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I. BEVEZETŐ

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerülete impozáns közösségi művelődési intézményrendszert
mondhat magáénak. Külön is kiemelendő a fenntartó önkormányzat kultúrapártoló
elkötelezettsége, az a felelős hozzáállás, amivel a fenntartó biztosítja a színvonalas
munkavégzés feltételeit.

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és intézményei finanszírozása,
épületeinek kialakítása, állaga és felszereltsége, a munkatársi közösség felkészültsége,
elhivatottsága 2017-ben is jó feltételeket teremtett a professzionális munkavégzéshez,
színvonalas programok lebonyolításához.
A 2017-es év számos szempontból is rendhagyó volt az intézmény életében. Jogszabályi
változások miatt átalakult, a fenntartó önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodájához
került a gazdálkodási tevékenység jelentős része, s 2017 május végén, év közben került sor az
új intézményvezető munkába állására is.
2017 során a fenntartó által elfogadott munkaterv szerint szervezte tevékenységét az
intézmény, az új igazgató vezető pályázatában szereplő változtatásokra is csak az elfogadott
munkatervvel összhangban volt lehetőség.

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2017-es tevékenységét az éves
munkaterv mellet a vonatkozó jogszabályok, különösen a 2012. évi CLII. törvény a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény módosításáról; Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 4/2013. (II.
08.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, s az intézmény
saját dokumentumaiban (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, egyéb
szabályzatok) foglaltak határozták meg.
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II. STRATÉGIAI CÉLOK, EREDMÉNYEK

A 2017-es munkaterv készítésekor az alábbi küldetésnyilatkozat szerint fogalmaztuk meg a
stratégiai célokat:


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.

A 2017-es elfogadott szakmai munkaterv a fenti célokat valósította meg. Az igényes szakmai
munkát és a programszervezés zökkenőmenteségét, a személyi és tárgyi feltételek, a biztos
gazdasági és műszaki háttér megteremtésével sikerült biztosítani.

A fenti jogszabályokkal, dokumentumokkal összhangban – az év közbeni bevezetés korlátait
figyelembe véve – a tevékenység szervezésekor megjelentek a 2017 májusában munkába állt
igazgató vezetői programjában szereplő új hangsúlyok, „finomhangolások is:

1) A házat nem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként értelmeztük,
hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos közművelődési
tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való eligazodást, az
egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti, javítja a szolgáltatásait igénybe vevők
életminőségét.

2) A munka minden területét átható alapvetésként fogalmaztuk meg, hogy a
közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk kell! Szakmai és
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infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi tér szolgáltatásait
igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak kínálatot, lehetőséget
ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő eltöltésére.

3) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy igyekeztünk
egészséges arányt teremteni, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de
semmiképpen se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat.

4) A művelődési házi és civil házi funkciók, valamint a tanfolyami kínálat és egyéb
szolgáltatások mind fontos részei a ház tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel,
precíz terembeosztással kellett őrködnünk azon, hogy súrlódás, ütközés ne forduljon
elő.

Célunk 2017-ben egy olyan intézmény működtetése, további fejlesztése volt, amelyben:
-

az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek szakszerű, együttműködő,
jól használható, egyénre szabott segítséget kapnak a kompetenciafejlesztéshez,
megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő színvonalas programokat a kínálatban, az
intézményre, mint komplex közösségi térre tekintenek,

-

az intézmény szolgáltatásait eddig igénybe nem vevő, a kerületben és környékén élő
magánszemélyek

olyan

információkat

kapnak

a

tevékenységről,

aminek

eredményeképpen egyre számosabban válnak az intézmény látogatóivá,

-

a kerületben működő formális és informális civil közösségek, szervezetek,
kezdeményezések, mint stabil, együttműködő partnerre, tevékenységüket, közösségi
életüket támogató bázisra, „háttérintézményre” tekintenek az intézményre,

-

a kerületben működő intézmények, mint együttműködő partnertől kapnak segítséget
szakmai munkájukhoz, rendezvényeikhez,
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-

a fenntartó önkormányzat a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával
működő, a forrásokat hatékonyan és eredményesen felhasználó, karakteres, a kerület
hírnevét annak határain kívül is öregbítő, a kerülethez való kötődés további erősítését
segítő, a kerületben élők életminőségét érzékelhetően javító, kisugárzással bíró
intézményt lát,

-

az intézmény dolgozói pedig anyagi és erkölcsi elismertségben, demokratikus, alkotó
légkörben, csapatmunkában, színvonalas munkafeltételek között tevékenykednek.

III. SZAKMAI PROGRAM

Egy a hagyományos értékeket tisztelő és megőrző, de a társadalmi változásokra érzékenyen
és hatékonyan reagáló, szolgáltató, a hagyományos közművelődési és közgyűjteményi
tevékenységek mellett új tartalmakat is befogadó közösségi művelődési és közgyűjteményi
intézményt működtetését tűztük célként magunk elé. Olyan intézményét, melynek működése
kapcsán a tevékenység valamennyi résztvevője, érintettje elvárásainak teljesülését érzékeli.
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2017-ben azt célozta meg, hogy a
lehető legszélesebb palettán programokat kínálva teremtsen értékeket, s azokat élményt adó
módon közvetítse.

1. KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1.1. Imázsépítő kreatív projektek

43. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál
Hagyományainkat követve különböző művészeti ágak, eltérő műfajú programok, közismert és
helyi művészek mutatkoztak be fesztiválunkon. A „Budafok-Tétény Budapest Bornegyede”
imázs építése érdekében kiemelkedő szerepet biztosítottunk a helyi borászatoknak,
pincészeteknek.
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8., hétfő


Megnyitó
Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán operaénekesnő estje
Helyszín: Törley Pincészet
Résztvevők száma: 94 fő

9., kedd


„Boldogság 69:09” címmel az Experidance előadása
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 291 fő



AQB Text Tour
Helyszín: Art Quarter Kiállítótér
Résztvevők száma: 62 fő

10., szerda


"A Kutya Villától a Macska Csárdáig" kiállítás-megnyitó



Acapella – zenés borterasz Solti Ádámmal és zenekarával
Helyszín: Cziffra Központ
Résztvevők száma: 67 fő

11., csütörtök


HegeShow – extrém sportbemutató



ManGoRise koncert
Helyszín: Piactér
Résztvevők száma: 450 fő



„Tex Tour" - AQB Kiállítás
Helyszín: Haggenmacher Sörgyár
Résztvevők száma:53 fő



„Idegenek az éjszakában” – Frank Sinatra világa Kamarás Ivánnal
Helyszín: Seybold-Garab Pince
Résztvevők száma: 75 fő

12., péntek


Budafoki Hangversenyesték - a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje
Helyszín: Klauzál Ház
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Résztvevők száma: 348 fő


Szép Ernő: "A fiú meg a lány" - Hírős Gasztro Színház előadása
Helyszín: Lics Pincészet
Résztvevők száma: 35 fő

13., szombat


Mesefesztivál
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 241 fő



Jazz+Mi+Ti - Náray Erika és Budafok Big Band koncert
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 320 fő



"A Kékszakállú herceg apropóján..." kiállítás-megnyitó
Helyszín: Radóczy Mária Galéria
Résztvevők száma: 64 fő



Barlanglakás Piknik
Résztvevők száma: 130 fő

14., vasárnap


Nyárköszöntő Gyereknap
Helyszín: Szelmann Ház
Résztvevők száma 50 fő



„HernádiPont” - Hernádi Judit zenés estje
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 212 fő



Golda Magdolna: "Vándorút" kiállítás-megnyitó
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma:78 fő

15., hétfő


Luigi Cantelmo gitárimprovizációi
Helyszín: Magdolna Borház
Résztvevők száma: 32 fő
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16., kedd


"Emlékszel még?" - Tóth Éva és Leblanc Győző operett estje
Helyszín: Szelmann Ház
Résztvevők száma: 280 fő



"Csillagok útján" - Klauzál Gitár Band és Nádasdy Kórus koncert
Vendégművész: Benkő László, az Omega Együttes billentyűse
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 400 fő

17., szerda


Tátrai Tibor és Révész Richárd Latin Trió koncertje
Helyszín: Promontor Étterem
Résztvevők száma: 120 fő

18., csütörtök


Nádasdy Balett Gála
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 400 fő



Az Infusion Trió koncertje
Helyszín: Nagytétényi Könyvtár
Résztvevők száma: 57 fő



Krúdy Fröccs - interaktív időutazás sanzonokkal és kuplékkal
Helyszín: Borváros
Résztvevők száma: 75 fő

19., péntek


Sárik Péter Trió X Beethoven koncertje
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 280 fő

20., szombat


Budafoki Dohnányi Zenekar Megérthető zene koncertje
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 211 fő



Budafoki Dohnányi Zenekar Zeneértő leszek koncertje
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Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 36 fő


A Tá-ti-ka Együttes születésnapi nagykoncertje
Helyszín: Cziffra Ház
Résztvevők száma: 90 fő



Zenés borterasz - Horváth Márk gitárestje
Helyszín: Cziffra Ház
Résztvevők száma: 40 fő



ARTÉR "Generátor" kiállítás-megnyitó
Helyszín: Klauzál Ház
Résztvevők száma: 81 fő

21., vasárnap


Népzenei Fesztivál
Helyszín: Oroszlános udvar
Résztvevők száma: 670 fő

Fesztiválnapok száma: 14
Alkalmak száma: 32
Rendezvényhelyszínek száma: 16
Résztvevők száma: 5342
(A fenti programok kifejtése és értékelése a vonatkozó programsorozatoknál olvasható.)
Programsorozatunk ismertségében és megbecsülésében túllépte a kerület határait. 2018-ra
hasonlóan színes, egységes műsortervvel készülünk. Célkitűzésünk, hogy bővítsük a kerületi
együttműködéseket és a rendezvényhelyszínek körét.

Budafoki Pincejárat
Idén indult útjára a Bornegyed Projekt keretében a Budafoki Pincejárat. A májustól
decemberig minden hónap első szombatján megrendezésre kerülő egész napos esemény új
színfoltot jelentett Budafok-Tétény kulturális életében. Célunk a kerület történelmi
hagyományainak, művészeti értékeinek, borkultúrájának, pincerendszerének bemutatása és
népszerűsítése volt.
A rendezvénysorozat nevét arról a buszjáratról kapta, mely a belvárosból érkező turistáknak
mutatja be Budafok pezsgő- és borkultúráját, pincevilágát.
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A kerület különböző helyszínein az adott nap tematikájának megfelelően zenei koncertek,
kiállítások, alkalmanként színházi előadások várták a látogatókat.
-

Megnyitó

Az első Pincejárat a 43. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál idejére esett. A
könnyűzenei koncertek, gyerekfoglalkozások, kiállítások sok embert vonzottak Budafokra.
Programok:


Borváros: Kolta Trio



Magdolna Borklub: Kazán Péter, szaxofonművész



Lics Pincészet: Borvirág Zenekar, ArTér kiállítás-megnyitó



Haggenmacher Sörgyár területe: A Rózsavölgyi Csokoládé bemutatója és kóstolója

A programok sikeresek voltak, de az erre az időszakra eső sok kulturális rendezvény miatt
a helyszínek látogatottsága megoszlott.
Időpont: május 13.
Résztvevők száma: 200 fő
-

Jazz- és blues-nap, képzőművészet

Programok:


Törley Bemutatóközpont: Budafoki Blues- és Jazz-fesztivál
Nehézséget okozott a kétféle jegytípus (koncertbelépő, Pincejárat jegy), így a jövőben
a Klauzál Ház belépődíjas programjait nem célszerű a Pincejárat részeként megtartani.



Lics Pincészet: Cellar Jazz Band



Magdolna Borklub: Horváth Misi és Zenekara, fotókiállítás



Borváros: Bende Zsolt és Zenekara



Haggenmacher Sörgyár: Az AQB TextTour kiállítása



LAOSZ nyitott műteremlátogatás

Időpont: június 3.
Látogatók száma a kiállítóterekben és pincékben: 300 fő, a fesztiválon 220 fő.
-

Zenei Tehetségkutató Verseny

A szakmai zsűri 19 nagyon színvonalas csapatból választotta ki azt a 12 fellépőt, aki
összemérhette tudását. A verseny győztese (HelloPisti!, Ruby Harlem) fellépési
lehetőséget kapott a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon valamint a Klauzál Ház őszi
rendezvényén.
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Ez alkalommal az ország különböző pontjairól érkeztek látogatók. Mind a látogatószám,
mind a szakmai siker indokolttá teszi, hogy 2018-ban újra megrendezésre kerüljön a
verseny.
Helyszínek: Törley Bemutatóterem, Magdolna Borklub, Borváros, Katona Borház,
Borköltők Étterem
Időpont: július 1.
Látogatók száma: 250 fő
-

Magyar népi hagyományok

Programok:


Lics Pincészet: Lelkes Zenekar



Magdolna Borklub: Szabó Dániel, cimbalomművész



Törley Bemutatóterem: Nádasdy Néptáncegyüttes



Katona Borház: Budafokoló Zenekar



Seybold-Garab Pince: Szabó Szilvia, népdalénekes

A nyári forróság sajnos meglátszott a látogatószámon is.
Időpont: augusztus 5.
Látogatók száma: 100 fő
-

Pincekvíz

A 28. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idején két vetélkedőt tartottunk.
Helyszín: Magdolna Borház
Időpont: szeptember 2.
Látogatók száma: 40 fő
-

Családi nap a Futafokhoz és a hagyományos Gesztenyefesztiválhoz igazodva

Programok:


Magdolna Borklub: Calidora



Törley Bemutatóterem: HollyChicks



Katona Borklub: Vanmocello



Klauzál Ház: Országos Grillbajnokság



Borváros: Pinceséta, a Borlovagok előadása



Futafok helyszíne (Campona előtti tér): Pincejárat futam az Önkormányzat stratégiai
partnerei részére
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Helyszín: Futafok (Campona előtti tér)
A sokszínű program főként a helyieket vonzotta.
Időpont: október 7.
Látogatók száma a pincékben: 150 fő
-

Ifjú tehetségek napja

A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola növendékei és tanárai
mutatkoztak be a különböző helyszíneken.
Programok:


Katona Borház: a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola népzenei és
néptánc tanszakának növendékei



Borváros: Mozart Ifjúsági Zenekar



Borváros: Révész Sándor mesterszakács “A tokaji és libamáj” című gasztrobemutatója



Garamvári Pincészet: a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola
barokk és klasszikus koncertje

A nagy érdeklődésre való tekintettel a további Pincejáratokon mindenképpen szeretnénk
folytatni ezt a vonalat.
Időpont: november 4.
Látogatók száma: 130 fő
-

Advent jegyében

Programok:


Szomszédok Piaca előtti tér: jótékonysági forralt borfőző-verseny
Advent a téren rendezvénysorozatunk első alkalma megállóként csatlakozott a
Pincejárathoz.



Magdolna Borklub: Kolta Péter



Lics Pincészet: Lucy Indie Sky



Katona Borház: Zsemlye Veronika Trio



Seybold-Garab Pince: Pollack Mihály



Borváros:

folytatódott

Révész

Sándor

mesterszakács

gasztrosorozata

a

honfoglaláskori étkekkel
Időpont: december 2.
Látogatók száma a pincékben: 130 fő
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-

Folyamatos helyszínek



Az ArTér, a LAOSZ és az AQB több kiállítással csatlakozott a rendezvénysorozathoz.
Sajnos ezek a programok nem hozták a várt látogatószámot.
Alkalmak száma: 7
Résztvevők száma alkalmanként: 15-20 fő



A Barlanglakás Emlékmúzeum az egyik legtöbb látogatót vonzó helyszín volt.
Alkalmak száma: 5
Résztvevők száma alkalmanként: 100-120 fő



A Borköltők Étteremben rendezett Pincekvíz már a harmadik alkalommal teltházas
rendezvény volt. A résztvevők többek közt Budafok-Tétény múltjáról, látnivalóiról és
pincéiről tehették próbára tudásukat.
Alkalmak száma: 5
Résztvevők száma alkalmanként: 30 fő/alkalom

Látogatók száma: 2300 fő
A Budafoki Pincejárat látogatószám tekintetében egyértelműen növekvő tendenciát mutatott.
A pozitív visszajelzések eredményei és tapasztalati évünk tanulságai segítenek a 2018. évi
programok előkészítésében.

Tanfolyamválasztó Nap
Ötödik alkalommal mutattuk be rendszeres foglalkozási formáinkat a kerületben és az
agglomerációban élőknek. A tanfolyamvezetők nyílt órákat tartottak, így az érdeklődők
kipróbálhatták a tevékenységeket és be is iratkozhattak. A bemutatók párhuzamosan folytak,
néhány kivételtől eltekintve a Klauzál Házban működő összes rendszeres foglalkozási forma
képviseltette magát az eseményen.
Tanfolyamválasztó napunkat rendhagyó módon komplex nappá alakítottuk. A már működő
formák mellett az induló foglalkozások vezetőinek is lehetőséget adtunk arra, hogy előadás
keretében vagy egy standon bemutassák az általuk szervezni kívánt tanfolyamokat.
A Mini&Mami Piacon babaruhák, gyermekjátékok és egyéb hasznos portékák cseréltek
gazdát. Kerekasztal-beszélgetéseken a Babagenetika Egyesület is bemutatkozhatott.
Időpont: szeptember 9., szombat
Résztvevők létszáma: 200 fő
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A komplex tematikus nap színes programkínálata a korábbi éveknél több érdeklődőt vonzott.
Fontos tapasztalat azonban, hogy nagyobb százalékban keresték fel rendezvényünket a
délelőtti idősávban, így 2018-ban a korai napszakra koncentrálunk.

Partnerkarácsony
Hagyományos adventi rendezvényünkön a Budafok Big Band koncertjét követő állófogadáson
köszöntük meg intézményünk partnereinek az egész éves együttműködést.
Időpont: december 13., szerda
Résztvevők száma: 100 fő
2017-ben az előző éveknél nagyobb intenzitással ápoltuk kapcsolati hálónkat. A stratégiai
partnerekkel és kisebb helyi vállalkozásokkal új együttműködéseket indítottunk. 2018-ban a
kerület határait átlépve kezdünk új kapcsolatok építésébe.

1.2. Kulturális értékek és hagyományok

1.2.1. Jeles napok

A Magyar Kultúra Napja
2017-ben a Magyar Kultúra Napja valóban a kultúra ünnepe lett, nem egy kötelezően
teljesítendő feladat. Szabó Magda születésének 100., halálnak 10. évfordulóján selfilm
pályázattal, egész napos filmvetítésekkel, rendhagyó irodalomórával egybekötött ingyenes
rendezvényt szerveztünk, melynek lényege a Klauzál Ház nyitottsága mind tereiben, mind a
megjelenő kulturális műfajok tekintetében.
Időpont: január 22., vasárnap
Résztvevők száma 150 fő
A visszajelzések alapján a szemléletváltás sikeres, érdeklődve várják a hasonló komplex
kulturális programokat.
Meggyőződésünk, hogy kitartó munkával bebizonyíthatjuk, hogy a klasszikus műfajok,
alkotók, kulturális témák is lehetnek érdekesek, izgalmasak, megmozgathatják a fiatalok
fantáziáját is. Ehhez keressük azokat az eszközöket, amelyek szemléletformálók, újító
hatásúak és komplex rendezvények keretében megvalósíthatók. A Magyar Kultúra Napját
ennek szolgálatába állítjuk 2018-ban is.
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Gulág Emléknap - „Mementó” táncszínházi előadás
A Duna Művészegyüttes magas színvonalú alkotóközössége pályázat keretében tartott
előadás-sorozatot, melynek utolsó állomása a Klauzál Ház volt. A világhírű együttest más
keretek között nem biztos, hogy vendégül láthattunk volna.
Ítéletünk szerint fontos olyan ügyek mellé állni, melyek nem feltétlenül nézőszámban vagy
bevételben mutatják meg a sikert. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékére született előadás. A nehéz téma és a nehezen befogadható
színpadi feldolgozás (modern tánc és kortárs zene) nem könnyítette meg a jegyek
értékesítését.
Időpont: február 25.
Résztvevők száma: 265 fő

Húsvét a Házban
2017-ben első alkalommal szerveztünk a húsvéti ünnepkörhöz és hagyományokhoz
kapcsolódó rendezvényt Nagycsütörtökön. Célunk a kezdődő tavaszi szünethez kapcsolódó
családi program biztosítása volt. Az aulában kiállítással egybekötött hagyományos tojásfestés
és dekorációkészítés zajlott, melyet családok és iskolák egyaránt látogattak.
Időpont: április 13.
Résztvevők száma: 300 fő
A rendezvényt a nagy sikerre való tekintettel 2018-ban is megtartjuk. A pedagógusokkal
egyeztetve a kézműves foglalkozások befogadóképességét növeljük.

Madarak és Fák Napja - Ökonap
Több éves hagyományunk az Ökonap szervezése. 2017-ben a rendezvény nyílt
meghirdetésével – a korábbi iskolai meghívásokkal szemben –, kapcsolódó kiállítás nyitásával
népszerűsítettük a fontos célt.
Rendezvényünk elemei: Hozz egy gumicsizmát és ültess bele! – a virágot mi adjuk;
Természetünk - vicces állatfotók kiállítása Devecseri Gábor verseivel kísérve; ökoszínezők és
állat-kitalálók.
Időpont: április 21.
Résztvevők száma: 12 fő
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Miután nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás népszerűsítését, átgondolva
a szervezés lehetőségeit és a nagyobb mozgósítás esélyét, 2018-tól a Családi vasárnapok
tematikájába illesztünk öko foglalkozásokat.

