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I. Bevezetés
A jelenlegi közszolgáltatási szerződés időtartama 2019. július 1.- 2024. június 30. (határozat
szám: 103/2019.(VI.6.)) Feladatainkat ennek megfelelően kívánjuk ellátni.
A Terveink szerint a korábban bevált hagyományokat folytatjuk, új elemekkel egészítjük ki.
Tematikus hetek, új program elemek, digitális lehetőségek beépítése a hagyományos
programokba. A tanítási szünetek idejére bővítjük a kínálatot. A tevékenységbe bevont civil
szervezetek, önszerveződések körét bővítjük. Fejleszteni szeretnénk a kommunikációs
felületeinket, hogy egységes legyen az arculat és könnyebb legyen az információszerzés.
Tervezzük a lakossági igények felmérését, a meglévő szolgáltatások felülvizsgálata, fejlesztése
céljából. A telephelyek kihasználtságát felülvizsgáljuk és ahol lehetséges növeljük. Célunk a
hatékony, lakóssági igényekhez igazodó, minőségi szolgáltatás. A korábbi szerződéseket,
megállapodásokat áttekintése folyamatban van, a tervezés során a korábbi költségekkel
számoltunk, az esetleges megtakarításokat a további programok szervezésre fordítjuk. Az új
szerződések, megállapodások megkötésekor is szem előtt tartjuk a minőségi, ár-érték arány és
esélyegyenlőségi szempontokat. A hatékonyabb és takarékosabb működés érdekében az
Önkormányzati és egyéb rendezvényekhez igazodunk a program kínálattal és a telephelyek
között is javítjuk a koordinációt. A telephelyek jelenlegi műszaki állapota nem mindenhol
alkalmas a kerületi lakosok színvonalas kiszolgálásához. Illetve az Ady Endre művelődésiház
megszűnésével, a szükségesnél kevesebb kishelyiség és raktározási lehetőség áll rendelkezésre
jelenleg, mivel az UP a kiesett helyiségeknek csak egy részét pótolta. A telephelyek közötti
esetleges feladat átcsoportosítással is javítani szeretnénk a színvonalat és a kihasználtságot.
A rendezvénytérre vonatkozó adatokat a szakmai üzemeltető állította össze.
Az üzleti terven a pandamédiás helyzet következményei konkrétan illetve az Önkormányzat
rendezvénytérre vonatkozó döntése a tervezett tételek arányos módosításával átvezetésre
kerültek. A zárva tartás következtében sok rendezvény elmaradt, a bérlők nem használhatták a
létesítmény, ami szintén bevétel kieséssel járt.
II. Pénzügyi terv és indoklása
1. Programok és terembérbe adások
A programok összesített telephelyenkénti:
Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett
összes kiadása:

15 500 e Ft

módosított kiadás:

11 427 e Ft

összes bevétele:

21 000 e Ft

módosított bevétele:

15 671 e Ft

A Polgár Centrum programjainak tervezett
összes kiadása:

600 e Ft

összes bevétele:

1 000 e Ft
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A Lóverseny téri Közösségi Ház programjainak tervezett
összes kiadása:

850 e Ft

módosított kiadás:

233 e Ft

összes bevétele:

1 100 e Ft

módosított bevétel:

382 e Ft

A Homoktövis környezetvédelmi központ környezetvédelmi programok tervezett
összes kiadása:

100 e Ft

módosított kiadás:

180 e Ft

összes bevétele:

200 e Ft

módosított bevétel:

120 e Ft

A Megyeri Klub programjainak tervezett
összes kiadása:

1 550 e Ft

módosított kiadás:
összes bevétele:

646 e Ft
2 500 e Ft

módosított bevétele:

705 e Ft

UP a színházi előadások tervezett
összes kiadása első évad:

51 000 ezer Ft

módosított kiadása első évad:

21 000 ezer Ft

összes bevétele első évad:

55 000 ezer Ft

módosított bevétel első évad:

25 000 ezer Ft

összes kiadása második évad:

50 000 ezer Ft

összes bevétele második évad:

50 500 ezer Ft

(Ebből Önkormányzat által finanszírozott rendezvény a tervben: 1 728 ezer Ft)
(Ebből Önkormányzat által finanszírozott rendezvény a módosított tervben 2 302 ezer Ft)
Mindösszesen:

bevétel

131 300 ezer Ft

módosított bevétel összesen:
kiadás

40 628 ezer Ft
119 600 ezer Ft

módosított kiadás összesen:

34 089 ezer Ft

Várható 2020-es terembérleti bevételek:
Polgár Centrum

3 000 ezer Ft

módosított bevétel

1 842 ezer Ft

Ifjúsági Ház

18 000 ezer Ft
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módosított bevétel

13 528 ezer Ft

Lóverseny téri Közösségi Ház

6 000 ezer Ft

módosított bevétel

3 523 ezer Ft

Megyeri Klub

2 250 ezer Ft

módosított bevétel

1 357 ezer Ft

UP Rendezvénytér

40 266 ezer Ft

módosított UP Rendezvény tér bevétel

20 133 ezer Ft

Mindösszesen:

