nagy Mari az
Őz című előadás főszereplője.
Filmvetítés: Az ajtó – Szabó István filmje.
A Vén Emil galérián egész napos vetítésre várjuk az érdeklődőket - Régimódi történet 1-6 rész
és Abigél – 1-4 rész.
Szabó Magda könyvek kihelyezése szabad olvasásra (együttműködve a Szabó Ervin
könyvtárral)
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes.
 Majális – Tervezett időpont: 2017. május hónap
A rendezvény tervezett helyszíne a Campona bevásárlóközpont parkolója. Vidámpark,
kézműves vásár. A nap folyamán amatőr művészeti csoportok, gyermekszínházi előadás,
délután koncertek lesznek. A fellépők tervezés alatt.
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes.
 Kerület napja – Tervezett időpont: 2017. június hónap
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által szervezett kulturális esemény,
amelynél a Klauzál Ház színházterme szolgál az elismerések ünnepélyes átadásához.
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes.
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 A zene világnapja – Tervezett időpont: 2017. október
Helyi művészek előadása színháztermünkben. Ezen alkalommal minden érdeklődő díjtalanul
részt vehet a zenei koncerten a Klauzál Házban.
Célcsoport: minden korosztály.
A részvétel: ingyenes.
 Partnerkarácsony – Tervezett időpont: 2017. december hónap
Olyan ünnepi alkalom, amelyre partnereinket karácsonyi műsorral és karácsonyi hangulattal
várjuk.
Célcsoport: intézményi partnerek, tanfolyami oktatók.
A részvétel: ingyenes.
 Szilveszter Tervezett időpont: 2017. december hónap
Minden évben megszervezzük szilveszteri rendezvényünket az év utolsó napján. Élő zenekar
szolgáltatja a talpalávaló hangulatot, karaoke terem, vacsora lehetőséggel.
Célcsoport: középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
4. KIÁLLÍTÁSOK
A kiállítások területén elkülönítünk egyéb kiállításokat és börzéket, valamint művészeti
kiállításokat.
Kerületi és országos képzőművészek kiállítása a Vén Emil Galérián, valamint az aulában. A
kiállítók személye tervezés alatt van, a 2017-es évben 14 alkalommal tervezünk
képzőművészeti kiállítást.
Vén Emil Galéria:
1. Képzőművészet és improvizáció (gyűjteményes kiállítás)
2. Képzőművészet és tudomány (gyűjteményes kiállítás)
3. Képzőművészet és könyv (Czimbal Gyula, a Költészet napja)
4. Képzőművészet és tipográfia (gyűjteményes kiállítás)
5. Képzőművészet és utazás (Budafoki fotóklub)
6. Versképek (Veress Tamás)
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7. Képzőművészet és zene (A zene világnapja)
8. Az év természetfotósa Budafok-Tétény (pályázati anyag)
9. Ünnep (Jankovics Marcell, karácsony)
10. Tavaszi Fesztivál: ARTÉR kiállítás
Mindeközben az aulában a hagyományos, helyi kiállítók anyagait mutatnánk be.
1. Major György építész
2. Göncziné Szilágyi Anna textilművész
3. Budafok anno – fotótörténeti kiállítás
4. Borutca kiállítás
5. Karácsonyi játék kiállítás
A cél a kiállítások terén a képzőművészeti életben markánsan megjelenő interaktivitás,
modernitás és nézőközpontúság elindítása a hagyományos értékek megtartásával.
Több generációs kiállítások, interaktív kiállítások, crossover események szervezése,
tárlatvezetések.
 Illés emlékkiállítás - Tervezett időpont: 2017. május hónapban
Az országszerte bemutatott kiállítás és est kerülethez igazított adaptációjának bemutatása a
Klauzál Házban, a Klauzál Gitár Band, a Nádasdy Művészeti Iskola és a Budafoki
Fúvósegylet bevonásával.
Célcsoport: ifjúság, középkorúak, szépkorúak.
A részvétel: ingyenes.
 Egyéb kiállítások:
 Vasútmodell-kiállítás – Tervezett időpont: 2017. február hónapban
A Klauzál Házban is működő 424-es vasútmodellező klub részvételével minden évben
megvalósuló rendezvény, amely főként a helyi gyerekek és családok számára nyújt élményt a
sok terepasztal színesebbnél színesebb látványával. Külön teremben a gyerekeket játszóházzal
is várjuk.
Célcsoport: ifjúság, családok.
A részvétel: térítésköteles.
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 Ismeretterjesztő kiállítás – Tervezett időpont: 2017. tavaszi hónapban
Tudományos kiállítás gyerekeknek az emberi test működéséről.
Célcsoport: gyerekek, ifjúság, családok.
A részvétel: térítésköteles.
 Babaruhabörze – Tervezett alkalmak: kéthavonta
Kisgyermekes szülők részére csere és eladási lehetőség, hogy a már nem használt, kinőtt
babaruhákat csereberélhessék, értékesíthessék. A börzéket kéthavi gyakorisággal tervezzük,
asztalbérléses rendszerben működtetve a továbbiakban is.
Célcsoport: családok, anyukák.
A részvétel: ingyenes.
 Kisállat-kiállítás – Tervezett időpont: 2017. december hónap
Különleges kisállatok bemutatója és vására.
Célcsoport: családok, gyerekek.
A részvétel: térítésköteles.
5. SZÍNHÁZ
A színházi előadásokkal a 2017-es évben újító elképzeléssel jelentkezünk. A színházi bérlet
kínálatunkba megjelentetjük a tradícióknak megfelelő színházi előadásokat, s továbbá a fiatal
felnőtteknek és a középkorúak számára szóló darabokat is beépítünk kínálatunkba.
Célunk: olyan programkínálat összeállítása, amely kellően érdekes, izgalmas és ötletes ahhoz,
hogy Budapest számos más kőszínháza helyett vagy mellett ezt a színháztermet válasszák.
Hosszabb távon pedig egy prémium látogatási hely kialakítása.
- Jó darabválasztás
- Jegyárak/bérletek átgondolása
- Prémium előadások
- Bérlet választék
- Pódium bérlet
-Műfaj mix bérlet - hosszabb távon
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Színházbérlet – tervezett időpont: 2017. I félév – 4 előadás és 2017. II. félév – 3 előadás

Tavaszi bérlet 2017. 1. félév:
Február - Körúti színház - Maude és Harold
Március- Rózsavölgyi Szalon - Amazonok
Április - Spirit Színház - Zorba a görög
Május - Turay Ida Színház - Köszönet mindenért
Október - Pesti Magyar Színház - A tizedes meg a többiek
November - Örkény Színház - Két néni, ha megindul
December - Budapesti Operettszínház/Átrium Filmszínház - Amerikai komédia


Színházi előadások, pódium estek:

Pódium estek, stand-up comedy, pszicho-színház, irodalmi estek.
Célcsoport: fiatal felnőttek, közép- és szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
Tervezett előadások:
Február - Orfeum produkció - Boomerang Baby – Fullajtár Andrea zenés Marlene Dietrich
estje
Április - Vígszínház háziszínpad - A léggömb elrepül – Fesztbaum Béla Kosztolányi estje
Szeptember - Spirit Színház - Szeretetkönyv – Müller Péter Péter könyve Papadimitriu Athina
előadásában
November - Laár András Besenyő só – önálló est