Majális
2017-ben visszatértünk régi helyszínünkre, ismét a Campona parkolójában rendeztünk
Majálist.
Immár hagyományosan a Budafoki Fúvósegylet ébresztette a kerületet. Zenés ébresztőjük a
rendezvényhelyszínen ért véget. Délelőtt és délután bemutatkoztak művészeti csoportjaink.
Napközben az RTL Klub népszerű filmsorozatának sztárjai Domokos László, Pribelszky Norbert,
Nyári Dia, Solti Ádám és Gyebnár Csekka közreműködése tette színesebbé a különböző
programelemeket. Hallhattunk stand up sztorikat, volt virslievő, sörivó verseny, torna- és
sportvetélkedő, kvízjáték, közönségtalálkozó és zenés előadás. A gyermekeket Disney
sztárok várták a színpadon, este Tolvai Renáta és zenekara, a Flying Times rock and roll
koncertje és Elvis show szórakoztatta a közönséget.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, vidámpark és gyermekfoglalkozások várták az
érdeklődőket.
Időpont: május 1.
Résztvevők száma: 980 fő
2018-ban hagyományos programelemekkel, de retro hangulatban, ismét a Campona előtti
parkolóba tervezzük a Majálist.

A Zene Világnapja - Zenei Flow
A hangszerek és a zene bűvöletében Dél-Budán címmel szerveztünk programokat a Zene
Világnapja tiszteletére. A XXII. kerület fiataljai, fiatal vendégművészei zenei performance
keretében adták át a zene szabad áramlásának élményét. A zenei előadások, koncertek mellett
interaktív hangszer-bemutatókat, kiállításokat rendeztünk.
A kerületen belül több helyszínen feltűntek a Klauzál Gitár Band zenészei, akik utcai
koncerteket adtak, hogy felhívják a figyelmet a zene fontosságára, annak szeretetére és a
rendezvényre, amelyet a Klauzál Házba szerveztünk.
Az esemény fő attrakciói és koncertjei a Klauzál Házban voltak, ahol a Perkaland
hangszersimogatójával vártuk a gyerekeket. A program mellett Bodnár Gábor
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hangszerkészítő kiállítását láthatták egyedi hangszerek és alkotások megjelenítésében. A
Klauzál Gitár Band koncertjét követően látogatóink a zenei improvizáció, a flow hatása alá
kerülhettek Ratkóczi Huba szóló- és basszusgitáros előadásán.
Résztvevők létszáma: 120 fő, külső helyszíneken: 150 fő
A következő években is hasonló zenei eseményeket tervezünk.

Advent Budafok-Tétényben
Második alkalommal rendeztük meg ünnepváró programsorozatunkat a Szomszédok Piaca
előtt.
Rendezvények:
-

Budafoki forralt borfőző-verseny
9 csapat nevezett be versenyünkre, melyet hagyományteremtő szándékkal hirdettünk
meg. A közönség döntötte el, melyik a legfinomabb bor. A résztvevők szavazatukkal
Horváth Bogit, a budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium egykori diákjának családját
támogatták.
A versenyt a Soós István Borászati Szakközépiskola borral, önkormányzatunk
naptárajándékokkal támogatta.
A színpadon a Budafoki Kis Big Band és a Daniel Speer Brass játszott.
Időpont: december 2.
Résztvevők száma: 500 fő

-

Ünnepi fények
Programunk elején kapcsolták fel a tér díszkivilágítását, majd önkormányzatunk
képviselői ünnepélyes keretek között meggyújtották adventi koszorúnk első
gyertyáját. Ezt követően került sor a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészti és Általános
Iskola Szent István Gyermekkórusának adventi koncertjére, Johanna Winlingtonn–
Ingram vezetésével

és a Zanotta Art. karácsonyi bábos betlehemes interaktív

gyermekműsorára.
A gyerekek mézeskalácsot készíthettek és kóstolhattak.
Időpont: december 3.
Résztvevők száma: 300 fő
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-

Aprók adventje
Mikulás érkezett a térre, aki a piac árusaitól kapott ajándékgyümölccsel és
szaloncukorral ajándékozta meg a gyerekeket. Felléptek a Rózsakert tagóvoda, a
Hugonnai Vilma Általános Iskola, a Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola és a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola diákjai, valamint
a Pannonica Táncműhely táncosai Szente János vezetésével.
Időpont: december 7.
Résztvevők száma: 150 fő

-

Kicsik adventje
Az érdeklődők a Nádasdy iskola Népzene Tanszakának és 4. évfolyamának, valamint
a Tomori Pál Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumának karácsonyi műsorát láthatták.
A programot a Promontor Dalárda műsora zárta.
Időpont: december 8.
Résztvevők száma: 70 fő

-

Téli kaland
Az érdeklődők jégszobrok születését csodálhatták meg, volt ügyességi jégvarázs-móka
a Hókirálynővel, Gilda Jótündéreivel és Dorothyval; játék nyereményekkel, közös
korcsolyázás Elsával és Dér Jankóval. A színpadon Zsemlye Veronika karácsonyi
dalokat énekelt, majd a Klauzál Gitár Band karácsonyi koncertjét hallhattuk. A
programot jégdiszkóval zártuk.
Időpont: december 9.
Résztvevők száma: 250 fő

-

Nemzetek karácsonya
Az Artashat Örmény Színház és a Balkán Hangja Egyesület színházi, zenés és táncos
műsorában a szerb, a görög, a horvát és az örmény karácsonyok hagyományait
ismerhettük meg.
Időpont: december 14.
Résztvevők száma: 23 fő

-

Karácsony hava
A Holló Együttes interaktív karácsonyi gyermekműsorát követően adventi
népszokásokat elevenített fel a Kis-Nádasdy Tánccsoport műsora, mely táncházzal
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zárult. A pontgyűjtő játékban résztvevő gyerekeket a Szabadtűzi Lovagrend
süteménnyel jutalmazta.
Időpont: december 16.
Résztvevők száma: 170 fő
Alkalmak száma összesen: 7
Résztvevők száma: 1463 fő
Az advent idejére kedvező feltételekkel béreltünk 4 db ikerfaházat a térre, így 8 db árusítóhely
állt rendelkezésünkre. Az előző évi alacsony forgalom éreztette hatását, csupán az
árusítóhelyek felét sikerült tartósan bérbe adnunk. A vásárlók elmaradása miatt azonban
tartós bérlőink fele tartott nyitva folyamatosan. A fennmaradó faházrészeket, alkalmi bérleti
díjért, csupán néhány napra tudtuk hasznosítani. A 2006. év negatív tapasztalatai miatt az
oktatási intézmények és egyházi szervezetek nem kívántak élni a felajánlott díjmentes
használat lehetőségével.
2016-ban a jégpálya, a szabadtéri színpad és a karácsonyi vásár faházai bensőséges közösségi
teret formáztak. 2017-ben a jégpálya és kiszolgáló egységei a régi mozi helyére kerültek, így a
tér kinyílt, egysége megbomlott, a látogatók megoszlottak a két helyszín között. A szülőknek,
akik gyermekeiket a jégpályára kísérték, távoliak voltak a színpadi programok, hiszen a kicsiket
nem akarták magukra hagyni. A vonatkozó időszakban a tél leghidegebb napjait éltük át, így a
programokra érkezők kevés időt töltöttek a huzatos téren. Javasoljuk, hogy 2018-ban a három
funkció ismét egymás közvetlen közelében jelenjen meg, a jégpálya, a színpad és a faházak
egységet képezve kerüljenek felállításra.

1.2.2. Tematikus napok

Budafok-Tétényi Népzenei Fesztivál
A fesztiválon a Kárpát-medence élő folklórhagyományait mutattuk be a Szomszédok
Piacterén.
Fellépők:


a Fölszállott a páva műsor gyermek közreműködői, a Szécsényi Testvérek



a Sodró Zenekar a határon túli magyarság képviseletében (kárpátaljai autentikus
magyar népzenét és táncokat mutattak be, prímásuk Ványa Lemen, a técsői
hagyományőrző zenekar állandó kísérőzenésze)
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a kerület művészeti oktatásában kiemelkedő szerepet játszó Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola néptánc és népzene tanszakának diákjai, akik betekintést nyújtottak
a kerület tradicionális miliőjébe



a városi környezetben ápolt néphagyományokat Szente János és a Pannonica
Táncműhely mutatta be



a táncház-mozgalom meghatározó szereplője, a Dűvő Zenekar színpadi műsora mellett
tánctanítással színesítette a programot



az autentikus csángó népzenéből építkező Csángálló Zenekar erdélyi motívumokkal
gazdagított, balkáni hangzásvilággal tarkított, improvizatív, instrumentális és vokális
muzsikát játszott



záróakkordként a Cimbaliband és Danics Dóra koncertje a világzene és a népzene
fúziója volt

Gyermekprogramok:


egész

napos

kézműves

kreatív

foglalkozás

a

Garboncás

Népi

Játszórét

közreműködésével


a Ládafia Bábszínház népmesét feldolgozó bábjátéka



a Bahorka Együttes Vásárfia című interaktív előadása

Időpont: május 21.
Résztvevők: 670 fő
Az NKA Halmos Béla programja közel egy millió forinttal támogatta rendezvényünket.
Pályázati forrás esetén fesztiválunkat ismét megrendezzük.

Népek, kultúrák, ízek sorozat - Itália Budafokon
Kulturális tematikus programunkon - a korábbi évek sikeres kubai és indiai napját követően a mediterrán Itália kultúráját mutattuk be.
Nicolo Bottalla, olasz festőművész és Czimbal Gyula, fotóművész kiállítás-megnyitójával
vette kezdetét az esemény, amelyet az Olasz Kultúrintézet megbízott igazgatója, Gian Luca
Borghese és a Budafoki Fotóklub elnöke, dr. Vankó András nyitott meg. Itt volt velünk a
Milánói Scala sztárja, Francesca Provvisionato, mezzoszoprán énekes, akivel egy beszélgetőszenés délutánt tölthettünk el. Prof. Szabó Győző, az egykori Római Magyar Akadémia
igazgatójának előadásán Olaszországról és a magyar-olasz kapcsolatokról hallhattunk. A
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Magyar Állami Operaház olasz balettművészeinek színpadi előadását követően a napot a
Juhász Attila Jazz Quartet és Don Lázi olasz zenés borestje zárta. A a La Marzocco Hungary
jóvoltából megismerhettük, hogy milyen egy igazi espresso.
Időpont: április 9.
Résztvevők összlétszáma: 300 fő
Népek, ízek, kultúrák sorozatunkat 2018-ban is folytatjuk, ebben az évben a francia kultúrát
mutatjuk be.

1.2.3. Előadó-művészet

Négy évszak koncertek
Új sorozatunk célja a hazai zenei élet kiválóságainak bemutatása, klasszikus stílusban,
különböző zenei elemekkel ötvözve.
-

Balázs János, zongoraművész és a Cziffra Fesztivál díjazottjainak koncertje (a Tavaszi
Fesztivál keretében), ahol az Örömóda is elhangzott a közönség közreműködésével.
Időpont: szeptember 22.

-

Sárik Péter Trió X Beethoven című koncertje
Időpont: május 19.

Résztvevők száma: 600 fő
A sorozatot 2018-ban is folytatjuk.

Pódiumelőadások
A Kamaraterem, mint tér megújítása (a tér elválasztásának lehetősége) megfelelő kulturális
közeget teremtett valódi színházi élmények megvalósításhoz. Ugyanakkor a fénytechnika
elavult, valamint a nézőtér egy síkon való elhelyezése behatárolja a terembe hozható
előadások körét. Ezért a 2017-es évben még a színházterem színpada (színpadi nézőtér) adott
helyet a pódiumszínházi előadásoknak, melyek tartalmukban ugyancsak nagy változást
hoztak. Kifejezetten színházi és irodalmi értékekre koncentráltunk, magas szintű
színházművészeti élményt nyújtottunk.
-

Mellettünk – Grecsó fivérek
Időpont: április 12.

-

Csemegepultos naplója - Ötvös András
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Időpont: augusztus 25.
-

Egyasszony - Tenki Réka
Időpont: október 27.

Résztvevők száma: 370 fő
2018-ban kamaratermünkben tartjuk pódiumelőadásainkat, mert szeretnénk, ha a terem
méltó helyet kapna a színházlátogatók körében.

1.2.4. Kiállítások

Vén Emil Galéria
Egyre inkább nyitottá, a fiatal – és gyermekkorosztály számára is érdekessé kívánjuk tenni
tárlatainkat, azok megnyitóit, ezért a kiállítás-megnyitókat több esetben kísérte vetített
képes előadás, tárlatvezetés, beszélgetés, koncert.
-

„…gráfia”, Herendi Péter fotóművész kiállítása
Megnyitotta: Szarka Klára
Időpont: 2016. december 16-tól 2017. február 13-ig

-

Improvizáció gyűjteményes kiállítás az ArTér Művészeti Egyesület festőművészeinek
alkotásaiból
Megnyitotta: Horváth Ildikó Zsuzsanna
A megnyitón közreműködött a Trio Kolta.
Kísérőprogram: Győri Judittal és Várhelyi Csillával élő képalkotás, improvizálás és
szabad rajz gyerekeknek és a nézőknek.
Időpont: február 15-től március 30-ig

-

„Túlélés Szarajevóban” közös kiállítás a Centropa Alapítvánnyal Megnyitotta: Tóth
Vásárhelyi Éva, Diófási Gabriella, dr. Czingel Szilvia
A megnyitón közreműködtek a Nádasdy Iskola növendékei Szabó János vezetésével.
Kísérőprogram: a Kossuth Iskola növendékeinek tárlatvezetése.
Április 6-án és április 11-én ingyenes filmvetítés a kiállításhoz kapcsolódóan
Időpont: április 3-tól 19-ig

-

„Természetünk”, Czimbal Gyula fotóművész kiállítása
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Megnyitotta: Gergely Attila botanikus
A megnyitón közreműködött: Győrffy Gergely, hegedűművész.
Kísérőprogram: állatversek, állatkirakók, állatszínezők gyerekeknek
Időpont: április 19-től május 12-ig
-

„Generátor”, az ARTÉR Művészeti Egyesület gyűjteményes kiállítása
Megnyitotta: Nagy Zopán, költő
A megnyitón filmvetítés volt.
Kísérőprogram: kerti parti az ARTÉR tagjaiból alakult Sky Baby zenekarral
Időpont: május 20-tól június 19-ig

-

Budafoki képnapok, a Budafoki Fotóklub gyűjteményes kiállítása
Megnyitotta: Gazdik István
A megnyitón közreműködött Győrffy Gergely, hegedűművész és Matuz István
fuvolaművész.
Időpont: augusztus 24-től szeptember 26-ig

-

„Fazonigazítás XII”, Nagy T. Katalin hamisított képeinek gyűjteménye
Megnyitotta: Nagy T. Katalin művészettörténész.
Kísérőprogram: a képzőművészekből alakult Orosz rulett zenekar koncertje
Időpont: szeptember 28-tól november 5-ig

-

Az Év Budafok-Tétényi természetfotósa – pályázati anyag kiállítása
Megnyitotta: Gazdik István és Vankó András
A megnyitón közreműködött a Festus Ensemble és Erdős Virág író, költő.
Kísérőprogram: a pályázat eredményhirdetése és díjátadás
Időpont: november 8-tól december 5-ig

-

„Mesélő karácsony” Szimonidesz Hajnalka grafikus-illusztrátor kiállítása
Megnyitotta: Fodor Veronika, író
A megnyitón közreműködtek: Deutsch Anita és lányai
Kísérőprogram: élő beszélgetés az íróval és az illusztrátorral mesemondás
kíséretében
Időpont: december 8-tól

Alkalmak száma: 9
Résztvevők száma (a megnyitókon): 412 fő
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2018-ban szeretnénk egyensúlyt tartani a helyi és országos hírnevű alkotók között,
továbblépve az interaktivitás, a kiállítások élővé tétele útján.

Kiállítások az Aulában
Új szemlélet és pozíció jellemzi földszinti közösségi terünk kiállításait. Az Aulát élő kiállítóhellyé
tettük: aki belép az épületbe, elkerülhetetlenül találkozik képző- és iparművészeti, esetenként
kézműves alkotásokkal. Az „egy művész sok műve” rendezési elv mellett sokkal inkább a téma
határozza meg a tárlatokat. A tematikák igazodnak a ház rendezvényeihez (pl. „Minden más”),
és a soron következő ünnepekhez (pl. a Zene Világnapja alkalmából nyílt Cziffra György
kiállítása) . Bizonyos témákhoz a művelődésszervező gyűjt anyagot (pl. Cziffra, Arany kiállítás).
-

„Minden más” gyűjteményes fotókiállítás
Időpont: február 10-től február 26-ig

-

„TeaMajor” Major György építész tervrajz-kiállítása
Időpont: március 10-től április 2-ig

-

„Otthonom az alkotó művészetem”, Göncziné Szilágyi Anna kiállítása
Időpont: április 13-tól május 12-ig

-

„Vándorút”, Golda Magdolna kiállítása
Időpont: május 15-től május 30-ig

-

„Világ-látás”, Kugler Ferenc és Pató Ferenc fotókiállítása
Időpont: június 4-31. között

-

Cziffra György emlékkiállítás
Időpont: szeptember 22-től október 31-ig

-

„Aranyhíd” kiállítás Arany János-illusztrációkból
Időpont: november 5-30. között

-

„Karácsonyi „ReDesign” kiállítás
Időpont: december 2-től

Alkalmak száma: 8
Résztvevők száma (a megnyitókon): 715 fő
Az Aula, mint kiállítótér sikere bebizonyosodott egy év alatt, ezért 2018-ban várhatóan
kialakítjuk a világítási rendszerét is. Tovább haladunk azon az úton, hogy olyan értékeket
mutassunk be, amelyek azoknak a látogatóknak is érdekesek, akik egészen más szándékkal
érkeznek a Klauzál Házba. Szeretnénk biztonságos és felügyelt módon interaktív eszközöket is
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behozni a térbe, hogy az ideérkezők egy modern és értük működő kulturális ismertterjesztő
fórummal találkozzanak.

Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa pályázat
Az első alkalommal kiírt és lebonyolított pályázatra 116 pályamű érkezett be, a kiállításon 42
kép volt látható. A díjak összértéke több, mint 175.000 Ft volt.
Olyan támogatókat nyertünk meg, mint az Önkormányzat, a Törley, a Libri és két kifejezetten
szakmai szempontból hasznos és értékes díjat felajánló vállalkozás, a Tripont Fotótechnikai
Kft. és a Digilabor Digitális Fotólabor.
A zsűri munkájában szakmai szempontból és kreatív, művészi szempontból is véleményt
alkotók vettek részt. Így dolgozott a zsűriben Kömöz Gergely, természetfotós, a XXVII.
Sajtófotó pályázat első helyezettje; az EISA Photo Maestro 2009-2010 fődíjasa és Erdős Virág
költő, akinek legutóbbi kötete (Világító testek) versei mellett Budapesten készült
természetfotókat is tartalmaz
A kiállítást a Budafoki Dohnányi Zenekar tagjaiból alakult Festus Ensamble adott könnyed
komolyzenei kamarakoncertet, akikhez csatlakozott Erdős Virág költő is, aki az előbb említett
fotókkal kísért könyvéből olvasott fel költeményeket.
Résztvevők száma: 82 fő
Időpont: 2017. november 7.
A rendezvény minden tekintetben rendhagyó és hagyományteremtő. Kapcsolódik a minden
évben országosan meghirdetett legnépszerűbb fotós pályázathoz, az Év Természetfotósa
pályázathoz. Az első alkalom is megmutatta, hogy a XXII. kerület megmozdult és értékelte a
kifejezetten nekik szánt felhívást. 2018-ban Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa KIDS
felhívással bővítjük a pályázatot. Bízunk benne, hogy az Önkormányzat egyre növekvő
bizalommal támogatja ezt a sikeres eseményt.

1.3. Oktatást segítő tevékenység, ifjúsági programok és prevenció

Klauzál KultúrCafé
Az év elején és a tanév végén a budafok-tétényi, a XI. kerület és a szomszédos települések:
Diósd, Érd, Törökbálint, Százhalombatta, Budaörs és Tárnok iskoláinak és óvodáinak
igazgatóit, igazgatóhelyetteseit és pedagógusait láttuk vendégül. A Klauzál Ház és a Cziffra
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Központ gyermekeknek szóló programjait és tanfolyamait, valamint a Barlanglakás
Emlékmúzeumot ismertettük meg a meghívottakkal.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az oktatási intézményeknek egyre nagyobb az igénye a
kapcsolatfelvételre és az egyeztetésekre. A programjaink bemutatását követő kötetlen
beszélgetés volt az esemény legizgalmasabb része, amikor jó tanácsokkal és információkkal
láttak el bennünket a pedagógusok.
Alkalmak száma: 2
Résztvevők száma: 39 fő
Az oktatási intézményekkel év közben is rendszeresen egyeztetünk. 2018-ban új
intézményekkel bővítjük kapcsolati hálónkat. A KultúrCafét ismét februárra és szeptemberre
tervezzük.

Bérletes gyermekszínházi előadások
Az óvodásoknak a Manócska, az alsó tagozatos iskolásoknak a Gulliver Bérlet keretében
hirdettünk előadásokat hétköznap délelőttre és délutánra. Célunk, a színházi élmény
felismertetése, az élőszereplős előadások iránti igény felkeltése. Fontosnak tartjuk, hogy
tanulságos történetekkel találkozzanak a gyermekek és elgondolkodjanak a látottakon, majd
beszéljék meg a történetet társukkal, az óvónőjükkel/tanítójukkal, szüleikkel.
A Manócska Bérlet előadásai:
-

február 21. A kis hagymafiú (Maszk Bábszínház)

-

március 21. A róka meg a holló (Babszem Jankó Gyermekszínház)

-

április 11. A háromágú tölgyfa tündére (Fabók Marcsi Bábszínháza)

-

október 10. A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Görbe Tükör Színi Társulat)

-

november 14. Mátyás király bolondos bolondja (Maszka Színház)

-

december 12. Suszter és a karácsonyi manók (Fogi Színház)

A Gulliver Bérlet és az Érdi Gulliver Bérlet előadásai az első félévben:
-

február 22. Medvefiú (Kabóca Bábszínház)

-

március 22. A pelikán madár (Majorka Színház)

-

április 26. Torzonborz visszatér (Bóbita Bábszínház)

A Gulliver Bérlet előadásai a második félévben:
-

október 11. Három szegény szabólegény (Szösz Színház)

-

november 15. Arany mesék (Szekér Színház)
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-

december 13. Hókirálynő (Noir Színház)

Alkalmak száma: 15
Résztvevők száma: 4209 fő
Bérletes előadásainkat 2018-ben is folytatjuk.

