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I. Bevezető
Mindenkori küldetésünknek tekintjük, hogy a budafoki helyi adottságokra építve, a kulturális
hagyományainkat megőrizve és új utakat keresve, a jövőben olyan kulturális, szórakoztató
közösségi térré váljunk, olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amelynek örömmel válnak aktív
részesévé Budafok-Tétény és a térségünk lakói.
Célunk, olyan prémium művelődési központ működtetése, amely egyedi, igényes, kreatív
programok megvalósításával egyaránt megszólít minden korosztályt (gyermek, ifjúsági, fiatal
felnőtt, középkorúak, szépkorúak) a kultúra, szórakozás, életmódformálás, családi
kikapcsolódás területén.
Alapelvünk a minőség, a partnerség, a nyitottság környezetünk változó igényeire. Fontosnak
tartjuk a folyamatos innovációt és a példamutató, környezettudatos működést.

II. Intézmény feladatai
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és telephelyeinek - a Cziffra
Központ, a Barlanglakás, Balatonakali üdülőtábor - a funkcionális feladatai 2016-ban is a
kulturális szolgáltatás, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok, klubok, művészeti
körök, tanfolyamok, kiállítások szervezése volt. Az intézmény betöltötte a kultúra közvetítő
szerepét, a megfogalmazott közművelődési feladatokat teljesítette, a törvényi előírásoknak
megfelelően működött.

III. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2016. évben

tervezett programtervének megvalósulása:
A Klauzál Ház és Telephelyeinek 2016-os évre vonatkozó beszámolója tartalmazza a 2016-os
év munkaterve szerinti programokat, mégpedig oly módon feltüntetve, hogy mely programok
valósultak meg, hány fő vett részt a rendezvényen.

4

III. 1. Zenei események, koncertek
A Klauzál Ház a 2016-os évben is számos zenei eseményt szervezett és színvonalas
helyszínéül szolgált a könnyű- és komolyzenei koncertek számára, mind színháztermi és
szabadtéri előadások keretében. A koncertek látogatói elsősorban a XXII. kerület lakosai
voltak, de célunk volt az agglomeráció lakosságának is színvonalas koncertkínálattal
jelentkezni.
A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar koncertjei
A világhírű Budafoki Dohnányi Ernő Zenekar nagyzenekari előadásai (Budafoki
Hangversenyesték) továbbra is nagy érdeklődés mellett zajlottak. Az ifjabbaknak szóló
szombati 11 órakor kezdődő Megérthető JUNIOR koncertek látogatottsága egyre népszerűbb.
A szintén szombaton, délután 15 órakor kezdődő, a kisgyermekek és szüleik körében kedvelt,
ingyenes „Zeneértő leszek” sorozat átlagosan több mint félszáz hallgatót vonzott
alkalmanként. A BDZ Újévi koncertje a legnépszerűbb komolyzenei rendezvény a házban.
Megvalósulás: 13 alkalom
Látogatószám: 3762 fő
Jazz+Mi+Ti koncertsorozat
2016-ban is töretlen sikert tudhatott magáénak a Jazz+Mi+Ti zenei ismeretterjesztő
koncertsorozat, amelynek tematikája továbbra is az volt, hogy a Budafok Big Band zenekar
kiegészül egy vendég előadóművésszel. A koncert során a vendégművész és hangszere áll a
középpontban, amelyet a zenekar kísér Puskás Csaba művészeti vezető vezényletére. 2016ban 7 alkalommal valósítottuk meg a koncertsorozatot. A zenei eseményen átlagosan 180-280
fő vett részt, amely szám a tavalyi évekhez viszonyítva növekedést mutatott. A már több éves
hagyománynak megfelelően a Budafok Big Band zenekar adta a partnerkarácsonyi ünnepi
koncertet is, amelyen közel 400 fő vett részt. 2016-ban újdonságként nyári szabadtéri koncert
keretében, a Budafoki Szomszédok Piacterén találkozhattunk a Budafok Big Band
Jazz+Mi+Ti koncertjével. A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon kiemelt
koncerttel jelentkeztek, Jazz+Mi+Ti Extra koncert elnevezéssel, amelyen Szolnoki Péter és
Elek István lépett fel. (Adatok a Tavaszi Művészeti Fesztivál táblázatban 8-9. old)
Vendégek: Berki Tamás, Gyárfás István, Jász András, Magyar Bálint, Szalóky Béla,
Bánhidai Viktor, Skerlecz Gábor.
Megvalósulás: 7 alkalom/év
Látogatószám: 2350 fő
42. Tavaszi Fesztivál: 250 fő
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A Zene Világnapja
Immár négyéves hagyományt követve október 1-jén népszerű kerületi művészek fellépésével
emlékeztünk meg a zene ünnepéről. A Fodor Kamaraegyüttes, a Weiner Leó Zeneiskola
tanárai (Juhász Anikó és Klimászné Varga Zsófia), a Szent Kristóf Régizene Együttes, Györffy
Gergely, a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola tanára és diákjai,
valamint a Brassimum Fúvós Együttes közreműködésével az alkalomhoz méltó, emlékezetes
műsornak lehettünk részesei.
A bensőséges este értékes programja sajnos nem kapott elég figyelmet. Az alacsony
látogatottság okát az október 1-jei programok sokasága okozta. Ezen a napon tartották a
„Futafok” rendezvényt és emellett művelődési házunkban 24 órán belül két míves koncertet is
adott a Budafoki Dohnányi Zenekar.
A nézőszám ellenére, a program értékére tekintettel, 2017-re is tervezzük a folytatást.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 38 fő
Könnyűzenei nagykoncertek
2016-ban az első koncertet az Apostol együttes adta. Márciusban került sor a felejthetetlen
Sinatra estre. Május elsején Majális rendezvényen Fenyő Miklós adott koncertet. Májusban
Zorán koncertjét hallgathatta a közönség a Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaként. A
koncertre a jegyek már 3 héttel korábban elkeltek. A 2016-os esztendőben fellépett a Klauzál
Házban a Budapest Bár és a záró nagykoncertek sorát Charlie karácsonyi koncertje adta.
Megvalósulás: 5 alkalom/év
Látogatószám: 2120 fő
A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál programnyitó eseménye Majorosi
Marianna, a Csík zenekar énekesnőjének koncertje volt (táblázatba foglalva – 9. old), amelyen
a népi hazai folk- és világzenei szcéna dallamai szólaltak meg. A fesztivál további
koncertsorait emelte Szalóki Ági Karády-estje, amely esemény a Hélemann Pincében jött
létre, az esten Karády személyébe bújva halhattak dalokat Szalóki Ági előadásában
(táblázatba foglalva – 9. old).
42. Tavaszi Fesztivál: Majorosi Marianna 150 fő
Szalóki Ági 88 fő
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A Klauzál Ház és a kerület életében igyekszünk a minőségi jazz-re, mint zenei műfajra nagy
hangsúlyt fektetni. A koncertek során célunk olyan zenei élményt szerezni közönségünk
számára, amelyen e zenei stílus nívós előadóival ismerkedhetnek meg. 2016-ban a
legkiválóbb hazai jazz zenészeket hívtuk meg.
Klauzál Jazz Klub
2016-ban újdonságként induló, olyan különálló zenei-gasztronómiai estet hoztunk létre,
amelyen megjelenik a jazz, a bor és a gasztronómia egysége. A rendezvény külső helyszínen,
a Promontor Étteremben valósult meg, ahol a vendégeknek borkóstolóval egybekötött
koncertélményt nyújtottunk. Két alkalommal szerveztünk koncertet, amelyen a Promontor
Televízió is közreműködött, olyan formában, hogy a művészek és a borászok közötti
borkultúráról, borfogyasztásról szóló beszélgetést moderálták, valamint felvételt készítettek
az eseményről. Az első alkalommal Gyárfás István trió és Fábián Juli lépett volna fel, de Juli
betegsége miatt a koncertre a szervezőnek új énekest sikerült felkérni Szűcs Gabi
személyében. A Szűcs Gabi és Gyárfás Trió koncertesemény a Tavaszi Fesztivál Művészeti
fesztivál programsorozatát színesítette (táblázatba foglalva – 10. oldal). A második Klauzál
Jazz Klub alkalmával Pély Barna szerzői estjén vehetett részt a nagyérdemű közönség. Mind
a két alkalom teltházas koncertesemény volt. A 2016-os évben a tervezett 6 alkalomból csak 2
alkalom valósult meg.
Megvalósulás: 2 alkalom/év
Látogatószám: 160 fő
Klauzál Garden Nights
A 2015-ben indult új kezdeményezés alapján 2016-ban is a nyári, szabadtéri koncertek
bevezetése beváltotta a hozzájuk fűzött reményeket. A koncertekre 2016-ban egyre többen
látogattak el, amelyet a Klauzál Ház udvarán lampionos, teamécseses nyári hangulatban
tartottuk. A közönségnek a helyszín, és mind a zene rendkívüli élménnyel szolgált. A tavalyi
évhez viszonyítva a közönség száma 20-30 fővel növekedett. Egy-egy koncert alkalmával 5080 fő vett részt. A betervezett 4 alkalom közül 3 alkalom valósult meg, mivel a nyár folyamán
a kerületben több szabadtéri koncertet is szerveztünk. A koncerteket ingyenesen biztosítottuk
a vendégeinknek.
A koncerteken szereplő zenekarok: Elek István Quartet, Barabás Lőrinc Quartet, PremeczCsókás-Badics Hammond Band, Révész-Frey-Berdisz trió.
7

A 2017-es év nyarára is tervezzük e koncerttípus megvalósulását.
Megvalósulás: 3 alkalom/év
Látogatószám: 260 fő
Kubai Latin estek
A 3 éve működő kubai esteken a Latin Combo zenekar élőzenei koncertjén vehettek részt az
érdeklődők. A koncert alatt és után a vendégek salsa táncot járhattak, valamint az élőzenés
koncertet követően DJ szolgáltatta a zenét, amelyre önfeledten szórakozhatott a közönség. Az
eseményből a 2016-os évben 3 alkalom valósult meg, ünnepkörökhöz kötődve. Az
eseményeken 50-80 fő vett részt.
Megvalósulás: 3 alkalom/év
Látogatószám: 170 fő
Klauzál rock and roll klub
2016-ban ötödik éve, hogy működik az élőzenés est. A klub állandó zenekara a Madarak
Házibulizenekar, amelyet 2 alkalommal hívtunk meg rock and roll-t játszani a közönség
számára. Ezeken a táncos-zenés esteken főként a közép- és idősebb korosztály vesz részt.
Megvalósulás: 3 alkalom/év
Látogatószám: 134 fő
III. 2. Fesztiválok, nagyrendezvények
A 2016-os évben a Klauzál Ház bővítette nagyrendezvényeinek számait a lakosság számára,
továbbá a nyári és téli időszakban új programelemekkel jelentkeztünk.
Tavaszi Művészeti Fesztivál
A 42. Tavaszi Művészeti Fesztivált szerveztük, amelynek keretein belül a hagyományoknak
megfelelően

elsősorban

helyi

művészek

közreműködésével

színesítettük

a

rendezvénysorozatot, de emellett az ország számos területéről és művészeti ágazataiban
jeleskedő fellépőkkel működtünk együtt. A fesztivál időszakában a Klauzál Ház és a Cziffra
Központ, valamint a kerület számos kulturális intézményeibe szerveztünk programot. Ez a
rendezvénysorozat a kerület és a kulturális intézmények életének kiemelt eseményeit fogja
egy csokorba. A résztvevő közönség a programokon térítés ellenében, valamint díjtalanul
vehetett

részt.

A

táblázatban

szereplő

programok

programsorozatoknál olvasható.
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szöveges

kifejtése

az

egyes

Programkínálat:
Dátum
2016. május 2., hétfő 19.00

2016. május 3., kedd 19.00
2016. május 4., szerda 18.00

2016. május 4., szerda 19.00

2016. május 5., csütörtök 17.00

2016. május 5., csütörtök 18.00

2016. május 5., csütörtök 18.00
2016. május 6., péntek 18.00

2016. május 6., péntek 18.00

2016. május 7., szombat 10.00
2016. május 7., szombat 10.00

Program és helyszín

Látogatószám

Majorosi Marianna, a Csík
zenekar énekesnőjének
koncertje - Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 6 oldal
Hargita Székely Népi
Együttes – Cziffra Központ
Szöveges leírás lásd. 43. old.
Operett műsor: Egri József
és Szász Kati, az
Interoperett énekeseinek
előadása - Szelmann Ház
Szöveges leírás lásd. 25. old.
Csehov világa – irodalmi est
Szalóczy Pál, Málnai
Zsuzsa, Ernyei László
Rózsavölgyi Közösségi Ház
Fele Királyság együttes Esti
Mashup című műsora
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Nagytétényi
Könyvtára
VICE VERSA II.
kiállításmegnyitó: BudafokTétény - Dunaharaszti
(Dunaharaszti bemutatkozik)
Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 40 old.
Berecz András-est: Felítő
Seybold-Garab Pince
Szöveges leírás lásd. 24. old.
Jazz+Mi+Ti Extra
Budafok Big Band koncertje
Vendégek: Szolnoki Péter és
Elek István
Szöveges leírás lásd. 5. old.
VICE VERSA II kiállítás:
Budafok-Tétény Dunaharaszti (BudafokTétény bemutatkozik)
Dunaharaszti, Laffert Kúria
Szöveges leírás lásd. 40 old.
Barlanglakás Piknik
Barlanglakás Emlékmúzeum
Szöveges leírás lásd. 61. old.
Varga Ágnes és zenekara:
TÁ-TI-KA® gyermekkoncert
Cziffra Központ

150 fő
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130 fő
68 fő

30 fő

55 fő

26 fő

190 fő
250 fő

34 fő

112 fő
100 fő

2016. május 7., szombat 16.00
2016. május 7., szombat 17.00

2016. május 7., szombat 18.00

2016. május 7., szombat 20.00

2016. május 8., vasárnap 9.00
2016. május 8., vasárnap16.00
2016. május 8., vasárnap 19.00
2016. május 9., hétfő 19.00

2016. május 10., kedd 18.00
2016. május 11., szerda 17.00

2016. május 11., szerda 18.00
2016. május 11., szerda 18.00
2016. május 12., csütörtök 18.00
2016. május 12., csütörtök 18.00

Vertel Andrea keramikus
kiállítása Radóczy Galéria
Szöveges leírás lásd. 41. old.
Kiss Imre természetfotós
kiállításának megnyitója
Cziffra Központ
Szöveges leírás lásd. 60 old.
Baker Ágnes kiállításának
megnyitója
Rózsakerti Baptista
Közösségi Ház
Szöveges leírás lásd. 41. old.
Klauzál Jazz Klub: Szűcs
Gabi és a Gyárfás István
Trió
Promontor Étterem
Szöveges leírás lásd. 7.old.
Fesztivál a Fesztiválban - IV.
Mesefesztivál Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 11 old.
"Never enough" - Fukui
Yusuke kiállításának
megnyitója AQB Galéria
Szalóki Ági Karády-estje
Hélemann Pince
Szöveges leírás lásd. 6. old.
Az István, a király című
rockopera zenéi
a Klauzál Gitár Band és a
Nádasdy kórus
feldolgozásában - Klauzál
Ház
Szöveges leírás lásd. 39. old.
Müller Péter előadása Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 27. old.
Az ARTÉR Művészeti
Egyesület kiállításának
megnyitója - Záborszky Kúria
Szöveges leírás lásd. 42. old.
Nádasdy Balett Gála Klauzál Ház

100 fő

Molnár György
harmonikaművész estje Borváros – Záborszky Pince
Lampart kórus koncertje
Szent Lipót Templom
Szimbola Együttes koncert Promontor udvar

42 fő
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30 fő

70 fő

70 fő

290 fő
45 fő
88 fő
760 fő

190 fő
80 fő

400 fő

135 fő
25 fő

2016. május 12., csütörtök 19.00

2016. május 12., csütörtök 19.00

2016. május 13., péntek 14.00
2016. május 13., péntek 19.00

Szöveges leírás lásd. 11 old.
Körösztös Péter és Kutas
Endre kiállításának
megnyitója - Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 41 old.
Pannon Várszínház:
Hegedűs a háztetőn –
musical (a Budapest Klezmer
Band közreműködésével) Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 24. old.
Dindi István helytörténész
előadása - Szelmann Ház
Szöveges leírás lásd. 60. old.
Zorán koncert - Klauzál Ház
Szöveges leírás lásd. 6. old.