6. GYERMEKEK
 Klauzál Kultúr Reggeli – Tervezett időpont: 2017. február hónapban
A kerületi iskolák igazgatóit, ig. helyetteseit, könyvtárosait, szabadidő szervezőit várjuk.
Valamint a XI. kerületből a szomszédos iskolák képviselőit.
Téma: A Klauzál Ház gyermek és ifjúsági programjainak (színházak, koncertek, táborok)
bemutatása (augusztusig)
Kirándulásajánlók

osztályfőnököknek:

a

kerületben

gyűjtemények bemutatása.
Célcsoport: közoktatási intézmények igazgatói.

található

érdekes,

egyedülálló
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A részvétel: ingyenes.
 Mesehősök napja– Tervezett időpont: 2017. március, május hónapban
A mesehősök kalandjainak megjelenítése színházi környezetben és kiállítással egybekötötten.
A gyerekeknek már van ismerete a mesehősökről és itt előadás formájában is találkozhatnak
vele, továbbá Megyeri János szobrászművész alkotásaival. Mirr-Murr, Oriza Triznyák, Sebaj
Tóbiás, a Nagy Ho-ho-ho horgász, Pom-Pom, Süsü a sárkány... és még nagyon-nagyon sokáig
sorolhatnánk

társaikat.

"Süsü

és

Barátai" címen

e

kiállítás

keretében

"teljes

embernagyságban" most a valóságban is megjelennek, kilépve a mesekönyvek, mesefilmek
világából.
Célcsoport: gyermekek, középkorúak, családok.
A részvétel: térítésköteles.
 Népmese, néphagyomány – Tervezett időpont: 2017. október, november hónapban
Olyan tematikus nap, amelyen gyerekek számára népzenei és néptánc előadással készülünk
és ezt követően táncházzal és zenével várjuk a családokat, gyerekeket egy közös tánctanításra
és népi mondókák, népdalok tanítására. A gyerekek számára népmese feldolgozása látható a
színpadon.
Célcsoport: gyermekek, családok.
A részvétel: ingyenes.
 Családi vasárnapok – Tervezett alkalmak: 7 alkalommal 2017-ben.
Közös művelődési alkalom és egyben alkotótevékenység szülők és gyerekek körében. A
Családi

vasárnapokon

havi

gyakorisággal

vehetnek

részt

a

családok,

amelyen

gyermekszínházi koncertek és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket.
Célcsoport: gyermekek, családok.
A részvétel: térítésköteles.
 Bérletes gyermekszínházi előadások – Manócska, Gulliver I. és Gulliver II.
A színházi előadás az iskolarendszeren kívüli nevelés szerves része a gyermekek életében,
amely a pedagógusok munkáját segíti. Félévente 3-3 bérletes előadással készülünk az
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óvodásoknak (Manócska bérlet) és az iskolásoknak (Gulliver bérlet I. és II.) szóló darabokkal.
Bábszínházi, élőszereplős előadások.
Célcsoport: gyermekek, családok.
A részvétel: térítésköteles.
 Szerdai Szünidei Színházak – Tervezett előadás: 5 előadás 2017-ben június-július
Nyári szünetben öt gyerekszínházi előadással készülünk a gyerekek részére, hogy minél
tartalmasabban és értékgazdagabban töltsék a nyári szünetüket. Az előadásra óvodásokat és
kisiskolásokat várunk.
Célcsoport: gyermekek, családok.
A részvétel: térítésköteles.

 Suli –Vár – Tervezett időpont – 2017. november hónapban
Kerületi szülők és gyerekek számára iskola bemutató börze, a XXII. kerületi KLIK
szervezésében. A gyerekek megismerhetik az oktatási intézményeket és azok kínálatát. A
művelődési központ biztosítja a helyszínt a börze számára.
Célcsoport: gyermekek, szülők, családok.
A részvétel: ingyenes.
 Emberpalánta kézműves hagyományőrző gyermektábor (5 nap)
A tábor tervezett időpontja: 2017. június hónapban.
Hetedik alkalommal szervezünk hagyományőrző nyári tábort a gyerekek számára. Ez a tábor a
kézműves programokra, feladatokra épül, de emellett sok játék, kirándulás, tánc, színházi
előadás, úszás várja a gyerekeket a nyár időszakban. Bőrművesség, tűzzománc, nemezelés,
gyöngyfűzés, szalvétatechnika, üvegfestés.
Célcsoport: gyermekek.
A részvétel: térítésköteles.
7. FIATALOK, FIATAL FELNŐTTEK
 Rendhagyó történelemórák – Tervezett alkalom: 2 alk./év.
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Kerületi középiskolásoknak a történelmi események vetítettképes előadási formában való
megismertetése. Színházteremben tartott előadást fiatal történészek tartják a fiatalok számára.
Célcsoport: gyermekek, iskolások.
A részvétel: ingyenes.
 Ifjúsági Színházak – Tervezett időpontok: egy tavaszi, egy őszi előadás
Célunk, hogy az ifjúság is színházkedvelő és színházjáró legyen és később felnőttként is
megtartsák e szokásukat.
Tervezett ifjúsági előadások: Made in Hungária, A Pál utcai fiúk, Sose halunk meg, A
muzsika hangja világhírű musical.
Célcsoport: fiatalok, családok.
A részvétel: térítésköteles.
 Zenekari tábor – Tervezett időpont: 2017. nyár
A gitárzene iránt érdeklődő fiataloknak lehetőséget teremteni a nyári intenzív tanuláshoz,
gyakorláshoz, együtt zenéléshez.
Célcsoport: gyermekek, zenét tanuló ifjúság.
A részvétel: térítésköteles.
 Ifjúsági zenei találkozó – Tervezett időpont: 2017. tavasz-nyár
Az ifjúsági zenekarok felkutatása és találkozó szervezése, ahol a hasonló korú, zenész fiatalok,
zenekarok találkozhatnának, meghallgathatnák egymás produkcióit, tanulhatnának egymástól,
versenghetnének. A találkozó során a kiemelkedő produkciók stúdió jellegű hangfelvételt
készíthetnének. E rendezvénynek kiváló helyszíne a Klauzál Ház színházterme. Továbbá akár,
ezen találkozó nemzetközivé tétele is felmerül, ahol a fiatal zenészek megismerhetnék egymást,
kialakítva ezzel nemzetközi kapcsolatokat és fellépési lehetőséget teremthetnek az
együttműködések során.
Célcsoport: zenekedvelő, zenész ifjúság.
A részvétel: ingyenes.
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„Mester és tanítványa” koncert – híres és amatőr zenészek beszélgetős, zenélős
eseménye, amelyen beszélget az oktató és a tanítványa.
Célcsoport: zenekedvelő, zenész ifjúság, családok.
A részvétel: ingyenes.
8. KÖZÉPKORÚAK



„Sportban nagyok vagyunk” – 4 alkalommal
Beszélgetés sportoló nagyjainkkal.
Célcsoport: középkorúak.
A részvétel: ingyenes.