"Az én mesém!" meseíró és rajzpályázat, kiállítással
A Mesefesztivál promotálása érdekében hirdettük meg gyermekeknek szóló pályázatunkat,
melyet több országos honlap is átvett. Ennek köszönhető a pályázat országos sikere. Nemcsak
Budapestről, de Békéscsabáról, Gyuláról, Hajdúszoboszlóról, Berettyóújfaluról, Bükkről stb. is
érkeztek pályaművek. Arra kértük a gyerekeket, hogy írjanak mesét és rajzolják le kedvenc
mesehősüket. 38 fantáziadús írás és 116 kiválónál kiválóbb rajz érkezett. Voltak, akik saját
meséjüket rajzzal illusztrálták.
A mesék közönségdíjára facebook oldalunkon is lehetett szavazni. A rajzokból és az illusztrált
mesékből kiállítást rendeztünk.
Beküldési határidő: május 8.
Pályázatok száma: 154
2018-ban arra kérjük a gyerekeket, hogy Csukás István meséinek szereplőit rajzolják le, úgy,
ahogy ők elképzelik.

Mesefesztivál
A Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében rendeztük meg Mesefesztiválunkat. A Magyar
Népmese Színház "A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack" című előadását követően
kihirdettük mesepályázatunk eredményét, majd az Iszkiri együttes népszerű zenéjével és
szellemes szövegeivel zártuk a színpadi programok sorát.
Háttérprogramként Kádár Ferkó Fotószínházában, életképek ponyvára kinagyított háttere
előtt, kosztümökbe öltöztettük látogatóinkat, akiket a képről „előugró” tárgyakkal
fényképezett le a vándorfotográfus. Az így készült képeket látogatóink e-mail-ben
díjmentesen megkaphatták. A rendezvény alatt a Garboncás Játszórét 35 népi eredetű,
hagyományos, fából készült játékával tehették próbára ügyességüket kicsik és nagyok. Egy
fakörhintát is felállíttattunk a kertben. Kézműves játszóházunkban rajzoltunk, festettünk,
dekopázsoltunk, gyöngyöt fűztünk a gyerekekkel.
Időpont: május 13.
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Résztvevők száma: 241 fő

Emberpalánta tábor
Nyári gyermektáborunk új tematikával várta a gyermekeket. A kézműveskedés mellett
kirándultunk az állatkertbe, uszodába jártunk és sokat játszottunk a gyerekekkel. Megismertük
a Cziffra Központot, a helytörténeti kiállítást, valamint a Barlanglakásba is szerveztünk
programot. (Napi háromszori étkezést biztosítottunk, napközben gyümölcsöt kaptak a
gyerekek, valamint korlátlan szörp és ásványvíz fogyasztást tettünk lehetővé.)
Táborvezetők: Lovas Zsuzsa, a Rózsakerti iskola drámapedagógusa és Balogh Zsuzsa
Időpont: június 19-23.
Résztvevők száma: 26 fő

ManGoRise koncert és Extrém-show
A fiatalok nagy kedvencét, a ManGoRise zenekart hívtuk meg. A közönség nagy sikerű
szabadtéri koncert részese lehetett a Piactéren, a Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaként.
A koncertet megelőzően a Hege-Show TRIÁL bemutatója kápráztatta el a nézőket.
Időpont: május 10.
Résztvevők száma: 300 fő

Klauzál Jam
Rendezvényünk negyedik éve nyújt szórakozási, alkotási lehetőséget az underground
művészei és kedvelői számára. Programunkon a fiatalok betekinthettek a graffitik
készítésébe, a break tánc világába, a hiphop, a rap és a funk zene műfajába. A graffitik nem
csupán kiállításként voltak jelen, a szemlélődők a képek elkészülését is nyomon követhették.
A versenyeket hozzáértő, prosperáló művészek, táncosok, zenészek zsűrizték, akik emellett be
is mutatták tudásukat. Az idei évben új programelemként jelent meg a BMX bemutató, és az
amerikai autók kiállítása. A műsort DJ – show színesítette.
A rendezvényre az ország több pontjáról érkeztek látogatók. Versenyzők Debrecenből,
Nyíregyházáról és Győrből neveztek.
Az idén új helyszínen, a budafoki Oroszlános udvarban teremtettük meg azt a fajta együttlétet,
amely közös élményt és örömöt eredményez a hasonló érdeklődésű fiatalok számára.
Időpont: szeptember 23.
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Résztvevők összlétszáma: 250 fő
2018-ban, június hónapban, hasonló tematikával kívánunk lehetőséget adni a fiataloknak arra,
hogy kulturált környezetben szórakozhassanak.

Klauzál Gitár Band
Akusztikus és elektromos gitároktatás zajlik a Klauzál Házban, amelyen főként gyerekek
vesznek részt. A fiatalok az idő során stabil zenekarrá formálódtak. Céljuk a közös zenélés
örömének és rejtelmeinek megismerése, a fellépésekre való felkészülés. Az együttes számos
rendezvényünk résztvevője, pl. Majális, Rendőrnap, ünnepi megemlékezések, iskolai gálák,
tematikus napok, karácsonyi fellépések. 2017-ben az Omega Együttes slágereit vitték
színpadra. A koncerten szerepelt az Omega Együttes billentyűse, Benkő László is. Oktató:
Magyar László.
2018-ban további előadásokat, fellépéseket tervezünk a zenekarral.

1.4. Ismeretterjesztés

Klauzál Akadémia
Előadássorozatunk kulturális örökségünkre, hétköznapi értékeinkre, a modern világ új
jelenségeire hívja fel a figyelmet. Szakmájukban elismert, neves előadóink különböző témákat
dolgoztak fel.
-

Globalizmus és kultúra - A pénzfolyó
Bogár István, közgazdász; Dörner György, színész és a Hungaro Zenekar
előadása rendhagyó globalizmus-kritika volt.
Időpont: február 19.

-

Bor etikett
Mátyus Imre, a Soós István Borászati Szakképző Iskola oktatásvezetője a magyar
borkultúráról és a borkóstolás illemtanáról tartott előadást.
Időpont: április 20.

-

A védtelen Európa
Georg Spöttle, biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértőtől a változó Európáról,
a migrációról, a párhuzamos társadalmak problémáiról és a terrorizmusról hallhattunk.
Időpont: szeptember 21.
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-

Az internet hatása
Tari Annamária, pszichológus, pszichoterapeuta és pszichoanalitukus a digitális világ
veszélyeiről, a virtuális tér hatásának köszönhető párkapcsolati és generációs
konfliktusokról beszélt.
Időpont: október 26.

Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma: 321 fő
Népszerű sorozatunk folytatását hasonló tematikával tervezzük.

Múzeumlátogatások
Tárlatlátogatásainkat a helyszíni idegenvezetés teszi különlegessé.
-

Nemzeti Múzeum - Utolsó felvonás, IV. Károly koronázása - 1916
A koronázás 100. évfordulója alkalmából megismerhettük a magyar királyi koronázás
hagyományait, szimbolikáját, a trónöröklés problémáját és beleélhettük magunkat az
Osztrák-Magyar Monarchia háborús mindennapjaiba.
Időpont: február 15.

-

Petőfi Irodalmi Múzeum - Írói fogások a Károlyi Palotában
Megtudhattuk, mi volt klasszikus költőink és íróink kedvenc étele, betekinthettünk
irodalmi értékű szakácskönyvekbe, láthattunk személyes használati tárgyakat is.
Időpont: március 23.

-

Látogatás a Fotó utcába
A Mai Manó Házban a "Mona Lisa Vakuval" című időszaki kiállítást (véletlenszerű
zseniális képek gyűjteményét), a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban a 35.
Magyar Sajtófotó Kiállítást tekintettük meg.
Időpont: ápirilis 19.

-

„A Kutyavillától a Macska Csárdáig”
A Tavaszi Fesztivál idején itthon maradtunk, a Budafok-Tétény vendéglátását
bemutató kiállítást néztük meg.
Időpont: május 10.

-

A szépséges Vajdahunyadvár
Érdekes vártörténeti sétát tettünk a Városligetben. Idegenvezetőnkkel a látogatók
számára elzárt területre is bemehettünk.
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Időpont: szeptember 20.
-

A gyógyítás múltjából
A nyugati orvostudomány történetébe tekintettünk be. Megtudhattuk, hogy a
különböző civilizációkban hogyan változott a szerteágazó orvoslás kultúrája.
Időpont: október 11.

Alkalmak száma: 6
Résztvevők száma: 128 fő
2018-ban is elsősorban a nyugdíjas korosztály számára vonzó tárlatok felkeresését tervezzük.

Intézménylátogatások
Programsorozatunk

résztvevői a

nyilvános

terek

mellett

olyan

helyszínekkel

is

ismerkedhetnek, melyek a nagyközönség számára nem látogathatóak.
-

Nemzeti Színház
A magyar színháztörténet fordulópontjai mellett hallhattunk a színház történetéről és
bejártuk azon tereket, melyeket a színház próbarendje lehetővé tett.
Időpont: január 18.

-

Széchenyi Könyvtár
Kulturális

örökségünk

könyvtári

dokumentumainak

megőrző

és

közvetítő

intézményével és a Budavári Palota történetével ismerkedtünk.
Időpont: január 25.
-

MTVA Székház
Technikatörténeti kiállításon, filmvetítésen, stúdió- és jelmeztár-látogatáson vettünk
részt, majd elkészítettük saját műsorunkat a látogató stúdióban.
Időpont: február 22.

-

Liszt Ferenc Repülőtér
Titokzatos kisvárost találtunk a repülőtér elzárt világában. Eljutottunk olyan
területekre is, amelyek nemcsak az utasok, de még a reptéri dolgozók jelentős része
elől is elzárt. Közép-Európa vezető repülőmúzeumában pilótafülkében is jártunk.
Időpont: szeptember 27.

Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma: 181 fő
Sorozatunkat hasonló tematikával folytatjuk.
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Kirándulások
Helytörténeti sétáink és kirándulásaink alkalmával különleges helyszíneket keresünk fel,
idegenvezetők közreműködésével. Óbudai sétánk kivételével bérelt busszal utaztunk. Több
alkalommal előfordult, hogy akiknek nem tudtunk helyet adni a buszon, azok
tömegközlekedéssel vagy személygépkocsival kísértek el minket. A nagy érdeklődésre való
tekintettel két kirándulásunkat meg kellett ismételnünk.
-

„Jöjjön ki Óbudára!”
Délelőtt múltidéző sétát tettünk Óbudán, délután ellátogattunk a Krúdy-negyedbe és
megtekintettük a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum "Vendéget látni,
vendégnek lenni" kiállítását.
Időpont: március 29.

-

Kirándulás oda, ahol a csend lakik I-II. (Majd, Bokod, Zsámbék)
Az Európában egyedülálló Majki Kamalduli Remeteség barokk műemlék- együttesének
cellaházait, templomtornyát és kolostorát kerestük fel, majd kitérőt tettünk a bokodi
lebegő házakhoz, végül a páratlan atmoszférájú Zsámbéki Romtemplommal
ismerkedtünk.
Időpontok: április 26. és május 3.

-

Kirándulás oda, ahol megnyugszik a lélek (Dobogókő, Duna-kanyar)
Múzeumoktól mentes dobogókői úti célunkat közkívánatra hirdettük meg. A
dunabogdányi parton rövid pihenőt tettünk, majd Kisorosziban kisétáltunk a
szentendrei sziget csücskére és a Duna közepéről csodáltuk meg a Duna-kanyart.
Időpont: június 28.

-

A Korda Filmpark kulisszatitkai és borangolás Etyeken I-II.
Megnéztük a Korda Emlékkiállítást, egy interaktív kiállításon betekintettünk a
filmkészítés legfontosabb állomásaiba. A legnagyobb élményt a szabadtéri helyszínek
nyújtották: a New York utca és egy középkori város díszletei. Délután az etyeki
körpincesorra és a sváb tájházba látogattunk el.
Időpontok: szeptember 13. és október 10.

-

A Ráday kastély és az ősz színei
A különleges freskóiról híres péceli kastélyt követően a Vácrátóti Botanikus Kertben,
az ország legnagyobb élőnövény-gyűjteményében csodáltuk meg az ősz szépségét.
Időpont: október 18.
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Alkalmak száma: 7
Résztvevők száma: 311 fő
Nem mindennapi helyszíneket szeretnénk felkeresni 2018-ban is.

1.5. Életminőség javítása

1.5.1. Színházi előadások

Klauzál Bérlet
2017-ben célunk a látogatók körének visszahódítása, kiszélesítése és a Klauzál Bérlet
népszerűsítése volt. Az elsőt részben, a másodikat teljes mértékben teljesítettük. A Klauzál
Bérlet minden várakozáson felüli sikert hozott, szolid nyereséggel. Megháromszoroztuk az
eladott bérletek számát (216 db) és darabválasztásainkkal meg tudtuk szólítani a
középgenerációt

is.

Az új szemlélet, a közönség újra pozicionálása, az átgondolt és minőségi darabválasztás
meghozta a kívánt változást. Az első félév 3 előadása még mérsékelt változást, míg a második
félév 4 előadása már határozott stílus- és értékváltást mutatott. A közönség pedig egyértelmű
vásárlási hajlandóságával mutatta ki egyetértését.
2017 tavasz
-

Maude és Harold
Szereplők: Esztergályos Cecília, Vándor Éva, Lipták Péter
Időpont: január 26.

-

Mellettem elférsz
Szereplők: Pogány Judit, Őze Áron, Gubik Ágnes, Sztarenki Dóra, Sípos Vera
Időpont: március 26.

-

Zorba, a görög
Szereplők: Ifj. Jászai László, Simonyi Krisztina, Papadimitriu Athina, Nagyváradi
Erzsébet
Időpont: április 29.

Résztvevők száma: 902 fő
114 bérlet, résztvevők összesen: bérlettel 342, jeggyel 560 fő (195/183/182 fő
előadásonként)
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2017 ősz
-

Az utolsó hősszerelmes
Szereplők: Magyar Attila, Pikali Gerda, Molnár Gyöngyi, Pataki Szilvia
Időpont: szeptember 23.

-

A folyón túl Itália
Szereplők: Benedek Miklós, Lukáts Andor, Lázár Kati, Szabó Kimmel Tamás, Szabó
Éva, Cseh Judit
Időpont: október 13.

-

Bocs, félrement!
Szereplők: Schruff Milán, Kovács Patrícia, Járó Zsuzsa, Mészáros Máté, Péter Kata
Időpont: november 19.

-

Anconai szerelmesek
Szereplők: Buch Tibor, Mádi Piroska, Vándor Éva, Baronits Gábor, Gieler Csaba, Nyári
Diána, Gregor Bernadett, Várkonyi Andrea és Kecskeméti Róbert
Időpont: december 8.

Résztvevők száma: 1393 fő
216 bérlet, résztvevők összesen: bérlettel 864 fő, jeggyel 549 fő (132/135/135/147 fő
előadásonként)
A következő év feladata átgondolni a bérletes struktúrát, mert a bérletvásárlás növekedése a
megtérülés lehetőségét csökkenti, hiszen ez a legalacsonyabb árú jegy- vásárlást jelenti.
Továbbra is feladatunk a közép- és fiatalabb generáció megszólítása, melyhez már jó úton
járunk. Első lépésként a bérlet mindkét évadába 4-4 előadást tervezünk és átgondoljuk a
bővítés további lehetőségeit is.

Ifjúsági színház
Új célcsoportként az 5-12. évfolyamosoknak ajánlunk hétköznap délutáni előadásokat, melyek
minden esetben a kötelező olvasmányok feldolgozásai. Meg kellett állapítanunk, hogy a
legnehezebben mozgósítható célcsoport ez a korosztály, pedig a pedagógusok aktív
bevonásával törekszünk a telt házra.
Új sorozatunk az első évadban hullámzó teljesítményt nyújtott. Az első előadás szép sikerrel
zajlott le, ugyanakkor csalódottan kellett tudomásul vennünk, hogy az Arany 200 évforduló

34

alkalmából, november 21.-re meghirdetett Toldi összművészeti előadásra nem reagáltak a
kerületi iskolák.
Egri csillagok (musical)
Főszereplők: Makrai Pál, Dóka Andrea, Ifj. Andorai Péter
Időpont: október 17.
Résztvevők száma: 343 fő
A pedagógusokkal folytatott folyamatos párbeszéd alapján választjuk ki a darabokat, az
időpontot is velük együtt jelöltük ki (kedd délután, valamint az októberi és márciusi hónap).
Az ifjúsági előadások a kulturális közszolgáltatás részei, melyek az iskolai oktatómunkát segítik,
így nem lehetnek pénzügyileg eredményorientáltak. Ennek megfelelően a jegyárat
drasztikusan csökkentettük.

Operett gála
Őszi operett koncertünkön népszerű operett slágerek csendültek fel hazai operett sztárok
előadásában. Gyönyörű jelmezek, látványos koreográfiák fűszerezték a világhírű melódiákat.
Partner: Pesti Magyar Operett Színpad
Szereplők: Oszvald Marika, Mádi Piroska, Köllő Babett, Göth Péter, Buch Tibor és
táncművészek.
Időpont: október 1.
Résztvevők száma: 257 fő
Több éves hagyományunkat folytatva 2018-ban is őszre tervezzük operett gálánkat.

1.5.2. Koncertek

Könnyűzenei nagykoncertek
Könnyűzenei koncertsorozatunkon új, minőségi irányváltással jelentkeztünk 2017-ben. Ennek
eredményeként kiemelkedő magyar és külföldi zenekarokat is vendégül láttunk, öregbítve
Budafok-Tétény és a Klauzál Ház hírnevét. E teltházas koncertjeinkre a belépőjegyek az
előadás előtt egy hónappal elkeltek.
Alkalmak:
-

február 12.: Gájer Bálint Valentin-napi műsora

-

március 19.: Csík zenekar és Kiss Tibi
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-

május 21.: Cimbaliband és Danics Dóra (aTavaszi Művészeti Fesztivál keretében)

-

június 8.: Muzsikás zenekar Fülei Balázzsal

-

október 15.: Gubás Gabi, Szabó Győző és az Éjszakai Nesz Zenekar

-

november 10.: Boban Markovic Orkestar

-

december 3.: Magna Cum Laude

Résztvevők száma: 2628 fő
2018-ban irányváltásunk sikerét folytatva igényes, további zeneileg magas színvonalú
koncerteket kívánunk szervezni.

Budafoki Blues- és Jazz-fesztivál
A hazai és külföldi sztárok koncertjének - Pincejárat napján - a Törley Látogatóközpont
szabadtéri parkja adott otthont. A félig nyitott árkádos csarnok színpadán minőségi blues- és
jazz-zene szólalt meg, a Törley pezsgők és borok kíséretében, a pezsgőspincék felett.
Fellépő művészek: Gáspár-Piri-Tiba Trió, Djangology, Lizsé Swing’ Blues, Someday Baby, Gál
Csaba Boogie zenekara, Pribojszki Mátyás Band, Little G Weevil
Időpont: június 3.
Résztvevők létszáma: 300 fő
2018-ban, a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében, ismét programmal készülünk a Törley
Látogatóközpontba.

Jazz+Mi+Ti koncertsorozat
Ismeretterjesztő koncertsorozatunk célja, hogy a zenekedvelők körében a swing, jazz zenét
megismertesse és a big band műfajt tovább éltesse. Az előadásokon a Budafok Big Band
zenekar kiegészül egy-egy vendég előadóművésszel. (A zenekar művészeti vezetője Puskás
Csaba.) A koncertek alkalmával a meghívott vendégművészek és hangszereik állnak a
középpontban.
Hagyományainknak megfelelően a Budafok Big Band zenekar adta 2017-ben is
partnerkarácsonyi ünnepi koncertünket.
Vendégek:
-

február 24.: Zsemlye Sándor, szaxofonművész

-

május 13.: Náray Erika, énekesnő

-

október 6.: Zsemlye Veronika, jazz énekesnő
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-

december 13.: Bolba Éva, énekesnő és Bera Zsolt, harsonaművész (a Hot Jazz Band
zenészei)

Résztvevők összlétszáma: 1056 fő

Klauzál Garden Nights
Két éve rendezünk jazz esteket a Klauzál Ház kertjében, lampionos, gyertyafényes
hangulatban. 2017-ben a szabadtéri koncertek látogatottsága a korábbi évekhez képest
emelkedett.
Koncertek:
-

június 29.: Canarro zenekar

-

augusztus 2.: SAB- Zone együttes

-

augusztus 11.: Pleszkán Écska és Ratkóczi Huba blues-jazz koncert

Résztvevők létszáma: 230 fő
A 2018-as év nyári időszakára tervezzük a folytatást.