90 fő

290 fő

30 fő
400 fő

Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 4280 fő
Családi Mesefesztivál
A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál részeként megvalósuló, Fesztivál a
fesztiválban IV. Mesefesztivál címmel szereplő program kínálatunkban immár negyedik
alkalommal jelentkezett. Délelőtt kézműves foglalkozással vártuk a gyermekeket, majd a
Maszk Bábszínház mesejátékát láthatták az érdeklődők. Nagy sikert aratott az Óriásbábok
kiállítása (Táblázatba foglalva – 10 old.).
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: kb. 290 fő
Nyár Budafok-Tétényben
2016-ban újdonságként terveztük és kiviteleztük a Budafoki Szomszédok Piaca előtti
piactéren a nyári időszakot átölelő mini fesztivált, amelyen számos zenei koncerttel és
gyermekeknek szóló programokkal, színházi előadásokkal jelentkeztünk. A programsorozat
keretében szinte minden héten kulturális eseményekkel gazdagítottuk Budafok belvárosának
életét.
Ennek részeként hívtuk életre a Piactéri Meséket, 4 héten keresztül, péntek délutánonként. A
kisgyermekes

családok

felhőtlen

örömére,

programsorozat.
Pódium Színház: Kalózkincs
Holdfű Színház: Királyos mesék
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és

megelégedettségére

szolgált

az

új

Fabula Bábszínház: Vitéz László és az ördögök
Majorka Bábszínház: Szorgos lány, lusta lány
A zenei koncertek, amely a jazz, latin jazz és tánc, valamint népzenei vonalat képviselte,
szintén nagy sikert aratott.
Fellépők: Bartha-Oláh-Horváth latin trió, Lili Garces-Pinguina la Corbata- Révész Ricardo
latin trió, a 42. Tavaszi Fesztivál keretében Szimbola együttes koncert – (Táblázatba foglalva
– 10 old.).
A piactérre nyíló étteremmel felvettük a kapcsolatot, akikkel együttműködve a nyári
rendezvények ideje alatt hűsítőt és harapnivalót kínált vendégeink részére.
A 2017-es évben történő megvalósításnál figyelemmel kell lenni a színpad meglétére, a
vendégek leültetési lehetőségére, valamint mellékhelyiség használatának biztosítására.
A Piactéri Mesék összes látogatója: 860 fő
A 3 koncertesemény látogatószáma: 220 fő
Megemlékezési rendezvénysorozat az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából a
XXII. kerületben – pályázati finanszírozás
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére a Klauzál Művelődési
Központ programsorozatot szervezett, melynek célja az volt, hogy programot kínáljon minden
korosztály számára, melyen a látogatók méltóképp megemlékezhetnek az eseményről és
forradalom hőseiről. A programhét összeállítása során együttműködtünk Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzatával, így rendezvényeink kiegészítették, erősítették
egymást.
Helytörténeti konferencia – Budafok-Tétény részvétele az 1956-os eseményekben
Helyszín: Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ
Időpont: 2016. október 16. vasárnap 10-14 óráig
A Cziffra Központban szervezett helytörténeti konferencia idei témája az 1956-os forradalom
felidézése. Előadóink segítségével megpróbáltuk rekonstruálni a kerületi eseményeket és
Budafok-Tétény szerepét az budapesti történtekben. Dindi István helytörténész beszélt a
forradalom utáni megtorlásról és a két kivégzett nagytétényi forradalmárról, Kinizsi Jánosról
és Fáy Ferencről is.
A konferencia után kerekasztal beszélgetésre vártuk a kerület lakosait.
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A Vándor Vokál háromtagú népdalének együttes rövid műsorával emlékezünk meg a
hősökről.
A programhoz szorosan kapcsolódott a fotókiállítás.
Látogatószám: 30 fő
Fotókiállítás az 1956-os forradalomról
Helyszín: Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ
Időpont: 2016. október 16. vasárnap 15 óra
A helytörténeti konferencia lebonyolítása után került sor a Dél-Budai és Budapest
belvárosáról készült fotókból rendezett kiállítás megnyitójára. A kiállítás gerincét Hury József
egykori budafoki diák forradalom alatt készült fényképei alkották. Hury József a fegyveres
harcban nem vett részt, de kiállt a forradalom eszméi mellett, ezért el kellett hagynia hazáját.
Fényképalbuma először került a nagyközönség elé. A kiállítás megnyitóján Hury József is
részt vett.
Látogatószám a megnyitón: 50 fő
Fotókiállítás a piac épület átriumában
Helyszín: XXII. kerületi Budafoki Szomszédok Piaca átriuma
Időpont: 2016. október.17. hétfő, 14 óra
A kiállítás helyszíneként megjelenő Budafoki Szomszédok Piaca, mint közösségi tér
párhuzamba állítható a forradalomnak a spontán, sokszor ismeretleneket egymás mellé sodró
hatásával. Hury József egyetemistaként készített fényképei, valamint a Magyar Nemzeti
Múzeum Történelmi Fényképtára által biztosított fényképek áttekintést nyújtottak a budapesti
belvárosi eseményekről, annak sokszor nyers valóságát szemléltetve.
Látogatószám: 150 fő/nap, összesen 1800 fő
Az Eldorádó című film vetítése, majd ezt követően beszélgetés Eperjes Károllyal
Helyszín: Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ
Időpont: 2016. október 17. hétfő, 18 óra
Bereményi Géza Eldorádó című, 1956-ban játszódó filmjének vetítését kötetlen beszélgetés és
teázás követte a filmben szereplő Eperjes Károly színművésszel a filmről, és az 56-os
eseményekről.
Látogatószám: 100 fő
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Fáklyás helytörténeti séta
Helyszín: külső helyszín Városház tér
Időpont: 2016. október 19. szerda 17 óra
Helytörténeti séta Garbóci László kerületi díszpolgár, helytörténész vezetésével. A séta a
Városház téri '56-os emlékműtől indult. Az emlékezők egy szál égő fáklyával vonultak a
kerület '56-os helyszíneihez. A séta végeztével visszatértek a Piactérre az Ismerős Arcok
programjára.
Látogatószám: 30 fő
Ismerős Arcok megemlékező koncert műsor
Helyszín: Budafok Piactér
Időpont: 2016. október 19. szerda 18 óra
Az ’56-os eseményekre visszatekintő zenés-irodalmi megemlékező műsor, Simó József
előadóművész - a Czegei Wass Albert Alapítvány elnöke – közreműködésével került
bemutatásra.
Látogatószám: 500 fő
Fényinstalláció
Helyszín: XXII. kerületi Budafoki Szomszédok Piaca homlokzata
Időpont: 2016.október.19-23.
Az ünnepi héten az esti órákban fényfestést kapott a Piactér. A mellette álló Budafoki
Szomszédok Piacának homlokzatára kivetített egyedi látvány- és dekorációs elemek fotók
kivetítése sikert aratott.
Látogatószám: 150 fő/nap, összesen 750 fő
Rendhagyó történelemóra - "'56-os Pesti Srácok"
Helyszín: Klauzál Ház színházterem
Időpont: 2016. október 20. csütörtök, 13 óra
A Klauzál Házban megrendeztük a „Rendhagyó Történelemórák - nem csak fiataloknak!”
című sorozatot "'56-os Pesti Srácok" alcímmel.
Két fiatal történész Lukács Vince és Földváry Zsolt vetített képes előadást tartott és Köbli
Norberttel, a Berni követ film forgatókönyvírójával beszélgettek. Az előadást a Klauzál Gitár
Banddel készített video klip színesítette.
Látogatószám: 350 fő
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Filmvetítés és beszélgetés – A berni követ
Helyszín: Klauzál Ház színházterem
Időpont: 2016. október 20. csütörtök, 14 óra
A rendhagyó történelemórát követően került sor „A berni követ” című film vetítésére.
Látogatószám: 350 fő
Meister Éva: Psalmus Hungaricus pódiumest
Helyszín: Városháza díszterem
Időpont: 2016. október 22, szombat, 16 óra
Meister Éva, Magyar Művészetért Díjas (2015) színművésznő előadásában irodalmi
visszaemlékezés hangzott el 1956 hőseinek tiszteletére.
Látogatószám: 150 fő
Turay Ida Színház: Embernek maradni
Helyszín: Klauzál Ház színházterem
Időpont: 2016. október 22, szombat, 19 óra
Az előadás szokatlan színpadi megoldásokkal, a magyarság bölcsőjétől egészen a
rendszerváltásig villantott fel eseményeket, amelyek közül kiemelkedtek az ’56-os
történések.
Látogatószám: 250 fő
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata, a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési
Központ és a Budafoki Református Egyházközség nagyszabású programsorozattal tisztelgett
’56 hősei előtt. A programsorozat rendezvényei az „Embernek maradni” című előadás
kivételével ingyenesek voltak. A rendezvénysorozatot az „1956-os Emlékbizottság”
támogatta és „ A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg.
A rendezvénysorozat összes látogatószáma: 4360 fő
Advent Budafok-Tétényben
2016-ban a Klauzál Ház - a XXII. kerületi önkormányzat megbízásából - első alkalommal
szervezte meg az Advent Budafok-Tétényben programsorozatot, ahol kézműves vásár és
változatos karácsonyi műsorok várták a látogatókat. A karácsonyi készülődés jegyében a
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budafoki Piacteret az adventi időszakban az alkalomhoz illően ünnepi hangulatba és
kitüntetett szerepbe kívántuk helyezni. A téren jégpálya, karácsonyfa, kézműves faházak és
ünnepi műsorok voltak, amellyel a kerületi lakosság ünnepre hangolódását és közösség
teremtő funkcióját kívántuk megteremteni. Ennek érdekében több ingyenes programot
biztosítottunk minden korosztály számára.
Gyermekszínház
Kézműves foglalkozás
Jótékonysági gyűjtés
Koncertek, iskolai műsorok
A Tisza Expo Zrt.-vel kötött megállapodásunknak köszönhetően igen előnyös bérleti díjért 4
db ikerfaházat állíttattunk fel, így 8 db, egyenként 4 m2-es árusítópavilon állt
rendelkezésünkre. 6 árusító helyet 38 napra, hosszútávra adtunk bérbe (november 26-tól
január 2-ig), kürtöskalácsosnak, iparművésznek, virágkötőnek valamint bőrdíszmű, ajándékés dekorációs tárgyakkal foglalkozó kereskedőknek. Két faházat alkalmi bérleti díjért
hasznosítottunk, ill. adománygyűjtési lehetőségként, díjmentesen ajánlottunk fel kerületi
oktatási intézményeknek, egyházi és egyéb szervezeteknek.
Árusításban résztvevő iskolák: Tomori, Kossuth, Nádasdy Ált. Isk.
Egyházak közül: Rózsakerti Baptista Közösség Óvodák közül: Csicsergő tagóvoda.
Fellépő iskolák: Kossuth, Árpád iskolában „táncos szakkör” (külsős pedagógus), Rózsakert,
Pannonica táncműhely, Nádasdy ált. isk., Nádasdy népzenei tanszak, Nádasdy Csilingelő
Gyermekkórus, Klauzál Gitár Band, Bartók Iskola, Kolonics iskolában „táncos szakkör”
(külsős pedagógus). Gádor iskola betegségre hivatkozva lemondta.
2017-ben is kiemelt programsorozata lesz a kerületnek az Advent, amelyet szintén a Klauzál
Ház szervez nagyszabású rendezvényekkel színesítve.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Becsült látogatószám: 1000 fő

III. 3. Tematikus napok
Egészség fesztiválnap
2016-ban egy új rendezvény kapott teret a Klauzál Házban, a 100% Egészségtuning Fesztivál
elnevezésű program. Ezen az eseményen a vendégek az egészség megőrzésével kapcsolatos
előadásokat, gyakorlati módszereket ismerhettek meg. Az est háziasszonya Csisztu Zsuzsa
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volt. Az egész napos program zárásaként Harsányi Levente és Hajdú Steve stand up előadását
élvezhette a közönség. A rendezvény nem hozta az elvárt eredményt, sajnos nagyon kevesen
érdeklődtek a rendezvény iránt, így jövőre nem tervezzük megvalósítani.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 47 fő
Indiai kulturális hétvége
A nagysikerű 2015-ös kubai kulináris nap következtében, egy újabb tematikus nap
megszervezése volt a célunk, amelyen 2016-ban India színes világát és kultúráját mutattuk be,
a Magyar-Indiai Baratiya Társaságának közreműködésével, valamint az Indiai Nagykövetség
szakmai segítségével és jelenlétével vált autentikussá ez a két nap Budafok-Tétényben. A
rendezvény az országos médiumokban is megjelent (Duna TV – Család-barát magazin,
Kossuth Rádió). Indiai napok keretében bemutattuk az indiai kultúrát: zenét, táncot, ételeket
és italokat. Gyerekeknek lótuszvirág hajtogatási lehetőséggel készültünk, a kamarateremben
és az aulában Indiával kapcsolatos fotókiállítás díszítette a falakat. Filmvetítés, jóga és az est
végén a Bollywood-i táncház koronázta meg a programot.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 460 fő
Öko-nap
2016-ban már a második Öko-napot szerveztük meg. A XXI. század emberének egyik
legfontosabb kérdése a fenntartható világ létrehozása, amelyben az ember nem a környezete
„fogyasztójaként" jelenik meg, hanem annak hasznosítójaként, gondozójaként, őrzőjeként.
A környezetvédelem fontosságára, a környezettudatos életvezetésre hívtuk fel a figyelmet az
Ökonap programjaival, előadásaival.
Rajzpályázatot hirdettünk óvodások és kisiskolások (3. osztályig) számára, „Te, hogyan óvod
a környezeted?” címmel. A pályamunkákat A3-as méretben, rajzlapra várjuk. Az elkészült
alkotásokat a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ előterében kiállítottuk.
Zenés faültetés volt a Klauzál Ház kertjében, ahol a gyerekek gitár zene mellett énekelve
ültethették el a fát felnőttek segítségével.
Babszem Jankó Gyermekszínház: Rejtélyes pitypangváros (bábjáték)
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 120 fő
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Női nap
2016-ban is novemberi hónapban valósítottuk meg a női nap tematikus rendezvényünket. A
rendezvény célja továbbra is a hölgyek részére olyan tájékoztatást nyújtani, amely során
közelebb kerülnek önmagukhoz és az esetleges probléma megoldáshoz.
Előadók: Keszi Ildikó jógaoktató, Somogyi Péter lélekszerelő, Sevcsik M. Anna babagenetika
egyesület elnöke, Benes Andrea pszichológus Nagygombosi borászat női borásza TakácsBarta Anna előadása a borokról, borkóstolóval egybekötve. Az aulában szépítő szigettel
vártuk a hölgyvendégeket. A programon folyamatosan volt érdeklődő, de várthoz viszonyítva
kevesebb létszámmal jelentkeztek. A nap zárásaként pódiumszínházi előadással készültünk e
témához és a hölgyekhez kapcsolódóan – Pedig én jó anya voltam címmel, Pogány Judit
egyszemélyes színházi előadásában.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 150 fő+94 fő
Majális
2016-ban új helyszínen jelentkeztünk, a Klauzál Ház első parkolójában. A program tematikája
megmaradt a korábbiakhoz hasonlóan, délelőtt gyermekműsorral indítottunk, napközben a
Klauzál Ház művészeti csoportjai adtak műsort. A nap folyamán a fellépők sorát gyarapította
Zoltán Erika és táncstúdiójának növendékei. A rendezvény koncertjeit a Kelemen Kabátban
színesítette a fiatalok körében, valamint a helyi kötődésű Leonardo Pickup Trió rock and roll
előadása, este pedig az utcabált Fenyő Miklós valamint táncosai adták.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 987 fő
Szilveszter
Minden évben megrendezzük hagyományos szilveszteri bálunkat. Idén nagyon nagy sikernek
örvendő Flying Times zenekar szolgáltatta a zenét, az egyik termünkben karaoke is várta a
vendégeket. A vendégek a visszajelzések alapján jól érezték magukat.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 260 fő
Klauzál Jam
2016-ban a III. Klauzál Jam-et szerveztük, amelyen graffiti, break versenyt terveztünk. Az
időjárás miatt a graffiti verseny elmaradt, de egy másik időpontban a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál keretében megvalósítottuk. A Jam-en a fellépő Deniz rap előadó közreműködött.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 150 fő
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Klauzál sport- és tanfolyamválasztó
2016-ban negyedik alkalommal szerveztük a sport- és tanfolyamválasztó napunkat.
Szeptember hónapban, a beiratkozás időszakában a Klauzál Házban működő összes tanfolyam
bemutatkozott, úgynevezett nyílt órát tartottunk, hogy a gyerekek, s a felnőttek
megismerkedhessenek a kínálati lehetőségekkel, hogy milyen sport, tánc, jóga stb. közül
választhatnak. Ingyenesen kipróbálhatták az órákat, és a megismerés után be is iratkozhattak a
tanfolyamra, képzésre. A Klauzál Ház összes termében, párhuzamosan folytak a
foglalkozások. Az itt oktató tanároknak is nagyon pozitív volt a visszajelzésük.
2017 szeptemberében ismét várjuk a kikapcsolódni, mozogni, rekreálódni vágyókat.
2016-ban a programon közel 221 fő vett részt.