Életközép akadémia – 4 alkalommal
Előadások, praktikus ismeretek közvetítése.
Tematika: hétköznapi ismeretek különféle területekről, neves előadóktól
(párkapcsolatok, kényes nevelési helyzetek, pénzügy, munkaerőpiaci érvényesülés
stb.)
Célcsoport: középkorúak.
A részvétel: térítésköteles.

 Népek, ízek, kultúrák sorozat - Kultúrák, népszokások, tájak megismertetése.
Tematika: előadások, kiállítás, zene, táncbemutató, táncház, gasztronómiai
különlegességek.
Célcsoport: más kultúra iránt nyitott középkorú érdeklődők.
A részvétel: térítésköteles.
 Klauzál Társalgó – Tervezett időpont: negyedévente egy alkalom
Beszélgetés ismert személyiségekkel művészetről, tudományról, közéletről.
Célcsoport: középkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
9. SZÉPKORÚAK
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 Együtt lenni jó! - Szenior Klub – Tervezett időpont: februártól májusig és szeptembertől
december közepéig havonta.
A közösséghez tartozás érzésének erősítése a cél. A korosztályt érdeklő előadások
(egészségmegőrzés, pszichológiai problémák, jeles napok stb.), interaktivitások (vetélkedő,
játék, kézművesség, torna), matiné.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
 Nyugdíjasok Fesztiválja - Tervezett időpont: 2017. április
A kerület, a szomszédos kerületek és települések nyugdíjas csoportjai számára olyan
bemutatkozási és szórakozási lehetőség biztosítása, amelyen kötetlenül együtt lehetnek a
résztvevők.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: ingyenes.


Múzeumlátogatások - Tervezett időpont: januártól júniusig és szeptembertől decemberig
havonta 1-2 alkalom

Nyugdíjas korosztály számára havonta 1-2 alkalommal. Programlehetőség tárlatvezetéssel.
Tematika: a célcsoport számára vonzó kiállítások látogatása, tárlatvezetéssel
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Budapesti helytörténeti séták - Tervezett időpont: januártól júniusig és szeptembertől
decemberig havonta

A fővárosban olyan tematikus séták szervezése, amely által erősödik a lokálpatriotizmus a
közösségben.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: ingyenes.


Kirándulások – Tervezett időpont: februártól júniusig és szeptembertől decemberig
havonta
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Kerületi nyugdíjasok részére, aktív időtöltés városlátogatás keretében, úgynevezett
élményturizmus.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Táncestek – Tervezett időpontok: januártól májusig és szeptembertől decemberig havonta
2 alkalommal

Élőzene, kötetlen tánc (Nagytétényi és Budatétényi táncestek)
Ezen program is hozzájárul az életminőség javításához.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Vigadalom – Tervezett időpont: 2017-ben havi egy alkalommal
Műsor, élőzene, kötetlen tánc.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.



Opera és irodalom estek – Tervezett alkalom: 4 alkalommal

Az idősebb korosztály számára közkedvelt operett műfaj művészeinek meghívása, beszélgetőszenés est.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.


Budafolt Klub - Tervezett időpont: januártól júniusig és szeptembertől decemberig hetente
egy alkalom, találkozó szeptemberben

Minden, amit a foltvarrásról tudni lehet; közös varrás, Országos Foltvarró Találkozó
szervezése.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: ingyenes.


Zenebarátok Köre – Tervezett időpont: januártól májusig és szeptembertől decemberig
havonta 3 alkalom
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Énekkorrepetálás, a megszerzett tudás bemutatása. Heti rendszerességgel összejövő zenei
közösség.
Célcsoport: szépkorúak.
A részvétel: térítésköteles.
Közösségi élet támogatása


Itt vagyunk! - Civilszervezetek Napja – Tervezett időpont: 2017. május hónapban

Civilkezdeményezések, a közösségi művelődés támogatása. Kerületi civil szervezetek
interaktív bemutatkozása, kiállítása.
Célcsoport: minden korosztály a civil életből.
A részvétel: ingyenes.


Önszerveződő csoportok befogadása - Tervezett időpont: 2017. januártól decemberig

Közösségek támogatása. A Kertbarát Kör, a Klauzál Gábor Társaság, a Városvédők és a
Mozgássérültek Egyesülete összejöveteleihez tárgyi környezet biztosítása.

10. TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK
1. Tanfolyamok
2017. évben - a korábbi évekhez képest - a tanfolyamok terén a Művelődési Központ
egészségmegőrzéssel kapcsolatos aktív tanfolyamai mellett elméleti, szellemi kurzusokat is
kíván indítani. A szerződések monitoringját követően kiválasztjuk az úgynevezett
„zászlóshajó” tanfolyamokat, amelyek megtartják szerződött partneri minőségüket, és
kölcsönös támogatási rendszerben folytatják tevékenységüket. Megbízási szerződésüket
megtartva biztosítjuk számukra a termet foglalkozásaikhoz, valamint a Klauzál Ház, illetve
kerületi rendezvényeken tanítványaik bemutatják tudásukat. A költséghatékony üzemeltetés
érdekében a további kurzusok esetében törekszünk a terembérleti szerződésekre.
Látogatói igények, korosztályi és délelőtti-délutáni kínálat bővítése, új tanfolyami ajánlatok.
Célcsoport: kerületi lakosok közül
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 Kisgyermekek:
Meglévő készségfejlesztő tanfolyamok:


Tátika zenebölcsi hangszerekkel, élőzenével történő zeneterápiás foglalkozás 0-4 éves
korig, a képzett zeneterapeuta eszközként használja a zenét és annak elemeit (ritmus, hang,
dallam, harmónia) egy célirányos terápia keretein belül.



Iciri-Piciri Táncház

Játékos néptánc-tanítás néptánc-pedagógus vezetésével, 1 és 4 év közötti gyerekeknek és
szüleiknek.
 Csiribiri babatorna
A Csiribiri mozgásfejlesztő torna egy olyan 45 perces dalolós, mondókázós, örömteli
foglalkozás, ahol a gyermek a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal és mozgásfejlesztő
eszközökkel ismerkedhet meg.


Hangszervarázs zenei foglalkozások gyermekeknek

Furulyahasználat segítségével ovisok játékként megélt tanulás előkészítő és fejlesztő egyedi
módszere, kidogozott 30 alkalmas tematikával, a hangszertanulás irányelvein alapuló zenei
feladat és kottafüzetek használatáig, állandó létszámmal és kis csoportokban.
 Formatorna – ovis torna
Játékos foglalkozások keretében kikapcsolódási, és mozgási lehetőség óvodás korú gyermekek
részére.


Baba-mama torna

Frissítő kikapcsolódás a mamának, a babával. Olyan egészségmegőrző, hangulatjavító
tornafoglalkozás, ahol a babák a mamák mellett maradhatnak a tanfolyam idejére, és adott
feladatoknál a babák, mint súlyok vannak a foglalkozásba bevonva.


Kreatív gyerektorna balett elemekkel:
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Minden gyermek számára magas színvonalú test-, és táncművészeti képzést biztosít,
mozdulatművészetet, balett előkészítő gimnasztikát és modern tánctechnikát oktatnak.