1.5.3. Gyermekprogramok

Családi vasárnapok
Rendezvénysorozatunk a közös családi élményre és kreativitásra épül. A neves ill. nívós
előadók koncertjét követően kézműves foglalkozások várják a kicsiket és szüleiket.
Színes háttérprogramjainkat egy-egy téma köré szerveztük. A Recreativity foglalkozáson az
újrahasznosításé volt a főszerep, régi magazinokból és tejes dobozokból készítettek használati
tárgyakat kicsik és nagyok. Volt, hogy a már kinőtt pólókból készültek textil ékszercsodák, egy
másik alkalommal pedig a kapszulás kávéfőző használt kapszuláiból fülbevalók. Novembertől
gyerekfoglalkozást tartó tanfolyami oktatóink tartottak bemutatkozó órákat, ezzel nemcsak
színesítettük a rendezvénysorozatunkat, hanem gyerekfoglalkozásainkat is népszerűsítettük.
Mindezeket az ünnepek fényével, az éppen aktuális népszokások felelevenítésével tesszük
színesebbé.
Alkalmak:
-

Kolompos együttes koncertje, farsangi mulatság jelmez- és fánkevő versennyel
Időpont: február 5.
Látogatottság: 361 fő
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-

Halász Judit koncert
Időpont: március 5.
Látogatottság: 358 fő

-

Alma együttes koncert
Időpont: április 2.
Látogatottság: 390 fő

-

Baltazár koncert
Időpont: október 8.
Látogatottság: 40 fő

-

Kovácsovics Fruzsina koncert
Időpont: november 5.
Látogatottság: 207 fő

-

Malek Andi és az Eszement Meseband
Időpont: december 3.
Látogatottság: 141 fő

Alkalmak száma: 6
Résztvevők száma: 1497 fő
Népszerű előadókkal természetesen nagyobb sikert tudunk elérni (ahogy ezt a látogatói
létszám is jól mutatja). 2018-ra hasonló tematikával készülünk, de a kevésbé ismert előadók
napját kiegészítő programokkal (játszótér, interaktív elemek) erősítjük.

Szerdai Szünidei Színházak
A nyári vakáció idejére is szervezünk színházi előadásokat gyermekeknek. Elsősorban az
uszodai táborozók aktív pihenését színesítjük, másodsorban az év közben rendszeresen
hozzánk járó gyermekeknek (a Manócska és a Gulliver bérlet látogatóinak) kínálunk nyári
színházi élményt.
Alkalmak:
-

Vízipók csodapók (SZÖSZ Színház)
Időpont: június 8.
Látogatottság: 380 fő

-

Vili, a vega vámpír (Pódium Színház)
Időpont: július 5.
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Látogatottság: 294 fő
-

Aranyecset (Aranyszamár Színház)
Időpont: augusztus 9.
Látogatottság: 272 fő

-

Az ördög három aranyhajszála (Pupetta Társulat)
Időpont: augusztus 16.
Látogatottság: 219 fő

Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma: 1165 fő
A résztvevők létszáma mutatja a látogatói igényt, így 2018-ban is tervezzük a folytatást.

1.5.4. Egyéb programok

Klauzál Társalgó
Az év első felében "beszélgetős" sorozatunk megújításának lehetőségeit kerestük. Annak
ellenére, hogy sikeresnek ítéltük tavaszi programjainkat, hiányoltuk egy olyan házigazda
nyitott személyiségét, aki megteremti a bensőséges beszélgetések kereteit. Ősszel találtunk
rá Pachmann Péterre, a szakmai elkötelezettségéről híres szerkesztő-műsorvezetőre, akinek
beszélgetőpartnerei köztünk élő, kerületünkben lakó közismert személyiségek voltak.
-

Télűző talkshow Oszvald Marikával
A Kossuth- és Jászai-díjas Érdemes Művész pályafutásáról, pozitív életszemléletéről, az
operetthez

fűződő

szerelméről

Szilasi

Andrea,

műsorvezető-pszichológussal

beszélgetett.
Időpont: február 26.
-

Találd ki magad! címmel Ragány Angéla, stylist stílustanácsadása
A testalkatokról, színekről, stílusokról, az öltözködésről és a sminkről szóló interaktív
alkalmon Nemes Zita, profi sminkes volt a neves stylist partnere, aki a jelenlévők közül
sorsolással kiválasztott három szerencsés vendégen érzékeltette a smink erejét.
Időpont: március 23.

-

Dávid Kornél, kosárlabdázó
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A 127-szeres válogatott magyar kosárlabdázó (a Chicago Bulls egykori játékosa, 109
NBA-meccs résztvevője, a Milwaukee Bucks játékosmegfigyelője) kitartása,
életvezetése példaként szolgált.
Időpont: október 19.
-

Varga Miklós, énekes
Sokoldalú életútjáról, hitvallásáról, tehetséges gyermekeiről hallhattunk egy
bensőséges beszélgetést.
Időpont: november 16.

Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma: 210
A folytatást Pachmann Péterrel együtt tervezzük.

Kamara Galéria
A Mesefesztiválunkra érkezett rajzok kiállítása életet varázsolt a Kamaraterem fehér falaira. A
tárlat

sikere

adta

az

ötletet,

ősztől

bensőséges

kiállítótérként

hasznosítjuk

rendezvénytermünk üres felületeit.
Elsősorban a példamutatás a célunk, a helyi közösségek munkáinak bemutatásával, és az
időskori aktivitás népszerűsítésével, a nyugdíjas korosztály által készített művek ill. élmények
bemutatásával.
-

"Az én mesém!" gyermekrajz-pályázat kiállítása
A kiállítást eredményhirdetéssel nyitottuk meg a Mesefesztiválon.
Időpont: május 13-tól augusztus 15-ig
Résztvevők száma: 120 fő

-

"Budafok titkos természeti kincsei" címmel Kis Imre fotókiállítása
A kiállítást megnyitotta: Gergely Attila, botanikus
Közreműködött: Györffy Gergely, hegedűművész
Időpont: október 12-től november 9-ig
Résztvevők száma: 60 fő

-

Budafolt kiállítás
A Budafolt Foltvarró Klub tagjai az alkotás örömével és a közösségi élmény
erejével csodálatos egyéni és csoportos patchwork munkákat készítenek.
Kiállításukat az Országos Foltvarró Találkozón nyitottuk meg.
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Időpont: november 11-től
Résztvevők száma: 62 fő
Alkalmak száma: 3
Résztvevők száma a megnyitókon: 242 fő
Kijelölt céljainknak megfelelő kiállításokkal tervezzük az új évet.

Vasútmodell-kiállítás
Hagyományos februári családi programunkat a szokásosnál nagyobb érdeklődés kísérte. A
látogatószámot nagyon intenzív munkával megnégyszereztük!
Időpont: február 11-12.
Résztvevők száma: 4376 fő
A jövőben az érdeklődés fenntartása érdekében és a rendező Vasútmodell Klub kérésére 2
évente rendezzük meg a kiállítást, azaz legközelebb 2019-ben vesszük fel programjaink közé.

Nyár a piactéren
A nyári időszakban gyermekszínházi előadássokkal, zenés koncertekkel készültünk, a budafoki
Szomszédok Piacterére.
-

Nyárindító
Műsorok: a Lóca Együttes koncertje gyerekeknek, a Kongattack Dob-Show és kubai
tropical táncelőadása
Időpont: június 23.
Résztvevők száma: 180 fő

-

Nyárbúcsúztató
Műsorok: a Maszk Bábszínház „Szamárcsel” és Gerlóczy Márton „A csemegepultos
naplója” című előadások
Időpont: augusztus 25.
Résztvevők száma: 500 fő

Kubai Latin Estek
4 éve tartó latin táncos-zenés sorozatunkon a Latin Combo zenekar zenél. 2017-ben az
alkalmakat ünnepkörökhöz kötöttük. Farsang idején jelmezversennyel egybekötött élőzenés
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mulatságon vehettek részt vendégeink. Karácsony előtt pedig

a spanyol karácsonyi

szokásokkal ismerkedhettek a latin kultúra iránt érdeklődő vendégek.
Alkalmak száma: 2
Résztvevők létszáma: 200 fő
Hagyományainkat folytatva 2018-ban is az ünnepkörökhöz kötődve tervezzük szórakoztató
rendezvényünket.

Táncestek
Januártól májusig és szeptembertől decemberig havonta két táncestet rendezünk szépkorúak
számára. A Nagytétényi Táncesteket a Szelmann Házban tartjuk, a Nagytétényi Polgári Kör
Nyugdíjas Klubjának aktív közreműködésével. A Budatétényi Táncesteknek a Klauzál Ház ad
otthont. Nagytétényben elsősorban az ünnepekről emlékezünk meg, Budatétényben pedig
különböző műfajú programokkal színesítjük (pl. táncbemutatók, népszokások, kvíz) az
alkalmakat. 2017 januárjáig a hónap utolsó hétfőjén Vig-a-dal-mat is szerveztünk, ezt azonban
megszüntettük, mivel látogatottsága tartósan csökkent.
Ősztől mindkét helyszínen a Kristály Duó játszik. Ennek köszönhetően a látogatottság
jelentősen megnőtt.
Alkalmak száma: 16
Résztvevők száma: 1273
Egyre népszerűbb sorozatunkat 2018-ban is folytatjuk.

16. Magyar Profi Grillbajnokság és 3. Magyar Hobbi Grillbajnokság
A magyar gasztronómiai szakma kiválóságaival népesült be a Klauzál Ház kertje. A Futafok
versenyeihez és a Budafoki Pincejárathoz is kapcsolódó 16. Magyar Profi Grillbajnokságon és
3. Magyar Hobbi Grillbajnokságon nemzetközi hírű szakemberek és lelkes hobbiszakácsok
csapatai mérték össze felkészültségüket. A nagy sikerű versenyt a HelloPisti! zenekar
koncertje zárta.
Időpont: október 7.
Résztvevők száma:270
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Szilveszter
Hagyományos Ó-évbúcsúztató bálunkat kisebb újításokkal, de alaptematikáját megőrizve
szerveztük meg. Szilveszter éjszaka rock and roll zenére lehetett táncolni, karaoké, retrodiszkó és kabaréterem állt a vendégek rendelkezésére. A programok mellett három fogásos
szilveszteri menü várta a vendégeket.
Résztvevők létszáma: 200 fő

1.6. Életesélynövelő, önsegítő lehetőségek

60+ Szenior Program
A programot azzal a céllal indítottuk, hogy az érintett korosztály számára rendszerbe foglalva
ajánljunk különböző típusú rendezvényeket. Lehetőséget kínálunk arra, hogy a nyugdíjba
vonulást követő megnövekedett szabadidőt hasznosan és kellemesen töltsék el. Segítséget
nyújtunk ahhoz, hogy ráismerjenek az új életszakasz előnyeire, miközben fizikailag és
szellemileg aktívan töltik a nyugdíjas hétköznapokat. Rendezvénysorozataink alkalmat adnak
arra is, hogy felfedezzék a másokkal együtt töltött idő értékét, közösségre találjanak,
feltöltődjenek és barátokra leljenek.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az érintett korosztályt kiemelten támogatjuk, ezért
kedvezményeket biztosítunk a nyugdíjasok számára.
A 60+ Szenior Bérlet tulajdonosai díjmentesen vehettek részt:
-

Bemutattuk miért érdemes megismerkedni az Internettel, mi mindenben budatétényi és nagytétényi táncestjeinken, ahol nyitott, vidám társaságot találnak;

-

szenior tornánkon, ahol az életkori sajátosságoknak megfelelő mozdulatokkal
őrizhetik meg testük erejét;

-

klubdélutánjainkon, ahol a mindennapokhoz kaphatnak hasznos ismereteket.

A bérlet birtokában kedvezményes belépőjegyet vásárolhattak ill. részvételi díjat fizethettek
előadó-művészeti rendezvényeink és ismeretterjesztő programjaink némelyikére.

60+ Szenior Klubdélután
A nyugdíjas korosztályt érdeklő előadásokat és foglalkozásokat klub formában fűztük
csokorba.
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-

Értorna, nyaktorna
A résztvevők megtanulták, hogyan lehet tornázni ülve, állva, fekve; miként kerülhető
el a nyak és a láb lemerevedése.
Gyakorlatvezető: Makkai Vajda Szilvia, gyógytornász-fizioterapeuta
Időpont: február 23.

-

„Internet, digitális világ! Miért kell ez nekem?”
Bemutattuk, miért érdemes megismerkedni az Internettel, mi mindenben segíthet a
világháló.
Előadó: Csáki László
Időpont: március 30.

-

Húsvéti készülődés
Az ünnep előtt tojást díszítettünk, festettünk és megtanultuk a patchwork-tojások
készítését.
Közreműködők: a Budafolt tagjai
Időpont: április 6.

-

„A világhálóra!”
Az internetről szóló előadás folytatásaként gyakorlati ismereteket szerezhettek az
érdeklődők.
Időpont: május 4.

-

„Miben segíthetünk, ha...”
A XXII. Kerületi Szociális Szolgálat tájékoztatóját követően szórakoztató kvízjátékot
hirdettünk.
Időpont: május 25.

-

„A nyugdíjas évek útkeresése”
A nyugdíjba vonulást követő gyakori céltalanság-érzéshez kívántunk segítséget adni.
Előadó: Czagler Zsuzsa, coach, életút-segítő
Időpont: szeptember 28.

Klubunkat hiánypótló foglalkozási formának szántuk, azonban be kellett látnunk, hogy az
intézményünket felkereső 58-88 éves látogatók elsősorban aktivitásokat és kedvenc
időtöltésüknek megfelelő formákat keresnek. Emellett az egymáshoz való tartozást, a
közösségi élményt részesítik előnyben. Témáink hiába tűntek vonzónak, a látogatottság nem
tükrözte ezt.
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Alkalmak száma: 6
Résztvevők száma: 57
Klubunk folytatását nem tervezzük, azonban új formában folytatjuk a sikeres tartalmakat
(ismerkedés az internettel, ünnepi készülődés).

Internet?!
A Szenior Klubban szervezett számítógépes előadás rejtett igényt tárt fel. Szeptembertől
önálló programként hirdettük meg ismeretterjesztő foglalkozásainkat, nyugdíjas újrakezdők
és haladók számára, "Van már számítógépem! Hogy működik az internet?" címmel.
Időpont: szeptember 14-től csütörtökönként 15-17 óráig
Előadó: Csáki László
Alkalmak száma: 11
Résztvevők száma: 198
Díjmentes gyakorlati útmutatónkra oly nagy az érdeklődés, hogy az érkezőkkel két csoportban
foglalkozunk. Folyamatosan felmerülő új igényeikhez, kéréseikhez igazítjuk a tárgyalt témák
körét.

Testre szabás
Októbertől személyre szóló tanácsadás segíti a nyugdíjasok számítógép-használatát. Az
érdeklődők elsősorban szoftver-ismeretekhez, gépvásárláshoz, telepítési és használati
útmutatóhoz kérhetnek segítséget.
Időpont: október 4-től szerdánként 9-12 óráig (félóránkénti váltásban)
Előadó: Csáki László
Alkalmak száma: 10
Résztvevők száma: 60
A díjmentesen látogatható egyéni foglalkozásokra több hetes előjegyzéssel lehet jelentkezni.

Mini&Mami Piac
Babaruha börzénk megújításának első lépéseként új elnevezéssel hirdettük meg önsegítő
lehetőségünket.
A piacokat a Családi Vasárnapok napján és a Tanfolyamválasztón, háttérprogramként
szervezzük. Az év második felében kreatív árusokkal bővítettük a közreműködők körét.
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Alkalmak száma: 7
Árusok összlétszáma: 175
Látogatószám: 100-150 vásárló/alkalom
Az on-line vásárlások térnyerésével a vásárlási szokások megváltoztak, így kissé csökkent az
eladott asztalok száma és az érdeklődés a piac iránt. Mindezek ellenére úgy véljük, kreatív
árusok bevonásával érdemes tovább folytatni a sorozatot.

1.7. Rendszeres művelődési formák és kurzusok

Elsősorban a Budafok-Tétényben élő lakosság részére kínálunk olyan szabadidős
tevékenységeket, amelyek elősegítik a testi-lelki rekreációt és az iskolarendszeren kívüli
tanulást. A folyamatos foglalkozási formák hatékonyságát és relevanciáját folyamatosan
monitorozzuk. Mindennek alapja a gazdaságossági számítás, illetve a foglalkozásokon
résztvevők létszáma.
2017-ben is igyekeztünk tanfolyami kínálatunkat bővíteni és mind jobban az igényekhez
igazítani. Foglalkozási formáink tematikája a korábbi évekhez hasonlóan alakult:
tanfolyamaink többsége egészségmegőrzéssel, mozgáskultúrával kapcsolatos életmódjavító
foglalkozás.

1.7.1. Képesség- és készségfejlesztés

Fantázia Musical Stúdió
A zene, a zenés színjátszás, a tánc öröme segítséget nyújt az érzelmek megéléséhez, a kitűzött
cél eléréséhez. A résztvevő 6-20 éves fiatalokból a művészeti vezetők közösséget és társulatot
szerveznek.
Stúdióvezető vagy tanárok: Schwenk András és Grenella Orsolya
Időpont: szombatonként 10-12 óráig
Alkalmak száma: 11
Résztvevők száma alkalmanként: 12-15 fő
A foglalkozás októberben indult, de év végére már egy kialakult közösség dolgozott együtt
hétről hétre. 2018-ban több fellépési lehetőséget szeretnénk biztosítani a stúdiónak, ezzel is
elősegítve a színpadi szereplés gyakorlatát és a társulattá válást.
46

Hangszerző Élményzene Műhely
Kisiskolások és kamaszok élőzenével, különleges hangszerekkel, kreatív eszközökkel átszőtt
zenés játékokon vesznek részt, alapvető zenei összefüggéseket tapasztalnak és értenek meg
kísérletezések során. A műhely szoros összefüggésben van a TÁ-TI-KA foglalkozásokkal, amely
azonos módszeren alapul, így lehetőséget teremt arra, hogy a kisebb korban kialakult közösség
a későbbiekben is együtt fedezze fel a zenetanulás mélyebb rétegeit.
Tanfolyamvezető: Varga Ágnes zeneterapeuta, dalszerző és előadó, gyógypedagógus, az ELTEBGGYK egyetemi tanára, az InMusic Tréning és Terápia szakmai vezetője
Időpont: csütörtökönként 17.30-18.15 óra között
Alkalmak száma: 13
Résztvevők száma alkalmanként: 6 fő
A műhely októberben indult, azonban már az eddigi visszajelzések alapján is kiderült, hogy
hiánypótló foglalkozásról van szó.

Képzőművészeti tanfolyam
A jobb agyféltekés rajzolás, a kreativitás és a művészi érzék fejlesztésében szakképzett
képzőművész-tanárok működnek közre. A 6-16 évesek művészi módon, többféle technikával
ismerkedhetnek meg: festéssel, viaszfestéssel, batikolással, tűzzománc-készítéssel.
A foglalkozás az Artér Művészeti Stúdió vezetésével valósul meg.
Időpont: péntekenként 16-18 óráig
Alkalmak száma: 25
Résztvevők száma alkalmanként: 6 fő
A tanfolyam április óta működik a házban, és a 2018-as évben is folytatja hiánypótló
tevékenységét.

Robotika
A gyerekek problémamegoldó és csapatban való együttműködési képességét fejlesztették a
foglalkozások. Először megértették, mit csinálnak a robotkockák, majd a játék során
kipróbálhatták ötleteiket és a különböző funkciókat. Végül megtanulták összerakni a
robotokat egy adott funkcióra.
Foglalkozásvezető: Nagy Gellért
Időpont: szombatonként 9.30-10.30 óra között
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Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma alkalmanként: 12 fő
A tanfolyam rövid működés után, érdeklődés hiányában februártól nem indult újra. Ennek oka
feltehetően a foglalkozások időpontja, mivel a gyerekek körében nagy sikert arattak a
foglalkozások. Vélelmezzük, hogy szombat délelőttönként a családi elfoglaltságok élveznek
előnyt. 2018-ban új időpontban hirdetjük meg a tanfolyamot.

Zenekari oktatás
A foglakozások során akusztikus vagy elektromos gitáron játszó gyermekek és felnőttek élhetik
át a közös zenélés örömét.
Tanár: Magyar László
Időpont: vasárnaponként 14-15 óráig
Alkalmak száma: 34
Résztvevők száma alkalmanként: 8 fő
A zenekari oktatás résztvevői alkotják az évek óta sikeres Klauzál Gitár Band formációt.

1.7.2. Életesély növelése

Egyéntől a családig - önismereti tréning
A csoportos pszichológiai-önismereti foglalkozások a párkapcsolati útvesztő bonyodalmait
dolgozzák fel. Tervezett témák: női és férfi szerepek, a szingliség, a szabad döntés, hétköznapi
krízisek a párkapcsolatokban, egyéni és társas játszmák, szülői minták, az elköteleződés,
szülőszerepek.
Tréningvezető: Benes Andrea, pszichológus
A tréning több fórumon került meghirdetésre, tanfolyamválasztónkon is bemutatkozott,
azonban érdeklődés hiányában a foglalkozássorozat nem indult el.

Időmanagement tréning
A tréning a tudatosságnövelő gyakorlatot és a time management metodológiát ötvözi és
segít felfedezni, hogy mi értékes, fontos az életben.
Tréningvezető: Czagler Zsuzsa, coach
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A tréning több fórumon került meghirdetésre, tanfolyamválasztónkon is bemutatkozott,
azonban érdeklődés hiányában nem indult el.

Nagyi a NETen
A foglalkozást több sikeres év után 2017 szeptemberében indítottuk újra. A kezdő
számítógépes tanfolyamon a nyugdíjas résztvevők megismerkedhetnek a számítógép-kezelési
ismeretek

alapjaival,

az

internetezéssel,

elektronikus

levelezéssel, a

Word/Excel

programokkal, biztonságos letöltésekkel, a digitális képek kezelésével és az e-ügyintézéssel.
Tanár: dr. Komócsin Zoltán
Időpont: hétfőn és szerdán 9-13 óráig
Kurzusok száma: 4
Alkalmak száma: 6 alkalom/kurzus
Résztvevők száma: 9 fő/kurzus (maximális létszám)
A kurzus – mit sem veszítve a korábbi években megszokott minőségéből – töretlen
érdeklődésre tett szert idén is, ezért folytatását tervezzük.