III. 4. Kiállítások, börzék
Vasútmodell-kiállítás
A hagyományos februári családi programot ez évben 27-28-án tartottuk meg, a szokásos
érdeklődés mellett. A következő években átgondolt marketing munkával szeretnénk
megújítani a kiállítást, hogy az érdeklődést ne csak fenn tartsuk, hanem növeljük is.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 432 fő
Babaruha börze
A havonta megrendezett gyermekruhavásár nagyon népszerű a kerületben. 2016-ban összesen
7 alkalommal került megrendezésre.
Látogatószám:150 fő vásárló/ alkalom + 212 asztalbérlés árusítás céljára
Fotóbörze
2016-ban az új ötletként szerveződött a börze, viszont kiállítóként és vendégként sem hozta az
elvártakat, sajnos nagyon kevesen voltak.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 12 fő
III. 5. Gyermek- és ifjúsági programok
2016-ban a célunk az volt, hogy a kerület és a vonzáskörzetébe tartozó települések
gyermekeinek, családjainak tartalmas kikapcsolódást, ovis és iskolás színházi, hétvégi családi
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programokat, a szünidőben pedig táborozási lehetőséget és kikapcsolódást adó színházi
produkciókat nyújtsunk.
Célközönség: Budafok-Tétény és vonzáskörzete gyermekei és családjai.
Megvalósulás: a 2016-os esztendőben az intézmény nagy hangsúlyt fektetett a gyermek és
családi programok szervezésére. Mind a hétvégéken, mind pedig az egyéb iskolai, óvodai,
továbbá a nyári napközis táboros időszakban is számtalan programmal vártuk a gyerekeket. A
látogatottsági adataink azt mutatták, hogy a már megszokott színházi bérleti sorok mellett a
szünidei színházi előadásokra is van igény. Továbbá, a családi hétvégék előadásainak
minőségi szempontjait betartva a maximális látogatottságot és a közönség maximális
elégedettségét tudtuk elérni minden alkalommal.
Klauzál kultúr reggeli
2016-ban harmadik alkalommal szerveztük meg a Klauzál kultúr reggelit, ahová a BudafokTétényi, valamint a szomszédos XI. kerületi iskolák igazgatóit, igazgatóhelyetteseit,
szabadidő-szervezőit hívtuk meg. Az eseményen ismertettük a Klauzál Ház gyermekeknek
szóló programjait, valamint a Cziffra Központ gyermek programjait és a DÖK (Diák
Önkormányzatiság) a Helytörténeti Kiállítótérről és a Barlanglakás Emlékmúzeumról.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 50 fő
Ifjúsági színház
Általános törekvésünk, hogy sikerdarabot mutassunk be. 2016-ban a Pannon Várszínház „Egy
darabot a szívemből” című rendkívül színvonalas előadását láthatta a közönség. Az előadás
színvonalát az élő zenekari kíséret tovább emelte.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 242 +20 fő
Emberpalánta kreatív gyermektábor
2016-ban két turnusban vált szükségszerűvé megszervezni a tábort, a jelentkezések
arányában. A kétszer öt napos nyári napközis tábor kitűnően sikerült, ezt bizonyították a
gyönyörű alkotások, amelyeket az utolsó napon megrendezett kiállításon csodálhatott meg a
nagyközönség.

A

táborozók

megismerkedhettek

a

selyemfestés,

a

textilfestés,

a

porcelánfestés, a nemezelés, a szalvétatechnika és az üvegfestés fogásaival, ezen túl uszodai
játékok, kirándulások tették még gazdagabbá a tábor palettáját. Az egész napos kirándulás
20

célja Nógrád Vára volt, a második turnus táborozóinak pedig Esztergom várát mutattuk be.
De ezen túl a kerület látnivalói közül a Barlanglakás Múzeumot is megtekintették a gyerekek.
Megvalósulás: 2 alkalom/év
Látogatószám: 50 fő
Bérletes gyermekszínházi előadások - Manócska és Gulliver I.-II. bérlet
A tanév időszakában októbertől áprilisig, 3-3 előadást tűzünk műsorra. A kiváló
műsorválasztásnak köszönhetően az óvodásoknak szóló Manócska és az iskolásoknak szóló
Gulliver I. bérleti sor mellé, még egy (Érdi Általános Iskola részére) iskolai bérletes
előadássorozat szervezésére mutatkozott igény 2016-ban is (Gulliver II. bérlet). A Gulliver
bérleti soraink sikere abban is megmutatkozik, hogy újabb településekről, kerületekből
vásárolnak az iskolák bérleteket (Sóskút, XI. kerület, Diósd). A kiváló műsorszerkesztés
mellett még azért is sikeresek ezek az előadások, mert minden esetben szem előtt tartjuk az
életkori sajátosságokat, és ennek megfelelően a Manócska és a Gulliver bérleti sorok kínálata
különbözik egymástól.
Megvalósulás: 18 alkalom/év
Látogatószám: 18 telt házas előadás
(összesen: kb. 5400 fő)
Szerdai Szünidei Színházak
A vakáció idején is szerveztünk színházi előadásokat, ezzel is segítve az iskolai, óvodai
szünidőben a hasznos és értékes időtöltést. Továbbá, célunk volt, hogy az év közben
rendszeresen színházba járó gyerekek (a Manócska és a Gulliver bérlet látogatói) a nyári
időszakban se maradjanak színházi előadások nélkül. Az előadásokat hetente egy alkalommal,
szerdai napokon szerveztük meg. A látogatottságról elmondható, hogy a szünidő ellenére
népszerű és igényelt program volt, amit a folyamatos magas látogatószám is alátámasztott.
2016-ban plusz 2 előadást is szükséges volt beiktatni a nagymértékű érdeklődés miatt.
A 2016-os esztendő Szerdai Szünidei Színházi előadásai és nézőszámai:
Június 22.:

Magyar Népmese Színház: Rózsavitéz

Június 28.:

Házhoz megy a zenede

Látogatottság: 358 fő
Látogatottság: 380 fő

Június 29.:

Hókirálynő Meseszínpad: A fecsegő csodaszamár
Látogatottság: 380 fő

Július 6.:

Nektár Színház: Világszép nádszálkisasszony
Látogatottság: 383 fő
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Július 7.:

Aranyszamár Bábszínház: Bertalan és Barnabás
Látogatottság: 232 fő

Július 13.:

Eszterlánc Mesezenekar
Látogatottság: 290 fő

Július 20.:

Pódium Színház: Óz, a nagy varázsló
Látogatottság: 375 fő
Szünidei színházak összes látogatója: 2398 fő

Családi vasárnapok
A Családi vasárnapok kínálatában 2016-ban is neves előadók szerepeltek, és ez garanciát
jelentett a teltházas produkciók megvalósulására. A koncerteket, színházi előadásokat minden
esetben kézműves foglalkozásokkal és az adott hónaphoz kapcsolódó népszokások
felelevenítésével (szüretelés – mustkészítés, népi játékok, vásári hangulat, mézeskalács
készítés) egészítettük ki.
A 2016-os esztendő Családi vasárnapok előadásai és nézőszámai:
Február 7.

Kolompos Farsangi mulatság

Látogatottság: 286+20 fő

Március 6.

Halász Judit koncert

Látogatottság: 351+30 fő

Április 24.

ALMA koncert

Látogatottság: 350 + 30 fő

Október 5.

Szüreti mulatság és táncház

Látogatottság: 210 fő

November 6. MintaPinty Zenekar

Látogatottság: 82 +180 fő

December 4. Mikulásváró színház

Látogatottság: 342 + 16 fő

December 11. Eszter-lánc Mesezenekar: Hóhullásban

Látogatottság: 97 + 150 fő

SULI-vár
2016. november 12-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XXII. Tankerületével
közösen szerveztük meg az iskolaválasztást segítő találkozót az oktatási intézmények,
valamint a leendő elsősök és szüleik számára. Ezen a napon az összes kerületi általános
iskolának lehetősége volt bemutatkozni, tanácsaikkal segíteni az iskolába készülőket. Az
óriási érdeklődésnek köszönhetően a rendezvénynek évről-évre helyet biztosít a Klauzál Ház.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 250 fő
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Rendhagyó történelemóra
Az ifjúság számára szerettünk volna olyan eseményt, amelyre csoportosan kijönnek, és még
tanulhatnak is belőle. A rendezvényen két történész tart előadást, projektoros kivetítéssel.
Összesen 4 alkalommal terveztük az évben, ebből kettő, plusz egy valósult meg.
Áprilisban Rendkívüli Rendhagyó történelemóra valósult meg a holokauszt emléknapja
alkalmából. Sebes Gábor vészkorszakkal kapcsolatos előadása hangzott el a Saul fia - Oszkárdíjas film levetítését megelőzően.
Június 6-án “Trianon: egy máig feldolgozatlan nemzeti trauma” címmel halhattak előadást a
kerület iskolái.
Október 20-án “56-os Pesti srácok” címmel tartott előadást Lukács Vince és Földváry Zsolt.
(’56-os programsorozat részeként valósult meg, bővebb leírás lásd. 14 old.) Az előadás mind
a három alkalommal teltházas volt.
Alkalom/év: 2+1 alkalom
Látogatószám: 550 fő+400 fő
III. 6. Felnőtt színházi előadások
Célunk, hogy a XXII. kerület színházaként számon tartott Bujtor István színházterembe ismét
olyan előadásokat hozzunk, amelyek tartalmas szórakozást biztosítanak elsősorban a kerület
lakosságának.
Célközönség: Budafok-Tétényben és a vonzáskörzetben élő felnőtt lakosság
Megvalósulás: Kiegyensúlyozottan folytatódott a Klauzál Bérletben megtekinthető színházi
előadások sora. Az első félévben négy, a második félévben három előadással vártuk a
színházlátogató közönséget. Látogatószám növekedést sajnos nem sikerült elérnünk, azért a
jövőben megújítjuk darabválasztásunkat.
A pódiumelőadások ugyanakkor növekvő érdeklődés mellett zajlottak, folytatjuk az
előadássorozatot.
Klauzál Bérlet
A Klauzál Bérlet 2016. I. féléves előadásai (Ki fut a nő után?, Hyppolit a lakáj, Csodálatos
vagy Júlia, Good bye Charlie) –, sajnos újfent mérsékelt sikert arattak. A II. félévben pedig
még inkább visszaesett a látogatottság. Ezért 2017-ben át kell gondolnunk a színházi
előadások darabválasztását, a bérletes konstrukciót és a marketing munkát is. Az új kollégák
érkezése várhatóan megalapozza az új szemléletet és a közönség újra pozícionálásával, új
kommunikációs csatornák megnyitásával és az új szakmai tapasztalattal elkezdődhet egy új
építkezés. Ennek sikeréhez azonban időre van szükség. Egyfelől az elpártolt közönséget kell
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visszahódítanunk, másfelől a modernebb és színvonalasabb darabválasztásokkal új rétegeket
szeretnénk a Házba behozni.
Megvalósulás: 4 előadás/ I. félév
Eladott jegyek és bérletek száma: 743 db
Megvalósulás: 3 előadás/ II. félév
Eladott jegyek és bérletek száma: 539 db
Pódiumelőadások
A Klauzál Ház színházi repertoárjában 2016-ban továbbra is szerepeltek pódiumelőadások,
és ezeket nagyobb sikerrel tudtuk népszerűsíteni a közönség körében, mint a korábbiakat.
Földes László „Hobo”, Pogány Judit, és Nemcsák Károly estje. A 2015-ös évhez képest
megnyolcszoroztuk a nézőszámot (2015 40 fő, 2016 320 fő).
Megvalósulás: 3 alkalom/év
Látogatószám: 320 fő
A Magyar Kultúra Napja
2016-ban Hubay Miklós „Elnémulás” című előadását díjmentesen láthatta a közönség a jeles
nap tiszteletére. Erre az alkalomra hagyományosan magyar szerzőtől választottunk művet.
Megvalósulás: 1 alkalom/ év
Látogatószám: 392 fő
Berecz András Est
A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál programját színesítette a nagy mesélő
önálló estje – Berecz András Felítő című előadása, amelyen népdalokat, meséket hallhatott a
felnőtt közönség. A program a Seybold-Garab Pincében valósult meg (Táblázatba foglalva 9.
old).
42. Tavaszi Fesztivál 1 alk/év
Látogatószám: 190 fő
Pannon Várszínház: Hegedűs a háztetőn
A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti fesztivál keretében mutatta be a Pannon
Várszínház a „Hegedűs a Háztetőn” című musical előadását, két felvonásban. Az eseménynek
nagy sikere volt, amelyen a Budapest Klezmer Band közreműködött (Táblázatba foglalva 10
old.).
42. Tavaszi Fesztivál 1 alk/év
Látogatószám: 290 fő
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III. 7. Szépkorúak számára szervezett programok
Célunk az érintett korosztályban a közösséghez való tartozás érzésének erősítése, kulturális
gyűjteményeink bemutatása, életminőség javítása.
Célcsoport: 60 év feletti korosztály
Megvalósulás: Az egyre szélesebb spektrumú igényekhez folyamatosan igazodva kínálunk
alternatívát és hasznos időtöltést a nyugdíjasok és nyugdíjazás előtt állók számára.
Táncestek
Az elmúlt évek hagyományait folytatva a tavaszi és őszi évadban, havonta három táncestet
szerveztünk szépkorúak számára. A nagytétényi táncesteknek a Szelmann Ház, a budatétényi
táncesteknek és a Víg-a-dalomnak a Klauzál Ház adott otthont. A hónap utolsó hétfőjén
rendezett Víg-a-dalom első órájában zenebarát körünk tagjainak könnyűzenei és nótaműsorát
láthattuk-hallhattuk.
Budatétényben megrendezett alkalmaink látogatottsága az elmúlt évben erősen visszaesett, ez
különösen látványos a Víg-a-dalom esetében. Továbblépésként év végétől a táncesteket
különböző műfajú programokkal színesítjük (decemberben Luca-napi népszokásokkal
foglalkoztunk és volt karácsonyi kézműveskedés is), a Víg-a-dalom folytatását pedig 2017
februárjától nem tervezzük.
Megvalósulás: 24 alkalom/év
Látogatószáma: 1735 fő
Operett és nótaestek
Áprilisban „Tiszta fehér oltár” címmel nótaestet rendeztünk.
Május 4-én a Szelmann Házban Szász Kati és Egri József, a Memory InterOperett
primadonnája és táncos-komikusa lépett fel. Operett műsor: Egri József és Szász Kati, az
Interoperett énekeseinek előadása. Csodálatos est részesei lehettek mindazok, akik eljöttek a
42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál operett műsorára a nagytétényi Szelmann
Házba. Az Interoperett két fiatal, nagyon tehetséges, énekesművésze: Szász Kati és Egri
József adtak fergeteges koncertet. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő ismert operett
számai mellett, megidézték a régi táncdalfesztiválok hangulatát is Sárosi Katalin, Záray
Márta, Kovács József és Aradszky László egy-egy emlékezetes dalával. A hálás közönség
ráadások - ráadása után sem akarta a két művészt leengedni a színpadról (Táblázatba foglalva
9. old.).
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Október 8-án „Éjjel az omnibusz tetején” című műsorunkban operett slágerek és örökzöld
melódiák csendültek fel Tamon Erika, Pálfi Péter, Kálmán István, Kemény Ágnes, Farkas
Olivér és Marton-Lézer Márta előadásában.
Megvalósulás: 3 alkalom/év
Látogatószám: 381 fő
Életmód klub
Március 24-én Vén Péter, látástréner-szakértő interaktív előadásán megtudhattuk, hogy
szemüveg nélkül is javítható a látás.
November

17-én

Dr.