69 516 ezer Ft

Mindösszesen

40 383 ezer Ft

2. Általános kiadások
Az általános kiadások közé soroljuk a programokhoz és a társaság működéséhez kapcsolható
kiadásokat. A működéshez szükséges kiadásokat tapasztalati adatok alapján terveztük, s
igyekeztünk a költséghatékonyság elvét a legnagyobb mértékben alkalmazni. Több
rendezvényt terveztünk, ami növeli a kiadásokat, de a bevételeket várhatóan arányaiban jobban.
A mellékelt táblázat tartalmazza az általános kiadásokat összességében. (A módosítás a
rendezvénytérre 7 havi arányos adatokat tartalmaz). A személyi kiadásokat telephelyenként a
mellékelt táblázat tartalmazza. (A 3. számú mellékletben megtalálható személyre és feladatra
bontva).
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2.1. Általános kiadások
Anyagköltségek
Gépek, berendezések, járművek, ingatlanok
karbantartási anyag
Tisztítószerek
Szakmai anyagok
Számítástechnikai anyag
Könyv, folyóirat
Nyomtatványok, irodaszerek
Munkaruha
Üzemanyag
Igénybevett szolgáltatások
Üzemeltetési, fenntartási költségek UP
Takarítás UP
Számítástechnikai szolgáltatás
Posta
Közüzemi szolgáltatás (szemétszállítás)
Hirdetési díjak, reklám
Vagyonvédelmi tevékenység
Művészeti tevékenység
Oktatás és továbbképzés költségei
Munka- és tűzvédelemi szolgáltatás
Továbbszámlázott autóbérlés és benzin
Telefonköltség, internet
Szakmai üzemeltetés (UP Rendezvénytér)
Technika
Egyéb szolgáltatás
Bankköltségek
Biztosítási díj, jegyárusítási jutalék
Jogdíjak
Egyéb igénybevett szolgáltatás
Munkába járás költségei
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Megbízási díjak, tiszteletdíj
Jutalom
Prémium
2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
Cafetéria
Bérjárulékok, cafeteria járulékok
TAO
Iparűzési adó
Rehabilitációs adó
KIADÁSOK ÖSSZESEN
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01.01-12.31.
ezer Ft
33 543

módosított terv
ezer Ft
26 960

14 043
5 500
4 000
4 000
500
3 500
1 000
1 000
351 081
133 350
16 959
2 256
700
1 400
60 145
2 151
2 880
2 200
960
2 800
4 080
76 200
45 000
14 850
3 000
500
3 550
7 000
800
195 623
154 327
27 984
10 000
3 312
13 500
13 500
38 896
5 000
1 000
290
653 783

10 085
4 667
3 250
3 750
375
2 958
917
958
211 225
77 786
9 893
2 048
575
1 400
35 168
1 318
2 880
2 200
877
2 800
3 580
44 450
26 250
11 356
2 375
417
2 633
5 131
800
183 878
147 927
23 056
9 583
3 312
13 000
13 000
36 937
3 750
792
290
488 188

Személyi jellegű ráfordítások
Bér- és járulékösszesítő telephelyenként 2020

1.
2.
3.
4.
5.

Név
Ifjúsági Ház
UP Rendezvényközpont
Lóverseny téri Közösségi Ház
Megyeri Klub
Polgár Centrum

6.

Neogrády László
Helytörténeti Gyűjtemény

Bér 2020
éves
103 567 200
15 360 000
9 240 000
8 940 000
11 100 000

Járulék 19%
19 677 768
2 918 400
1 755 600
1 698 600
2 109 000

Éves
Cafetéria
Járulék
nettó
32,5%
8 700 000 2 827 500
1 200 000
390 000
900 000
292 500
900 000
292 500
1 200 000
390 000

6 120 000
1 162 800
600 000
195 000
154 327 200
29 322 168 13 500 000 4 387 500
Megbízási- és tiszteletdíjak 2020-as mindösszesen
Megbízási díj
Járulék
Megbízási, tiszteletdíj
17 984 400
3 417 036

Bérösszesítő 2020 módosított terv

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Név
Ifjúsági Ház
UP
Rendezvényközpont
Lóverseny tér
Megyeri Klub
Polgár centrum
Helytörténeti

(Rendezvény tér 7 havi arányosított)
Éves Cafetéria
Bér 2020 éves
Járulék 19%
nettó
Járulék 32,5%
103 567 200
17 894 450
8 700 000
2 827 500