Szenior tánc
A nyugdíjas korosztály életkori sajátosságain alapuló foglalkozások megtornáztatják az agyat,
fejlesztik

a

koncentrációképességet,

memóriát,

egyensúlyérzéket,

koordinációt,

összehangolják a két agyféltekét és miközben beindítják az öngyógyító folyamatokat, oldják a
feszültséget, életenergiát adnak, kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá tesznek.
Foglalkozásvezető: Szűcsné Gyöngyösi Ildikó
Időpont: csütörtökönként 10-11.30-ig
Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma alkalmanként: 15 fő
A foglalkozás november közepén indult, nagy sikerrel. Rövid idő alatt összetartó, stabil
közösség alakult ki. A résztvevők a foglalkozás kereteit kibővítve fellépéseken való részvételt
is terveznek. Ehhez minden segítséget megadunk.
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1.7.3. Fejlesztő foglalkozások

Baba-mama torna
A Baba-mama foglalkozás hét éve működik, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A
kialakult stabil közösség a foglalkozások keretein kívül is segíti a kismamák életét.
Foglalkozásvezető: Henn Renáta, gyógytestnevelő
Időpont: hétfőn és szerdán 10-11 óráig
Alkalmak száma: 69
Résztvevők száma alkalmanként: 13 fő
A foglalkozást egyre nagyobb létszámban látogatják az édesanyák.

Bábos Mesekuckó
A kreatív foglalkozás a bölcsődés gyermekek igényeire épül, három dolog szintézise: a mese,
a mozgás, és az alkotás öröme.
Foglalkozásvezető: Szőke Anna, meseterapeuta, óvodapedagógus
Időpont: csütörtökönként 10.30-11.30 óra között
Alkalmak száma: 30
Résztvevők száma alkalmanként: 10 fő (baba és mama együtt)
A mesekuckót márciusban indítottuk, azóta folyamatosan újabb érdeklődőket vonz a komplex
foglalkozás. 2018-tól a foglalkozásokat az óvodás korosztálynak is elérhetővé tesszük délutáni
időpontban.

Csiribiri babatorna
A sikeres mozgásfejlesztő foglalkozáson a gyermekek mondókákat mondanak, énekelnek és a
hétköznapitól eltérő mozgásformákkal ismerkednek meg.
Foglalkozásvezető: Orszáczky Ildikó
Időpont: csütörtökönként 9.30-10.30 óra között
Alkalmak száma: 40
Résztvevők száma alkalmanként: 30 fő (baba és mama együtt)
A résztvevők létszáma az évek alatt szemernyit sem apadt. Ennek értelmében a
foglalkozásokat tovább folytatjuk.
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Ringató
A Ringató családi művészeti nevelési program, melyben a szülők és a gyerekek a közös játék
és éneklés örömének élményét élik át.
Foglalkozásvezető: Bauerné Tóth Katalin
Időpont: hétfőnként 9.30-10.45 óra között (2 csoport) és szerdánként 17-17.30 óra között
Alkalmak száma: 34 alkalom / csoport (hétfőn); 5 (szerda)
Résztvevők száma alkalmanként: 30 fő (baba és mama együtt)
2017 elejétől szervezünk Ringató foglalkozásokat. Az érdeklődők magas létszáma miatt
novembertől délutáni foglalkozást is indítottunk, hogy az óvodások és szüleik is
bekapcsolódhassanak.

Tátika zenebölcsi
A hangszerekkel, élőzenével kísért célirányos terápián a zeneterapeuta eszközként használja
a zenét és annak elemeit (a ritmust, a hangot, a dallamot, a harmóniát).
Foglalkozásvezető: Varga Ágnes, zeneterapeuta, gyógypedagógus, logopédus, az ELTE-BGGYK
egyetemi tanára
Időpont: keddenként 9.30-10.30 óra között
Alkalmak száma: 38
Résztvevők száma alkalmanként: 20 fő (baba és mama együtt)
A TÁ-TI-KA foglalkozásunk – a Csiri-biri babatornához hasonlóan – évek óta működik
intézményünkben. A résztvevők magas létszáma miatt két csoportot indítottunk és
lehetőséget adtunk az óvodások részvételére is.

Tátika hangszeres ovis fejlesztő foglalkozás
Élményközpontú zenepedagógiai és fejlesztőprogram 3-6 éveseknek élőzenével, különleges
hangszerekkel, bábokkal, zeneterápiás elemekkel, a korosztály életkori sajátosságaihoz
igazodó tematikával.
Foglalkozásvezető: Varga Ágnes, zeneterapeuta, gyógypedagógus, logopédus, az ELTE-BGGYK
egyetemi tanára
Időpont: csütörtök 16.30-17.15 óra között
Alkalmak száma: 13
Résztvevők száma alkalmanként: 5 fő
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Az óvodásoknak szóló, hiánypótló formát októberben indítottuk. A foglalkozásokat „elvégzők”
bekapcsolódhatnak a Hangszerző Élményzene Műhely foglalkozásaiba.

Iciri-piciri táncház
Játékos néptánc-tanítás, ahol az 1-4 éves gyerekek szüleikkel közösen kísérletezhetnek a
tánclépések elsajátításával, miközben átitatódnak a népzene, néptánc hangulatával.
Foglalkozásvezető: Gál Gabriella
Időpont: szerdánként 10.00-10.30 óra között
Alkalmak száma: 24
Résztvevők száma alkalmanként: 18 (baba és mama együtt)
A foglalkozások májusig működtek, az oktató távolmaradásával szeptembertől nem indítottuk
újra.

Hangszervarázs
A zenetanoda a hangszertanulás irányelvein alapuló több mint 30 éves, egyedi pedagógiai
módszerrel történő zenei fejlesztés; a kottaolvasás alapjaira való rávezetés; játékos szolfézs és
hangszeroktatás.
Foglalkozásvezető: Nagy Teréz
Időpont: keddenként 13-18 óra között (csoportonként eltérő időpontban)
Alkalmak száma csoportonként: 19
Résztvevők száma alkalmanként és csoportonként: 10 fő
2017 májusáig a 6-12 éveseknek szóló foglalkozás sikeresen működött, azonban a változó
intenzitású érdeklődés miatt a tanfolyamot szeptembertől nem indítottuk újra.

Maszatvilág
A Maszatvilág egy kreatív baba-mama foglalkozás, amely minden héten a korosztálynak
megfelelően vezeti be a résztvevőket a legújabb kézműves technikák világába.
Foglalkozásvezető: Varga Zsófia
Időpont: hétfőnként 10-11 óráig
Alkalmak száma: 21
Résztvevők száma alkalmanként: 14 fő
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A 2016. év végétől 2017 májusáig működő foglalkozásokat idén szeptembertől nem indítottuk
újra.

Mini- és gyerekjóga
A Minijóga foglalkozás az 1-3 éves korosztály részére szól. Mondókák, taktilis gyakorlatok és
játékok, valamint egyensúlyfejlesztő gyakorlatok segítségével fejlődhetnek a picik. A
nagyobbak (3-6 éves korosztály) elutazhatnak Jógaországba, ahol az egész óra egy nagy mese
– az ászanák és nagymozgások váltakozva, a mese világában valósulnak meg.
Foglalkozásvezető: Fey Dorottya
Időpont: péntekenként 10.30-11.30 óra között (minijóga); 16.30-17.15 óra között (gyerekjóga)
Alkalmak száma csoportonként: 4
Résztvevők száma alkalmanként: 3 fő
A foglalkozásokat októberben indítottuk el, érdeklődés hiányában 2018-ban nem hirdettük
meg.

1.7.4. Tánckultúra

Akrobatikus rock and roll
Utánpótlás-nevelés és professzionális táncoktatás színpadi produkciókkal, nemzetközi és hazai
versenyekkel.
Partner: Rock and Magic Egyesület
Időpont: hétfőn és pénteken, 6-16 éveseknek, csoportonként eltérő időpontban (kezdő,
haladó, verseny szinten)
Alkalmak száma: 72/csoport
Résztvevők száma alkalmanként: 23 fő (csoportonként átlagosan 8 fő)
Évek óta működő foglalkozásunk nagy népszerűségnek örvend. A táncosok időről időre mind
magasabb díjakat hoznak el rangos versenyekről, emellett a csoportok állandó fellépői
rendezvényeinknek.

Argentin tangó
Az argentin tangó alapjait tanulhatják meg a felnőtt résztvevők.
Foglalkozásvezetők: Czene-Bánhidi Petra és Josip Bartulovic, táncművészek
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Időpont: hétfőnként 19.45-20.45 óra között
Alkalmak száma: 21
Résztvevők száma alkalmanként: 6 fő
Az oktatók elfoglaltsága miatt szeptembertől nem indítottuk újra a foglalkozásokat, 2018
utolsó negyedévére tervezzük a folytatást.

Felnőtt jazz tánc
A 25 év felettieket avatja be a jazz tánc alapjaiba.
Foglalkozásvezető: Czene-Bánhidi Petra
Időpont: hétfőnként 18.30-19-30 óra között
Alkalmak száma: 21
Résztvevők száma alkalmanként: 15 fő
A 2015 óta tartó foglalkozásokat az oktató személyes elfoglaltsága miatt nem indítottuk újra,
2018 utolsó negyedévére tervezzük a folytatást.

Hip-Hop
A hip-hop foglalkozásokra járók is kiemelkedő eredményeket érnek el táncversenyeken.
Évente kétszer országos amatőr táncversenyt, Klauzál Kupát rendeznek intézményünkben.
Tudásukat folyamatosan bemutatják rendezvényeinken és az általuk szervezett gálán.
Partner: Cool Dance School
Időpont: hétfőtől szombatig heti kétszer, csoportonként eltérő időpontban
Alkalmak száma: 75 alkalom/csoport
Résztvevők száma alkalmanként: 13 fő (csoportonként)
Idén is emelkedett a foglalkozásokon való résztvevők száma minden csoportban és
korosztályban.

Modern balett
Test- és táncművészeti képzés 6-18 éveseknek: mozdulatművészet, balettelőkészítő
gimnasztika és modern tánctechnika. A résztvevők nemcsak országos bajnokságok, de az
Európa Bajnokság résztvevői és dobogós helyezettjei is.
Foglalkozásvezető: Nagy Zomilla, táncoktató
Időpont: hétfőn 16.00-17.30 óra között
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Alkalmak száma: 35
Résztvevők száma alkalmanként: 8 fő
A foglalkozásokra járók létszáma évek óta stabil és újabb érdeklődőket vonz.

Modern-kortárs táncszínház
A 13 év feletti fiatalok modern tánctechnikákat tanulnak és táncszínházi előadásokban
működnek közre.
Foglalkozásvezető: Nagy Zomilla, táncoktató
Időpont: hétfőn és csütörtökön 18.30-19.30 óra között
Alkalmak száma: 69
Résztvevők száma alkalmanként: 8 fő
Az évek óta működő tanfolyam résztvevői is rangos versenyeken vesznek részt, többen
felvételt nyertek a Táncművészeti Főiskolára.

Salsa tanfolyam
Utcai latin tánc oktatása felnőtteknek.

A tanfolyam résztvevői a Klauzál Ház több

rendezvényének állandó fellépői, a Kubai Latin Est sorozat főszereplői.
Partner: Salsa La Cubana – Kubai Táncakadémia
Időpont: szerdánként 18.30-20.00 óra között
Alkalmak száma: 4
Résztvevők száma alkalmanként: 5 pár
2017-ben az oktató sérülése miatt a tanfolyam nem indult újra. 2018-ban új koncepcióval,
workshop formájában indítjuk újra a foglalkozásokat.

1.7.5. Mozgáskultúra, egészségmegőrzés

Alakformáló torna
Has, hát, comb, farizom tornagyakorlatok segítik a fogyást, zsírégetést.
Foglalkozásvezető: Váczi Szilvia, testnevelő, fitneszoktató és gerinctréner
Időpont: kedden és csütörtökön 18-19 óráig
Alkalmak száma: 79
Résztvevők száma alkalmanként: 12 fő
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Évek óta az egyik leglátogatottabb formánk, változatlan folytatjuk 2018-ban is.

Anyaformáló edzés
A szülés utáni testi-lelki regenerálódást segíti a program, amely során 4 alapozó gyakorlatsort
és 4 intenzív gyakorlatsort sajátítanak el a résztvevők.
Foglalkozásvezető: dr. Diófási-Kovács Orsolya, sportedző, LoveYourBelly tréner
Időpont: szerdánként 18-19 óráig
Alkalmak száma: 10
Résztvevők száma alkalmanként: 6 fő
Az edzéseket szeptember közepén indítottuk, egyre nagyobb az érdeklődés a foglalkozások
iránt.

Etka jóga és 5 tibeti jóga
Erőgyűjtő és fejlesztő módszer, amelynek középpontjában az ember tulajdonságainak
megismerése, megértése, megőrzése és fejlesztése áll.
Foglalkozásvezető: Still Tamásné
Időpont: kedden 14.30-16.00 óra között (etka); pénteken 10.00-11.30 óra között (5 tibeti)
Alkalmak száma: 5 (etka); 4 (5 tibeti)
Résztvevők száma alkalmanként: 7 fő
A résztvevők alacsony létszáma miatt a foglalkozást 2017 január végén megszűntettük.

Forma Mozgásstúdió és Zenés Ovis Torna
A stúdió célja a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztése már kiskoruktól fogva, a zenés ovis
tornán mindez játékos formában történik. Az órák három csoportban – kezdő, középhaladó és
haladó szinten – folynak. A Forma Mozgásstúdió tagjai állandó fellépői rendezvényeinknek.
Foglalkozásvezető: Fejes Erika, moderntánc-pedagógus
Időpont:
-

Forma Mozgásstúdió hétfőn és szerdán 15-19 óra között (3 csoport)

-

Zenés ovis torna kedden és csütörtökön 17-18 óra között

Alkalmak száma csoportonként: 65 (Forma Mozgásstúdió), 74 (zenés ovis torna)
Résztvevők száma csoportonként, alkalmanként: 16 fő (formatorna), 7 fő (ovis torna)
Az egyik legsikeresebb tanfolyamaink közé tartozik, minden évben új érdeklődők csatlakoznak.
56

Gerinctorna
A gerinc izmait átmozgató torna hozzájárul a tartásjavításhoz.
Foglalkozásvezető: Henn Renáta, gyógytestnevelő (délelőtt) és Váczi Szilvia testnevelő,
fitneszoktató és gerinctréner (délután)
Időpont: szerdánként 11.15-12.15 óra között, kedden és csütörtökön 17.30-18.30 óra között
Alkalmak száma: 14 (délelőtt); 76 (délután)
Résztvevők száma alkalmanként: 13 fő (délelőtt), 24 fő (délután)
A visszatérő vendégek mellé folyamatosan érkeznek új résztvevők. A nagy sikerre való
tekintettel a délutáni foglalkozásainkat kibővítettük heti egy alkalommal egy délelőtti
foglalkozással is, amely már rögtön az első alkalommal 15 fő résztvevőt vonzott.

Hatha jóga
A finomenergetikai test fejlesztésében különböző testhelyzetekkel, légzőgyakorlatokkal és
tisztító gyakorlatokkal segít, amivel a mentális működés kiegyensúlyozását éri el.
Foglalkozásvezető: Katona Ágnes
Időpont: hétfőnként 18.15-20.15 óra között
Alkalmak száma: 34
Résztvevők száma alkalmanként: 7 fő
Több éve, stabil résztvevőszámmal működnek a foglalkozások.

Kreatív gyerektorna balettelemekkel
Célcsoport: 3-12 éves gyermekek
Magas színvonalú test-, és táncművészeti képzés (balettelőkészítő gimnasztika, a
mozdulatművészet, valamint a modern tánctechnika) kezdő és haladó szinten, 3-12 éves
gyerekeknek.
Foglalkozásvezető: Nagy Zomilla, táncpedagógus táncművész
Időpont: kezdő csoport szerdán és pénteken 16.30-17.30 óra között; haladó csoport hétfőn és
szerdán 17.30-18.30 óra között
Alkalmak száma: kezdő csoport 76, haladó csoport 72
Résztvevők száma alkalmanként: 3-8 fő (csoportonként eltérő)
A kezdő foglalkozás az idei évben is stabil résztvevőszámmal működött, azonban a haladó
gyerektorna – mivel előképzettséget igényel – kevesebb érdeklődőt vonzott. Emiatt 2018-ban
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a haladó csoportot nem indítjuk újra, a gyermekek a modern balett és modern-kortárs tánc
tanfolyamokon folytathatják tanulmányaikat.

Ritmikus Gimnasztika
A négy és fél éve működő mozgásforma a talajtornára és nyújtásokra épül, a balett, a tánc és
a torna összevonásával.
Partner: Budai XI. Sportegyesület
Időpont: 7-8 éveseknek kedden és csütörtökön 16.30-17.15 óra között; óvodásoknak kedden
és csütörtökön 17.15-18 óráig
Alkalmak száma csoportonként: 75
Résztvevők létszáma alkalmanként: 12-16 fő (csoportonként eltérő)
Egyre több érdeklődőt vonzanak a foglalkozások, így változatlan feltételekkel folytatjuk
azokat.

Tai-chi
A tradicionális kínai egészségmegőrző torna részben légzésterápiaként is felfogható. A
gyakorlás során a szellem is kiegyensúlyozottabbá válik, megtanulható a környezetünkben
zajló események valós értékükön való értékelése.
Foglalkozásvezető: Páhi Veronika (a Tűzmadár Harcművészeti- és Szabadidősport Egyesület
képviseletében)
Időpont: hétfőn és csütörtökön 18.30-19.30 óra között
Alkalmak száma: 72
Résztvevők száma alkalmanként: 6 fő
A résztvevők összeszokott közösséget alkotnak, ezért az ő igényeikhez alakítva – annak
érdekében, hogy gerinctorna foglalkozásainkon is részt tudjanak venni – szeptembertől új
időpontban szerveztük meg az órákat.

Yin jóga
Ez az öngyógyító, energiafeltöltő jógarendszer az indiai hatha jóga és a kínai taoista
hagyomány találkozásából született. A yin jóga az érzelmekre, a mentális egészségre is
jótékonyan hat, tisztít és lecsendesít.
Foglalkozásvezető: István Klára, okleveles hatha és yin jógaoktató
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Időpont: csütörtökönként 18.30-20.00 óra között
Alkalmak száma: 14
Résztvevők száma alkalmanként: 5 fő
A yin jóga októbertől érhető el művelődési házunkban, kiegészítve a hatha jóga foglalkozást.

1.7.6. Harcművészet

Aikido
Az önvédelmi tanfolyam gyakorlati technikái a kifinomult mozgáson, az ellenfél erejének
érzékelésén és elvezetésén, valamint annak szétszórásán vagy az ellenfélre való
visszafordításán alapulnak.
Foglalkozásvezető: Ilyés Ernő 2. dan (a Promontor Aikido Egyesület képviseletében)
Időpont: gyerekcsoport kedden és csütörtökön 17.45-19.00 óra között; felnőtt csoport kedden
és csütörtökön 19.30-21.00 óra között
Alkalmak száma csoportonként: 77
Résztvevők száma alkalmanként: 10 fő (felnőtt csoport), 15 fő (gyerek csoport)
A visszatérő résztvevők mellett új érdeklődők is jelentkeznek folyamatosan. A közösség
összetartását az is bizonyítja, hogy a gyermekek a csoport felső életkorát átlépve a felnőtt
csoportban folytatják a foglalkozásokat.

Karate
A klasszikus gyakorlatok mellett mindennapos a hajlékonyság, állóképesség és erő fejlesztése.
A karate edzések kifejezetten alkalmasak arra, hogy kondícióban tartsanak.
Foglalkozásvezető: Kalmár Árpád (a Stabilitás Karate Sport Klub képviseletében)
Időpont: hétfőn és szerdán 17.00-18.30 óra között
Alkalmak száma: 69
Résztvevők száma alkalmanként: 7 fő
A forma stabil, de kis létszámmal működött, ezért 2018-ban megváltozott feltételekkel
szervezzük újra a foglalkozást.
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Kung-Fu
A kung-fu egyike azoknak az ősi önvédelmi rendszereknek, amelyek napjainkig fennmaradtak
és folyamatosan fejlődnek.
Foglalkozásvezető: Kovács Géza, Siheng világbajnok (a Tűzmadár HarcművészetiSzabadidősport Egyesület képviseletében)
Időpont: gyerekcsoport kedden és pénteken 16.30-17.30 óra között; felnőtt csoport szerdán
és pénteken 19.00-20.00 óra között
Alkalmak száma csoportonként: 76
Résztvevők száma alkalmanként: 9 fő (felnőtt csoport), 14 fő (gyerek csoport)
A gyermekcsoport - létszámát tekintve - pozitív eredményt hozott, a felnőtt foglalkozásokon
kisebb, de fix létszám vett részt. 2018-ban a foglalkozásokat új feltételek mellett rendezzük
meg.

1.8. Önszerveződő csoportok befogadása

Boldogság klub - Jobb Veled a Világ Alapítvány
A résztvevők a testi-lelki egészség megőrzéséhez kapott útmutató segítségével könnyebben
nézhetnek szembe a kihívásokkal. A klub tagjai a közösségtudat megélésén keresztül az élet
más területén is szoros együttműködésben segítik egymást.
Időpont: minden hónap első péntekén 17.30-20 óráig
Alkalmak száma: 10 alkalom
Résztvevők száma alkalmanként: 14 fő

Budafok-Tétényi Hordozós Klub
A kerületi édesanyák és babáik közössége egymást segítve osztották meg tapasztalataikat
egymással, miközben megismerték a hordozókendő használatát.
Időpont: minden hónap első péntekén 10-12 óráig
Alkalmak száma: 8
Résztvevők száma alkalmanként: 8 fő
A

korábban

igen

népszerű

klub

látogatottsága

folyamatosan

csökkent,

így

a

foglalkozásvezetők szeptembertől nem folytatják a foglalkozásokat.
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Budafolt Foltvarró Kör
Az egykori patchwork-tanfolyami résztvevőkből szerveződött aktív társaság különböző
használati és dísztárgyakat készít. Az egyéni munkák gyakran egy-egy közös produktum
részeivé válnak (pl. faliszőnyegek).
November 11-én Országos Foltvarró Találkozót szerveztek, ahol bemutatták munkáikat,
közösen varrtak, ötleteket adtak egymásnak és játszottak. Speciális eszközeik, anyagaik is
megvásárolhatóak voltak.
Időpont: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, csütörtökön 10-12 óráig
Alkalmak száma: 38
Tagok száma: 18 fő
Országos Foltvarró Találkozó résztvevőinek száma: 62 fő

Kertbarát kör
A kertészkedés iránt érdeklődő aktív társaság évek óta intézményünkben találkozik. Havonta
több alkalommal neves szakemberek, egyetemi tanárok közreműködésével szerveznek
ismeretterjesztő

előadásokat.