Gillich

István,

természetgyógyász,

gyógynövény-szakértő,

növényvédelmi szakmérnök volt a vendégünk. Az őszi gyógynövények, gyógygombák és
kerti gyomnövények hatásairól hallhattunk előadást.
November 24-én egy képzeletbeli utazáson, Kapitánffy Krisztina előadásán, betekintettünk az
Irántól Indonéziáig terjedő terület iszlám szakrális építészetébe. A klub előadásokon a
látogatói létszám alakulása közel azonos, mint a korábbi években.
Megvalósulás: 3 alkalom
Látogatószám: 75 fő
Kirándulások
2016-ban népszerűek voltak kirándulásaink is. A főleg szépkorúak alkotta kirándulócsapat
áprilisban Szarvason (Arborétum, vízi színpad, Tessedik templom) májusban a Széchenyihegyen (túra) és a veszprémi állatkertben, októberben Szentendrén (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, belváros látnivalói, Szamos Marcipán Múzeum), novemberben Egerben (egri vár,
történeti kiállítás, templomok, séta a barokk belvárosban) járt.
Közel egy évtizede indított ismeretterjesztő kirándulássorozatunkat 2017-ben is folytatjuk.
Megvalósulás: 5 alkalom
Látogatószám: 150 fő

III. 8. Ismeretterjesztés
Cél: bepillantás a kultúra, ezen belül a művészetek és a társadalomtudomány szerteágazó
területeibe.
Célközönség: kerületben élő felnőtt lakosság
Megvalósulás: folytattuk a 2015. évben indított előadás- és beszélgetés-sorozatokat,
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melyekhez új színfoltként ősztől kulturális örökségünk bemutatása társult.
Klauzál Akadémia és Klauzál Szalon
Müller Péter író volt vendég e rendezvénysorozatnak, a nagy tiszteletben álló József Attiladíjas író, dramaturg, forgatókönyvíró volt a 42. Tavaszi Művészeti Fesztivál rangos előadója.
A színházteremben megtartott előadás címe: Férfiélet Női sors.
Az előadás egyszerre szólt a társkeresőkhöz, párkapcsolatban élő férfiakhoz és nőkhöz,
egyszóval mindazokhoz, akik boldog és teljes életre vágynak és ennek érdekében szüntelen
keresik-kutatják önmagukat és boldogulásukat. Müller Péter szakmailag és magánemberként
is sokak példaképe, egy igazi ikon.
Nagyon nagy sikerrel megtartott előadást az idelátogatók nagy örömmel hallgatták
(Táblázatba foglalva 10 old.).
Februárban „A Házasság Hete” alkalmából Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin
zongoraművészek voltak a vendégeink. A rendezvény sikeres volt, számos kerületi lakost
tisztelhettünk a vendégek között.
Megvalósulás: 2 alkalom
Látogatószám: 175+házasság hete
Opera és irodalom
2016-ban is folytatódott Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító ismeretterjesztő
sorozata, melynek előadásait népszerű művészek produkciói illusztrálták.
Februárban a „Sorrentói emlék” című műsorban olasz dalok és versek hangoztak el.
Közreműködtek: Csák József, operaénekes; Kassai Franciska, előadóművész; Békés Attila,
mandolinművész és Hegedűs Valér, zongoraművész.
Áprilisban a „Zengő Parnasszus” című műsorban a zenés színpadon versek, az irodalmi
pódiumon dalok hangoztak el. Közreműködtek: Sárkány Kázmér, operaénekes; Kassai
Franciska, előadóművész; Hegedűs Valér, zongoraművész.
Májusban a „Tavaszünnep versekkel, dalokkal” című előadáson Kassai Franciska
előadóművész és Tarnai Kiss László dalénekes közreműködött.
Októberben a „Költők és komponisták” című előadás az opera négy évszázadából adott
ízelítőt. Közreműködtek: Ardó Mária, operaénekesnő; Kassai Franciska, előadóművész és
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Hegedűs Valér, zongoraművész.
Novemberben Schodelné Klein Rozália XIX. századi operadíva életét és munkásságát
ismerhettük meg, Pánti Anna operaénekesnő tolmácsolásában. Az est prózai közreműködője
Kassai Franciska volt.
Ismeretterjesztő előadássorozatunk 60 fős átlaglátogatottsága a komolyzenei rétegprogramok
tükrében eredményes létszám, ebben természetesen jelentős szerepe van annak, hogy
sorozatunk díjmentesen volt látogatható.
Megvalósulás: 5 alkalom
Látogatószám összesen az öt alkalmon: 300 fő
Múzeumlátogatások
2016-ban a következő tárlatlátogatásokat szerveztük:
-

január: Kassák Múzeum - „A színek harmóniája” című kiállítás

-

február: Rendőrség-történeti Múzeum és Magyar Elektrotechnikai Múzeum

-

március: Tűzoltó Múzeum és Aranysas Patikamúzeum

-

április: József Attila Emlékhely – „József Attila élete és munkássága” c. interaktív
tárlat

-

szeptember: Vasúttörténeti Park

-

október: Bajor Gizi Színészmúzeum - „Simándy 100” kiállítás (Simándi Katalin, a
művész legkisebbik lánya vezetésével, Simándi Józsefné részvételével)

-

november: Magyar Természettudományi Múzeum – a „Testes témák, az érzékszervek
és az érzékelés” című interaktív kiállítás.

A sorozatot kulturális örökségünk bemutatásával és interaktív, különleges témájú kiállítások
felkutatásával folytatjuk.
9 alkalom
Létszám: 300 fő
Helytörténeti séták
2016 őszén új sorozatot indítottunk, budapesti helytörténeti sétákat is szerveztünk.
Első alkalommal a Pesti Broadway-tól az Operaházig sétáltunk, majd tárlatvezetőnk
közreműködésével ismerkedtünk a Magyar Állami Operaház történetével és épületével.
Novemberben és decemberben - látogatóink kérésére három alkalommal - indítottunk
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csoportokat a Várkert Bazárba. A Déli Palotától, a neoreneszánsz kerten át, a Testőrpalotáig
kalandoztunk, idegenvezetőkkel.
Megvalósulás: 3 alkalom (5 csoport)
Látogatószám: 150 fő
Múzeumlátogatásaink, helytörténeti sétáink és kirándulásaink törzslátogatói 60 év felettiek.
Eredményes együttműködéseinknek köszönhetően köztük vannak a kerületi civil szervezetek
tagjai is (nyugdíjas klubok, mozgássérültek, kertbarátok), akik csoportosan jelentkeznek
ismeretterjesztő programjainkra. A résztvevők között egyre több új érdeklődőt fedezünk fel.
Láthatóan emelkedik az aktív korosztály tagjainak száma is. Mindezeknek köszönhető, hogy
egyre többször kell 2-3 csoportot indítanunk a tárlat- és intézménylátogatásokra.
III. 9. Civil szervezetek, klubok, körök
Célunk a Budafok-Tétényben működő civil szervezetek munkájának segítése, szakmai
támogatása és összejöveteleikhez helyszín biztosítása.
Célközönség: kerületi civil szervezetek
Megvalósulás: a kiváló kapcsolatnak köszönhetően az intézményben a civil szervezetek
munkája folyamatos, szakmai színvonaluk kiváló.
Zenebarátok Köre
Ének-zenei korrepetálásainkat januártól májusig és szeptembertől decemberig a hónap első
keddjén tartottuk, 16-19 óráig. A tanultakat az énekesek a hónap végén, a Víg-a-dalmon
mutatták be.
A Víg-a-dalom látogatottságának visszaesése a Zenebarát Kör jövőjét is meghatározta. A kör
önálló folyamatos foglalkozási formaként nem tud életben maradni, mivel taglétszáma
alacsony. A tagdíjbevételek messze nem fedezik a korrepetítori költséget, a forma támogatása
pedig nem indokolt, mivel e képzés nem tehetséggondozó vagy értékmegőrző, inkább
rekreációs szórakoztató célokat szolgál. A Zenebarátok Körét 2017. februárjában
megszűntetjük.
Megvalósulás: 25 alkalom
Látogatószám: 46 fő
Budafolt Foltvarró Kör
Az egykori patchwork tanfolyami résztvevőkből szerveződött aktív társaság csütörtökönként
10-13 óráig találkozik egymással. Különböző használati és dísztárgyakat készítenek
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egyénileg, gyakran az egyedi munkák egy-egy közös produktum részeivé válnak (pl.
faliszőnyegek).
2016 szeptember 4-én rendezték meg IX. Országos Foltvarró Találkozójukat és több
alkalommal kiállításon is bemutatkoztak. A jól működő foltvarró körnek 2017-ben is otthont
adunk.
Megvalósulás: 39 alkalom
Átlaglátogatottság: 16 fő
Kertbarát kör
A kertészkedés iránt érdeklődő aktív társaságnak évek óta intézményünk ad otthont. Havonta
több alkalommal neves szakemberek, egyetemi tanárok közreműködésével szerveznek
ismeretterjesztő előadásokat. Legfontosabb eseményük szeptemberi terménybemutatójuk,
melyet minden alkalommal, nagy sikerrel rendeznek meg.
Megvalósulás: 22 alkalom
Átlaglátogatottság: 47 fő
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete XXII. kerületi Szervezete
A kerületünkben élő mozgássérültek, mozgásukban korlátozottak minden hónap első keddjén
14-16 óráig találkoznak egymással. Összejöveteleiken kirándulásokat, egészséges életmóddal
kapcsolatos előadásokat szerveznek.
Megvalósulás: 10 alkalom
Átlaglátogatottság: 35 fő
Városvédők
Helytörténeti értékeink felkutatásával, bemutatásával és meglévő értékeink ápolásával
foglalkozó civil szervezet minden hónap harmadik hétfőjén 17 órától tartja összejöveteleit
intézményünkben.
Megvalósulás: 10 alkalom
Átlaglátogatottság: 20 fő
Klauzál Társaság
A társaság első független kormányunk minisztere, a budatétényi birtokos, gazdálkodó,
közösség- és kultúrateremtő hazafi, Klauzál Gábor emlékét és szellemiségét ápolja. Az
önállóan működő civil szervezet tagjai minden hónap utolsó csütörtökjén 18-20 óráig
találkoznak művelődési központunkban.
Megvalósulás: 11 alkalom
Átlaglátogatottság: 25 fő
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Budafoki Fotóklub
A Budafoki Fotóklub aktív, meghatározó képviselője a kerületi művészeti csoportoknak:
évente több helyszínen állít ki a csapat. A Budafok-Tétény Önkormányzata és a Klauzál Ház
támogatásával, rendszeres klubfoglalkozásokat, hétfő esténként tartják. A foglalkozásokon
10-15 fő találkozik. A klub elsősorban a terület fotósainak kíván alkotó otthont teremteni,
sikereivel pedig Budafok-Tétény rangját emelni. Az őszi-téli időszakban már vasárnaponként
is összegyűlnek az amatőr és profi művészek. A klubot dr. Vankó András vezeti.
Átlaglátogatottság 10-15 fő/hét
III. 10. Rendszeres foglalkozások, tanfolyamok
Cél: A Budafok-Tétényben élő lakosság részére olyan szabadidős tevékenységek biztosítása,
ami a rekreációt, a sportot, vagy az iskolarendszeren kívüli tanulást segíti.
Célközönség: a kerületben lakók
Megvalósulás: Egész évben folyamatos tanfolyami kínálattal, képzésekkel várjuk a kerület
lakosságát.
A tanfolyamokat szeptembertől monitoroztuk. Figyeltük a létszámot, gazdaságossági számítás
alapján meghatároztuk, hogy a tanfolyamnak milyen várható bevételt kell hoznia, illetve
milyen létszám mellett lesz gazdaságos a működtetése. A partnerekkel csak féléves szerződést
kötöttünk.
Klauzál Ház művészeti csoportjai
Harsányi Gábor Kommunikációs készségfejlesztő Stúdió
A Harsányi Gábor Stúdió intézményünk drámacsoportja, 8 és 20 év közötti korosztály
számára kínált 2016-ban is kommunikációs képzést. A tanfolyamon kurzusonként 40 fő vett
részt, a tavaszi és őszi félévben. A diákok gálával zárták az év végét a Klauzál Ház színpadán.
A tanfolyam a nyári szünet után, 2016. szeptemberében nem indult újra.
Látogatottság: 40 fő/ kurzus

Mozgásművészeti tanfolyamok
Hip-hop moderntánc-tanfolyam
6-16 év közötti, táncolni szerető gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújt fejlődési,
táncolási lehetőséget a modern hip-hop tánc területén. A tanfolyamra járók minden évben
részt vesznek, kisebb-nagyobb táncversenyeken, melyeken kiemelkedő eredményeket értek el.
A Cool Dance School nevezetű tánciskola oktatói szervezik a Klauzál Házban a Klauzál Kupa
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amatőr táncversenyt, amelyre ország több pontjáról érkeznek fellépő versenyzők. Oktató:
Fleck Annamária
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 3019 fő
Modern-kortárs Táncszínházi tanfolyam
A tanfolyamon különböző modern tánctechnikákat tanítanak. A csoportok számos versenyen
vettek részt 2016-ban is. A foglalkozások látogatottsága a 2016-os évre nőtt és stabil
létszámmal működött egész évben. Oktató: Nagy Zomilla
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 3202 fő
Gyermektorna
Ez a mozgásforma a 3-6 és a 6-10 éves korosztálynak szólt. Az óvodás és kisiskolás
korosztály részére nyújt magas színvonalú balett előkészítő és modern tánctechnikai képzést.
Oktató: Nagy Zomilla
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 319 fő
Forma – mozgás Stúdió
Az órák kezdő, középhaladó és haladó csoportokban folytak, amelyek tartalmaztak negyven
perces tréninget (balett alapok, nyújtás) és koreográfiák betanulását.
Oktató: Fejes Erika
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 2154 fő
Zenés-Ovistorna
E torna óvodások számára játékos foglalkozások keretében nyújtott mozgásfejlesztési
lehetőséget.
Oktató: Fejes Erika
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 343 fő

Akrobatikus rock and roll
2016-ban heti 2 alkalommal, 3 csoportbontásban tartott foglalkozásokat a Rock and Magic
akrobatikus rock and roll Egyesület.
Oktató: Tóth Bence
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 1667 fő
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Ritmikus Gimnasztika
A három és fél éve működő tanfolyam 2016-ban heti két alkalommal nyújtott lányok számára
tornázási lehetőséget. A torna középpontjában a talajgyakorlatok álltak.
Oktató: Deregán Szandra
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 1285 fő
Salsa tánctanfolyam
Valkó Lilla és Lóki Dániel vezetésével zajlottak a salsa órák a 2016-os évben. Az érdeklődők
kubai táncokkal: páros salsa-val ismerkedhettek meg.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 272 fő
Argentin tangó
Czene-Bánhidi Petra és Josip Bartulovic táncművészek vezetésével indult el 2015 elején a
tánctanfolyam. A tanfolyamot heti egy alkalommal lehet igénybe venni. Alkalmanként 10-12
fő vett részt.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 148 fő
Felnőtt jazz tánc
Oktatását 2015-ben kezdte meg Czene-Bánhidi Petra, aki hétfőnként 19.30-20.30 között
oktatja a 25 év feletti hölgyeket. A tanfolyamon 10-15 fő vesz részt alkalmanként.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 141 fő
Kettlebell
2016-ban a Kettlebell tanfolyam, heti két alkalommal, egy nap háromszori csoportbontásban,
egészen a késő esti órákba nyúlóan működött. 2016-ban stabil látogatottság-számmal vettek
részt a foglalkozásokon. Novembertől azonban oktatói döntésre a tanfolyam megszűnt.
Oktató: Kovács Zsigmond
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 463 fő
Zumba
Latin ritmusokra épülő tánc, amely fitness program is egyben. A zumba oktatás 2015
januárjában újra indult, majd szünetelt az oktató külföldre költözése miatt. 2015 októberétől
új oktatóhoz, Sipos Honória, zumba trénerhez lehetett csatlakozni. 2016 szeptemberétől a
tanfolyam érdeklődés hiánya miatt abbamaradt.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 75 fő
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Alakformáló torna
Az alakformáló torna heti két alkalommal vehető igénybe. 2016-ban – a gerinctornához
hasonlóan – az egyik leglátogatottabb tanfolyama volt az intézménynek. Alkalmanként 15-20
fő vesz részt a foglalkozáson.
Oktató: Váczi Szilvia
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 848 fő
Gerinctorna
A 2016-os évben is a látogatottsági létszám tekintetében az egyik legkiemelkedőbb
tanfolyamunk, egy-egy foglalkozáson 18-25 fő vett részt.
Oktató: Henn Renáta
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 1144 fő

Pilates torna
Ezen a tanfolyamon is kellemes környezetben tornázhattak a vendégek, felfedezhették a
mozgás örömét. A tanfolyam pár alkalommal működött csak, szeptemberben elindult,
azonban októbertől nem kívánt az oktató tanfolyamot indítani.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 23 fő
Társastánc
A Társastánc tanfolyam január 21-én indult, vasárnaponként 10.00 és 11.00 óra között. A
foglalkozások alkalmával a latin táncok, a keringők és a slow-fox alapjait sajátíthatták el a
felnőtt érdeklődők. A foglalkozásokon alkalmanként átlagosan 16 fő vett részt, de
szeptemberben érdeklődés hiányában nem indult el újra a tanfolyam.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 16 fő
JÓGAFAJTÁK A KLAUZÁL HÁZBAN
A jóga segítségével a pszichoszomatikus problémák, mint például a stressz, magas
vérnyomás, cukorbetegség, asztma vagy túlsúly könnyen szabályozhatóvá válnak.
Etka jóga
A tanfolyam 2017-től kezdődően megszűnik, mivel működése gazdaságtalan és az oktató a
díjemeléssel nem értett egyet.
Oktató: Still Tamásné Anni
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 424 fő
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5 tibeti jóga
A tanfolyam 2017-től kezdődően megszűnik a fentiek miatt.
Oktató: Still Tamásné Anni
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 234 fő
Hatha jóga
A jóga ezen típusát hétfő esténként vehetik igénybe, így a dolgozó egyének munkájuk után is
szívesen elérik ezt a jógaformát.
Oktató: Katona Ágnes
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 185 fő
GYEREKFOGLALKOZÁSOK
Baba-mama torna
A foglalkozás 2016-ban már hatodik éve működik az intézményben, ahova az anyukák nagy
szeretettel hozzák babájukat, hogy mind a ketten kicsit átmozgassák magukat, tornázzanak.
Az órákon átlagban 8-13 fő vesz részt alkalmanként.
Oktató: Henn Renáta
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 540 fő
Budafok-Tétényi Hordozós Klub
A kerületi édesanyák és babáik heti rendszerességgel a hordozó kendő használatát és előnyeit
ismerhetik meg, valamint a foglalkozásaikon egy olyan közösség formálódott, ahol
tapasztalataikat kicserélhették, megoszthatták egymással.
Oktató: Törökné Erdősi Noémi
Egy foglalkozás alkalmával 10-13 anyuka és babája vesz részt.