ÚJ 2017-es tervezett foglalkozások:


Félix Mini Angol torna

Játékos angol mozgásfejlesztés. A Félix tornákon kimagaslóan fontos, hogy a gyermekek minél
több mozgásos élményhez jussanak, és ez által ragadjon rájuk az angol nyelv ismerete,
szeretete.


Ringató

A Ringató családi művészeti nevelési program. Fontos a zenei élménynyújtás, hogy a résztvevő
felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét.


Tapicskoló

A Tapicskoló olyan kreatív foglalkozás, amelynek tematikáját többnyire mese, ünnep, évszak
határozza meg, ahol a résztvevő anyukák és gyerekek együtt fedezhetik fel a büntetlen
maszatolás élményét, megismerkednek a színekkel, anyagokkal, különböző technikákkal.

 Iskolások:
Meglévő készségfejlesztő tanfolyamok:


Gyerektorna haladó, modern balett

Minden gyermek számára magas színvonalú test- és táncművészeti képzést biztosít,
mozdulatművészetet, balett előkészítő gimnasztikát és modern tánctechnikát oktatnak.


Gyerek AIKIDO

Az aikidó gyakorlati technikái a kifinomult mozgáson, az ellenfél erejének érzékelésén és
elvezetésén, valamint annak szétszórásán vagy az ellenfélre való visszafordításán alapulnak.


Ritmikus Gimnasztika
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A balett, a torna és a tánc összevonása figyelhető meg benne. Talajtornára és nyújtásokra épülő
mozgásforma.


Kung-Fu

A kung-fu egyike azoknak az ősi önvédelmi rendszereknek, amelyek napjainkig fennmaradtak
és folyamatosan fejlődnek. Eredete az ókorba nyúlik vissza.


Robotika

Fejleszti a problémamegoldó képességet és a csapatban való együttműködés képességét.
Mindenféle programozás és vezeték nélkül a legegyszerűbb robotokat már az elsősök is
pillanatok alatt fel tudják építeni.


Zenekari oktatás

Az oktatás akusztikus vagy elektromos gitáron játszó gyerekeknek és felnőtteknek biztosít
lehetőséget a közös zenélés örömének és rejtelmeinek megismeréséhez, amely az elektronikus
zenei, színpad- és stúdiótechnikai ismeretek megszerzését szolgálja.


Tervezett foglalkozások



Tanulásmódszertani tréning

Gyakorlatias és használható megoldásokat nyújt a résztvevőknek, hogy választ kapjanak arra a
kérdésre, hogy mi akadályozza őket a tanulásban, miként tudják a figyelmet a tanulásra
összepontosítani.


Biztonságos internethasználat

Tudatos és biztonságos internethasználat elsajátítása, 1 napos tréningek keretében.

 Kamaszok
Jelenlegi foglalkozások:
 Hip-Hop tánctanfolyam
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A hip-hop modern táncoktatás gyerekeknek, amelynél számos versenyzési lehetőséggel egészül
ki a tanfolyamon való részvétel.


Akrobatikus rock and roll

A ROCK AND MAGIC SE nagy szakmai múlttal rendelkező Budapesti Akrobatikus Rock
And Roll Sportegyesület. Az egyesület célja az akrobatikus rock and roll legmagasabb szintű
színpadra vitele, a professzionális táncoktatás és utánpótlás nevelés, az elhivatott nemzetközi
és hazai versenyeztetés, és természetesen a mozgás, a tánc és a sport megszerettetése.

Tervezett tanfolyamok


Sminkoktatás TINIKNEK



DIY tanfolyam

A manapság divatos DIY, azaz csináld magad tanfolyam hasznos időtöltés a tiniknek, hogy
egyedi naplóval, cipő dekorációval, gyors és nagyszerű pólóhajtogatási technikákkal
ismerkedjenek meg. Remek csapatépítő, közösségi idő, ugyanakkor hasznos praktikákkal
térnek haza a tinédzserek a tanfolyamokról.

 Fiatal felnőttek:
Meglévő tanfolyamaink:


Tangó (25 év felettieknek):

Oktatónk, Czene-Bánhidi Petra, táncpedagógus, koreográfus, EuroPass szakmai díjas
táncművész, többszörös argentin tangó Európa és Világbajnok vezeti be tanítványait a tánc
sejtelmes, látványos világába.


Jazz tánctanfolyam (25 év felettieknek)

Modern technikára épülő táncművészeti oktatás, Czene-Bánhidi Petra, táncpedagógus,
koreográfus, EuroPass szakmai díjas táncművész, többszörös argentin tangó Európa és
Világbajnok vezetésével.
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Salsa tanfolyam

A salsa egy világszerte elterjedt társasági tánc neve, mely az utcai latin táncokhoz sorolható. A
Művelődési Központban a Salsa La Cubana – Kubai Tánc Akadémia vezetésével
ismerkedhetnek meg a látogatók a salsa ritmusaival, lépéseivel.
ÚJ Tervezett tanfolyamok


Életmód tanácsadás (4 napos szeminárium, 2 hétvége)

A tanfolyam fő témakörei:





A táplálkozás élettana



A táplálkozást érintő tudományos kategóriák



Sporttáplálkozási ismeretek



Az elhízás kezelésének komplex terápiás lehetőségei



Speciális célcsoportok táplálkozása



A sportágspecifikus táplálékkiegészítők alkalmazása

Autogén és progresszív tréning

Az autogén tréning (AT) egy saját erőből merítő, saját aktivitást felhasználó, rendszeresen,
tréningszerűen végzett gyakorlás, mely során testi és lelki működéseinket szabályozni, uralni
vagyunk képesek, aktuális szándékainknak, céljainknak megfelelően.


Somelier tanfolyam

Legyél Te is borszakértő! Varázsold el barátaidat a vacsorameghívás alkalmával a
borpárosításokkal.
Esetleges együttműködés a Soós István Borászati Szakképző Iskolával.


Felnőtt stílus/divat/smink szemináriumok

Stílustanácsadó segít a fiatal felnőtt hölgyeknek, uraknak, hogy milyen inghez, milyen
mandzsetta illik, miként kell egy tökéletes esti outfitet összehozni a gardróbból és a
neszeszerből.
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HR tréning
Pályaválasztási segítség, hogy miként írjunk sikeres önéletrajzot, pályázatot, mik az állásinterjú
aranyszabályai, illetve a kerülendő hibák. Szituációs játékokkal, csoportfoglalkozásokkal,
minta kitöltésekkel.

 Középkorúak
Jelenlegi tanfolyamaink:


Gerinctorna

Gerinc izmait átmozgató torna, heti 2 alkalommal vehető igénybe, amely a tartásjavításhoz is
hozzájárul.


Etka- és 5 tibeti jóga

Etka: Az ETKA-JÓGA önbizalmat, biztonságot adó erőgyűjtő módszer, a lehetőségekkel való
élni tudás ábécéje. Az ETKA-JÓGA módszer lényege, hogy felszínre hozzuk a velünk született
adottságainkat. Felszabadítjuk a bennünk működő természet erőit.


5 tibeti jóga: Életet és erőt ad, a fiatalság forrása.