Megbízási díj éves
1. összesen

8 960 000
9 240 000
8 940 000
11 100 000
6 120 000
147 927 200

1 702 000
1 755 600
1 698 600
2 109 000
1 162 800
26 322 450

23 056 000

3 943 000

700 000
900 000
900 000
1 200 000
600 000
13 000 000

2020 terv bér jellegű kifizetések mindösszesen

Bér
Megbízási díj, tiszteletdíj
Jutalom
Prémium
Összesen
Cafetéria
Mindösszesen

Bruttó összeg
147 927 000
23 056 000
9 583 000
3 312 000
183 878 000
13 000 000
196 878 000
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Járulék
26 322 000
3 943 000
1 820 000
630 000
32 715 000
4 222 000
36 937 000

224 000
292 500
292 500
390 000
195 000
4 221 500

Várható megtakarítás terve

járulék

alap
Cafeteria éves
Béremelés tervezet I.félév
42 * 20 000*6
Béremelés tervezet II.félév
Üres álláshely I.félév 3 fő
II.félév 1 fő

12 900 000

4 192 500

5 040 000
5 040 000
5 400 000
1 800 000

957 600
957 600
1 026 000
342 000

Általános költségek
(Prémium, reklám, stb)

20 000 000

Veszélyhelyzeti járulék
kedvezmény 4 hónap
Mindösszesen:

8 000 000
50 180 000
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15 475 700

65 655 700

3. Kiadások és bevételek összesítése
Az alább részletezett programok és általános kiadások költségei és bevételek alapján a társaság
összkiadása és összbevétele az alábbiak szerint alakul:
ezer Ft
01.01.-12.31.

módosított terv

Program kiadások összesen:

119 600

34 089

Általános kiadások összesen:

653 783

488 188

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

773 383

522 277

Program bevételek összesen:

131 300

40 628

Terembér bevételek összesen:

69 516

40 383

200 816

81 011

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Kiadás összesen:

773 383 ezer Ft

módosított kiadás összesen:

Bevétel összesen:

200 816 ezer Ft

módosított bevétel összesen: 81 011 ezer Ft

Egyenleg:

572 567 ezer Ft

módosított egyenleg:

522 277 ezer Ft

441 266 ezer Ft

A közszolgáltatási szerződés alapján a módosított egyenleg tartalék nélküli része 397 140 ezer
Ft.
A társaság kiadásai a 2019-es évben megvalósulthoz képest a 2020-as tervben megközelítőleg
80 millió forinttal emelkednek. Ennek okai:
•
•

•

A rendezvénytér esetében közel 100 millió forinttal nő az UV Zrt által kiszámlázott
költség a tervek szerint.
Magasabbak a tervezett személyi jellegű jutatások költségei. A bérek alacsonyak, a
munkavállalók megtartásához egy tervszerű bérrendezés szükséges. A magasabb
színvonalú, hatékonyabb működtetéshez, időszakosan több munkavállalóra van
szükség. (2 fő új munkavállaló és magasabb megbízásidíj keret került tervezésre).
Magasabbak a rendezvényekhez kötődő dologi és technika bérlési költség.

Ezt ellensúlyozza a magasabb program és terem bérbeadásból származó bevétel a tervben.
Így a finanszírozási igény csak 10 millió forinttal magasabb, a várható Önkormányzati
események finanszírozása 11,5 millió forint.
A kialakult helyzet miatt a bevétel kiesést a személyi jellegű kiadások csökkentésével
tudjuk kompenzálni (béremelés, jutalom, cafetéria elmaradása). Az egyéb kiadásaink
jelentősen nem csökkenthetők.
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III. A Társaság bemutatása, jogállása
Megnevezés:

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Rövidített cégnév:

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Átalakulás:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 62/2015.
(III.26.) számú határozatával döntött az Újpesti Kulturális Központ
megszűnéséről és az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.
megalapításáról.

Székhelye:

1042 Budapest, István út 17-19.

Levelezési cím:

1325 Pf. 5

E-mail cím:

ujkk@ujkk.hu

Honlap:

www.ujkk.hu

Telephelyei:
 1041 Budapest, Szent István tér 19.
 1042 Budapest, Árpád út 66.
 1043 Budapest, Berda József utca 48.
 1048 Budapest, Lóverseny tér 6.
 1048 Budapest, Megyeri út 207/D.
A társaság alapítója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Székhelye: 1041 Budapest, István út 14.
Alapító okirat kelte: 2015. március 26.
I.

számú módosítás: 2016. december 15.

II.

számú módosítás: 2018. november 8.

III.

számú módosítás: 2019. október 31.

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám:

12010422-01510089-00100001
12010422-01510089-00200008
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1. A Társaság munkatársai
A Társaság irányítását Belán Beatrix ügyvezető látja el.
Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:
Ügyvezető

1 fő

Kulturális szervező

13 fő

Egyéb kulturális ügyintéző

(15) 11 fő

Gazdasági vezető

1 fő

Gazdasági munkatársak

3 fő

Műszaki alkalmazottak

14 fő

Összesen:

(47) 43 fő

2. A Társaság működési köre
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának döntése alapján az Újpesti
Kulturális Központ Nonprofit Kft. működteti a fentebb felsorolt telephelyeket.