Csiri-biri babatorna
Az országos népszerűségnek örvendő Csiri-biri mozgásfejlesztő torna egy olyan 45 perces,
dalolós, mondókázós irányított foglalkozás, ahol a gyermek a hétköznapitól eltérő
mozgásformákkal ismerkedhet meg. A foglalkozás minden héten csütörtökön 9.30 és 10.30
között van.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 1003 fő
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Iciri-piciri táncház
Játékos néptánc tanítás néptánc-pedagógus vezetésével, ahol a gyerekek szüleikkel,
kísérőikkel közösen kísérletezhetnek a tánclépések elsajátításában, miközben átitatódnak a
népzene, néptánc hangulatával. A foglalkozások minden héten szerdán 10.00 és 10.30 között
zajlottak.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 685 fő
Hangszervarázs
A Hangszervarázs Zenetanoda - Rosales zeneóvoda oktatási tevékenységének alapja a
hangszertanulás irányelvein alapuló több mint 30 éves, egyedi pedagógiai módszerrel történő
zenei fejlesztés; a kottaolvasás alapjaira való rávezetés; játékos szolfézs és hangszeroktatás
életkor szerint; kis létszámú csoportokban zenei készségek, adottságok fejlesztése (6-12 fő).
A foglalkozások keddenként, 13.00-19.00 óra között várták az érdeklődőket.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 342 fő
Tátika hangszeres, bábos foglalkozások
A játékos foglalkozás 0-4 éves korig, sok hangszerrel, bábokkal, zeneterápiás elemekkel várta
a legkisebbeket és szüleiket. A foglalkozást keddenként 9.05 és 10.00 óra között tartotta a
foglalkozás vezetője.
Oktató: Varga Ágnes
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 473 fő
Maszatvilág
A Maszatvilág egy kreatív baba-mama foglalkozás, amelynek minden héten, az évszaknak és
korosztálynak megfelelően vezeti be a babákat és az anyukákat a legújabb kézműves
technikák, ötletek és tapasztalások világába egy kis közös mondókázással, verseléssel,
énekléssel egybekötve. A foglalkozás november 7-én indult, heti egyszer, hétfőnként 10 és 11
óra között.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 28 fő
Önvédelmi és küzdő sportok:
Krav Maga
Kezdetben az oktatás 4-5 fővel indult, amelynek létszáma hamar 15-20 főre emelkedett.
2016 októberétől új csoportot is indítottunk a hölgyeknek, továbbá a nagyszámú érdeklődés
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miatt egy alapozó tanfolyamot a gyermekek számára. A tanfolyamot egész évben igénybe
lehetett venni. 2016 szeptemberétől azonban nem indult újra a tanfolyam.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 440 fő
Aikidó
Az önvédelmi tanfolyam a Promontor Aikido Egyesület keretén belül működik. A
foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek nyújt fejlődési lehetőséget az önvédelem
területén. A tanfolyamot Ilyés Ernő tarja heti kétszer, kedden és csütörtökön.
Oktató: Ilyés Ernő
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 1873 fő
Shaolin Kung – fu
A Tűzmadár Harcművészeti- és Szabadidősport Egyesület edzései 2016-ban is hetente három
alkalommal – kedden, szerdán és pénteken – jelentkeztek. A tanfolyam vezetője Kovács
Géza, Siheng világbajnok, Bíró Dániel pedig segédoktatóként van jelen a tanfolyam életében.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 926 fő
Tai – chi
A tradicionális kínai egészségmegőrző torna, amelyet szintén a Tűzmadár Harcművészeti- és
Szabadidősport Egyesület oktatói tartanak. A foglalkozást heti két alkalommal, szerdán és
pénteken tartották, az oktatók Kovács Géza és Sebők Petra.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 273 fő

Karate
A Stabilitas kai-karate a 6-14 éves gyerekeknek nyújt fejlődési lehetőséget. 2016-ban már két
állandó oktatóval büszkélkedhetett a tanfolyam, Hrubos Enikő és Buzogány György
személyében. Az oktatáson 8-10 fő vesz részt átlagosan alkalmanként.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 309 fő
Képzések
Villám rajztanfolyam
A 2016-os évben nem tudtunk tanfolyamot indítani, mert a megfelelő létszám nem jött össze.
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KÉPZÉSEK A KLAUZÁL HÁZBAN
Csak így tovább, Nagyi!
Ez a tanfolyam a nyugdíjasok részére kínált haladó szintű képzést. A nyugdíjasok számára a
piaci árnál jóval alacsonyabban nyújtjuk a képzést. 2016-ban, a számítógépes tanfolyamunk
szünetelt. A tanfolyamot 2017. januárjától tervezzük újra meghirdetni az érdeklődők számára.
Boldogságprogram – Jobb Veled a Világ Klubbal
A programnak a kerületi önkormányzat támogatásával díjmentesen biztosítunk helyszínt. A
havonta jelentkező program változó látogatottságú, 2016-ban 9-20 főt vonzott.
Gitár zenekari oktatás
Több éve sikeres a Klauzál Házban a zenekari oktatás, amelyen akusztikus vagy elektromos
gitáron játszó gyerekeknek és felnőtteknek biztosít lehetőséget a közös zenélés örömének és
rejtelmeinek megismeréséhez. 2016-ban stabil létszámban zajlottak a zenekari próbák.
Oktató: Magyar László
A Klauzál Gitár Band az év során számos alkalommal lépett fel rendezvényünkön,
kiemelkedő esemény ezek közül a két teltházas István, a király című darab előadása a Klauzál
Gitár Band és a Nádasdy kórus tolmácsolásában a 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti
fesztivál keretében. Az István, a király című rockopera zenéi a Klauzál Gitár Band és a
Nádasdy kórus feldolgozásában. Helyszín: Klauzál Ház, Bujtor István Színházterem (1222
Budapest, Nagytétényi út 31-33.)
A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon olyan új kezdeményezéssel
találkozhattak vendégeink, ahol az ifjúság hangszerei csendültek fel, elektronikus és
akusztikus gitáron, énekkel az István, a király című rockoperából. A Klauzál Ház gitárosai és
a Nádasdy Művészeti Iskola kórusának produkciója színházi környezetével és akusztikájával
meghitté tette a koncertet, továbbá a Passé Tánccsoport - Bánhidi Petra és Novák Nanda
művészi közreműködése varázsolta el a közönséget. Két előadással készültünk a közönség
számára a nagy érdeklődésre való tekintettel. Az előadás szenzációs meglepetése volt Varga
Miklós és gyermekeinek előadása, a közönség nem várt örömben részesülhetett ezáltal.
A kerületben és a Klauzál Ház életében első alkalommal került sor egy rendezvény élő, online
közvetítésére, a 19.00 órai előadás interneten keresztül is követhették az érdeklődők
(Táblázatba foglalva 10. old)
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2017-ben számos előadást, fellépést tervezünk a zenekarral.
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 131 fő

Robotika
A robotika tanfolyam fejleszti a problémamegoldó és a csapatban való együttműködés
képességét, segít felismerni az ok-okozati összefüggéseket, a komplex feladatok
részproblémákra bontásának módját. A foglalkozások szombatonként 9.30 és 10.30 között. A
tanfolyamon átlagosan 12-16 fő vesz részt alkalmanként.
Oktató: Nagy Gellért
Létszám adatok, összes résztvevő száma a 2016-os évben: 12-16 fő

Tervezett tanfolyamok:
2017-re tervezett tanfolyamok (2016-ban elindultak a megbeszélések):
-

Autogén tréning
Virtuális valóság
Tanulásmódszertani tréning
Ringató

III. 11. Képzőművészeti kiállítások a Klauzál Házban
Szakmai terv szerint megvalósuló programsorozat, melynek tematikája az volt 2016-ban,
hogy Budafok-Tétény képző és iparművészei mellett a környező települések és távolabbi
kerületek művészei is bemutathassák munkásságukat. A kiállításmegnyitók alkalmával
irodalmi és zenei előadások szervezésével járultunk hozzá a komplex művészeti élményhez A
Vén Emil Galéria, az aula és a Mészáros Csaba Terem 2016. évi kiállításai:
Kiss Mihály kiállítása - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

51 fő

Püspök Miklós kiállítása - kamaraterem

A megnyitón résztvevők száma:

33 fő

Takács László kiállítása – Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

46 fő

Huszár Orsolya kiállítása - kamaraterem

A megnyitón résztvevők száma:

12 fő

Pató Róza és társai kiállítása - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

36 fő

Vice Versa kiállítás - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

60 fő

Körösztös Péter és Kutas Endre – Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

94 fő

Hérics kiállítás - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

40 fő

Budafoki kép-napok - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

36 fő

Soproni-Kiss Sándor - kamaraterem

A megnyitón résztvevők száma:

24 fő
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Lisányi Endre - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

48 fő

Cakó Ferenc - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

31 fő

L. Kulcsár Erzsébet-Szalai Klára - kamara

A megnyitón résztvevők száma:

15 fő

Herendi Péter - Galéria

A megnyitón résztvevők száma:

42 fő

A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál kiállításai
Körösztös Péter és Kutas Endre kiállításának megnyitója. Helyszín: Klauzál Ház, Vén Emil
Galéria (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)
A történelmi Magyarország meseszép tájait, építészeti műremekeit fotózó Kutas Endre
fényképeiből és a Baross Gábor-telepi fafaragó, Körösztös Péter híres magyar történelmi
személyiségek szobraiból nyílt kiállítás a Vén Emil Galériában május 12-én, csütörtökön. A
kiállítást Szepesfalvy Anna alpolgármester nyitotta meg, majd az alkotókat Dr. Vankó
András, a Budafoki Fotóklub elnöke és Pató Róza, kerületi szobrászművész méltatta. Az
Aradi Tizenhárom, Szent István, Mátyás király, Széchenyi István, Árpád és Attila fejedelem
gyűrűjében Györffy Gergely hegedűművész, valamint a Baross Gábor Általános Iskola
tanulói, Meckhasene Fatima, Sisák Beáta és Baidcs Máté előadásában hallhattunk káprázatos
zenés-verses előadást. Ambrus Károly tárogatós csapatának palóc egyvelegével és jókedvű
beszélgetéssel, állófogadással zárult a megnyitó (Táblázatba foglalva 9. old).
VICE VERSA II. kiállítás: Budafok-Tétény - Dunaharaszti (Dunaharaszti bemutatkozik)
Helyszín: Klauzál Ház (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)
és
2016. május 6., péntek 18.00VICE VERSA II kiállítás: Budafok-Tétény - Dunaharaszti
(Budafok-Tétény bemutatkozik) Helyszín: Dunaharaszti - Laffert Kúria (2330 Dunaharaszti,
Fő út 172.)
A tavalyihoz hasonlóan idén is megrendeztük a VICE VERSA című cserekiállításunkat,
amelynek Budafok-Tétény és Dunaharaszti város adott otthont. A dunaharaszti művészek a
Klauzál Házban képviselték a Kis-Duna menti települést, a dél-budai kerületből pedig az
ARTÉR Művészeti Egyesület művészei állítottak ki az impozáns dunaharaszti helyszínen, a
Laffert Kúriában.
A Klauzál Ház Mészáros Csaba Kamaratermének aulájában a kortárs művészetet Lehel
Endre, grafikusművész, Nyári A. Ildikó iparművész és Schwarz Volker festőművész
képviselte. A kiállítókat Hajdú Zsolt, Dunaharaszti város Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottságának elnöke méltatta. A KataPult Kamarakórus három dallal színesítette a
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rendezvényt. Az ARTÉR Művészeti Egyesület először mutatkozott be a Laffert Kúriában.
Több fotóval, kerámiával, festménnyel is elkápráztatták az érdeklődőket a budafok-tétényi
művészcsoport. Az alkotókat és a csoportot Papp Liza Ildikó, a XXII. kerület polgármesteri
Kabinet civil és kulturális ügyintézője nyitotta meg. A kiállítás megnyitót Várhelyi Diána
zongorajátéka tette teljessé (Táblázatba foglalva 9. old.)
Vertel Andrea keramikus és Vágó Zsófi textilműves kiállítása a 42. Tavaszi Művészeti
Fesztivál keretében. Helyszín: Radóczy Galéria (1223 Budapest, Dézsmaház utca 27.)
A Radóczy Galéria legújabb kiállításmegnyitóján Vertel Andrea és Vágó Zsófia munkáit
tekinthette meg a nagyérdemű. A "Beköltöztek a madarak..." c. kiállításon Vertel Andrea
groteszk, mesébe illő madárkompozíciói, -szobrai mellett Vágó Zsófia nemezelt alkotásai is
lenyűgözték az érdeklődőket. A címet igazolta KicsiRigók Együttese is, akik csiripelve,
madárhangokat imitálva sétáltak fel a kis porondra, hogy ezt követően énekükkel ámulatba
ejtsék a közönséget. A zsúfolásig megtelt galéria közönsége Lőrincz Győző keramikusművész
megnyitója után megcsodálhatta a műveket és beszélhetett az alkotókkal is (Táblázatba
foglalva 9. old.).
Szintén a 42. Tavaszi Művészeti Fesztivál programelemeként Baker Ágnes kiállításának
megnyitójával jelentkeztünk. Helyszín: Rózsakerti Baptista Közösségi Ház (1223 Budapest,
Dézsmaház u. 33.)
A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál egyik visszatérő helyszínén, a Rózsakert
Baptista Közösségi Házban nyílt meg Baker Ági festőművész kiállítása " Az élet szép..."
címmel. A festőművészt és munkásságát Petz Nándor, a Klauzál Ház művészeti referense
méltatta,