Hatha jóga
A hatha jóga empirikus (tapasztalati) út, komplex mozgás- és filozófiai rendszer.

 Elsősorban az ászanák (testhelyzetek), pránájáma technikák (légző gyakorlatok) és kriják
(tisztító gyakorlatok) alkalmazásával segít a finomenergetikai test fejlesztésében, amivel a
mentális működés kiegyensúlyozását éri el. Erre az alapra épülhet a tudat alapvető
folyamatainak megértését célzó rádzsa jóga, Patandzsali 8 tagú jógája.


Alakformáló torna

Fogyás, zsírégetés, has-hát-comb-farizom gyakorlatokkal.
 Hordozós Klub
Önszerveződő baba-mama klub a kötődő nevelés jegyében. Beszélgetés a gyermeknevelés
rejtelmeiről.
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ÚJ Tervezett tanfolyamok:
Egészséges táplálkozás szeminárium
 KicsiVu tanfolyama az 5 elem konyhájából.
A kínai gyógyító konyha (5 elem konyha) legfőbb törekvése, hogy az emésztőrendszert jó
állapotban tartsa, mert ha erős a közeped, jól emésztesz, akkor sok csít nyersz az ételedből,
energikus leszel és a közérzeted-hangulatod is jó lesz.
 Önismereti tréning Benes Andreával:
Önismereti kurzusok, workshop, párkapcsolati szemináriumok nem csak hölgyeknek.

 Képzések:
Kezdő – és Haladó számítógép-használói tanfolyam:
Word/Excel titkok, biztonságos letöltések, vírusok, digitális képek kezelése, számítógép
karbantartása.

Szépkorúak:
Jelenlegi tanfolyamaink:
-

Nagyi a Neten!

-

Csak így tovább, Nagyi!

Tervezett tanfolyam:
 Senior tánc:
Üzenjünk hadat a depressziónak és az öregkori elbutulásnak. Az életnek csak addig van értelme,
amíg az ember egészségét megőrizve nyitott és érdeklődő marad a világ dolgaira. Tehát sose
késő a rendszeres sportolást elkezdeni, újat tanulni. A táncolás kíméletes sporttevékenység,
miközben a gyönyörű muzsika üdítően hat a lelkekre. Szenior tánc = mozgás + agytorna.
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A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Telephelyeinek programja
III. CZIFFRA GYÖRGY NAGYTÉTÉNYI KULTURÁLIS KÖZPONT
A Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ a helyi igényekre alapozva, helyi
civilszervezetekkel egyeztetve, továbbá a nagytétényi polgárok közösségi életét erősítve
alakítja ki programstruktúráját. Támogatjuk a helyi szerveződő közösségeket és tehetségeket,
akik számára minőségi kulturális, közösségi színtérré válunk.
A Helytörténeti Gyűjtemény, a (Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban működő
kiállítótér). Célja minisztériumi engedéllyel rendelkező gyűjteménnyé válás.
1. SZAKMAI PROGRAMOK, KONFERENCIÁK, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK
 XXII. kerületi Szociális Szolgálat konferencia – Tervezett időpont: 2 alkalommal 2017ben, szeptember, október hónapban
(fogyatékkal élőket segítő szervezetek szakmai összejövetele)
Tematika: szakmai programok, konferenciák
Tervezett időpontok/alkalmak: 1 alkalom
A részvétel: ingyenes
 Zeneterápiás konferencia – Tervezett időpont: november hónapban
Zeneterapeuták és határterületek terapeutáinak szakmai találkozója, esetbemutatók,
pozitív példák ismertetése, előadások.
Tervezett időpontok/alkalmak: 1 alkalom
A részvétel: térítésköteles

GYEREKEKNEK
 Cziffra Táncház - magyar táncház gyerekeknek, családoknak
Tervezett időpontok: 9 alkalommal 2017-ben, január-május és szeptember-december
hónapokban
Hagyományos táncház, a jeles napok szokásainak segítségével.
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(Népi játékok oktatása és kézműves foglalkozások az évkör jegyében.)
Célcsoport: kerületi lakosok, vonzáskörzet
Cél: gyermek és felnőtt táncház is egyben
Tematika: táncházi produkció
A részvétel: térítésköteles
 Mesekoktél – új tematika - Tervezett időpontok: 6 alkalommal 2017-ben, január, február,
március, május, november, december hónapban
Gyerekeknek szóló bábelőadások, mesejátékok, mozgásszínházi programok.
Célcsoport: gyerekek, családok
Tematika: báb-, mese-, mozgásszínházi előadás
A részvétel: térítésköteles
 Babaszínház (új programtípus) Tervezett időpont: 3 alkalommal 2017-ben, február, április,
szeptember
Célcsoport: 1-4 éves korosztály
Tematika: mese- és bábelőadás
A részvétel: térítésköteles
 Babszem bérlet – Tervezett időpont: 3 alkalommal 2017-ben, február, szeptember,
november
Gyerekszínházi előadás - bérletsorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak
Célcsoport: kerületi óvodás és kisiskolás korosztály
Tematika: báb-, mese-, mozgásszínház
A részvétel: térítésköteles
 Cziffra matiné – új tematika – Tervezett időpont: 4 alkalommal 2017-ben,
rendezvényekhez kötötten
Gyerekeknek szóló rajzfilmek, mesejátékok, mesefilmek vetítése (hazai és külföldi
gyerekfilmek), jeles naphoz és rendezvényhez kötötten.
Célcsoport: gyerekek, családok
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A részvétel: ingyenes
 Hegedűs Endre gyerekkoncert-sorozat – Tervezett időpont: 7 alkalommal 2017-ben,
február, március, április, május, szeptember, október, november
Kerületi diákok számára szervezett ismeretterjesztő komolyzenei programsorozat.
Célcsoport: kerületi diákok
Tematika: zenei produkció
A részvétel: ingyenes
 Tá-Ti-Ka és Varga Ágnes koncert és családi nap – Tervezett időpont: 1 alkalommal
2017-ben, május hónapban
Tá-ti-ka koncert, kézműves foglalkozás, komplex családi program
Célcsoport: kerületi családok, gyermekek
A részvétel: térítésköteles
 Húsvéti készülődés – Tervezett időpont: 2 alkalommal 2017-ben
Tervezett időpont: április 13-14.
Tematika: tojásfejtés, kézműves foglalkozás Húsvétra, népi és hagyományőrző játékok
A részvétel: térítésköteles
ISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK


Drámapedagógiai előadások – Tervezett időpont: 2 alkalommal 2017-ben
Drámapedagógiai foglalkozások, előadások kamaszok részére.
Célcsoport: kerületi 7-8. évfolyam, középiskolások
Tematika: színházi előadás
A részvétel: ingyenes



Kerületi állásbörze - Tervezett időpontok 2 alkalommal 2017-ben március, október
hónapban
Kerületi intézmények, szervezetek állásbörzéje
Tematika: szakmai tanácsadó program
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Programtípus: helyi szervezetek és lakosok, állások lebontása ajánlóan, előadás (önéletrajz,
tanácsadás)
A részvétel: ingyenes