3. A Társaság főbb tevékenységei, feladata
93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
18.12 – Nyomás (kivéve: napilap)
68.20 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.12 – Médiareklám
82.19 – Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
90.01 – Előadó-művészet
90.02 – Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
90.04 – Művészeti létesítmények működtetése
91.02 – Múzeumi tevékenység
93.19 – Egyéb sporttevékenység

A Társaság célja: Az önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt feladatok
ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy a város lakossága
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és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálja és kiszolgálja,
valamint működési teret biztosítson a jogi és nem jogi személyiségű közművelődési
csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a
város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Tevékenységét a szervezett program,
rendezvény, kiállítás jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben
nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.
4. A Társaság közfeladatai
I.1. kulturális tevékenység;
I.2. kulturális örökség megóvása;
I.3. környezetvédelem;
I.4. művészeti tevékenység;
I.5. szabadidőszolgáltatás;
I.6. hagyományok ápolása.
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok működtetése. A
kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a kerületi lakosok
életminőségének javítása.
A kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a Neogrády László
Helytörténeti Gyűjtemény működtetésével, a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő
tevékenységének elismerése, emlékének méltó ápolása, a helyi közösségek emlékeinek
feltárása, megörökítését szolgáló gyűjtemények megőrzése, gazdagítása, közismertté tétele,
emléktábla-avatások megszervezése.
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A
kisebbségi önkormányzatok ünnepei, kulturális eseményei megrendezésének segítése, a
kerületi nagyrendezvények méltó megszervezése.
Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A
lakosság művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, az ismeretszerző, az amatőr
alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása – különös tekintettel a
kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére –, a kerület kiemelkedő amatőr művészeti csoportjainak, egyesületeinek,
együtteseinek szakmai segítése, működési lehetőségeinek elősegítése, a képző- és
iparművészet, a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához tanfolyamok,
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bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása. Kiállítóhelyek
biztosítása a kerületben lakó és/vagy alkotó képzőművészek számára.
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése. A civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a különböző
életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti
segítése, tevékenységükhöz közösségi színtér és/vagy egyéb szolgáltatások biztosítása, az
ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése.
Szoros együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a kerület oktatási és nevelési
intézményeivel. A gyermek- és ifjúsági programok az iskolai tanév rendjének megfelelő
időbeni és tartalmi tervezése, személyes kapcsolat, tapasztalatcsere az oktatási, nevelési
intézmények munkatársaival. Gyermek- és ifjúsági programok, pályázatok, vetélkedők
rendszeres szervezése, kerületi évfordulók, iskolai gálaműsorok méltó megünneplésének
segítése.
Családi programok, gyermek- és ifjúsági színházi előadások, hagyományőrző és kézműves
foglalkozások egész évben.
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. A lakosság tájékoztatásához,
közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a
megfelelő szakmai infrastruktúra és szakemberek biztosítása, a szabadidő kulturált és
művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek,
rendezvények szervezése.
Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. Kapcsolattartás – kiemelten a kerületi –
médiával. Szakmai kapcsolattartás a közművelődés, a kulturális élet kerületi, fővárosi és
országos szakmai szervezeteivel.
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IV. Közszolgáltatások
A Közszolgáltatások fedezete című fejezetben a közszolgáltatási szerződésünknek megfelelően
telephelyeinken keresztül kívánjuk bemutatni feladatainkat részletesen és azok 2020. évi
várható pénzügyi/gazdasági eredményeit. (Közművelődési alapszolgáltatások jelölése a 1997.
évi CXL 76. § (3) alapján)
1. Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény (d)
A

kerület

környezeti,

szellemi,

művészeti

értékeinek,

hagyományainak

feltárása,

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a Neogrády László
Helytörténeti Gyűjtemény működtetésével valósul meg, melynek feladata a kerület kiemelkedő
személyiségei értékteremtő tevékenységének elismerése, emlékének méltó ápolása, a helyi
közösségek emlékeinek feltárása, megörökítését szolgáló gyűjtemények megőrzése,
gazdagítása, közismertté tétele, emléktábla-avatások megszervezése. Az állandó kiállítás
virtuális bővítése (eszközpark javítása, QR kód alkalmazása). Kulturális Örökség Napok
rendezvényeiben való részvétel illetve külső programok szervezése (séta, Városháza
megtekintése vezetéssel, iskolák felkérése.) UTE 135 kamara kiállítás megrendezése.
Virtuális helytörténeti sorozat a facebook oldalon március-június hónapban.
Állandó kiállítás látogatók várható éves létszáma: 1500 fő
2. Ifjúsági Ház
Az Ifjúsági Ház otthont ad számos gyermekek és felnőttek részére szóló programnak, de a
szervezett programok egyik fő célközönsége a kisgyerekes családok. Célunk, hogy a
közösségbe még nem járó gyermekeket és szüleiket egy családias, vidám hangulatú hely várja,
ahol a kisbabák megszokják a másik gyerek társaságát, a szülők pedig megismerkedhetnek más
szülőkkel.
Gyermek, családi programok:


Babajátszó foglalkozás (b): kötetlen hetente 1 keddi napon ad a családnak tartalmas
szórakozást. Várható létszám: 40 fő alkalmanként.