Legfontosabb

és

legsikeresebb

eseményük

terménybemutatójuk, melyet idén szeptember 10-én rendeztek meg.
Időpont: januártól júniusig és szeptembertől decemberig kéthetente, hétfőn 16-18 óráig
Alkalmak száma: 21
Tagok száma: 60 fő
A terménybemutató résztvevőinek száma: 120 fő

Klauzál Társaság
A Klauzál Gábor emlékét és szellemiségét ápoló társaság önállóan működik.
Időpont: januártól júniusig és szeptembertől novemberig, minden hónap utolsó csütörtökén
18-20 óráig
Alkalmak száma: 9
Résztvevők száma alkalmanként: 12 fő
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Mozgáskorlátozottak XXII. kerületi Egyesülete
Otthont adunk a kerületünkben élő mozgássérültek, mozgásukban korlátozottak egymást
segítő klubdélutánjának. Decemberben megindító karácsonyi ünnepséget rendeztünk a
számukra.
Időpont: januártól júniusig és szeptembertől decemberig, minden hónap első keddjén 14-16
óráig
Alkalmak száma: 10
Tagok száma: 40 fő

Városvédők
Helytörténeti értékeink felkutatásával, bemutatásával és meglévő értékeink ápolásával
foglalkozik a civil szervezet.
Időpont: januártól júniusig és szeptembertől novemberig minden hónap 3. hétfőjén 17-19
óráig
Alkalmak száma: 9
Résztvevők száma alkalmanként: 16 fő

Ulti Klub és Ulti Bajnokságok
A házban működő, legújabb civil szervezet edzéseit és versenyeit tartja intézményünkben.
Időpont:
-

edzések januártól júniusig és szeptembertől decemberig, szerdánként 14-19 óráig

-

bajnokságok havonta egyszer vagy kétszer

Alkalmak száma: edzések 36, bajnokság 11
Résztvevők száma alkalmanként: edzéseken 6 fő, bajnokságokon 12 fő

1.9. Együttműködéssel megvalósuló rendezvények és terembérletek

A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar koncertjei
A Budafoki Dohnányi Ernő Zenekar nagyzenekari előadásai Budafoki Hangversenyestek
címmel folyamatosan nagy érdeklődés mellett zajlanak, hazai és külföldi fellépőkkel.
Az évad második felétől az ifjúsági előadásokat összevonták és az ismert „márkanevű” Bonbon
matiné sorozatban valósítják meg havonta egy alkalommal.
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Alkalmak:
-

január 5., 6. Újévi koncert

-

február 3. Budafoki hangversenyestek

-

február 18. Zeneértő leszek

-

március 4. Megérthető zene

-

március 5. Zártkörű koncert

-

március 10. Budafoki hangversenyestek

-

március 31. Budafoki hangversenyestek

-

április 1. Megérthető zene, Zeneértő leszek

-

május 12. Budafoki Hangversenyestek

-

május 20. Megérthető zene, Zeneértő leszek

-

szeptember 1. Borfesztivál nyitó hangverseny

-

szeptember 29. Budafoki hangversenyestek

-

szeptember 30. Bonbon matiné

-

november 17. Budafoki hangversenyestek

-

november 18. Bonbon matiné

-

december 15. Budafoki hangversenyestek

Alkalmak száma: 16
Résztvevők száma 4120 fő
2018-ban, a Budafoki Dohnányi Zenekar 25 éves fennállásának évében, még hangsúlyosabb
szerepet szánunk az együttesnek (pl. a 44. Tavaszi Művészeti Fesztiválon, zongoraavató
koncert stb.)

Fúvós Fesztivál – Budafoki Fúvósegylet koncert
A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskolával közös szervezésben valósult meg
februárban a Budafoki Fúvósegylet, a Budafok Big Band és vendégzenekaraiknak koncertje.
Örömmel adtunk az ifjú zenészeknek lehetőséget a színpadi megjelenésére, annál is inkább,
mert erre a zenei eseményre neves zenészek is ellátogatnak.
Résztvevők összlétszáma: 400 fő
Az elkövetkezendő években is nagy örömmel szolgálunk a zenei rendezvény otthonául.
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Önkormányzati események
Fenntartó önkormányzatunk alkalmanként saját szervezésű rendezvényeit, intézményeinek
programjait és lakossági fórumait tartja intézményünkben.
Az Egyesített Bölcsőde, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda, a Védőnői Szolgálat, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat ingyenesen veszi igénybe termeinket. Rendezvényeik: Pedagógus
Nap, Óvodapedagógusok Szakmai Napja, Anyatejes Világnap, Gyógytestnevelés Napja,
Logopédia Napja, szülői fórumok, óvodai beiratkozások, baba-elsősegélynyújtás stb.

Oktatási intézmények
A kerületi általános- és középiskolák évi 12 alkalommal vehetik ingyenesen igénybe
termeinket szalagavató bál és gálaműsor megtartására, a Klebelsberg Központ Dél-Budai
Tankerületi Központ által kötött együttműködési szerződés keretében.

Terembérletek
Bérlőink elsősorban táncelőadásokra, gálákra, bemutatókra, találkozókra, előadásokra,
casting-ra bérelnek termeket intézményünkben.
Többségük évről évre visszatér.

2. Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ

1. Kulturális értékek és hagyományok

Cziffra est
Hagyományos koncertünkön, melyet az önkormányzattal közösen szerveztünk, ebben az
évben Balázs János, zongoraművész emlékezetes koncertjét hallhatták az érdeklődők. A
szünetben a művésszel együtt pezsgőzhettek vendégeink.
Időpont: november 25.
Résztvevők száma: 170 fő
Jövőre a hagyományt folytatni szeretnénk.
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Farsangi zongorahangverseny
Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész csodálatos koncertjét rendkívüli
érdeklődés övezte.
Időpont: február 24.
Résztvevők száma: 105 fő
Tapasztalatunk szerint a komolyzenei programok nagyon sikeresek a Cziffra Központban.

Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin adventi koncertje
Az ünnepváró hangulathoz méltó komolyzenei koncerten vehettünk részt, a szünetben együtt
pezsgőzhettünk a művész házaspárral.
Időpont: december 8.
Résztvevők száma: 130 fő
Sikeres program, a jövőben is szeretnénk megvalósítani hasonló koncerteket.

Játsszunk zenét!
Hangjátékok, hangszerkészítés, örömzenélés, gyermekzeneterápiás nyílt foglalkozás és még
rengeteg zenei élmény, a Zeneterápia Európai Napja alkalmából.
Időpont: november 18.
Résztvevők száma: 100 fő
Az előző évekhez képest nagyobb látogatói létszámmal zártuk az eseményt. Jövőre is
szeretnénk megvalósítani az eseményt.

Kalotaszegi népzenei workshop
Kalotaszegi népzenei mesterkurzust tartottunk az egyik utolsó bánffyhunyadi zenész család, a
Csipások leszármazottjával, Varga István "Kiscsipással". A tanításban közreműködött Vizeli
Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.
Időpont: október 14.
Látogatószám: 16 fő

Márton bál erdélyi adatközlőkkel
Tematikus táncházi programot tartottunk erdélyi hagyományőrző vendégekkel. Moldován
‚Ilka’ György széki prímás mellett sikerült megszólítanunk a Budapesten lakó és itt dolgozó
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széki fiatalokat és felnőtteket. Részvételükkel megismerkedhettünk a névnapköszöntés
erdélyi hagyományával és Sípos ‚Ferkő’ Márton segítségével felidéztük a még élő téli széki
népszokásokat (Betlehemes, Újévköszöntés – aranyosvíz vétel). A programon részt vevők
egyharmada volt széki, vagy erdélyi kötődésű.
Időpont: november 10.
Résztvevők száma: 120 fő

Mezőségi farsangi bál
A Tétényi Karnevál programjaként a Belső-Mezőség autentikus táncmuzsikáját és szokásait
mutattuk be egy farsangi bál keretén belül. Közreműködött Kodoba Márton Florin és
zenekara Magyarpalatkáról.
Időpont: február 26.
Résztvevők száma: 65 fő

Sursum Corda
Hegedűs Endre és Hegedűs Katica szervezésében Szabó Marcell zongoraművész
hangversenyét hallhattuk.
Időpont: szeptember 9.
Résztvevők száma: 140 fő
A 2018-as évben is szeretnénk otthont adni a rendezvénynek.

Tóth Krisztina irodalmi estje
A Cziffra Irodalmi Szalon vendége, Tóth Krisztina új, Párducpompa és a Pillanatragasztó című
novellásköteteit mutatta be. Közreműködött Szalagyi Csilla irodalomtörténész, esztéta.
Időpont: március 22.
Résztvevők száma: 20 fő

Töpörtyű táncházak
A több, mint hároméves múltra tekintő programunk látogatószámának csökkenése miatt a
forrást más típusú gyerekprogramok szervezésébe csoportosítottuk át.
Alkalmak: január 13. és február 10.
Résztvevők száma: 14 fő
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Vándormuzsikus Tétényi Karnevál
Gulyás László "Vándormuzsikus" segítségével részesei lehettünk a jó fonólány farsangi
mesejátékának. A kisebbek és nagyobbak részvételével előadott mesejáték vidám szórakozást
nyújtott a kisgyermekes családok részére.
Időpont: február 26.
Résztvevők száma: 59 fő

Tétényi Karnevál
A jeles napi programjaink közül kiemelkedett a hagyományos Tétényi Karnevál. Idén külső
helyszínként a Nagytétényi Kastélymúzeum is kapcsolódott a programhoz. A Langaléta
Garabonciások vidám farsangi mesejátéka után táncházzal és máglyagyújtással búcsúztattuk
el a telet.
Résztvevők száma: 100 fő (a színházi előadás fizető nézőinek száma: 59 fő)
Az esti farsangi bálon a táncházak kedvelt erdélyi adatközlő zenekara, a Kodoba Márton Florin
játszott a mezőségi Magyarpalatkáról.
Résztvevők száma 65 fő
Időpont: február 26.

Yin és Yang előadás
Helyi fiatal művészek mutatkoztak be kortárs művészeti estünkön, melyen táncház és
élőzenei meditációs koncert volt. Alkalmi bemutatkozó előadás volt.
Időpont: május 26., 27.
Résztvevők száma: 80 fő

2. Oktatást segítő tevékenység

Babszem Bérlet
-

Csipkerózsika – zenés táncos mesejáték (VSG Táncszínház)
Időpont: október 4.

-

Mátyás király születése napja (Zanotta Art)
Időpont: november 16.

-

Holle anyó- népzenés téli mesejáték (Pódium Színház)
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Időpont: december 7.
Résztvevők száma: 428 fő
2017 második felére gyerekszínházi előadásaink népszerűvé váltak a kerületi iskolák körében,
így bérletként tudtuk őket értékesíteni. A jövőben is kínáljuk a lehetőséget.

Drámapedagógiai foglalkozás – Káva Troll
Az internet világával foglalkozó kiscsoportos interaktív előadást egy-egy felső tagozatos
osztály részére szerveztük. A drámapedagógiai foglalkozás fontos pedagógiai módszer. Segít a
diákoknak, kamaszoknak eligazodni az élet mindennapjaiban.
Időpontok: december 5. és 6.
Résztvevők száma: 60 fő
2018-ban is szeretnénk megvalósítani a foglalkozást.

Húsvéti készülődés iskolásoknak és óvodásoknak
Kézműveskedés és beszélgetés, népi hagyományok felelevenítése és tánc.
Résztvevők száma: 51 fő
2018-ban bővítünk, szeretnénk nyitottá tenni a lehetőséget a babás és a nyugdíjas korosztály
számára.

Ismeretterjesztő zenés előadások
Egyre emelkedik az érdeklődés Hegedűs Endre, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész,
zenepedagógus előadásai iránt a kerületi oktatási intézmények körében. 2017-ben már
középiskolások is részt vettek a programon.
Résztvevő iskolák: Rózsakert, Bartók, Kossuth, Herman, Hugonnai, Kolonics, Kozmutza,
Nádasdy, Tomori, Budai iskolák
Résztvevő óvodák: Bartók, Napocska, Tündérkert, Leányka u., Csicsergő
Alkalmak száma: 7
Résztvevők száma: 915 fő
Szeretnénk folytatni a hagyományt.
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Kamasz Bérlet
Új sorozatunk előadásait a középiskolai pedagógusokkal való egyeztetések után állítottuk
össze.
-

Irina (RÉV Színházi és Nevelési Társulat)
Időpont: október 16.

-

Függésben – K.V. Társulat és a Kolibri Színház ifjúsági bemutatója
Időpont: november 15.

-

Hosszabbik út – a Kerekasztal Színház (Marczibányi tér) és a Szputnyik Hajózási
Társaság koprodukciójában készült komplex színházi nevelési előadás
Időpont: december 13.

Résztvevők száma: 285 fő
A Cziffra Központ színházterme, a 99 fős befogadóképességével tökéletesen alkalmas
helyszínnek bizonyult, mivel nagyobb létszámú közönség előtt a darabok nem játszhatók.
Ennek oka, hogy az előadások végén drámapedagógusok feldolgozó foglakozásokat tartanak
közösen a színészekkel. Bízunk abban, hogy a következő szezont is hasonló nyitottsággal
fogadják a pedagógusok és a diákok.

Kamaszvár
A kerület középiskoláinak és a helyi 7-8. osztályos általános iskolás diákoknak teremtettünk
lehetőséget az ismerkedésre, továbbtanulás céljából.

A visszajelzések szerint kötetlen

helyszínünk igen hatékony volt, új oldaláról ismerhették meg a leendő diákok és szüleik az
intézményeket. Valamennyi kerületi középiskolát és általános iskolát meghívtunk, így minden
kerületi középiskola képviselője bemutatta intézményét kis előadással az általános iskolás
diákoknak és pedagógusaiknak. A késő délutáni időszakban a szülőket és gyermekeiket
fogadták a középiskolák.
Résztvevő középiskolák: Budai Nagy Antal Gimnázium, Soós Gyula Borászati Szakképző Iskola,
Tomori Pál Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium
Résztvevő általános iskolák: Rózsakert, Baross, Gádor, Hugonnai, Kossuth, Bartók, Kolonics,
Nádasdy
Időpont: október 6.
Résztvevők száma: 320 fő
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Az intézmények 2018-ban is szeretnének részt venni programunkon, így apróbb
változtatásokkal tervezzük a folytatást.

Mátyás király neve napja – Zanotta Art
Babszem Bérleteink hamar elkeltek, hely hiányában a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és
Általános Iskola már nem tudott bérletet váltani. Kérésükre megismételtük a bérlet második
előadását.
Időpont: november 17.
Résztvevők száma: 100 fő

Mesekoktél
-

Kalap kaland – Kismókus története (Budai Bábszínház)
Időpont: október 11.

-

Állattár – zenés interaktív előadás (Palinta Társulat)
Időpont: november 8.

-

Mirkó királyfi – magyar népmese (Zanotta Art)

Időpont: november 30.
2017 második felében elsősorban óvodásoknak szóló előadásainkat bérletként tudtuk
értékesíteni, de egy-egy előadásra jegyet is árusítottunk.
Résztvevők száma: 430 fő

Sulivár
A Cziffra Ház első alkalommal biztosított lehetőséget a kerület iskoláinak, hogy
bemutatkozhassanak a leendő iskolásoknak és szüleiknek. Az iskolaválasztást segítő
programunkat

a

Klebelsberg

Intézményfenntartó

Központ

XXII.

Tankerületével

együttműködve szerveztük meg.
Időpont: november 11.
Látogatók száma: 1000 fő
Pozitív visszajelzés kísérte a sikeres rendezvényt, melyen a nagy látogatottság miatt szűkös
volt a hely. (Előző években a Klauzál Ház adott otthont a programnak.)
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VSG előadások
A színházi élmény megalapozhatja és kinevelheti a színházba járó gyermekközönséget.
-

Babaszínház: „Varázsszekrény meséi – Táncoló játékok” előadás a legkisebbeknek
Időpont: március 22.
Résztvevők száma: 96 fő

-

Jancsi és Juliska
Időpont: június 12.
Résztvevők száma: 63 fő

A személyes kommunikációnak köszönhetően az előadásokon idén már nagy létszámmal
vettek részt az érdeklődők, de mivel hasonló minőségi előadás nem készült, így a folytatást
nem tervezzük.

3. Időszaki kiállítások

A kiállítások változatos tematikával több korosztályt is megszólítottak.
-

Atmoszféra és felület
Vitárius Nikoletta grafikusművész kiállítása
Időpont: január 20-tól február 24.
Látogatók száma: 281 fő

-

Erdélyi utakon
Henics Tamás erdélyi fotókiállítása
Időpont: február 26-tól március 20-ig
Látogatók száma: 300 fő

-

Kalocsa virágai
Géderlak népművészete
Időpont: március 25-től május 5-ig
Látogatók száma: 400 fő

-

„Kutyavillától a Macskacsárdáig” helytörténeti kiállítás
Időpont: május 10-30-ig és június 21-én, a Kerület napján
Látogatók száma: 508 fő

-

Felszín
Pethő Anikó, festőművész kiállítása
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Időpont: szeptember 8-től október 6-ig
Látogatók száma: 180 fő
Múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódott a Kalocsa Virágai és a Kutyavillától a
Macskacsárdáig kiállítások tárlatvezetéséhez. Az időszaki kiállítások kiegészítették a Kulturális
Központ programjait és hozzájárultak az állandó kiállítás látogatószámának növekedéséhez is.
2017. novemberében, az IGI átköltözésével az időszaki kiállítóhely megszűnt a Cziffra György
Kulturális Központban.

4. Életminőség javítása

Adventi kézműves készülődés, babaszínező és játszó-tér
Új ötletként került adventi kínálatunkba a legkisebbeknek és a nyugdíjas korosztálynak szóló
programunk. Utóbbit a XXII. kerületi Szociális Szolgálattal közösen szerveztük. Különböző
kézműves technikákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. A legkisebbeket az emeleten
„játszó-tér”-rel, teával és az életkoruknak megfelelő kreatív tevékenységekkel vártuk.
Időpont: december 11.
Résztvevők száma: 50 fő
Sikeres rendezvényünket húsvét és karácsony előtt ismét megszervezzük.

Adventi Ringató
Karácsonyi dalok, mondókák, a jól ismert Ringató foglalkozás keretében
Időpont: december 12.
Résztvevők száma: 23 fő
Ezzel az alkalommal szerettük volna előkészíteni a januártól induló, heti rendszerességű
Ringató foglalkozásunkat. A délutáni időpont elnyerte a kisgyermekesek tetszését.

Animal Cannibals hip-hop koncert
Időpont: április 29.
Résztvevők száma: 13 fő
Sajnálattal tapasztaltuk a látogatóhiányt, melynek okát egyrészt a reklámtevékenységben,
másrészt a könnyűzenei koncert helyszínében látjuk.

72

Családi Cziffra Nap
Sorozatunkkal a környékbeli kisgyermekes családoknak havonta egyszer kínálunk közös családi
programot.
-

Autómentes nap

Az országos rendezvényekhez kapcsolódott alkalmunk, melyen Ringató foglalkozással,
arcfestéssel, kézműves foglalkozással vártuk az érdeklődőket. A XXII. kerületi rendőrség
és a polgárőrség közreműködésének köszönhetően mini KRESZ-pálya, polgárőr-motor és
rendőrautó színesítette programunkat. A nap legfontosabb eleme a „Szelíd motoros
felvonulás” volt, melyen - a rendőrségi útbiztosításnak köszönhetően - a kisgyermekek
műanyag kismotorokkal, futóbiciklikkel tettek egy kört a ház körül.
Időpont: szeptember 17.
Résztevők száma: 50 fő
Számunkra is meglepő volt a sikeres felvonulás, melyre nemcsak a kerületből érkeztek. Az
időjárás azonban nem kedvezett, az előre jelentkezők közül sokan otthon maradtak.
A pozitív visszajelzésekkel kísért alkalmat 2018-ban újra megrendezzük.
-

Népzene, néptánc

Népi hangulatú forgatagot varázsoltunk a Cziffra Központba. Népmese, zene, tánc és
játszósarok várta a gyerekeket, akikkel őszi falevelekből készítettünk sündisznót. Az
aulában először rendeztünk kézműves vásárt, melyen a kerületi anyukák (kézművesek)
mutatták be termékeiket.
Időpont: október 14.
Résztvevők száma: 47 fő
A kézműves vásárt rendszeressé kívánjuk tenni.
-

Adventi nap

Az első olyan családi nap, melynek a promóciójára jelentősen több időt és energiát tudtunk
fordítani. Ennek meg is lett az eredménye, sokan látogattak ezen a napon a házba, hogy
együtt hangolódjunk az ünnepre. A Nektár Színház Diótörő előadása osztatlan sikert
aratott. Az emeleten kézműves vásár és mini workshop-ok várták az érdeklődőket.
Időpont: december 9.
Résztvevők száma: 73 fő (előadás) + 90 fő
Résztvevők összlétszáma: 260 fő

73

Macskajaj koncert
Időpont: március 24.
Résztvevők száma: 50 fő

Múltidéző filmklub
Célunk a magyar filmművészet kiemelkedő alkotásainak bemutatása volt. A vetítések
díjtalanul megtekinthetőek voltak.
-

Állami Áruház című film
Időpont: február 22., résztvevők száma: 4 fő

-

Mágnás Miska című film
Időpont: április 12., résztvevők száma: 5 fő

-

Alfa Rómeó és Júlia című film
Időpont: május 31., résztvevők száma: 10 fő

Érdeklődés hiányában több vetítésre nem került sor.