Kamaszvár – Tervezett időpontok 1 alkalommal 2017-ben, október hónapban
Kerületi felsőbb iskolák bemutatkozása
Tematika: szakmai tanácsadó program
A részvétel: ingyenes



Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál a Kossuth Iskolával közös szervezésben
Tervezett időpontok 1 alkalommal 2017-ben
A Kossuth Iskolával együttműködve
Célcsoport: országos meghirdetés
A részvétel: ingyenes



KamaSzSzínház - Tervezett időpontok 4 alkalommal 2017-ben
Ifjúsági színházi előadások – iskolákkal egyeztetett előadások (kötelező olvasmányok)
Célcsoport: kerületi általános- és középiskolai korosztály
Tematika: ifjúsági színházi előadás
A részvétel: térítésköteles

FIATAL FELNŐTTEKNEK


Drámapedagógia felnőtteknek – új program - Tervezett időpontok 2 alkalommal 2017ben, I. és II. félév október hónapban
Drámapedagógiai foglalkozások, előadások felnőttek részére
Célcsoport: felnőtt korosztály
A részvétel: térítésköteles
 Egészségmegőrző, tájékoztató, tanácsadó - Tervezett időpontok: 6 alkalommal 2017ben

34
Célcsoport: kerületi lakosok
Tematika: ismeretterjesztő előadás
A részvétel: ingyenes
 Prevenciós nap - Tervezett időpontok: 2 alkalommal 2017-ben
A már hagyományos prevenciós nap programjának bővítése. Az ifjúsági korosztálynak
szóló prevenciós napot a XXII. kerületi Rendőrkapitánysággal és a Káldor Adolf
Szakrendelővel együttműködésben valósítjuk meg.
Lehetséges

prevenciós

témák:

drog,

internetfüggőség,

játékfüggőség,

szenvedélybetegségek.
Tervezett időpontok/alkalmak: 2 alkalom
A részvétel: ingyenes
 Pszichológiai előadás, tanácsadás - Tervezett időpontok: 2 alkalommal 2017-ben
Előadás, tanácsadás pedagógusoknak, iskolásoknak, szülőknek
A részvétel: térítésköteles
SZÉPKORÚAK


Múltidéző filmklub - Tervezett időpontok: 4 alkalommal 2017-ben, február, április,
szeptember, november
Hétköznap esténként, fekete-fehér, régi magyar filmeket bemutató sorozat.
Célcsoport: szépkorúak
A részvétel: ingyenes



Operett és/vagy nótaműsor – új program - Tervezett időpontok: 1 alkalommal 2017ben
Célcsoport: szépkorúak
Tematika: zenei produkció
Műfaj: operett és/vagy nótaműsor, zenei program
A részvétel: térítésköteles
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Irodalmi est, könyvbemutató, irodalmi emlékest - Tervezett időpontok: 2 alkalommal
2017-ben
Célcsoport: kerületi és környékbeli lakosok
Tematika: irodalmi est, könyvbemutató, emlékest
A részvétel: térítésköteles



Tornabemutató és előadás az idősebb korosztály részére - Tervezett időpontok: 2
alkalommal 2017-ben, március, szeptember hónapban
Célcsoport: kerületi lakosok
Tematika: egészségmegőrzés
A részvétel: ingyenes

2. KONCERTEK
 Koncertek, zenei estek – új tematika – Tervezett időpontok: 6 alkalommal 2017-ben,
február, március, május, augusztus, november, december hónapban
Célcsoport: minden korosztály, kerületi lakosok, vonzáskörzet
Tematika: zenei produkció
Műfaj: jazz, pódium, komolyzene, könnyűzene, rock
A részvétel: térítésköteles
 Cziffra György-emlékest – Tervezett időpontok: 1 alkalommal 2017-ben, november
hónapban
Hagyományos, 2017-ben negyedik alkalommal jelentkező komolyzenei koncert,
mely a névadó Cziffra György zongoraművész emléke előtti tisztelgés is egyben.
Célcsoport: kerületi lakosok, vonzáskörzet
Tematika: zenei rendezvény
A részvétel: ingyenes
 A zeneterápia napja – Tervezett időpontok: 1 alkalommal 2017-ben, november
hónapban
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Szakmai előadások (zeneterápia, szakmai beszélgetések, zenés bemutatók és
foglalkozások, esetbemutatók, terápiás kézműves foglalkozások).
Célcsoport: kerületi lakosok, vonzáskörzet, főváros
Tematika: szakmai és ismeretterjesztő program
A részvétel: térítésköteles
3. ÜNNEPEK, TEMATIKUS NAPOK
 Jeles napok – új tematika
Ünnepi eseményekhez, tematikus témákhoz kötődő programok
Program: gyerekelőadások, koncertek, kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások,
zenés-táncos program
Célcsoport: kerületi lakosok, vonzáskörzet
Tematika: kiemelt, ünnepi program
 Tétényi karnevál (Kultúrházak Éjjel-nappal országos program)
Tervezett időpont: február vége
A részvétel: ingyenes
 Múzeumok Éjszakája – Tervezett időpont: június hónapban
Tervezett gyakoriság: 1 alkalom/év
A részvétel: ingyenes
 Költészet napja – Tervezett időpont: április hónapban
Irodalmi, zenés est a költészet világnapja alkalmából.
A részvétel: térítésköteles
 Népmese napja – Tervezett időpont: 1 alkalommal 2017-ben, szeptember hónapban
Kerületi iskolákkal és nemzetiségekkel közös rendezvény
Tervezett tematika: magyar és nemzetiségi népmesék, zenés műsor, ételbemutató
A részvétel: ingyenes
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Márton nap – Tervezett időpont: 1 alkalommal 2017-ben, november hónapban