Családi Játszó (b): rendezvénnyel a havonta egy alkalommal találkozhatnak az
érdeklődők. A játszóház alapgondolata az, hogy a család együtt szerezzen
élményeket, próbálja ki a játékokat és közösen játszanak. A kézműves
foglalkozásokkal, a játékos tornával a gyermekek mozgás- és finommotorikai
képességét egyaránt fejleszti, a szülővel együtt végzett foglalkozás sikerélményt
nyújt. A bábelőadással a kicsik és a nagyok fantáziája és meseszeretete erősödik egy
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közös családi délelőttel, a témaválasztása minden esetben alkalmazkodik a naptári
ünnepekhez, jeles napokhoz. Várható létszám: 100 fő alkalmanként.


Babaruha börze (g): az újpesti lakosoknak nyújt segítséget, hogy a használt, de jó
minőségű baba, kisgyermek és kismama ruhákat meg tudják vásárolni. Segíti a
környezettudatosan gondolkodást. Várható létszám: 80 fő alkalmanként.



Országos Rajzfilmünnep (d): 2020-ban ismét szeretnénk csatlakozni ehhez az
országos kezdeményezéshez, melyet a Kedd Animációs Stúdió szervez. A
hagyományteremtő szándékkal útjára indított, évenként megrendezésre kerülő
esemény missziója, hogy közvetítsük a rajzfilm értékét a családoknak és
megismertessük őket a magyar és nemzetközi rajzfilm múltjával és jelenével. A
folyamatos filmvetítés

mellett

az újpesti családoknak

lehetőségük lesz

kézműveskedni, a gyerekek kipróbálhatják az arcfestést és rajzfilmes színezőket,
játékokat is. Várható létszám: 165 fő


Gyermektáncház (e): minden hónapban egy alkalommal megrendezésre kerülő
kézműves foglalkozással egybekötött táncház gyermekek részére a BEM Néptánc
Együttes közreműködésével, a gyerekek a magyar néptánc mellett megismerkednek
a népi hagyományokkal, jeles napokkal és játékokkal is. Várható létszám
alkalmanként 20 fő.

Óvodás, iskolás programok: a kerületi óvodákkal és iskolákkal fenntartott jó kapcsolat alapján
arra törekszünk, hogy a nevelési és tanítási programjukhoz igazodva a csoportokat érdeklő
témákat dolgozzuk fel játékos keretek között.
2020-ban különösen az általános iskolák felső tagozatos és a gimnáziumok diákjait szeretnénk
megszólítani a külön nekik szervezett régi és új programokkal.


Középiskolák Börzéje (c): Létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
idén már 30. alkalommal kerül megrendezésre. A szeptember végi kezdéssel - minden
évben - Budapesten mi vagyunk az elsők, akik megrendezik ezt a találkozót. Várható
létszám: 49 iskola, látogatók: 3000 fő.



Szavalóverseny a magyar nyelv napja alkalmából (f): Ez a rendezvény is lassan
hagyománnyá válik, nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre 6-18 éves diákok
körében. Az iskolák részéről mindig nagy az érdeklődés, ezért a létszámot is maximálni
kellett. Várható létszám: 280 fő.
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„A történelem szárnyán” komplex vetélkedő (f): Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi
István: Időfutár 1. A körző titka című könyv feldolgozása - többfordulós komplex
vetélkedő 6-7. osztályos gyerekeknek, csapatversenyben. A könyv elolvasása mellett a
Budavári labirintus és a Budavári várnegyed megtekintése is feladata a gyerekeknek.
Nemcsak elolvasnak egy könyvet, de komplex módon ismerkednek meg azzal a korral
és környezettel, amiben a regény játszódik. Fontos szempontnak tartjuk, hogy az
ismeretszerzés élményszerű legyen! Várható létszám: 90 fő. A vírusjárvány miatt a 3.
forduló már elektronikus formában folytatódott. Az április 23-i döntő elmaradt, az
április 30-ára tervezett eredményhirdetést május 12-én tartottuk meg. A 3 forduló
alapján hirdettünk eredményt. A virtuális eredményhirdetésen minden forduló
legfontosabb feladatait értékeltük, a csapatok által beküldött rajzok és tablók is
bemutatásra kerültek. Videók készültek a rajzokból, a budavári sétáról, és a
labirintusban tett látogatásról.



Kultúrházak éjjel-nappal (d): 2020. II. 16. Nyílt óra szülőknek és érdeklődőknek A
látogatók bepillantást nyerhetnek a fizikai és lelki felkészülés fázisaiba, a zene, a ritmus
inspirálta helyzetgyakorlatokba, egy titkos világba, ahol a varázslat készül.