majd

Czabán

Angelika

énekművész

és

Benedek

Zalán

színművész-

rendező előadását csodálhatta meg a közönség. Zongorán játszott: Rácz Zoltánné (Táblázatba
foglalva 9. old).
Az ARTÉR Művészeti Egyesület kiállításának megnyitója a 42. Tavaszi Művészeti
Fesztiválon. Helyszín: Záborszky Kúria (1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26.)
Különleges helyszín adott otthont az ARTÉR Művészeti Egyesület legújabb tárlatának. A
Záborszky Kúria padlásán installált "Talált tér" c. tárlatot Muladi Brigitta, művészettörténész
mutatta be a közönségnek. A sejtelmes megvilágításban fölvonultatott alkotások között több
különleges alkotást is fölfedezhet a szemlélődő (Táblázatba foglalva 10. old).
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Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ 2016. évben tervezett
programtervének megvalósulása:
V. 1. Zenei események
Padam – Kárász Eszter sanzonestje Edith Piaf emlékére, 2016. február 6.
A verses-zenés sanzonesten Edith Piaf-sanzonok és önéletrajzi vallomások elevenítették fel
Piaf szenvedélyekkel, nagy mélységekkel és magasságokkal teli életét. A komolyzenei
koncertek mellett a sanzonest, mint műfaj is nagy érdeklődésre tartott számot.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 98 fő
Átlátszó víz legyél - Cseh Tamás est – 2016. március 19.
Cseh Tamás születésének 70. évfordulóján az Ascher Színház két művésze, Joós Tamás és
Hegyi Norbert azokból a dalokból formált emlékműsort, melyek egyre mélyebben rögzülnek
az egymást követő nemzedékek emlékezetébe.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 21 fő
Kalapács József koncert – gitár Závoti Zoltán 2016 áprilisában.
A magyar rockzenei élet ma is egyik legnépszerűbb előadójának koncertjén eddigi
életpályájának legismertebb dalai, örökzöld rockoperák részletei és híres versfeldolgozások
hangzottak el akusztikus formában.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 93 fő
A 25 éves Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes „Magyaroké” című előadása
Májusban valósult meg a Tavaszi Fesztivál programelemeként.
A Népi Együttes egyedi, a közönséget is megérintő műsorában ötvözte a magyar népi zene és
tánc elemeit. A magyar népi kultúra alakította a Kárpát-medence népeinek kultúráját is, és ez
a kölcsönösség, egymásra hatás és együtt létezés ebben a produkcióban is bemutatásra került
(Táblázatba foglalva 9. old.).
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 105 fő
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Cziffra György emlékest
Az előző években zártkörű rendezvényt a 2016-os évben, november hónapban megnyitottuk a
kerületi lakosok számára. Idén Mocsári Károly és Varga Gergő Zoltán zongoraművészek
emlékezetes koncertjét hallhatták a résztvevők.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 90 fő
Hegedűs Endre, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész Chopin estje
2016. május 20-án volt a zongoraművész előadása, amelyet a 2017-es évben is tervezünk.
Hegedűs Endre közkedvelt művész a kerületben. A helyi lakosok szívesen látogatják a
művész koncertjeit.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 75 fő
Depeche Mode élménykoncert
A Depeche Mode zenekar zenéit feldolgozó, helyi együttes adott koncertet, majd ezt követően
DJ szolgáltatta a zenét és lehetett táncolni, szórakozni.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 82 fő
SURSUM CORDA
A 2016 szeptemberében megvalósuló programsorozat egyik állomása volt a Cziffra Központ.
A Sursum Corda rendezvénysorozat külső szervezésű program, azonban a művelődési
központ programelemei közé van beépítve.
Minden évben a Hegedűs házaspár megrendezi a Sursum Corda rendezvénysorozatot,
amelyen a 2016-os évben az Emeljük föl szívünket! - Nyáresti hangversenyek BudafokTétényben – koncertsorozat (augusztus 19 – szeptember 23.) jelentkezett.
A Sursum Corda rendezvényen belül Hegedűs Endre hangversenye is szerepelt, amelyen
közreműködött: Kecskeméti Rita – ének és Hegedűs Katalin – zongora
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 140 fő
V. 2. Jeles napok, hagyományos rendezvénysorozatok
Nemzetiségi Napot szerveztünk a XXII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal és a
XXII. kerületi Horvát Önkormányzattal közösen - ezzel lehetőséget adva a kerületünkben élő
nemzetiségek bemutatkozására – június 17-én.
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A zenés, táncos program görög és horvát gasztronómiai bemutatóval egészült ki.

A

programban szerepelt a Görög Magyar Nők Egyesülete Kariatidák-kórus, az Olympus
együttes, az Érdi „Igraj Kolo” Délszláv Tánccsoport és horvát táncház.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 95 fő
Évadnyitó Cziffra nap – augusztus 27.
A Cziffra Központ harmadik éve hagyományosan megrendezi évadnyitó családi napját. A nap
folyamán minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódási lehetőséget igyekeztünk
kínálni.
A Garboncás Játszórét népi játszóterével érkezett, a Pesti Operett Társulat tagjai színvonalas,
teltházas előadást tartottak klasszikus operett slágerekkel, volt kézműves foglalkozás és
arcfestés a kicsiknek, Kiss Barna és a Villon Trió pedig esti koncertet adott.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 150 fő
Szüreti Mulatság
2016-ban is csatlakoztunk a Nagytényi Szüreti Mulatság programsorozatához. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, így kiköltöztünk az Országzászlóhoz, programunkon a Magyar
Népmese Színház Vitéz Palkó című előadását nézhették meg az érdeklődők.
Időpont: 2016. szeptember 24.
Helyszín: Országzászló (külső helyszín)
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 60 fő
Irodalmi Estek
A 2015-ben elindult Cziffra Irodalmi Szalon programjában három irodalmi est valósult meg.
A Költészet Napján Vörös István tartott irodalmi estet „A különösön át” címmel 2016. április
11-én. „Százötven zsoltár” című alkotásának, valamint az Apám kakasa, Lackfi Jánossal
közösen írt gyerekvers-átiratkötetének bemutatója. A beszélgetőtárs Szalagyi Csilla volt, az
íróval interaktív beszélgetésre nyílt lehetőség a bemutató után, köteteit is megvásárolhatták az
érdeklődők.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 30 fő
Szabó T. Anna költői estje
2016. május 27-én „A kalitkától a Paradicsomkertig” címmel Szabó T. Anna költői estjét
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élvezhették a látogatók. A beszélgetés folyamán történetekben, mesékben, képekben és Bábel
Klára hárfajátékával megidézett zenei hangulatokban érkezünk el Szabó T. Anna költészeti
világába, ahol a költőt műhelytitkairól, lavinákat megindító versíró kedvéről, poétikai
jelenéről és terveiről kérdezte Szalagyi Csilla irodalomtörténész.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 40 fő
A Cziffra György Irodalmi Szalonban
2016. december 19-én este hétkor Kántor Péter költő volt a vendégünk. Az 1970-es évek óta
aktív költő, szerkesztő, műfordítónak legújabb kötete 2016-ban jelent meg „Egy kötéltáncos
feljegyzéseiből” címmel a Magvető kiadónál. Az inkább lírikusként ismert szerző ebben a
kötetében

műfajt

váltva

epikus

történeteket

osztott

meg

velünk.

Költészetéről, novelláiról, irodalom és képzőművészet versengő kapcsolatáról Szalagyi Csilla
irodalomtörténész beszélgetett a költővel. Az irodalmi esten közreműködött Juhász Balázs
marimbán.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 29 fő
IV. 3. Gyermek- és ifjúsági programok
Hegedűs Endre ismeretterjesztő koncertsorozata gyerekeknek
Hegedűs Endre zongoraművész ismeretterjesztő zenés előadásai, melyek népszerűsége évek
óta töretlen a kerületi általános iskolás diákok körében. A kéthavonta rendezett alkalmakon a
kerület 10 általános iskolája vett részt, változó gyereklétszámmal.
Megvalósulás: 6 alkalom/év
Látogatószám: 786 fő

Logi-ka-Land
Családi nap a logikai játékok és fejtörők jegyében. A Csodák Palotája bemutatta logikai
játékait, Robotik programunkban robotépítésre nyílt lehetőség egyszerűsített formában, volt
Rubik kocka bemutató. A napot filmvetítés zárta.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 33 fő
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Gyerekbalett vizsgaműsor
Kerületben működő művészeti csoportok támogatását is feladatunknak tartva 2016. június 06án helyet adtunk az óvodás- és kisiskolás balettcsoportok kerületi bemutatójának a
Színházteremben.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 100 fő
Mindjárt vége, fuss el véle
Júniusban iskolazáró családi programot tartottunk gyerekeknek játékkal, kézműves
foglalkozással, fejtörőkkel, gyermekszínházi előadással, játszóházzal, filmvetítéssel, esti
koncerttel.
Joós Tamás: Violin király és Hanga királykisasszony című előadása a gyermekeket, míg a
Mode Reaction Depeche Mode Élménykoncert a fiatalabb korosztályt szólította meg. A
„Hurrá nyaralunk!” Kultikus film vetítése zárta a családi napot.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 134 fő
Babaszínház – VSG Táncszínház
2016 őszén újdonsággal jelentkeztünk a babák és szüleik számára. Ez a színházi élmény
megalapozza és kineveli a színházba járó gyermekközönséget.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 32 fő
Mesekoktél
„Száz pár körtve és alma” - Népmese napja - október 4.
A Herman Ottó Általános Iskolával közös rendezvényen a Népmese napja alkalmából, az
iskolások októberben előadást adtak.
Iskolai csoportok bemutatkozása, zenés, verses előadások gyermekek részvételével.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 100 fő
Magyar Népmese Színház: Vitéz Palkó
Időpont: 2016. október 24.
Helyszín: színházterem
Látogatószám: 50 fő
Pódium színház: Ludas Matyi
Időpont: 2016. november 9.
Helyszín: színházterem
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Látogatószám: 130 fő
Egri Babszem Jankó Bábszínház: Télkopácsoló
Időpont: 2016. december 13.
Helyszín: színházterem
Babszembérlet

Látogatószám: 112 fő

Töpörtyű Gyermektáncház és Kézműves foglalkozás
A három éves múltra visszatekintő havi gyermekprogramként jelentkező táncház célja a
népművészet és népi kultúra megismertetése és megszerettetése volt. 2016 január-december
hónap között vehették igénybe a vendégek. Az érdeklődés csökkenése miatt szükséges a
kommunikáció és a rendezvény hirdetésének javítása.
Alkalmak: 9 alkalom/év
Látogatószám: 213 résztvevő
Drámapedagógiai előadások
KÁVA társulat: Pénz
Időpont: 2016. november 10. és 11.
Helyszín: színházterem
Ennél az előadásnál kötött létszámmal dolgozik az előadó. Zárt közösség (komplett osztály)
vesz részt az interaktív előadáson és foglalkozáson. Az így szervezett alkalomra egy kerületi
középiskola tanulóit szólítjuk meg. Jelen esetben a Tomori Pál Gimnázium tanulói vettek
részt a drámapedagógiai foglalkozáson.
Látogatószám: 40 fő
Kamaszvár
A kerület középiskoláinak és a helyi diákoknak teremtettünk lehetőséget az ismerkedésre.
Időpont: 2016. október 8.
Helyszín: átmeneti kiállítótér
Résztvevő iskolák:
Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium
Soós Gyula Borászati Szakképző Iskola
Tomori Pál Magyar- Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium
Az iskolák elmondása alapján nagyon hatékony módja volt az ismerkedésnek. Kötetlen
helyszín révén más oldalról is megismerhették a leendő diákok és szüleik az intézményeket.
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Az iskolák jelezték, hogy jövőre 2017-ben is szeretnék ezt a lehetőséget. Idén már bővített
formában (2-3 nap) tervezünk.
Látogatószám: 80 fő
Prevenciós nap
A prevenciós nap jól sikerült. Az iskolák nagy létszámmal vettek részt a programon.
Ismertebb és kevésbé ismert előadókkal találkozhattak a diákok és a pedagógusok.
A 2017-es évben szeretnék egészségügyi prevenciós előadókat is meghívni. Védőnő,
nőgyógyász, házi orvos…
Előadók:
Klobusitzky György bűnmegelőzési szakértő
Győrfi Pál OMSZ
Tímár Ágnes dietetikus
BRFK Bűnmegelőzési Osztály előadója
Helyszín: színházterem
Látogatószám: 480 fő
„Hang és lélek” Zeneterápiás Konferencia
Újdonságok

a

zeneterápiáról

–

nem

csak

zeneterapeutáknak

–

jelmondattal,

hagyományteremtő céllal került megrendezésre az első budapesti zeneterápiás konferencia. A
résztvevők köre országos szintű volt, előadók, szakemberek és érdeklődők az ország több
tájáról és külföldről is érkeztek.
A konferencia vendégművészei Érdi Tamás és Dezső Márton voltak.
Program:
Élőzenés receptív zeneterápia – Dobóczi Csaba workshopja
Laurence Reuter (Luxemburg): Affect-regulation in Music Therapy
Takács Marianna: Pszichiátriai beteg zenészek zeneterápiája
Ittzés Zsuzsa és Tiszi Luca – Zene – Mozgás gondolat: Kokas foglalkozás adaptált változata
az ipolytölgyesi Szent Erzsébet otthon súlyos, halmozott sérüléssel élő lakó számára
Fekete Zsófia – A zeneterápia dinamizálása a neurorehabilitációban
Szarka Eszter: „A szervezett erőszak áldozataiért” – végzett művészetterápiás munka
bemutatása
Kozmáné Tóth Viktória – Csend – Hang – Dallam: Zeneterápiás munka a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórház Gyermekrehabilitációs Osztályán
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Paár Julianna – Zenei anyanyelvünk a zeneterápia szolgálatában: Magyar népi
gyermekjátékok fejlődés-lélektani vonatkozásai
Radnai Zsuzsanna – Peter Hess módszere, mint partner a zeneterápiában
Zeneterapeuták találkozója
Az idegen nyelvű előadásokat tolmács fordította.
A konferencia résztvevői között üdvözölhettük Sönfeld Mátyást, a Magyar Zeneterápiás
Egyesület elnökét is.
Az előadások a résztvevők elmondása alapján is nagyon színvonalasak voltak, hiánypótló
rendezvénynek tartották a konferenciát. A rendezvényen azonban sajnos nagyon alacsony volt
a látogatói létszám. Megoldásnak a célközönség és a zeneterápiával foglalkozó szervezetek
szélesebb körű tájékoztatását tartjuk.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 40 fő
A Zeneterápia Európai Napja – Játsszunk zenét!
Egész napos családi, hagyományosnak számító programunkat második alkalommal rendeztük
meg. A rendezvény színes és a lakosság számára is érdekes szakmai és családi programjában
kongakör, hangjátékok, örömzenélés, hangszerkészítés, nyílt zeneterápiás foglalkozások,
exkliensek zenei előadásai, terapeuták improvizációi, esetbemutatók, beszélgetések
szerepeltek.
Program:
Tá-Ti-Ka zenés fejlesztő foglalkozás 3 éves korig
Vida Mihály: Zene tetőtől talpig – játékos gyermekfoglalkozás
Mind Egy Zeneterápiás Műhely – csoportos improvizációs játékok
Zengőke gyermek zeneterápiás foglalkozás
Zenebatyu – újrahasznosított hangszerbemutató Schönfeld Mátyással
Doboló Kör: Ritmus játék nagyobbaknak
Élőzenés receptív zeneterápia workshop
Dezső Marcell koncert
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 40
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DÖK, ifjúsági találkozó
A 2016-os év elején a DÖK új lendületet, elképzelést kapott. Ezt folytatva, a kapcsolatfelvétel
továbbra is aktív az iskolákkal. Terveket dolgoznak ki a tanáraik segítségével a diákok
közösen a működés tekintetében.
IV. 5. Civil szervezetek, körök a Cziffra Központban
A Cziffra Központ nyitásával a kerületben működő civil szervezetek lehetőséget és egyben új
helyszínt kaptak munkájukhoz. Együttműködésünk hatékony.
Bélyeggyűjtők köre – minden páros héten hétfőn (szünetel)
Galambász kör – minden hónap negyedik hétfője (szünetel)
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület – minden hónap első szerdája.
Az Egyesület munkája aktív, a rendszeres havi összejövetelek mellett közgyűléseket,
ismeretterjesztő előadásokat is tartanak.
Alkalom:

9/év

Résztvevő: 85 fő
Kiemelt klubfoglalkozás, ismeretterjesztő előadás:
CKT gyűlések (4 alkalom)

Látogatószám: 71 fő

Május 25. Közgyűlés

Látogatószám: 20 fő

Állásbörze
A kerületben tevékenykedő cégeknek és a helyi munkanélküli vagy változtatni kívánó
lakosoknak szerettünk volna segítséget nyújtani abban, hogy kötetlenebb formában egymásra
találhassanak. Az első kezdeményezés jól sikerült. A részt vevő cégek visszajelzése alapján
újra megrendezzünk. 2017-ben szeretnénk bővíteni a kört még több céget és érdeklődőt
tervezünk. Két alkalommal, a terv szerint március végén vagy április elején majd szeptember
végén, október elejére tervezzük a másodikat.
Résztvevő cégek:
Anda-Present Kft.
Lesaffre Magyarország Kft.
Duna –Vintex Kft.
Bakosfa Kft.
Ivanics Kft.
50