A Márton napi program keretében az ünnepkörhöz kapcsolódóan táncház, zenés műsor és
kézműves foglalkozás várja az érdeklődő családokat. A kézműves foglalkozáson Márton
napi lámpás készítés lesz a gyerekeknek.
A részvétel: ingyenes
 Adventi program – Tervezett időpont: december hónapban
Tervezett időpontok, gyakoriság: 2 alkalom/év
A részvétel: ingyenes
 Nemzetiségi nap – Tervezett időpont: 1 alkalommal 2017-ben
Kerületi nemzetiségi hagyományőrző programok bemutatása (néptánc, népi együttes),
nemzetiségek konyhája
Tematika: fesztiválprogram
A részvétel: ingyenes
 Évadnyitó Cziffra nap – Tervezett időpont: 1 alkalommal 2017-ben, augusztus
hónapban
Koncert, gyermekelőadás, kézműves foglalkozás, szabadtéri programok, tanfolyami
csoportok bemutatkozása 2017. augusztus vége
Tervezett időpontok/alkalmak: 1 alkalom
A részvétel: ingyenes
 Nagytétényi szüreti mulatság – Tervezett időpont: 1 alkalommal 2017-ben, szeptember
hónapban
Csatlakozás a Nagytétényi Polgári Kör szervezésében megvalósuló nagytétényi szüreti
mulatság programjához gyerekprogrammal, kézműves foglalkozással, a helytörténeti
kiállítótér bemutatásával
A részvétel: ingyenes
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 Kincses terasz – garázsvásár – rendezvénybe építve – új tematika
 Kiállítás és műsor a XXII. kerületi Szociális Szolgálat részvételével
A Szolgálat klienseinek munkáit bemutató kiállítás, műsorral.
Célcsoport: kerületi lakosok
Tematika: mentálhigiénés program
Tervezett gyakoriság: 1 alkalom/év
A részvétel: ingyenes
 Egészség- és életmódnap – Tervezett időpont 1 alkalommal 2017-ben tavasszal
Egészségügyi mérések és –szűrések; étel- és termékbemutató; életmód-tanácsadás;
védőnői- és ifjúságvédelmi tanácsadás; ételbemutató, mozgásos foglalkozás.
Együttműködő partnerek: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata,
Káldor Adolf Szakrendelő, Válts egészségre program, helyi intézmények, szervezetek,
vállalkozók.
A részvétel: ingyenes
 A kihívás napja – Tervezett időpont: május hónapban
Csatlakozás az országos rendezvénysorozathoz, kerületi lakosok bevonásával,
tornafoglalkozással. A kerületi iskolák együttműködése esetén, iskolai vetélkedő
lebonyolítása (tervezett helyszín, utánajárást igényel: sorompó sportpálya).
Célcsoport: kerületi iskolások
A részvétel: ingyenes
 Jógabemutató és előadás
Tervezett gyakoriság: 1 alkalom/év
A részvétel: térítésköteles
 Gördülő órák rendezvénysorozat – új tematika - Tervezett időpont 2017-ben 3
alkalommal
A Gördülő Tánccsoport Alapítvánnyal közös rendezvénysorozat
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Célcsoport: kerületi lakosok
Tematika: gyerek és családi programok, kézműves foglalkozás, táncbemutató,
beszélgetések, zenés műsor
A részvétel: ingyenes
4. NAGYTÉTÉNYI HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTÉR, IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSOK


Helytörténeti kiállítás
A kiállítás anyaga a Nagytétényi Polgári Kör tagjainak személyes hagyatékából állt
össze, bemutatja Nagytétény gazdag kulturális örökségének fontos szegmenseit, az ott
élő és dolgozó iparosok eszközeit, a családok mindennapjaihoz kötődő használati
tárgyakat.
A kiállítótér tárlatvezetéssel is megtekinthető.
Tematika: szervezett csoportok (XXII. kerület és vonzáskörzete, agglomeráció)
Múzeumpedagógiai foglalkozások (programbővítés)



Helytörténeti séták és előadások
Folytatni kívánjuk a környék természeti és épített örökségének bemutatását.
Továbbra is szeretnénk lehetőséget biztosítani helytörténészeknek és kutatóknak a
bemutatkozásra, a kerület, Budafok-Tétény hagyományainak, történetének témáiban.
Célcsoport: a kerület lakossága, agglomeráció
Tematika: helytörténeti program
Helytörténeti előadások
Tervezett gyakoriság: 6 alkalom/év
A részvétel: ingyenes



Helytörténeti konferencia
Célcsoport: regionális
Tematika: helytörténeti konferencia
Tervezett gyakoriság: 1 alkalom/év
A részvétel: ingyenes
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Időszaki kiállítások
Célcsoport: regionális
Tematika: helytörténeti konferencia
Tervezett gyakoriság: 6 alkalom/év
A részvétel: ingyenes

Új program:


Múzeumi programok
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Jeles napi szokásokhoz és az időszaki kiállításokhoz kapcsolódva
Célcsoport: kerületi lakosok, agglomeráció

5. TANFOLYAMOK
Látogatói igények, korosztályi és délelőtti-délutáni kínálatbővítése, új tanfolyami ajánlatok.
Célcsoport: kerületi lakosok
Tervezett gyakoriság: folyamatos
Tervezett tanfolyami kínálat

Gyermek korosztály


Kézműves foglalkozás – heti egy alkalom
Új tematika, bővített célcsoport kisgyermek korosztály
Játékos foglalkozás, különféle technikák alkalmazásával (rajz, festés,
gyurma, évszakhoz és ünnephez kötötten)



Balett – heti egy alkalommal (bemutató félévzárásnál)

Felnőtt korosztály


Zumba – heti egy alkalom (zenés aerobic jellegű foglalkozás)

Szépkorúak


Senior torna – heti három alkalom
Tervezett havidíj: 300 Ft/havidíj I. félév 7 hónap, 500 Ft/ II. félév 4 hónap)
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Elsősorban a 60 év feletti korosztály általános egészségjavító foglalkozása.
A gyakorlatok normalizálják a vérnyomást, javítják a szervezet általános
állapotát,

a

mozdulatsorok

összeállításánál

hangsúlyt

fektetnek

a

gerincstabilizáló izmok erősítésére is.


3-1-2 Meridian torna – heti két alkalom
Ingyenes foglalkozás, a foglalkozásvezetők önkéntes alapon tartják.

Egészségmegőrzés


Hatha jóga – heti egy alkalom
A foglalkozás minden korosztály számára nyitott. A résztvevők elsajátítják a
jóga alapjait, bővítik a már meglévő gyakorlati tudásukat.

Délelőtti alkotó és foglalkoztató tábor – új, napközis jelleg
Tervezett időpont: az iskolazárást követő időszak (július első vagy második hete)
Civil szervezetek, intézményi együttműködések
A kerületi civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, a szervezetek munkájának
támogatása, együttműködési lehetőségek bővítése.


Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület – minden hónap első szerdája.
Az Egyesület célja a kerület természeti értékeinek bemutatása és megóvása.
Tagjaik részvételével a rendszeres összejöveteleken kívül ismeretterjesztő vetítéseket
és előadásokat, konferenciákat is tartanak a házban, a lakosság számára is nyitott
formában.



Életmód és ismeretterjesztő klub – havonta egy alkalom.
A Cziffra saját klubja, 40-50 fő rendszeres résztvevője a klubfoglalkozásoknak.
A klub programjában filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók,
kirándulások megtartása is szerepel.



Főzőklub - új klub
Új klub, havonta egy alkalommal, ahol az érdeklődők recepteket cserélhetnek,
megoszthatják tapasztalataikat és programhoz kapcsolódóan bemutatkozhatnak.
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Intézményi együttműködési lehetőségek
Szakmai együttműködői kör bővítése, programok mentén kapcsolódási pontok
feltérképezése.
Célcsoport: kerületi intézmények, szervezetek, rendőrség, idősek klubjai, fogyatékkal élőket
támogató civil szerveztek és állami fenntartású intézmények, szociális ellátást végző
intézmények és szervezetek, iskolák, óvodák, budapesti és megyei szakmai szervezetek.
Együttműködő partnerek: XXII. kerületi Szociális Szolgálat, mozgáskorlátozottak
szervezetei, Káldor Adolf Szakrendelő, háziorvosi és védőnői kör, Gördülő
Tánccsoport Alapítvány (Gördülő Órák rendezvénysorozat).
Új együttműködési lehetőségek, javaslatok – bővített program, új tematika
Tanácsadás, információszolgáltatás – nyitás az ifjúság felé
Lehetséges témák: prevenció
Célcsoport: kerületi iskolákkal
Forma:
-

hatékony kommunikáció kiépítése, igény szerinti programok megszervezése és
együttműködés a megvalósításukban