Létszám: 100 fő, fellépő gyerekek száma: 40 - 42 fő



Olvasni jó! (f): A többfordulós vetélkedő célja, hogy az alsó tagozatos gyerekek éljék
át azt az örömet, hogy képesek egy könyvet elolvasni. A feldolgozáshoz készült
feladatlapok célja a szövegértés fejlesztése: ne csak olvassák, de értsék is azt! Az
ismeretszerzés számos módját is gyakorolják a feladatok megoldása során. Az idei
Olvasni jó! című versenyre Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje című könyve kerül
napirendre. A vetélkedőre benevezett gyermekek létszáma 130 fő. A kiválasztott könyv
szerzőjével író-olvasó találkozót is szerveztünk. A találkozóra várható létszám: 120 fő.



Az Író-olvasó találkozó február 6-án, a vetélkedő döntője és az eredményhirdetés
(március 10.) a járvány előtt befejeződött.



Az irodalom és a képzőművészet találkozása (a): „Szállj költemény, szólj költemény”–
képzőművészeti kiállítás 1-12. osztályosok munkáiból. Feladat: Tandori Dezső vagy
Ady Endre bármely versének illusztrálása vagy formába öntése. A rajzverseny
meghirdetése és a beérkezett munkákból a kiállítás megrendezésével a költészet napját
kívántuk megünnepelni. A pályaművek március 10-éig beérkeztek (186 alkotás). Az
eredményhirdetést és kiállítást a tervezett időpontban - 2020. április 7-én megtartottuk,
virtuálissá formában.
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● „Szállj költemény, szólj költemény” Foglalkozások április és május hónapban. A
kiállításhoz tervezett foglalkozás elsősorban a vizuális nevelés fejlesztését szolgálja.
Emellett komplex módon kívánta fejleszteni a gyerekek személyiségét, melyre a
különböző művészeti ágak találkozása remek lehetőséget biztosított.
A vírusjárvány miatt a foglalkozások elmaradtak. Helyette a beérkezett rajzokból
néhány perces videó készítése: egy/és vagy két vershez, - melyek el is hangzanak rajzok válogatása.


Természet Csodái kiállítás és vásár (a): Az évek óta visszatérő programon
találkozhattunk

hüllőkkel,

rovarokkal,

tengeri

malacokkal,

macskákkal,

vadászgörényekkel, rágcsálókkal, valamint törpemalac és törpekecske show várta a
gyerekeket. Az ásvány- és növénykedvelők gazdag kínálatot csodálhattak meg a
kiállítás ideje alatt. Az óvodás és az alsó tagozatos iskolás csoportok részére ÖKO
kézműves foglalkozást is tartottunk. Állandó kiállító partnerünk az Újpesti
Lepkemúzeum Alapítvány, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a
Magyar Ornitológiai Egyesület és az Óbudai Bonsai Egyesület. Tervezett létszám: 2000
fő/4 nap.


Húsvéti ügyeskedő (d): A húsvéti kézműves foglalkozással igyekszünk izgalmasabbá
varázsolni a gyermekek részére az ünnepvárást. A program a Lóverseny téri
Közösségi Házban is megvalósul. Várható létszám: 30 fő.(Elmaradt online kézműves
videót tettünk közzé)



Húsvéti kézműves foglalkozás iskolás csoportoknak. (d) Várható létszám: 85 fő.
(Elmaradt online kézműves videót tettünk közzé).



Vasútmodell kiállítás: (a) A kiállítás megrendezésével vártuk az újpesti óvodák és
iskolák csoportjait, emellett az újpesti családokat is. Tervezett létszám: 1400 fő/3 nap



Játssz-óra. (a) Várható létszám: 20 fő/alkalom



Régész Nap. (d) Régészeti játékkal egybekötött foglalkozás. A program egy meghívott
neves szakember előadására épül, amit kiegészítünk az iskolások életkorához és a
történelmi érdeklődésükhöz igazodó ismeretterjesztő, játékos feladatokkal. Várható
létszám: 80 fő.



Rendhagyó történelem nap. (d) A trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulójára
emlékezünk általános iskolás és gimnáziumi diákokkal. Megelevenedik a diákok előtt
az 1920. június 4-i nap, előadások, filmrészletek és irodalmi művek formájában.
Várható létszám: 100 fő. (elmarad a vírus miatt)
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Virtuális kalandozás a magyar történelemben. (d) A foglalkozáson a magyar történelmi
múlt elevenedik meg a mai kor gyermekei által szinte nélkülözhetetlen multimédia
modern eszközével. Animáció formájában is felidézzük a jelentősebb történelmi
csatákat, így még inkább érhetővé és szerethetővé válik a diákok számára a történelem.
Célunk, hogy élmény alapú foglalkozást kapjanak a diákok, és ne csak az évszámokon
alapú „száraz" tényeken keresztül tanuljanak. Várható létszám: 200 fő.