Nosztalgia táncest, majd Tétényi Táncparkett
Októbertől új nevet adtunk a programsorozatnak, melyet a névváltozásnak és a
reklámtevékenységnek köszönhetően egyre nagyobb érdeklődés övez.
Időpontok: június 9., szeptember 22. illetve október 13. és november 10.
Résztvevők száma: 104 fő

„Ül a havon 3 holló” – a Palinta Társulat gyermekkoncertje
Időpont: január 19.
Résztvevők száma: 48 fő

5. Életesélynövelő, önsegítő lehetőségek

Állásbörze
Már hagyományosan biztosítottunk helyszínt a XXII. kerület munkáltatóinak és
munkavállalóiknak, hogy egymásra találhassanak. Az állásbörzét a BFKH IX. kerületi Hivatala
Foglalkoztatási Osztálya és Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának
közreműködésével szerveztük.
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Résztvevő cégek: Anda-Present Kft.,Lasaffre Magyarország Kft., Duna –Vintex Kft.,
Bakosfa Kft., Weener Plastic Kft., CLB Packing Kft., Palace Catering és Éttermi Kft.,
Törley Pezsgőpincészet Kft., Auchan Magyarország Kft. Albertfalva, Reménysugár Habilitációs
Intézet, Tomori Pál Főiskola, XXII. kerületi Egyesített Óvoda, Gasztro Prémium Kft.
Időpontok: április 22. és szeptember 16.
Résztvevők száma: 300 fő

Egészségnap
A XXII. kerületi Szakrendelő Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat munkatársai szűrővizsgálatokat
végeztek és egészségmegőrző előadásokat tartottak és lehetőséget biztosítottak a személyes
konzultációra is. A Válts Egészségre program keretében a programon részt vett a Bah Dentál
és a Szemünk Fénye Optika. A Budafoki Egészségközpont jóvoltából látogatóink ingyenes
kézmasszázzsal frissülhettek fel. A napot reggeli Zumbával indítottuk, a Gördülő Tánccsoport
Alapítvány kerekesszékes tagjai bemutatóját láthatták az érdeklődők. A gyermekeket zenés
foglalkozásokkal, kézműveskedéssel és arcfestéssel vártuk. Étel- és italkóstoló is volt.
Résztvevők száma: 30 fő
Tapasztalatunk szerint az egészségnap témáit érdemes egy gondolat köré felépíteni, felfűzni
és célzott reklámtevékenységet végezni. A jövőben a témaköröket megújítva szeretnénk
feldolgozni.

Életmód klub
Thaly-Szabó Andrea: Gyakorlati életmódvezetési tanácsok előadása
Időpont: november 20.
Résztvevők száma: 143 fő

6. Rendszeres művelődési formák

A Cziffra Központ tanfolyami kínálata a kisgyerekektől a szépkorúakig, a mozgásos fejlesztő
tornáktól a tanulást segítő csoporton át kínál tartalmas és értékes kikapcsolódási és rekreációs
lehetőségeket a látogatók számára. Több, egyre népszerűbb foglalkozás indult 2017-ben.
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Egyre ismertebbek vagyunk, így ősszel már tapasztaltuk kutató és emeleti kiállítótermeink
hiányát. Rendszeres foglalkozási formáink körét emiatt bővíteni nem tudjuk.

Aikido
Az új edzésforma iskoláskortól felnőtt korig újabb látogatói réteget hozott hozzánk.
Foglalkozásvezető: Mocsáry György
Időpont: hétfő, csütörtök
Alkalmak száma: 21
Résztvevők száma alkalmanként: 6-10 fő

Babaklub
Szeptemberben indítottuk, közösségépítés céljából, új klasszikus baba-mama klubunkat, ahol
a gyerekek szabadon játszhatnak, szüleik pedig beszélgethetnek és kapcsolatokat építhetnek.
Időpont: csütörtökönként
Alkalmak száma: 12
Résztvevők száma alkalmanként: 5-15 fő
Folyamatosan

emelkedik

a

létszám,

mely

megmutatkozik

családi

programjaink

látogatottságán is.

Bálna bál
Általános iskolások részére hirdettük meg drámapedagógiai foglakozásainkat, melyet
november végén indítottunk volna. Az év végi zsúfoltság miatt azonban nem tudtuk
folyamatosan biztosítani a helyszínt. Mivel az egymásra épülő alkalmak számára a
folytonosság elengedhetetlen, az oktatóval és a jelentkezőkkel egyeztetve 2018-ban
kezdődnek a foglalkozások.

Felnőtt tánctanfolyam
Kezdő tánctanfolyamunkra haladók is jelentkeztek, eltérő tudásszinttel. A jelentkezők száma
azonban nem volt két csoportra elegendő.
Tanfolyamunkat 2018-ban újra hirdetjük.
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Gyermekjóga
A kisgyermekeseknek egy újabb mozgásprogramot indítottunk.
Alkalmak száma: 1
Résztvevők száma: 6 fő
Az oktató kezdeti lelkesedése az első foglalkozást követően alábbhagyott. Rendszeresen
lemondta az órákat, így a jövőben másik jógatanárral indítjuk újra a foglalkozást.

3-1-2 Meridian torna
A kínai Zhu Zong Xiang biofizikus-orvosprofesszor által létrehozott, és a Magyarországon dr.
Eőry Ajándok professzor által meghonosított 3-1-2 meridiántorna az egészség megőrzését,
helyreállítását segíti.
Foglalkozásvezető: Héveiné Sz. Ágnes
Időpontok: hétfőnként 10-11 óráig
Alkalmak száma: 80
Résztvevők száma alkalmanként: 41 fő

Hatha jóga
A tradicionális indiai jógafoglalkozások figyelembe veszik a városi ember igényeit és
adottságait.
Foglalkozásvezető: Csiszár Zsuzsa
Időpontok: hétfőnként 18-19.30-ig
Alkalmak száma: 35
Résztvevők száma alkalmanként: 22 fő

Horgász tanfolyam vizsgáztatással
A tanfolyam rendszeresen heti 2 órában működik, szezonon kívül 2 hetente.
Foglalkozásvezető: Móri István
Időpontok: hétfőn és szerdán 15-17 óráig, a téli időszakban alkalomszerűen
Alkalmak száma: 30
Résztvevők száma alkalmanként: 1-25 fő
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Kézműves foglalkozás kisgyerekeknek
Foglalkozásvezető: Móriné Mester Éva
Időpontok: csütörtökönként 10-11 óráig
Alkalmak száma: 5
Résztvevők száma alkalmanként: 3-10 fő
A foglalkozások néhány alkalom után, a terembérleti díjak emelkedése miatt megszűntek.

Senior torna
Továbbra is a legnépszerűbb foglalkozásaink egyike, a foglalkozásvezető az időskori
egészségügyi problémák megelőzésére, enyhítésére helyezi a hangsúlyt. A nagy érdeklődés
miatt a II. félévben nőtt a heti alkalmak száma.
Foglalkozásvezető: Váczi Szilvia
Időpontok:
-

I. félévben: keddenként 11-12 óráig, 12-13 óráig, csütörtökönként 12-13 óráig

-

II. félévben: kedden és csütörtökön 11-12 óráig, 12-13 óráig

Alkalmak száma: 96
Résztvevők száma alkalmanként: 42 fő

Tipegő angol(nyelvű) baba-mama klub
Örömmel fogadtuk be a klubot a már működő babaklubunk mellé. A két program segíti
egymást.
Szervező: XXII. kerületi Család-, és Gyermekjóléti Központ
Időpontok: keddenként 10-12 óráig
Alkalmak száma: 5
Résztvevők száma alkalmanként: 4

Zumba - új nevén: Cubito
A latin táncokra épülő, saját testsúlyos gyakorlatokkal kiegészített edzésforma elnevezése az
oktató szakmai indokai miatt változott.
Foglalkozásvezető: Gecsó Eszter
Időpontok: keddenként 18-19 óráig
Alkalmak száma: 35 (Az oktató betegsége miatt a foglalkozások egy hónapig szüneteltek)
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Résztvevők száma alkalmanként: 17 fő

7. Együttműködéssel megvalósuló rendezvények és terembérletek

Farsangi rendőrbál
Időpont: február 17., résztvevők száma: 120 fő
Népjóléti konferencia
Időpont: február 28., résztvevők száma: 120 fő
RTL filmforgatás (Éjjel-nappal Budapest)
Időpont: március 10., résztvevők száma: 100 fő
Vitorlás tanfolyam
Időpont: március 25-26., résztvevők száma: 100 fő
Rózsakerti iskola zongoraelőadása
Időpont: március 30., résztvevők száma: 100 fő
Egyesített Bölcsőde Szakmai nap
Időpont: április 21., résztvevők száma: 100 fő
Balett előadás
Időpont: június 2., résztvevők száma: 80 fő
Nemzetiségi nap
Időpont: június 9., résztvevők száma: 60 fő
Református egyház évzáró színházi előadása
Időpont: június 11., résztvevők száma: 98 fő
Maszatvilág foglalkozások
Időpontok: június 17., július 24. és 31.; résztvevők száma: 45 fő
Köztisztviselői nap
Időpont: június 29., résztvevők száma: 100 fő
Balett tábor
Időpont: július 28-30., résztvevők száma: 6 fő
Kerületi Arany János Verseny kiállítása a Baross Iskola szervezésében
Időpont: július 4-től szeptember 21-ig
Résztvevők száma: 350 fő
Maszatvilág tábor
79

Időpont: július 7-11., résztvevők száma: 7 fő
Kerületi Arany János Verseny döntője
Időpont: október 19., résztvevők száma: 120 fő
Országos Angol Drámaverseny a Kossuth Iskola szervezésében
Időpont: november 23.
Résztvevők száma: 180 fő
Tehetséges fiatalok – a kerület művészeti ösztöndíjasainak hangversenye
Időpont: október 26., résztvevők száma: 140 fő
Tomori szalagavató
Időpont: november 26., résztvevők száma: 160 fő
Humán Szolgálat konferencia
Időpont: december 1., résztvevők száma: 100 fő
Önkormányzat karácsonyi rendezvénye
Időpont: december 14., résztvevők száma: 300 fő
Anda Present Kft. céges karácsony
Időpont: december 15., résztvevők száma: 180 fő
Rendőrség, tűzoltóság, mentő, katasztrófavédelem karácsony
Időpont: december 16., résztvevők száma: 180 fő
Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ünnepsége
Időpont: december 18., résztvevők száma: 115 fő

Balett magánóra
Kerületi balett oktató tanítványának magánórájához bérel termet.
Alkalmak száma: 5

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület – minden hónap első szerdája.
Időpont: minden hónap első szerdája
Alkalmak száma: 11
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3. Muzeális intézmények

A Budafok-Tétényi Helytörténeti Gyűjteményeket 2017-ban két muzeális gyűjtemény alkotja:
a Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér, és a Budafoki Barlanglakás Emlékkiállítás.
A muzeális gyűjtemények küldetése Budafok-Tétény történeti-helytörténeti, néprajzi
hagyományainak kutatása, a szellemi és tárgyi kulturális örökség megismertetése a
társadalom legkülönfélébb rétegeivel.
Közművelődési feladata a társadalmi-demográfiai változások vizsgálatának elősegítése, a
tudományos eredmények feldolgozása és publikálása.
Kortárs képzőművészeti és helytörténeti kiállítással 2018 szeptemberében új múzeumi
helyszín nyílik a megújuló Budafok-Belváros területén. (Kossuth utca)

A múzeum küldetésének megfelelően alakítottuk ki a gyűjtemények közművelődési és
múzeumpedagógiai tevékenységét. A helytörténeti előadások, séták és múzeumi
foglalkozások programjaiba beépültek a XX. század kevéssé ismert mikrotörténelmének
eseményei.

Kutatásokat folytattunk, levéltári munka, könyvtári forráskutatás előzte meg ezen kiállítások
létrejöttét. Felkerestük a kerületi lakosokat, akiknek a szó szoros értelmében lesöpörtük a
padlását kiállítási tárgyak után kutatva. Elmondhatjuk, hogy komoly terepmunka előzte meg
az állandó kiállítás és az időszaki kiállítások tematikájának kidolgozását.

A múzeumpedagógiai fejlesztési terv célkitűzései között első helyen szerepel az
ismeretátadás.

A múzeum és gyűjteményei, valamint a hozzájuk kapcsolódó foglalkoztatási terek a múzeumi
tárgyakkal, dokumentumokkal való közvetlen érintkezéssel lehetőséget nyújtanak a
tapasztalatszerzésre, a múlt szeletének megismerésére.

A múzeumpedagógiai foglalkozás célja az iskolában tanultak gyakorlati kipróbálása, az
ismeretek közötti összefüggés feltárása, az élményszerű tudásátadás. Attitűdformálással az
érzelmekre hatva fontos szerepet kap a magyarságtudat erősítése is elődeink életmódjának
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megismertetetése közben. Ennek az átadott tudásnak meg kell felelni a XXI. század társadalmi,
oktatási, erkölcsi és technikai kihívásainak is. Éppen ezért a multimédiás élményeket is be kell
építenünk

a

foglalkozások

tematikájába.

(audió

és

video

tartalmak

kivetítése,

meghallgathatóvá tétele)
Ezek a célok hozzásegíthetnek minket a már meglévő kulturális igények könnyebb
felméréséhez és kielégítéséhez, ugyanakkor hozzá is járulhatnak a még meg nem lévő igények
felkeltéséhez. Végső célunk egy látogatóbarát és iskolabarát intézmény kialakítása.
Múzeumpedagógiai programjaink célközönsége elsősorban az általános iskolai korosztály. A
formális oktatás keretében jól elérhetőek, szervezett módon tudnak a programokon részt
venni. A kerület oktatási intézményeivel folyamatosan tatjuk a kapcsolatot. Az
együttműködések a foglalkozások tervezésében is segítséget nyújtanak.
Az óvodai korosztály megszólítása a korosztálynak megfelelő, élményszerű tárlatvezetésen és
a közös játékon (népi játékok, amik szorosan kapcsolódnak a kiállításhoz) keresztül történhet
eredményesen. Ebben az évben még csak kísérleti jelleggel indítottuk el az énekes-játékos
múzeumlátogatási programunkat óvodások részére, de az élénkülő érdeklődés miatt
tavasszal újra meghirdetjük.

A múzeumpedagógiához egyúttal szorosan kapcsolódnak a közművelődési rendezvények is,
melyek több generáció hozzáférését teszik lehetővé kulturális örökségünkhöz (pl. Tétényi
Karnevál).
A helytörténeti előadások és séták elsősorban a nyugdíjas korosztályt vonzották be a
gyűjteményeinkbe. Alapvető célunk, hogy az intézményben őrzött tárgyi és szellemi javak a
legszélesebb körben váljanak ismertté. Budafok-Tétény vonzó, kertvárosi területeire az elmúlt
években sokan telepedtek be. Elsősorban fiatal felnőttek és kisgyermekes családok, akik eddig
kisebb részét tették ki a látogatóközönségnek. Igényeiket elsősorban a művelődési központtal
közös programokon tudjuk felmérni, Megszólításukra tematikus napok szervezésével,
kikapcsolódással, szórakozással egybekötött művelődési alkalmakkal van lehetőség.

Új érdeklődői réteg az önkormányzat által támogatott „Budafok-Budapest bornegyede”
projekt kapcsán jelent meg. Az önkormányzat és helyi borászok, vállalkozók által létrehozott
szervezet Budafok-Tétény turisztikai fejlesztését tűzte ki célul és ebben jelentős szerepet szán
a muzeális gyűjteményeknek.
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Első lépésként egy a bor- és szőlőkultúrára épülő tematikus tárlatvezetés kidolgozása indult
el 2016 őszén. 2017 májusában az önkormányzattal közös projektként a Helytörténeti
Kiállítótér

„Kutyavillától-Macskacsárdáig”

címmel

Budafok-Tétény

vendéglátásának

történetét bemutató kiállításnak adott helyet a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében. A
kiállítás várakozáson felüli sikert aratott. A tárlat vándorkiállítás keretében a Piactérre
költözött egy hétre a Kerület napja keretében, ahol szintén sokan látták.
Mindebből is jól látszik, hogy a helytörténetnek valódi helye van kerületünkben, és ötletekkel
és jó kommunikációval szélesíthető a látogatók köre.

1. Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér

Állandó kiállítás
A 2013 augusztusában - a Nagytétény központjának uniós pályázatból történt rekonstrukciója
során – megnyílt kiállítás 2017 novemberében átköltözött a Nagytétényi út 278. szám alá.
A gyűjtemény 100 tárgya digitalizálva felkerült a Múzeum Digitár internetes nyilvántartási
rendszer publikus felületére. Ez, az elsősorban képeslapokból, digitalizált fényképekből és
tárgyfényképekből álló virtuális gyűjtemény sok látogatót vonzott a Helytörténeti Kiállításra
is.

Múzeumpedagógiai foglalkozások
A Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótérben tartott óvodás és iskolás múzeumpedagógiai
foglalkozásokon résztvevők az összes látogatószám több, mint felét tették ki.
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 30, résztvevők száma: 791 fő

Helytörténeti séták és előadások
Az idei évben terveink között szerepelt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a kerületi muzeális
gyűjteményekre és műemlékekre. Programjainkkal elsősorban a kerületünk és az
agglomeráció lakosságát terveztük megszólítani. Az összegyűjtött kérdőívek alapján a két
helytörténeti séta közönsége ebből a rétegből, elsősorban a nyugdíjas és felsős általános
iskolás gyerekes családok közül került ki.
-

Helytörténeti séta a Nagytétényi Kastélymúzeum Kőtárába
Időpont: február 25.
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Résztvevők száma: 54 fő
-

Mráv Zsolt, régész helytörténeti előadása a Campona római erődítményről
Időpont: április 13.
Résztvevők száma: 12 fő

-

Sisak András előadása a 80 éves Premontrei Szent István/Budai Nagy Antal
Gimnáziumról
Időpont: szeptember 24.
Résztvevők száma: 28 fő

A nagy érdeklődés miatt a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megismételtük a Campona
római katonai tábor és a Nagytétényi Kastélymúzeumban kiállított római kőtár látogatást.
Időpont: szeptember 23. (két alkalom)
Résztvevők száma: 59 fő
Budafok szakrális emlékei címmel Garbóczi László tárlatvezetéses előadása
Időpont: október 14.
Résztvevők száma: 22 fő
Alkalmak száma mindösszesen: 6
Résztvevők száma mindösszesen: 175 fő
Látogatók száma mindösszesen: 1500 fő

2. Barlanglakás Emlékkiállítás

A hazánkban egyedülálló barlanglakásnak komoly turisztikai, kommunikációs és
helytörténeti jelentősége van. A gyűjtemény érdekessége, hogy a korábban itt lakó özvegy
Tóth Győzőné lakása változatlan, 1971-es megnyitása óta. Az emlékkiállítás a helyi identitás
egyik megtestesítője.

A gyűjtemények vonzereje a budafok-tétényi iskolák és lakosok részére a relatív
közelségükben és a látogatás díjmentességében van.
Az elmúlt négy év tapasztalata szerint a Háros utcától Budafok felé, beljebb fekvő iskolák
inkább a Barlanglakást látogatják, míg a Campona környékén és Nagytétényben található
iskolák a Helytörténeti Kiállítóhelyet preferálják, mint kiállítási helyszínt. Célunk az, hogy ezt a
távolságot megszűntessük, éppen ezért minden oktatási intézményt igyekszünk megszólítani
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prospektusokkal, hirdetésekkel, a Klauzál KultúrCafé rendezvényein. Múzeumpedagógiai
foglalkozásokat ajánlunk az iskoláknak és az óvodáknak. Ezeknek köszönhetően egyre nagyobb
számban látogatják a Barlanglakást.

Pincejáratok
Alkalmak száma (márciustól szeptemberig): 7
Résztvevők száma alkalmanként: 120-140 fő

Múzeumok éjszakája
A programon negyedik alkalommal vettünk részt, először a Barlanglakással.
Időpont: június 24-én
Résztvevők száma: 313 fő

Múzeumi foglalkozások
Alkalmak száma: 18.
Résztvevő gyerekek száma: 335

Az éves látogatószám megközelítette a 2000 főt.

A gyűjtemény a magas páratartalom és nedvesség miatt folyamatos karbantartásra és
felújításra szorul. A tervezett munkákat az önkormányzati források mellett 2017-ben a Kubinyi
Ágoston Múzeumfejlesztési Programban megnyert 1.400.000 forint pályázati támogatásból
kívánjuk megoldani.

IV. Balatonakali Tábor

A tavalyi évben az AKALI tábor sikeres évet zárt. A táborozók és az üdülők létszáma is
növekedett. Az ifjúsági tábor létszáma közel 24%-kal emelkedett. A főszezonban a
kihasználtság teljes volt, és a kerületi iskolák mellett sikerült az évadot meghosszabbítani
augusztus végéig gólya táborozókkal.
Az üdülőházak kihasználtsága szintén növekedett Az online foglalási táblázat bevezetésével
az igényeket naprakészen tudtuk követni.
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Fontos cél volt a kihasználtság növelése, rendezett táborozási, üdülési lehetőség biztosítása
mind a családos vendégeinknek, mind az iskolai csoportjainknak.
8 turnusban üdültek a táborban a kerületi iskolák tanulói. A szállásköltségeket - több év után
-, az iskolai táborok áraival végzett összehasonlítás alapján megemeltük 900 és 1200 Ft/főre.
Az iskolák önköltségi áron vették igénybe az étkezést és utazást. A szállítást a Hófehér Fóka
Tanuszoda biztosította, a tendereztetést követően, kedvezőbb áron. A partnercégekkel meg
voltunk elégedve, ezért – árajánlat-kéréseket követően – velük szeretnénk újra szerződni a
2018-as évben.
A táborozóknak – a tábor emblémájával szitázott - pólót ajándékoztunk, ezt 2018-ban is
szeretnénk biztosítani a résztvevőknek.
Felmerült az igény egy táborvezető szakmai munkájára. Sajnos nem sikerült megfelelő
személyt választani. 2018-ban fontos feladatunknak tekintjük a táborvezető személyét
megbízási szerződéssel biztosítani.
2017-ben is megkérdeztük az iskolák véleményét, visszajelzéseiket a 2018-es tábor
szervezésénél figyelembe veszünk.