-

DÖK

-

GyIÖK

Tervezett gyakoriság: folyamatos
IV. BARLANGLAKÁS EMLÉKMÚZEUM
A Barlanglakás Emlékmúzeum az egyik legnagyobb kincse kerületünknek. Jelenlegi
állapotában befektetést igénylő, de kiaknázatlan lehetősége intézményünknek. A kiállítást
rendszeresen látogatják a kerület iskolái, Appel Péter gondnok, ritkábban Megyeri István
muzeológus tart tárlatvezetést a barlanglakásokról, valamint a budafoki szőlő és borkultúráról.
Az iskolások mellett gyakran érkeznek helyi és vidéki csoportok és egyre nő a külföldi
látogatók száma is.
Tervezett programok: havi rendszerességgel ( 8 alk.) szervezett Barlanglakás piknik
Múzeumok éjszakája
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Turisztikai programcsomag kidolgozása és kommunikációja révén célunk a látogatószám
növelése. Barlanglakás Múzeummal kapcsolatosan szükséges folyamatos fejlesztések
felmérése és kivitelezése (kerítéscsere, tárgyak restaurálása, homlokzat, kémény helyreállítása,
udvari fogadóhely kialakítása – padok, asztalok – múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz,
kézműves

bemutató,

biokertészetek

bemutatkozása).

Kulturális-,

ökoturisztikai

programcsomag kidolgozása.

V. BALATONAKALI ÜDÜLŐTÁBOR
Célunk a tábor jelenleg kihasználtságának bővítése, a táboroztatás időtartamának növelése. Ez
júniusban többnapos iskolai osztálykirándulásokkal, illetve június eleji tematikus tábor
szervezésével megvalósítható.
Balatonakali üdülőtáborral kapcsolatos terv, hogy a nyári időszakra új struktúrájú
táboroztatást nyújtsunk a közoktatási intézmények növendékei számára, olyan szervezett,
tematikus táborozási lehetőséggel egybekötve, amely a fiatalokat tartalmas, tematikájában
nekik szóló és minőségi szabadidő eltöltéssel foglalja le.
o Szezon meghosszabbítás – gólyatábor
o Egyedi iskolai kínálat pedagógusokkal egyeztetve.
 Tehetség tábor – Tervezett időpont: 2017. nyár
Olyan diákokat vár egyhetes „táborozásra”, Balatonakaliba, akik az OKTV és egyéb szakirányú
versenyeken kiemelkedő helyezést nyertek el, illetve akiket a tanárok eredményeik alapján
ajánlanak. A tábor célja, hogy a tehetségüket már bizonyított diákokat a tudomány számára
szórakoztató programok szervezésével is megnyerjük.
Célcsoport: gyermekek.
A részvétel: térítésköteles.
VI. MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK
Az Intézmények marketing- és kommunikációs céljai a 2017-es évben a meghatározott
stratégiai szempontokhoz igazodva haladnak. Az intézményi stratégián belül kommunikációs
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stratégiai célok kitűzése is meghatározza a 2017-es évet, a mind formai és tartalmi elemek
megújulását tükröző elképzelésekkel és eszközökkel.


A kommunikációval kapcsolatos eljárásrend kidolgozása, az intézmény teljes belsőés külső kommunikációjának egységes kezelése.



Honlapunk részleges megújítása (jegyvásárlás, interaktív tartalmak kidolgozása,
Balatonakali üdültetés információs felület, térkép, árjegyzék, stb.)



A Social Media (közösségi média) hatékonyabb kihasználtságának elérése. Célunk,
hogy az online látogatóból kultúrafogyasztó legyen.



Az új célcsoportok bevonzása érdekében kisfilmek, videók, fotómontázsok készítése
és népszerűsítése online felületeken (Facebook, Instagram, Youtube, stb.)



Interneten való megjelenés, kereső-optimalizálás, fizetett felületek.



A műsorfüzet szerkezeti átalakítása, a plakátok kihelyezésének felülvizsgálata, új terv
kidolgozása



A

sajtókapcsolatok

fejlesztése

(sajtónyilatkozatok,

sajtótájékoztatók,

sajtóbeszélgetések szervezése)


Felmérések készítése a kulturális szolgáltatást igénybevevők használati és igénybeli
szokásairól, amely által meghatározott adat nyerhető a kulturális fogyasztók köréről és
igényeiről.



Kérdőívek felvétele az Intézmény rendezvényein, valamint online módon, adott
esetben a közönség lekérdezése egy-egy programhoz, kampányhoz kapcsolódóan.



Benchmarking - folyamatos monitorozása a piaci- és a versenytársak helyzetének.



Marketing és média kampányokban való gondolkozás.



A Klauzál Ház, mint intézmény már ismert logójának és arculatának grafikai
megújítása, frissítése, összhangban a stratégiában megfogalmazott kommunikációs
célokkal.



Az

újrapozícionálás

kapcsán

intézményi

szlogen

célcsoportoknak/programtípusoknak megfelelő szlogenek bevezetése.


Az Intézmények programjainak összehangolt kommunikációja.



Meglévő (partneri és látogatói) adatbázisok bővítése

és
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A jelenlegi intézményi honlapok megújítása, mind kezelői mind felhasználói
tekintetben praktikusabbá és felhasználóbarátabbá tétele.



A grafikai erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás érdekében egyes anyagok (pl.
A0, A1 plakátok) külső partner általi legyártása.



Az elavult és rossz állapotú közterületi reklámhordozók cseréje, valamint új, korszerű
plakáthelyek (keretek, ill. digitális kijelzők) kihelyezése kerületi intézményekben és az
Intézményekben.



Közterületi, reklám célú megjelenés állandó, ill. eseti jelleggel, molinók, roll-upok,
óriásplakátok és citylight felületek által, valamint BKK hirdetési felületeken való
megjelenés.



Partneri megállapodások hirdetések tekintetében.



A fenntarthatóság érdekében kevesebb példányszámú nyomtatott reklámhordozók
(szórólap, plakát) helyett online felületek.



Tematikus, bemutatkozó kiadványok (pl. konferencia- és rendezvényhelyszín
ajánló) elkészítése elektronikus és nyomtatott változatban egyaránt.



További megjelenés a helyi médiumokban (Városházi Híradó, Promontor TV)



Erőteljesebb megjelenés (elsősorban „félévek” indításához, fesztiválokhoz, stb.
kapcsolódóan) az országos nyomtatott és elektronikus sajtóban (pl. tematikus
műsorokban és műsorfüzetekben való fizetett megjelenés) – a díjmentes lehetőségek
mellett.



Partnereinknek

személyesen

átadható

(rendezvényekhez,

kampányokhoz

kapcsolódóan) reklámhordozó eszközök vásárlása.


Személyes kapcsolattartás, szakmai programokon való részvétel, ill. ezek
megvalósítása az intézményben.
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Budapest, 2016. november 22.
Diófási Gabriella

Funk Ivett

igazgatóhelyettes

közművelődési csoportvezető