Őze színjátszó tanfolyam: (e) Jelenleg 3 csoportban működik. Hat éves kortól tizenhat
éves korig nyújtunk személyiségfejlesztéssel párosuló „színjátszásról kicsit másképp”
foglalkozásokat. A gyerekek megismerik a művészi formanyelvet, zenét, táncot,
mozgást, a beszédművelés óráinkon gazdagodik szókincsük, kifejezőkészségük. A
szituációs játékok során tágul ismeretük, színesedik egyéniségük. Várható létszám: 3840 fő alkalmanként. (Március 14-től szünetelt a foglalkozása, online foglalkozások
voltak helyette részben)



Kredit drámatábor (e) - Negyedik alkalommal szervezzük ezt a tábort, 2-8.
osztályosoknak. A drámatábor elsősorban tartalmas szórakozás, kikapcsolódás,
másodsorban játszva tanulás és fejlesztés. A tábort vezeti: Bede-Fazekas Anna
színművész és Kozma Viktor Gábor. színész



Tervezett létszám- 15-20 fő, A tábor bemutatóval zárul.



Kerámia tanfolyam: (e) 2019 szeptembere óta ismét működik. Sikerült a kerületben a
Lázár Ervin Általános Iskolában kialakítani az új műhelyt. Hétfőnként a felnőtteknek
17 órától 20 óráig, szerdánként a gyerekeknek 16 óra 30 perctől 18 óráig tartunk
foglalkozást (a vírusjárvány miatt szünetel a foglalkozás március 13-a óta) Terveink
szerint szeptemberben folytatjuk, esetleg a gyerekek számára júniusban is.



Őszi ügyeskedő (e): Az őszi szünetben egy kis kézműves foglalkozásra invitáljuk a
gyermekeket. A program a Lóverseny téri Közösségi Házban valósul meg. Várható
létszám: 45 fő.



Karácsonyváró játék (a). Várható létszám: 220 fő/2 nap.



Adventi készülődés (e). Várható létszám: 20 fő.



Adventi kézműves foglalkozás iskolás csoportoknak. (e) Várható létszám: 85 fő.



Az ajándék maga én vagyok (e)– karácsonyi műsor 2020. december 19.



Az Őze színjátszó csoportba járó gyerekek műsora, emellett minden tevékenység a
karácsonyról szól: közös játék, éneklés, kvíz, meglepetésjegy



Tervezett létszám 120 fő (néző), tervezett fellépők száma: 35-40 fő
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HÉTVÉGI MATINÉ (a): Csukás István – Darvas Ferenc: Ágacska, Kiserdei Krimi
Kaland, Várban Sztár, Hetedhét varázslat.
„Jeles napok” hagyományőrző interaktív foglalkozások:



Szüreti mulatság (d): A hagyományőrző táncház (Bem Néptáncegyüttes élőzenés
tánctanítása) és kézműveskedés (kizárólag természetes anyagokból) mellett szüreti
népszokásokat elevenítünk fel. Ismeretterjesztő vetítést tartunk a szüret történetéről, a
szüretelésről és a régi szokásokról, interaktív játékok. A gyerekek kipróbálják a
mustkészítést, maguk préselhetik a szőlőt. Várható létszám: 90 fő. (Az egészségügyi
helyzettől függően kell mérlegelni a megtartását.)



Márton-nap (d): Hagyományőrző táncház Márton-nap kapcsán. A Bem Néptáncegyüttes
élőzenés tánctanítása és kézműves foglalkozás egészíti ki a programot. Ismeretterjesztő
vetítést tartunk a színházteremben. A földszint 6-os teremben kukoricamorzsolás, interaktív
játékok. Libazsíros kenyér kóstolása. Várható létszám: 150-200 fő. (Az egészségügyi
helyzettől függően kell mérlegelni a megtartását.)
Esélyegyenlőségi programok:



"Így kerek a világ" - Esélyegyenlőségi Nap (b): A program elsődleges célja, hogy az épeket
és fogyatékossággal élőket közelebb hozzuk egymáshoz, hiszen a fogyatékkal élő emberek
életének megkönnyítése a többségi társadalom aktív részvétele nélkül lehetetlen. Fontosnak
tartjuk, hogy minél több szervezet, egyesület képviseltesse magát a rendezvényen. A
program fogyatékossággal élő alkotók kiállításának megnyitójával kezdődik, ezt követik
színpadi produkciók, érzékenyítő programok, vakvezető kutya bemutató és kreatív
foglalkozások. Résztvevők: alsó-, valamint felső tagozatos diákok és kísérő tanáraik.
Várható létszám: 150 fő. (Egyik elmaradt, a napközis tábor keretében érzékenyítő program)