Weener Plastic Kft.
CLB Packing Kft.
Palace Catering és Éttermi Kft.
Résztvevő látogatók: kb. 40 fő
IV. 6. Kerületi Intézményekkel közös szervezésű rendezvények
Hugonnai Vilma Általános Iskola Jótékonysági Est – február 19.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 150 fő
Bartók Kórustalálkozó – március 22.
A Bartók Iskola közreműködésével a XXII. kerületi általános iskolák kórustalálkozója.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 170 fő
Nádasdy tanári koncert
2016 márciusától a Nádasdy tanárok a Cziffra Központban szeretnék megvalósítani a
rendezvényüket. A színházterem méltó helyszínül szolgál az est és a fellépők számára.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 140 fő
Rózsakerti Iskola ünnepi műsor
A Demjén István Református Általános Iskola Rózsakerti Esték programsorozatának utolsó,
megnövekedett érdeklődésű programját a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban
szervezte meg. Németh Anikó Chopin műveiből tartott zongorakoncertjét kerekasztal
beszélgetés követte. 2016. március 18.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 130 fő
„Ki-mit-tud?” gálaműsor - magyar
A Bartók Iskolával közös rendezvény - április 12.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 60 fő
51

Kulturális Est a Költészet Napja alkalmából - április 14.
A Herman Ottó Általános Iskola közreműködésével.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 460 fő
„Ki-mit-tud?” gálaműsor - angol
A Bartók Iskolával közös rendezvény - április 19-én valósult meg, ahol angol nyelven adták
elő a diákok műsorukat. A rendezvény teltházas közönséget eredményezett, így sikeres
rendezvénynek adott otthont a Cziffra Központ színházterme.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 130 fő
Kerületi iskolák színházi bemutatója – május 25.
Kerületi Iskolák drámacsoportjainak bemutatkozása úttörő kezdeményes volt a 2016-os
évben.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 70 fő
A Nagytétényi Református Egyházközség Évzáró Műsora
2016. június 12.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 90 fő
20 éves a Szociális Szolgálat
Az ünnepi rendezvényen visszatekintettek a Szociális Szolgálat 20 éves munkájára,
tájékoztatót tartottak a jelenlegi szolgáltatásokról. Az előadások témája a demencia, a
jelzőkészülékes- és a közösségi ellátás volt.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 85 fő
Országos angol nyelvű Drámafesztivált (Open Curtain)
November hónapban a Kossuth Általános Iskola szervezésében, immár harmadik alkalommal
került megrendezésre a drámacsoportoknak országos szinten bemutatkozási lehetőséget
biztosító drámafesztivál.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 180 fő
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Fogyatékkal Élők napja a Cziffra Központban
Az immár hagyományosan, harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Fogyatékkal Élők
napja alkalmából szervezett program a kerületi önkormányzat támogatásával, a Hugonnai
Vilma Általános iskola diákjainak és tanárainak közreműködésével valósult meg.
Gyermekműsor, táncos előadás, énekes előadók igyekeztek ünnepi hangulatot varázsolni a
kerületből meghívott vendégeknek.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 100 fő
A Szociális Szolgálat Napraforgó Klubjának ünnepi műsora – december 14.
A klub tagjai ünnepi műsorral készültek a vendégeknek, látás-, hallás- és értelmi sérült
fellépőik szívvel-lélekkel adták elő zenés, énekes műsorukat.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 90 fő
Gyermekjóléti Szolgálat évzáró karácsonyi műsora – december 19.
A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben megrendezi évzáró, ünnepi karácsonyi
összejövetelét, melyre ebben az évben is a kerületben élő, hátrányos helyzetű meghívottakat
várták kis műsorral, vendéglátással, jelképes ajándékkal.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 31 fő
IV. 7. Egészségprogramok
Az egészségmegőrzéssel, a testi-lelki egészség megteremtésével kapcsolatos programok,
tematikus napok, mentálhigiénés- és ismeretterjesztő előadások, társadalmi felelősségvállalás
(jótékonysági rendezvények, mozgáskorlátozottak számára szervezett programok).
Benes Andrea pszichológus előadása
Kerületi lakosú pszichológus előadásával jelentkeztünk május hónapban, amelyen az
„Önbizalom és sorskönyv” című előadása és tanácsadás címmel juthattak az érdeklődők
hasznos információhoz, segítséghez.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 41 fő
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Egészségnap
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor nagysikerű „Gyógyítás, gyógyulás a hit erejével” című
előadásával nyitottuk meg a már hagyományosnak számító egészségnapi rendezvényünket.
Az előadás után jógabemutató volt, majd a ház jógacsoportja tartott órát. A gyerekeknek
kézműves és zeneterápiás foglalkozás volt. A Szakrendelő munkatársai az elhízás kezeléséről,
a divatdiétákról tartottak személyre szabott tanácsadást, dietetikus bevonásával. Díjmentes
szűréseket és méréseket is igénybe vehettek látogatóink (vérnyomás, vércukorszint, testzsír).
A rendezvényen kerületi intézmények és szervezetek is bemutatkoztak ételkóstolókkal,
termékbemutatókkal, életmódtanácsokkal.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 390 fő
Az Életmód klub keretében megvalósuló ismeretterjesztő előadások:
Thaly-Szabó Andrea: Gyakorlati életmódvezetési tanácsok 1-2-3.- előadássorozat és Szamosi
Katalin: Természetgyógyászati előadás és életmódtanácsadás időseknek.
Március, április, május valamint novemberben tanácsadói előadáson vehettek részt
vendégeink.
Összlátogatószám: 195 fő
Az Életmód klub foglalkozásai:
„Az időskori mozgás jótékony hatása és szerepe az egészség megőrzésében” – február 19.
Résztvevő: 80 fő
Ferenczi László: Egészségkönyv bemutató és természetgyógyász előadás – január 25.
Résztvevő: 20 fő
Diószegi Ádám jógabemutatója – március 21.
Résztvevő: 19 fő
Alkalom: 9/év
Látogatószám összesen: 322 fő
Gördülő Órák rendezvénysorozat
A Gördülő Tánccsoport Alapítvány kerekesszékes tagjaival közös rendezvénysorozat
Gördülő Órák 1. – március 19.
Kerekesszékes táncbemutató, zenés torna négy keréken és négy lábon – kutyaterápiás
bemutató kerületi civil segítő és terápiás szervezetek bevonásával, Lénárt Gitta nyersétel
bemutatója és kóstolója, kézműves foglalkozás valósult meg 2016-ban.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
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Látogatószám: 190 fő
Gördülő Órák 2.
A Tánccsoport bemutatkozása kerekesszékes műsorral, tornagyakorlatok bemutatója
mozgáskorlátozottak részére, kézműves foglalkozás.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 80 fő
Gördülő Órák 3.
A Tánccsoport kerekesszékes műsorral készült az érdeklődők számára. A bemutató után
kérdéseket lehetett feltenni a tagoknak a mozgáskorlátozott életformával kapcsolatban.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 50 fő
Együtt egy este Bogiért – jótékonysági rendezvény közös rendezésben a Budai Nagy Antal
Gimnáziummal
Az est célja Horváth Boglárka, a Budai Nagy Antal Gimnázium diákjának megsegítése.
Boglárka egy iskolai órán lett rosszul és súlyos oxigénhiányos állapot következtében alakult
ki jelenlegi állapota, rehabilitációja rendkívül hosszú és költséges folyamat. A szervezők, az
iskola szülői közössége, tanárai, kerületi lakosok az életminőségét a felajánlások segítésével
is igyekeznek javítani, a jótékonysági est teljes bevételét a családnak ajánlották fel. Minden
fellépő térítésmentesen vállalta a megjelenést.
Az est fellépői a Lóci játszik zenekar, a Magidom zenekar, Szeder-Szabó Krisztina, Nyitrai
Eszter, Barkó Tamás és a Gördülő Tánccsoport kerekesszékes táncosai voltak. Hevesi Tamás
meglepetés koncertet tartott az est zárásaként.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 100 fő
Kul-túra – kirándulások, múzeumlátogatások
Országos Széchenyi könyvtár – március 02.
Országház – április 02.
MTA 100 éves – április 18.
Eger-Szilvásvárad – június 11.
Látogatószám: 178 fő
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IV. 8. Filmklubok
A Múltidéző filmklubban végül a tervezett 5 film helyett csak 4 ingyenes vetítésére került sor,
a látogatói létszám azonban növekedett összesen 99 fő látta a Hortobágy, a Kalotaszegi
Madonna, a Gyimesi Vadvirág és A Noszty fiú esete Tóth Marival című filmeket.
Megvalósulás: 4 alkalom/év
Látogatószám: 99 fő
Szaffi mesefilm vetítés az Egészségnap keretében valósult meg – Cziffra Matiné – május 28.
Megvalósulás: 1 alkalom/év
Látogatószám: 20 fő
IV. 9. Rendszeres foglalkozások, tanfolyamok
A Cziffra Központ tanfolyami kínálata a kisgyerekektől a szépkorúakig, a mozgásos fejlesztő
tornáktól a tanulást segítő csoporton át kínált tartalmas és értékes kikapcsolódási és rekreációs
lehetőségeket látogatóink számára. Az ingyenes tanfolyamokat idősebb látogatóinknak
kínáltuk.
Sajnos több népszerű tanfolyam/foglalkozás is befejeződött az I. félévben, melyet az
önköltségi terembérleti díjak emelésével indokoltak a tanfolyam- és foglalkozásvezetők.
Jelenleg a Cziffra Központban a színházterem önköltségi bérleti díja: 6097 Ft. A 2db
próbaterem és a kutatóterem önköltségi terembérleti díja: 1921Ft. Ezek a számok olyan
alacsonyak, hogy szükségesnek tartjuk azok 2017-es felülvizsgálatát.
Gyerekeknek szóló tanfolyamok:
Sportovi foglalkozás – heti két alkalommal a Budafoki Kosárlabda Klub közreműködésével
(5-7 éves korig)
A Sportovi foglalkozások célja a kisgyerekek életkorának megfelelő játékos fejlesztés
(mozgáskoordináció, téri-tájékozódás, ritmusérzék, kétoldaliság, egyensúlyérzék).
Az I. félévben lezárult az önköltségi terembérleti díjra hivatkozva. A foglalkozás népszerű
volt a nyitás óta a gyerekek és szüleik körében is, mivel a fejlesztő típusú mozgás mellett
tartalmas kikapcsolódási lehetőséget is nyújtott.
Alkalom: 30
Látogatószám: 190 fő
„Tanulni jó!” fejlesztő foglalkozás iskolásoknak
A gyermekek iskolán kívüli fejlesztését, oktatását célzó kiscsoportos foglalkozás kedvelt volt
a kerületi diákok körében, igazi kis közösség alakult ki a résztvevők között. Sajnos az I.
félévben lezárult az önköltségi terembérleti díjra hivatkozva
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Alkalom: 26
Látogatószám: 130 fő
Kézműves foglalkozás kisgyerekeknek
A II. félévben újraindult és egyre népszerűbb a kisgyerekes szülők körében. A foglalkozások
fejlesztő jellegűek, évszakhoz és ünnepkörhöz kötötten kreatív kikapcsolódási lehetőséget
kínálnak.
Alkalom: 6
Látogatószám: 53 fő
Idős korosztály mozgásos tanfolyamai, foglalkozásai:
Senior torna – I. félévben heti két alkalommal, II. félévben heti három alkalommal
(60 év feletti korosztálynak, ingyenes)
Továbbra is a legnépszerűbb foglalkozások egyike, a foglalkozásvezető az időskori
egészségügyi problémák megelőzésére, enyhítésére helyezi a hangsúlyt.
Alkalom:

96/év

Látogatószám: 3264 fő
3-1-2 Meridian torna – heti két alkalommal (45 év felettieknek, ingyenes)
A kínai Zhu Zong Xiang biofizikus-orvosprofesszor által létrehozott, és a Magyarországon dr.
Eőry Ajándok professzor által meghonosított 3-1-2 meridiántorna. A gyakorlatok az egészség
megőrzését, helyreállítását segítik.
Alkalom:

80/év

Látogatószám: 2480 fő
Tánc, mozgás felnőtteknek:
Zumba – heti egy alkalommal
Latin ritmusokra épülő tánc, amely fitness program is egyben. 2015 óta Gecsó Eszter tréner
vezetésével hétről hétre telt ház jellemzi a foglalkozásokat.
Alkalom: 37/év
Látogatószám: 1184 fő
Egészségmegőrzés:
Hatha jóga – A jóga ezen típusát hétfő esténként vehetik igénybe, így a dolgozó vendégek
munkájuk után is szívesen elérik ezt a jógaformát. A mozgásos foglalkozás heti egy
alkalommal, ingyenes.
Alkalom: 24/év
Látogatószám: 870 fő
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Tajcsi foglalkozás – heti egy alkalommal
Az I. félévben lezárult az önköltségi terembérleti díjak emelésére hivatkozva.
Alkalom: 11/év
Látogatószám: 44 fő
IV. 10. A Helytörténeti Kiállítótér programjai
Helytörténeti kiállítótér
Állandó kiállítás – Nagytétény múltja
A harmadik éve működő állandó helytörténeti kiállítás sikeres évet zárt 2016-ban is. Az
összes látogatószámunk 1984 fő volt.
A hétközi nyitva tartáson túl három alkalommal nyitottunk ki látogatócsoportotok részére,
egyszer pedig közös programként a Kastélymúzeummal és a Nagytétényi Könyvtárral
szerveztünk gyűjteménylátogatást (Kultúrbringológia- Múzeumok őszi fesztiválja október 1.).
A kitűzött célnak, hogy a gyűjtemény raktározását megoldjuk, nem tudtunk eleget tenni,
emiatt a tervezett közérdekű muzeális kiállítóhely szakmai besorolása elmaradt. A tervezett
tevékenység bővítésre saját erőből nem látunk lehetőséget, reméljük a jövőben eleget tudunk
majd tenni a kívánalmaknak. A tárgyak gyűjtését folytatjuk az idei gyarapodás 18 db volt.
Látogatószám: 1984 fő
Helytörténeti előadások
2016-ban három helytörténeti előadást tartottunk a Cziffra György Kulturális Központban.
„számon tartva” Sisak András

2016-02-04

27 látogató

Svábok bejövetele – Lóczy István

2016. 04. 05

12 látogató

Bánhegyi Ferenc – Magyarország történelmi szobrai

2016. 05. 25

40 látogató

A Tavaszi Fesztivál idejében a Cziffra Központ kollégáinak szervezésében Dindi István
helytörténész előadása valósult meg. A Szelmann Házban. Dindi István, nagytétényi
helytörténész előadása, amelyen az érdeklődők az I. világháború előtti évektől
kezdődően vették górcső alá a tétényiek mindennapjait, hadba vonulást és a háborús éveket. A
családi sorsokat, háborús hősöket is fölvonultató előadást érdekes relikviák, képek, adatok is
színesítették (Táblázatba foglalva 10 old).
Látogatószám összesen: 40 fő
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Múzeumpedagógiai foglalkozások
A 2016-os évben két kerületi általános iskola (Bartók és Rózsakerti Demjén István) építette
be a tanítási óráiba a helytörténeti-múzeumi témájú foglalkozásokat. Ezek részben a
gyűjteményben (8 alkalom 157 gyermek) részben az iskolákban (7 alkalom 200 gyermek)
kaptak helyet. A kerület további iskoláival is terveink között szerepel az együttműködés
erősítése.
Alkalom: 15/év
Résztvevő: 357 fő
Időszaki kiállítások a Cziffra Központban
Az időszaki kiállítások helyszíne az emeleti kiállító terem, ahol a 2016-os esztendőben az
alábbi kiállításokat rendeztük, változatos és aktuális témákat szem előtt tartva. (Helytörténet,
népművészet, aktuális kultúra, kerületi képzőművészet, történelmi jelentőségű évforduló)
„Számon tartva” – a második világháború alatt és után meghurcolt katolikus papság
emlékkiállítás
2016.01.08-02.08.

468 látogató

„Páva Pulyák” – Válogatás a Fölszállott a páva gyermek népművészeti vetélkedő fotóiból –
Farkas József fényképeiből.
2016.02.12-03.18

308 látogató

„Korunk Arcai” – Várhelyi Csilla és Tóth-Avanti Péter festményei
2016.03.25-04.15.