Táborozó iskolák és résztvevők száma:
Turnus

Időszak

Megnevezés

0.
1.
2.

jún.18.-25.
jún.25.-júl.2.
júl.2.-júl.9.
júl.9.-júl.16.
júl.9.-júl.16.
júl.16.-júl.23.
júl.23.-júl.30.
júl.30.-aug.6.
aug.6.-aug.13.
aug.13.-aug.20.

Herman
Hugonnai
Árpád+ Tomori (2)
Kossuth
Baross
Rózsakert
Gádor
Nádasdy
Bartók
Budai Nagy A.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

Felnőtt
2
2
2
4
2
10
5
9
3
4
43

Létszám
Gyermek Összesen
23
25
9
11
41
43
52
56
17
19
110
120
103
108
78
87
48
51
68
72
549
592
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Egyéb szervezetek és résztvevők száma:
Időszak

Megnevezés

júl.9.-júl.16.

Sülysáp Gyerekfoci E.

aug. 12.
aug.11-aug.15.
aug.25.-aug.30.

Létszám
Felnőtt Gyermek Összesen
3

32

35

Szekszárdi Kerékpáros Se

16

6

22

Kertváros Fúvószenekar
Szegedi Rekreációs Club
Gólyatábor

14

14

136

136

Egyéni üdülők

169

38

207

212

587

799

Összesen
Létszámadatok összehasonlítása
2016.

646

100,00%

2017.

799

123,68%

V. Margetingkommunikáció és PR-tevékenység

Művelődési központunk marketingkommunikációs tevékenységét – tükrözve az intézmény
programstruktúráját – a trend és a tradíció kettőssége jellemzi.
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a Klauzál Ház és tagintézményei elsősorban a 22. kerület,
másodsorban pedig a szomszédos települések és kerületek kulturális központjává váljon.
Éppen ezért oly fontos számunkra az image, amit a kommunikációs eszközök széles skálájának
felsorakoztatásával és használatával építünk. Erről szól a 2017-es év őszén született új
szlogenünk is:
Érték + Élmény = Klauzál Ház

Print kommunikáció


Műsorfüzet

2017-ben hétszer jelentettük meg 3000 példányban a Klauzál Ház és a Cziffra központ
közös műsorfüzetét. Az A6-os méretű műsorfüzet 44-56 oldalon tartalmazza
programjainkat, tematizált tartalommal.
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A házakban való kihelyezés mellett, az egyes kerületi közintézményekben, forgalmasabb
üzletekben és éttermekben is terítjük a kiadványt.
Folyamatosan figyeljük a grafikai és tördelési trendeket, így a már jól megszokott
műsorfüzetet tematizáltuk a programok műfajának megfelelően, de természetesen
figyeltünk arra is, hogy időrendben eseménynaptárt is tartalmazzon. Fontosnak tartottuk,
hogy az adott hónap műsorfüzetébe nagy számban kerüljenek be a következő hónap
eseményei is, ezzel is segítve az értékesítést.


Leporello

A Tavaszi Művészeti Fesztivál és a nyári hónapok programkínálatáról és újdonságként
szeptemberben induló tanfolyamainkról leporellókat jelentettünk meg 3-3000
példányban.
A visszajelzések alapján nagy igény volt tanfolyamokat bemutató kiadványunkra, mely
tematizálva, abc sorrendben rövid leírással tartalmazza intézményünk tanfolyami kínálatát
és egy jól átlátható órarendet is. E jól átlátható kiadványt 2018-ban negyedévente kívánjuk
megjelentetni 1000 példányban.


Print megjelenések

Legfontosabb partnerünk a Városházi Híradó, ahol minden lapszámban szerepeltünk.
Aktuális programjainkkal és az eseményeinkről írott cikkekkel jelentünk meg
térítésmentesen. A 24 lapszámban kb. 100 megjelenésünk volt.


Print hirdetések

A Diósdhéjban és a Budaörsi Újságban vásároltunk a karácsonyi időszak népszerűsítésére
féloldalas felületet, ahol több programunkat hirdettük egyszerre.
Fizetett hirdetési felületet a Karácsony 2017 kiadványban vásároltunk még, ahol az Advent
a Piactérén programsorozatunkat hirdettük meg.


Plakát/szórólap
Nagyon jó kommunikációs eszközeink a plakátok és a szórólapok, melyeket minden
rendezvényünkről

készítünk.

Ezeket

folyamatosan

aktualizálva

a

kerületi

intézményekbe és az agglomeráció intézményeibe juttatunk el. A nyomtatott anyagok
kivitelezésénél továbbra is törekedtünk az arculat egységesítésére, a pontos
informálásra és a figyelemfelkeltésre, valamint a program egyéniségét tükröző
megjelenésre.
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-

13 db közterületi reklámtábla (125 db plakát), 2 heti gyakorisággal történő
plakátozása

-

havonta kb. 150 egyéb helyen elhelyezett plakát

-

havonta kb. 1000 db szórólap



Óriásplakát és citylight

Az óriásplakátos megjelenéseket az új törvényi szabályozás megjelenéséig tudtuk
igénybe venni, az alábbiak szerint:
-

Klauzál Bérlet 2 db OP

-

Klauzál februári programok 1 db CL

-

Balázs János 1 db OP

-

Balázs János / Sárik Péter

-

Tavaszi Fesztivál 8 db OP és 2 db CL

-

Budafoki Blues Jazz fesztivál 1 db OP

-

Muzsikás 2 db OP

-

Budafoki Blues Jazz fesztivál + Muzsikás 1 db CL

-

Garden Nights 1 db OP

-

Szerdai Szünidei Színház

-

Garden Nights / Szerdai Szünidei Színház 1 db CL



Molinók

1 db OP

1 db OP

Programjaink népszerűsítésére továbbra is készítettünk kisebb (2x2 méter) és nagyobb
(2x4 méter) molinókat, melyeket:
-

a Klauzál Ház homlokzatán

-

az Oroszlános Udvar kerítésén

-

a Leányka utcai felüljárón

-

a Jókai utca sarkán lévő fagyizó kerítésén

-

a Piactér bejáratánál

-

advent idején a jégpálya kordonján helyeztünk el.

Összesen 50 darab molinót készítettünk.

89

On-line kommunikáció


Tematikus online felületek

On-line jelenlétünk erősödött 2017-ben. Több, mint 100 on-line magazinnal és
programajánló oldallal alakítottunk ki folyamatos kapcsolatot. A célcsoportnak és a
programkínálatnak megfelelően értesítjük ezen oldalakat széles programkínálatunkról. A
programajánló oldalak egy az egyben közlik híreinket, a magazinosabb oldalak válogatnak
programkínálatunkból.


Honlap

Sikerült az előző évben kitűzött honlapfejlesztést megvalósítanunk. Mind a Cziffra
Központ, mind pedig a Klauzál Ház új honlapot kapott.
Mindkét honlapnál arra törekedtünk, hogy a felhasználók számára könnyebben átlátható
és kezelhető legyen a felület. Az általunk kínált programok, foglalkozások és szolgáltatások
kiemelt helyet kaptak, a nagyobb rendezvényeinket frekventáltabb helyen tudjuk hirdetni.
Emellett hírek „csík”-kal, az aktualitásokról és változásokról kapnak naprakész információt
a honlapra látogatók.
További újítások:
-

Pincejárat „fül”

-

Hírlevélre való feliratkozási lehetőség

-

Közvetlen jegyértékesítés a jegy.hu rendszerén keresztül

-

Új banner felület



Facebook

Folyamatosan frissítjük Facebook oldalainkat. Emellett azokat az aktuális változásokat
tanuljuk és használjuk, amiket a rendszer kínál. Az aktuális bejegyzések mellett a
programjainkhoz létrehoztunk eseményeket, és játékokat is szerveztünk, ahol az adott
rendezvényre lehetett jegyet nyerni.
Sikernek könyveljük el, hogy 2017-ben több, mint 600 követőt sikerült megnyernünk, így
3699 követőnk van jelenleg, az oldal követőinek száma 3764 fő.
Klauzál Ház által üzemeltetett Facebook oldalak:
-

Klauzál Ház

-

Cziffra Központ

-

Barlanglakás

-

Balatonakali üdülőtábor
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-

egyéb folyamatosan visszatérő nagy rendezvényeink: Tavaszi Művészeti fesztivál,
Budafok-Tétényi Karácsonyi Vásár, Budafok-Tétényi Természetfotós.

Havonta 2-3 alkalommal fizetett Facebook hirdetést adunk fel kiemelt programjainkról.
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a különböző kerületi/agglomeráció és tematikus Facebook
csoportokban, időről-időre megjelenjünk.


Hírlevél

Havonta kétszer, a műsorfüzet megjelenésével egyidőben, majd ezt követően két hét
múlva a címlistáinkban szereplő (589 fő) összes partnerünknek elektronikus hírlevelet
küldünk, amely tartalmazza az adott időszak programjait és eseményeit.
A kétheti hírlevél mellett eseti jelleggel tematizált leveleket küldünk az egyes
célcsoportoknak, az általuk érdeklődésre számot tartható rendezvényekkel kapcsolatban.


Instagram

Instagram oldalunk naprakészre fejlesztését tervezzük a jövő évben, jelenleg 85 követővel
rendelkezünk, eddig néhány nagyobb rendezvényünk helyszíni bejelentkezését osztottuk
meg.


Youtube

Youtube csatornánkat 2017-ben hoztuk létre. Nagyobb rendezvényeinkhez készült
videókat és pályázatainkra érkező videopályázatokat töltöttünk fel az oldalra.

Sajtókapcsolatok
Nemcsak on-line sajtókapcsolataink bővültek, jó és gyümölcsöző kapcsolatokat alakítottunk ki
országos médiumokkal is.
Szinte nem volt hónap, hogy valamelyik kolléga ne szerepelt volna televízióban és/vagy
rádióban. Eddig a Kossuth Rádió, az M1, az M5, a Duna Tv és a Hír Tv számolt be
programjainkról.
A Promontor Televízió fontos stratégiai partnerünk volt, havi rendszerességgel szerepeltek
tagintézményeink programajánló műsoraikban és számtalan alkalommal forgattak
rendezvényeinken.

Személyes kommunikáció
A kerület és az agglomeráció iskoláival és óvodáival jó és gyümölcsöző személyes kapcsolatot
ápolunk. Egyrészt találkozunk velük a Klauzál KultúrCafé rendezvénysorozatunkon, illetve
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minden őket érintő rendezvényünkről elektronikusan, illetve plakát, szórólap és műsorfüzet
formájában tájékoztatást küldünk részükre.
Nagy gondot fordítunk kitelepüléseinkre, melyek a különböző általunk (Majális, Tavaszi
Fesztivál külső helyszínei, Nyárindító, Nyárbúcsúztató, Advent a Piactéren) és mások által
szervezett kerületi szabadtéri rendezvényekhez (Borfesztivál, Futafok) kapcsolódnak. A
kitelepüléseken augusztus óta már jegyet is tudunk értékesíteni, illetve természetesen
szórólapokkal, műsorfüzettel, nyereményjátékkal és saját kérdőívünkkel várjuk az érdeklődő
közönséget.
Kitelepüléseink arculatán 2017-ben sokat javítottunk. Azonban egységes arculati elemekkel
(logózott és szlogenünkkel feliratozott) eszközöket (pl. zászlók, sajtófal) még be kell
szereznünk. Ennek az arculati egységesítésnek a része, hogy azon rendezvényeinken, amik
megengedik ezt a dress code-ot, ott a munkatársak egyforma Klauzál Ház logos pólót viselnek.

Kérdőíves felmérés
2015 óta folyamatosan kérdőívezünk. Egyrészt itt van lehetősége a kommunikátornak
párbeszédre a közönséggel, másrészt az érdeklődési kör megjelölésével adatok gyűjtésére is.
Ezen kérdőívek feldolgozása után mindig van lehetőség a számadásra, arra, hogy megfelelő-e
a programkínálatunk, illetve ezzel tudjuk az e-mail adatbázisunkat is bővíteni. Ebben az évben
a legtöbb kérdőív kitöltésére a Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon, a Nyárindítón
és a Nyárbúcsún, a Borfesztiválon és az Advent a Piactérén rendezvényeinken volt
lehetőségünk.

Stratégiai partnerek
Partnerkapcsolataink építését is nagyobb intenzitással végeztük, elsősorban a kerületi
stratégiai partnerekkel és egyéb helyi vállalkozásokkal kezdtük meg az együttműködések
kialakítását.

A 2018-ban is folytatjuk az imázsépítést, a még kiaknázatlan területeken. Izgalmas és kreatív
munka vár ránk, ahol sok új kommunikációs eszközt is használni kívánunk.

92

VI. Gazdasági eredmények

Gazdasági célként a költségkímélő gazdálkodás, a jelenlegi árpolitika és az önköltségek
felülvizsgálata szerepelt.
Az intézmény gazdálkodásáról elmondható, hogy az intézményi költségvetésen alapuló
takarékos gazdálkodás jellemezte a 2017. évi működést. A kiadások elmaradtak a tervezettől.
A bevétel a 2017-es tervhez, az eredeti előirányzathoz képest 10%-kal emelkedett. A 2016-os
évhez képest a növekedés közel 20% volt. A bevételnövekedést az Akali üdülő tábor sikeres
hasznosítása és a terembérlés hatékonyságának növelése tette lehetővé. Ezt sok munkával,
szigorú költséggazdálkodással és a folyamatok racionalizálásával értük el.
További gazdasági célok között szerepelt a pályázatírás. 2017-ben 3 sikeres pályázatot nyert
meg az intézmény. Az NKA pályázat (996.000 Ft) a Népzenei Fesztivál megvalósítását tette
lehetővé a Tavaszi Fesztivál keretében. A Kubinyi Ágoston pályázat (1.400.000 Ft) a
Barlanglakás felújítását segíti, az Érdekeltségnövelő pályázat (3.800.000Ft) keretében a
technikai eszközpark bővült.
A jövőben is fontos feladat az uniós, nemzetközi és hazai pályázatok figyelése, írása,
lebonyolítása, elszámolása a szakmai munkához szükséges források előteremtéséhez.

VI. Tárgyi és technikai feltételek

2017-ben a legjelentősebb beruházás az intézmény életében a számítástechnikai hálózat és
a géppark megújítása volt. Ezzel a fejlesztéssel lehetővé vált, hogy a telephelytől és a
helyszíntől függetlenül a munkatársak közös felületen dolgozzanak. Az Office 365
felhőszolgáltatás mindenki számára elérhetővé tette az információkat, a programokat rögzítő
„nagykönyvet”.
A 2018-as évben a fejlesztés tovább folytatódik és bevezetésre kerül a Probook
programnyilvántartó erőforráskezelő modul. A fejlesztéssel kerületi szinten is lehetővé válik
a programok nyilvántartása, és az esetleges ütközések elkerülhetők lesznek.
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A Klauzál Ház épületének, berendezéseinek és műszaki eszközeinek nagy része 10 év fölötti,
elhasználódott. 2017-ben folytatódott a felújítás, melyre a fenntartó jelentős összeget
biztosított.
A terv szerint elkészült a kamerás megfigyelőrendszer. A biztonságtechnikai kamerák az
épületben és a parkolóban egyaránt biztosítják a vagyon- és személyvédelmet. Kiemelten
fontos a Vén Emil Galéria értékes kiállítási tárgyainak védelme.
2017-ben a beszerzéseknél, a külső helyszíneken megvalósuló rendezvények technikai
igényeire fókuszáltunk. A Klauzál Ház működése során gyakran megvalósítandó műszaki
feladat a külső helyszíneken, a piactéren, pincékben megvalósuló rendezvények, beszédek
hangosítása. A megvásárolt technikai eszközök, keverőkonténer, aktív hangfalak, mobil
dimmerek és a mikrofonok a rendezvények jó minőségű hangosítását biztosítják.
A technikai állományon túl a Klauzál Ház bútorzatának a felújítása, cseréje is folytatódott.
Kicseréltük a régi elhasználódott szalagfüggönyöket a Kamarateremben és a 106-os
teremben. A Kamaraterem új térelválasztó és sötétítő függönye barátságosabbá tette a teret
és lehetővé vált igényes pódiumelőadások megrendezése is.
A hatékony költséggazdálkodás eredményként megújul a színházterem, sikerült megvalósítani
a színházi székek cseréjét. A pályáztatást követően 2017 novemberében aláírtuk a szerződést,
a kivitelezés azonban a decemberi programok miatt januárban indult és négy ütemben február
végére fejeződik be.

2017 őszén az Intézmények Gazdasági Irodája beköltözött a Cziffra Központba. Az épület
leválasztását követően, a Helytörténeti Kiállítótér új helyen nyitja meg kapuit, várhatóan 2018
első negyedévében. A Művelődési Központ munkája kisebb területen, zavartalanul
folytatódik.
A Cziffra Központ eszközállománya jó állapotú, korszerű, azonban néhány hiányzó eszköz
beszerzése szükségessé vált.
A kiállításokhoz szükséges kiállítási vitrineket az érdekeltségnövelő pályázat keretében
szereztük be.
A Klauzál Ház kamerarendszerére kiírt tender során elért kedvező árak lehetővé tették a
kamerás megfigyelő rendszer kiépítését a Cziffra Központ parkolójában is.
A Cziffra Központ nevét megjelenítő külső felirat megvalósítása az IGI költözése miatt
elmaradt.
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A Barlanglakás Emlékmúzeum a 2017-ben induló Pincejárat egyik legsikeresebb helyszínévé
vált. A hónapok első szombatján a pincejárat látogatók létszáma és érdeklődése egyre nőtt az
igényes tárlatvezetéseknek köszönhetően. A helyi vendéglátás, a szponzori támogatásként
kapott bor és pogácsa a látogatók megelégedésére szolgált.
A 2017-es, nyertes Kubinyi pályázat keretében elindult állagmegóvásnak, összhangban kell
lennie a múzeumfelügyelet által elvárt fejlesztésekkel. A legfontosabb feladat a vízelvezetés
és a páramentesítés, amit a Vagyongazdálkodási Irodával egyeztettünk. A fenntartó további
összeget biztosított a Barlanglakás teljes felújítására, amely folyamatban van. 2018-ban a
Klauzál Ház fejlesztései elsősorban a kiállítás megújulását fogják biztosítani.

2017-ben fenntartói beruházás és korszerűsítés keretében megújult a Balatonakali Üdülő
Tábor közvilágítása, megvalósult a járdaszakaszok pótlása, új sportjátszótérrel és
napvitorlákkal gazdagodott a tábor.
A Klauzál Ház, saját beruházásainál, 2017-ben a tábori és üdülőházak belső tereire fókuszált.
Az ifjúsági és üdülő házakban tisztasági festéssel, és a párnák és takarók tisztításával indult az
év. Megvalósult a házak függönyeinek, karnisainak cseréje, egységesítése és 100 db új
ágyneműgarnitúrát vásároltunk. Az üdülőházak új teraszbútorokat, asztalokat és székeket
kaptak, továbbá kicseréltük a konyhai főzőzsámolyokat.
2018-ban a felújítást a közösségi fürdők felújításával, bojlercserékkel és a konyha tisztasági
festésével szeretnénk folytatni. Továbbá a táborozó iskolák igényét sporteszközök
vásárlásával szeretnénk kielégíteni.

VII. Humánerőforrás-gazdálkodás

2016-ban a magas fluktuáció komoly gondot jelentett az intézmény működésében. A 2017-es
célok között szerepelt a munkaerő – SZMSZ-ben szabályozott – maximális létszámra történő
feltöltése. Megfelelő motiváltságú és szakmai összetételű munkaerő biztosítása, a már
meglévő szakembergárda megtartása, bérrendezés, a szakmai továbbképzésük feltételeinek
megteremtése.
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Elmondható, hogy 2017 végére a Klauzál Ház személyi állománya 50 %-ban megújult. A
dolgozók kicserélődtek, 13 új, magasan képzett kolléga dolgozik az intézményben. A
diplomások aránya 60% fölötti. A fluktuációt sikerült lelassítani.
Az Intézmény a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban saját maga nem tud részt venni az
új szabályozást követően. A fenntartó önkormányzat irányítása alatt álló egy
közfoglalkoztatott 2017-ben is nagy segítséget jelentett, reményeink szerint 2018-ban is
élhetünk ezzel a lehetőséggel.

A 2017-os szervezeti célok között az Intézmény gazdasági egységét érintő átalakulás jelentette
a legnagyobb változást. A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, mint gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodási feladatai májustól a
Polgármesteri Hivataltól átkerültek az Intézmények Gazdasági Irodájához. A sikeres átállást a
munkafolyamatok feltérképezése és alapos előkészítő munka előzte meg.

VIII. Összegzés

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ tárgyi és humán erőforrásait,
tevékenységét, eredményeit számba véve megállapítható, hogy 2107-ben a vezetőváltás,
gazdasági tevékenység átszervezése és egyéb, a napi munkára hatással bíró tényezők,
folyamatok ellenére is tovább fejlesztette eredményességét, sikerességét. Több tárgyi és
szakmai innovációs folyamatot is elindított az intézmény, s az adatok tanulsága szerint
túlnyomórészt megvalósította, több területen túl is szárnyalta a munkatervében
meghatározott célokat.
Megítélésünk szerint minden lehetőség adott ahhoz, hogy a megkezdett innovációs
folyamatok továbbvitelével, az intézmény 2018-as munkatervében is részletezett új szakmai
és tárgyi fejlesztések elindításával, a tevékenységben érintettek (fenntartó önkormányzat,
partnerintézmények, látogatók, a ház dolgozói stb.) együttműködésével a Klauzál Gábor
Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2018-ban is tovább növelje eredményességét.

Budapest, 2017. február 9.
Gazdik István
igazgató
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