187 látogató

„Tiszán innen- Dunán túl” – Kiss Imre természetfotói
2016. 05.07-06.10

305 látogató

Porraimos – Roma Holocaust kiállítás
2016.07.01- 09.15

118 látogató

„Egy nép kiáltott” – 1956-os emlékkiállítás (Kerületi ünnepségsorozat keretén belül)
2016.10.16-2017.01. 18

504

A 42. Tavaszi Művészeti Fesztivált ékesítette képeivel Kiss Imre természetfotós kiállítása.
Kiss Imre kedves, segítőkész és nagyon lelkes művész. A megnyitóra sokan eljöttek, az
előadás fergeteges volt, a visszajelzések alapján hosszabb ideig is tarthatott volna. A képek
egytől-egyig gyönyörűek, érdemes elidőzni előttük (Táblázatba foglalva 10. old).
Kiállítások látogatószám: 2100 fő
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V. Barlanglakás Emlékmúzeum
2013 decemberétől a Klauzál Ház felügyelete alá tartozik - telephelyeként - a Veréb utcában
található Barlanglakás kiállítás is. 2016-ban a fő célunk volt, hogy a kiállítást szélesebb
körben is megismertessük, nemcsak a kerületi lakosokkal, de távolabbról érkezőkkel is. Az
erre szervezett helytörténeti előadások és Barlanglakás Piknik sikeresnek volt mondható.
A tavalyi látogatószám örvendetesen megemelkedett, idén 893 főre emelkedett.
Barlanglakás Piknik
Az első alkalommal megrendezett pikniknél már az előzetes érdeklődések nagy száma jelezte
annak sikerét. Az udvar egymás után kétszer is megtelt, gyermekektől szépkorúakig, minden
korosztály ellátogatott, hogy megtekinthesse ezt az egyedülálló helyet. Appel Péter
tárlatvezető 2 egymást követő előadás során avatta be a vendégeket a barlanglakások és az ott
élők történetébe, mindennapi életébe. Akik megjelentek, őszintén kíváncsiak voltak a
kiállítóhelyre, és az előadások után felszolgált ennivaló és a Soós Iskola által felajánlott borok
fogyasztása közben megtekintették az Emlékmúzeum minden zeg-zugát, és kérdések özönét
fogalmazták meg.
Külön örömünkre szolgált, hogy nem csak magánemberek vettek részt a programon, hanem
több idegenvezető is, akik jelezték, hogy szívesen hoznának a jövőben magyar és külföldi
csoportokat egyaránt (Táblázatba foglalva 9. old.) .
A kiállítóhely folyamatos állagmegóvásra és restaurálásra szorul. A tavasz folyamán a
csőtörés miatt a bejárati lépcső felújításra került, a vízelvezetés megoldására is kísérlet történt,
azonban ezt teljesen megoldani nem sikerült. Az ősz folyamán a Skanzen segítségével a
gyűjtemény felmérésre került, annak érdekében, hogy 2017-ben a Kubinyi Ágoston
pályázaton induláshoz megszerezzük az ajánlást. Két páramérőt szereztünk be az adatok
pontos rögzítéséhez. A 2016-ban tervezett korlát meghosszabbítása elmaradt. Az ez évre
tervezett munkák: a gyűjtemény páramentesítésének megkezdése, nyílászárók javítása,
gyűjtemény-restauráció megkezdése és pótlása és a tavalyi elmaradt munkálatok befejezése.
Nagyon fontos feladat, a vagyongazdálkodási irodával való együttműködés, a felújítási
munkák ütemezése, hogy a nyár elejére befejeződjenek. Célunk az, hogy a Bornegyed
program indulásával a múzeumot népszerűsíteni, a látogatószámot növelni tudjuk.
Látogatószám: 893 fő
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VI. Balatonakali Tábor
2016-ban 8 turnusban üdültek a táborban a kerületi iskolák tanulói. A 9. turnusban a V4
nemzetközi tábor cseh, szlovák és lengyel résztvevői nyaraltak a táborban. Az iskolák
önköltségi áron vették igénybe az étkezés és utazás költségeit. Az étkezésre a nyár folyamán
egyszer sem érkezett panasz, ezért a 2017-es évben is szeretnénk együttműködni az étkeztető
céggel.
A szállítást végző Hófehér Fóka Tanuszoda jelezte felénk, hogy jelentős áremelésre
számíthatunk, nem tudja tartani a korábbi alacsony árat és más cégektől bekért árajánlatok
alapján is látható, hogy a szállítás az idén drágább lesz.
A 2016-os évben is megkérdeztük az iskolák véleményét, melyet a 2017-es tábor
szervezésénél figyelembe veszünk.
Továbbá a táborozók pólót kaptak, melyet az idén is szeretnénk biztosítani a résztvevőknek.
2016-ban táborozó iskolák, létszámok:
Turnus

Iskola neve

Gyerekek
létszáma

Pedagógusok
létszáma

Összesen

I. Turnus 2017.06.252017.07.02.
II. Turnus
2017.07.022017.07.09.

Gádor Általános
Iskola
Árpád Utcai
Általános és Német
Nemzetiségi Iskola
Budatétényi
Kozmutza Flóra
Általános Iskola
Hermann Ottó
Általános Iskola
Hugonnai Vilma
Általános Iskola
Kolonics György
Általános Iskola
Baross Gábor
Általános Iskola
Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Rózsakert Demjén
István Református
Altalános Iskola
Bartók Béla
Magyar-Angol két

90

7

97

40

3

72

10

2

15

2

15

2

15

3

20

3

40

4

60

6

66

50

7

57

III. Turnus
2017.07.092017.07.16.
IV. Turnus
2017.07.162017.07.23.

V. Turnus
2017.07.232017.07.30.
VI. Turnus
2017.07.30-
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35

67

2017.08.06.
VII. Turnus
2017.08.062017.08.13.
VIII: Turnus
2017.08.132017.08.20.
Összesen

Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Nádasdy Kálmán
Alapfokú
Művészeti és
Általános Iskola
Budai Nagy Antal
Gimnázium

80

6

86

70

4

74

554

Idén bővítettük a táborozók körét. A kerületi óvodák, középiskolák és a fogyatékkal élők
számára is lehetőséget kínáltunk a táborozásra.
Fontos cél volt 2016-ban a kihasználtság növelése, rendezett táborozási, üdülési lehetőség
biztosítása mind a családos vendégeinknek, mind az iskolai csoportjainknak.

VIII. Kommunikáció
Az Intézmény 2016. évi kommunikációs tevékenysége:
● Folytatódott a 2015. végén megkezdett kérdőíves felmérés, melyekre főleg nagyobb
rendezvényeinken került sor. A legkiemelkedőbb ilyen alkalmat a Borfesztivál kínálta,
ahol 2 nap alatt összesen 190 darab (gyerekek és felnőttek igényeire kérdező) adatlap
készült el.
Eredmény: 10 programon kitöltött kb. 500 db kérdőív
● A már létrehozott intézményi és célcsoportokra vonatkozó adatbázisainkat
folyamatosan aktualizáltuk, bővítettük. A magánszemélyek mellett elsősorban új
partnereket kerestünk (online,

kulturális

és

programajánló

oldalak,

Facebook

csoportok - kerületi, tematikus, sajtókapcsolatok), akik által meg tudjuk többszörözni
az elérhető potenciális célcsoportokat. Új – elektronikus címekkel rendelkező adatbázisokat hoztunk létre annak érdekében, hogy minimalizálni tudjuk a postai úton
küldött meghívók, értesítések számát.
Eredmény: 30 célcsoportnyi címlista Excel fájlban, közvetlen kontaktokkal.
● Minden hónapban, a műsorfüzet megjelenésével egy időben, a címlistáinkban szereplő
összes partnerünknek elektronikus Hírlevelet küldtünk, mely tartalmazta az adott
dokumentum internetes elérésének útvonalát, valamint egy rövid figyelemfelhívó részt
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a hónap kiemelt programjaira vonatkozóan. A havi hírlevél mellett eseti jelleggel
tematizált leveleket küldtünk az egyes célcsoportoknak, az általuk érdeklődésre
számot tartható rendezvényekkel kapcsolatban. Novemberben és decemberben az
addig használt verziót felváltotta egy hírlevélküldő szoftver használata, mellyel
korszerűbb és igényesebb formában, gyakrabban tudtuk az információkat eljuttatni.
Eredmény: - 10 db havi és 5 db „szoftveres” hírlevél
- kb. 20 db célcsoporti levél

● Nyomtatott formában, A6-os méretben, 40, 44 vagy 48 oldalas terjedelemben továbbra
is megjelent a Klauzál Ház havi műsorfüzete (évi 9 alkalom, a június-augusztus
kivételével), és a Cziffra Központ A6-os 8 oldalas leporellója, melyeket – a Házakban
való kihelyezés mellett - meghatározott példányszámban eljuttattunk az egyes kerületi
közintézményeknek, forgalmasabb üzleteknek stb. is. Tapasztalatunk szerint – bár
egyre nő az online érdeklődés és tájékozódás aránya – továbbra is közkedvelt ez a
forma, látogatóink előszeretettel olvassák havi programajánlónkat és kitekintéseinket a
későbbi eseményekre is. A műsorfüzet szerkezetét az év végén megváltoztattuk. A
2016 december-januári közös számban már a Cziffra Központ programjai is
szerepelnek. Megszüntettük a külön leporellót, ezzel a nagyobb olvasói elérést és a
költségcsökkentést is meg tudjuk valósítani a 2017-es évben.
A Nyár Budafok-Tétényben 3 hónapos programsorozat reklámozására szintén egy
A6-os 8 oldalas leporellót készítettünk és juttattunk el a megszokott terjesztési
pontokra.
Eredmény: - 2000-2000 db nyomtatott műsorfüzet és leporelló / hó (9 hónap)
- 2000 db leporelló a nyári időszakra (június-augusztus)
● Kommunikációs eszközként 2016-ban is folytattuk a plakátok, bemutatkozó
anyagok és szórólapok előállítását és terjesztését. Előbbiek – folyamatosan
aktualizálva - megtalálhatók a kerületi intézményekben, és a kerületben található
közterületi reklámtáblánkon. A nyomtatott anyagok kivitelezésénél továbbra is
törekedtünk az arculat egységesítésére, a pontos informálásra és a figyelemfelkeltésre,
valamint a program egyéniségét tükröző megjelenésre. A program plakátok mellett az
év végén, decemberben új típusú összefoglaló plakátok szerkesztését és kivitelezését
kezdtük meg. A havi összefoglaló, műsorajánló plakátok a látogatók tájékozódását
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segítik.
Eredmény: - 13 db közterületi reklámtábla (125 db plakát), 2 heti gyakorisággal
történő plakátozása
- kb. 50 db intézményi plakát
- havonta kb. 150 egyéb helyen elhelyezett plakát
- havonta kb. 1000 db szórólap
- Barlanglakás Emlékmúzeum bemutatkozó anyaga, kiállítási tájékoztató
(LA4 nyomdai kivitelezés) 2000 db
- Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál programjainak tájékoztató
anyaga (LA4 nyomdai kivitelezés) 2000 db
● Programjaink népszerűsítésére továbbra is készítettünk kisebb és nagyobb molinókat,
melyeket elsősorban a Klauzál Ház homlokzatán és belső felületein, és az Oroszlános
Udvar kerítésén helyeztünk el, azonban egyes kampányokhoz kapcsolódóan a kerület
egyéb pontjait is igénybe vettük (pl. a Tavaszi Fesztivál reklámozására). December
hónapban a Piactéren felállított jégpálya kordonjára is kerültek ki molinóink.
Eredmény: - 30 db nagy molinó
- 4 db kicsi molinó
● Új

hirdetési

felületként

szeptembertől

kezdődően

a

kerület

két

pontján

óriásplakátokon is hirdettük nagyobb rendezvényeinket (koncert és színház),
valamint a novemberi Budapest Bár koncerthez kapcsolódóan plusz helyeket és
citylight felületeket is béreltünk.
Eredmény: - havi 2 db óriásplakát - összesen 8 db
- kampányhoz kapcsolódóan 5 db óriásplakát és 3 db citylight
● Potenciális közönségünk elérése céljából két, eddig nem használt kommunikációs
eszközzel is éltünk. A novemberi Budapest Bár koncert promotálására kisfilmet
készítettünk, míg a 2016. decemberében a 2017. januári Magyar Kultúra Napja
szelfilm pályázatának hirdetésére a ház dolgozói maguk is egy „szelfi filmben”
készítették el a felhívást.
● Sajtómegjelenéseink is folytatódtak, részben a korábbi megállapodások alapján,
részben új médiumokban. Minden lapszámban szerepeltünk a Városházi Híradóban
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(megszokott felületünkön és a rólunk/programjainkról szóló cikkek által), havi és eseti
programajánlóval a Promontor Televízió csatornáján (akik helyszíni riportokkal
számtalan rendezvényünkön is jelen voltak). Online felületeken a Port, a Fidelio és a
Kincs magazin oldalán folytatólagosan, év közepétől pedig új, tematikus
programajánló

oldalakon

is

(pl.:

kulturpontok.hu,

22kerületittlakunk.hu,

budafokteteny.hu, Facebook oldalak és csoportok, stb.) jelentünk meg térítésmentesen
programjainkkal, míg fizetett hirdetési felületet vásároltunk a Karácsony 2016
kiadványban. A Klauzál Házat és a Cziffra Központot, mint intézményeket, valamint
több rendezvényünket népszerűsítettük az MTVA (Duna TV - Családbarát, stb.) és a
Kossuth rádió műsoraiban (Napközben, a Hely, Belépő, stb.).
Eredmény: - Városház Híradó 24 lapszám
-

kb. 100 megjelenés a Promontor Tv-ben

-

kb. 10 megjelenés elektronikus médiumokban

● A Klauzál Ház megújult honlapjának működtetése folyamatos volt, a tartalmakat napi
rendszerességgel aktualizáltuk. Időközben felmerültek mind a felépítésben, mind a
megjelenésben változtatási igények, valamint a honlap motorja, így a kezelőfelület
használata is rendszeresen nehézségekbe ütközött. Ráadásul a Cziffra Központ
kezelőfelülete még az ősz folyamán használhatatlanná vált, így az oldal nem működik.
A tapasztalatok év végi összegzése alapján mindkét ház honlapjának azonnali
fejlesztése szükséges.
● Folyamatosan használtuk, frissítettük mindkét Ház Facebook oldalát. Az aktuális
bejegyzések mellett a programjainkhoz létrehoztunk eseményeket, és az év első
felében játékokat is szerveztünk, ahol az adott rendezvényre lehetett jegyet nyerni,
nagy érdeklődés mellett. Igyekeztünk a hivatalos közlemények mellett bevezetni a
közvetlenebb kommunikációt is, így rendszeresen jelentettünk meg képeket,
eseményeket a Klauzál Ház életéből is, melyek elérési és kedvelői száma minden
esetben magas volt.

● Kiemelt rendezvényeinkre július közepétől (ekkortól állt rendelkezésünkre az ehhez
szükséges bankkártya) Facebook hirdetéseket is feladtunk, ezek eredménye kézzel
fogható volt a jegyeladások tekintetében.
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Eredmény: 13 db esemény hirdetése
● Létrehoztunk a Balatonakali Üdülőtábornak és a Karácsonyi vásárnak saját
Facebook oldalt, melyeket a nyári illetve az adventi időszakban igyekeztünk
tartalommal feltölteni. Ennek további fejlesztése, az új információk szerint időszakos
aktualizálása szükséges.
● Az év során – külső helyszíni programjaink mellett – 2 alkalommal „települtünk ki”
kerületi rendezvényre. A szeptemberi Borfesztiválon és az október Futafokon saját
sátorban szórólapokkal, nyereményjátékokkal népszerűsítettük az intézményt és
programjainkat.

● Partnerkapcsolataink építését is nagyobb intenzitással végeztük, elsősorban az
önkormányzati stratégiai partnerekkel és egyéb helyi vállalkozásokkal kezdtük meg az
együttműködések kialakítását, mint például az Anda Present, a Brucker pékség, RTL
Klub, stb.
● A Karácsony időszaka mindig kiemelkedő jelentőségű a Klauzál Ház számára, 2016ban pedig a karácsonyi vásár programsorozata még teljesebbé tette az egyébként is
gazdag kínálatot. A nagyközönség számára nyújtott lehetőségek mellett december 14én rendeztük meg a már hagyományosnak számító Partnerkarácsonyunkat, ahol a
Budafok Big Band koncertjét követően állófogadáson és kötetlen beszélgetésen
köszöntük meg vendégeinknek az egész éves együttműködést, akik számára
ajándékkal is kedveskedtünk.
Eredmény: 100 fő partner részvétele

Budapest, 2017.02.06

Készítette: Diófási Gabriella igazgatóhelyettes
Funk Ivett művelődésszervező
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