Fehér Bot Világnapja (b): Egy toleráns és nyitott társadalom alapja a másság elfogadása, a
sokszínűség értékként való kezelése. Cél, hogy a gyermekekhez közelebb vigyük a
fogyatékkal élők mindennapi élethelyzeteit, megkönnyítve ezzel a kommunikációt és a
segítségnyújtást. Ebben segítségünkre van a Vakok és Gyengénlátók Közép–
Magyarországi Regionális Egyesületének Szervezete, akik egy interaktív elfogadást segítő
foglalkozást nyújtanak. A program tartalmaz: beszélgetést a szervezet tagjaival, találkozást
vakvezető kutyával és kiképzőjével (Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola) és
érzékenyítő feladatokat játékos formában. Várható létszám: 80 fő. (Külső helyszínen került
megtartásra)
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Zenei programok:
● Alma Együttes koncert (a): A rendszeresen visszatérő együttes jó hangulatú, vidám
koncerttel táncoltatja meg a kicsiket és nagyokat. Várható létszám: 295 fő.
● Halász Judit koncert (a): A sokadik generáció számára is kihagyhatatlan élmény a
gyerekek kedvencének műsora, hiszen a Vígszínház művésze közel harminc éve adja
elő a legjobb magyar költők verseit hazai könnyűzenei életünk kiválóságainak
megzenésítésében. 2020-as évben újdonság, hogy Halász Judit két koncertet is tart a
kerületünkben, az egyik az Ifjúsági Házban, a másik koncert az UP Újpesti
Rendezvénytéren valósul meg. Várható létszám: 922 fő. (Mindkét előadás az UP Újpesti
Rendezvénytérben volt.)
● Mese, Zene… Csuda jó! (a): Kellemes és hasznos időtöltés a mese és a zene világában.
A társművészetek összekapcsolása a művészeti nevelésben nagyon fontos feladat. Ha a
kisgyerek sokszor átéli a zene kellemes hatását, ha megtapasztalja annak szépségét,
reményünk lehet arra, hogy felnőtt korában nem kapcsolja le a rádiót, ha komolyzenét
hall. Várható létszám: 280 fő. (vírusjárvány miatt elmaradt)
●

„Függöny előtt – Függöny mögött” (a): A Drámapedagógiai Nevelést Segítő
Alapítvány által működtetett Őze Lajos Művészeti Iskola Ifjúsági Házban működő
színjátszó csoportjainak bemutatkozása. Fontos, hogy minél többször biztosítsunk
fellépési lehetőséget a gyerekeknek. Évek óta népszerű a szülők körében. A program
része a varázslat fokozása, melyet meghívott bűvész valósít meg. Várható létszám: 200
fő (a vírusjárvány miatt elmarad)

● Örömzene (e): A program lehetőséget ad a fiatal, tehetséges zenekaroknak
nagyközönség előtti bemutatkozásra. Kellemes kikapcsolódást nyújt péntek este a
betérő vendégeknek. Várható létszám: 85 fő alkalmanként.
● A népmese napjának megünneplése/Katáng Zenekar (a): Az igényes zenét játszó
zenekar alapvetően a versek megszerettetésére alapoz a megzenésített versek
sokaságával. Remek hangulatot teremtő együttes, a gyerekek nyelvén nagyon jól
beszélő zenészekkel. Várható létszám: 250 fő. (elmarad, 2021. I. 22.- a magyar kultúra
napján tervezzük a megvalósítását.)
● Retro buli (g): A retro estek megszervezésével szeretnénk biztosítani a közép- és senior
korosztály táncolni szerető közösségének, és baráti társaságok részére egyaránt a
kulturált szórakozási lehetőséget. Tervezett létszám: (600 fő.) 400 fő.
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● Hétvégi Randevú (g): nagy sikernek örvendő zenés táncos est minden vasárnap, az
Anonymus Retro Band-el és a Szilver Zenekarral. Várható létszám: 100 fő
alkalmanként.
●

Nóta Estek (a): évente 3 alkalommal megrendezésre kerülő magyar nóta estek, neves
fellépőkkel az ország minden tájáról. (a vírusjárvány miatt elmaradt a márciusi és a
májusi) Októberben lesz a következő előadás.

● Komolyzene (a): Ismét szeretnénk komolyzenei koncertet szervezni az Ifjúsági Házban,
melyre természetesen a közép- és idősebb korosztályon kívül a fiatalabbak részvételére
is számítunk.
● Zenedélelőtt, Zenedélután (bérletsorozatok) (a) – 2020-ban is folytatódik a MÁV
Szimfonikus Kamarazenekar komolyzenei előadássorozata óvodás és iskolás
gyermekek számára. Várható létszám: 470 fő. (elmaradt a március 24-i óvodások és a
március 27-i iskolások előadása) A MÁV Szimfonikus Zenekar tagjai az óvodákba
szeretnének ingyenes zenei hangszerbemutatókat tartani pótlásként.
● Zenedélelőtt és Zenedélután (bérletek) óvodásoknak és iskolásoknak (2020/2021-es
tanév) Az ősszel induló új zenei bérlet tematikája: Barlangoktól a koncertteremig - a
hangszerek és a zenehallgatás változásai. Egész biztos, hogy a komolyzene
megszerettetése továbbra is cél, egyre többet kell ugyanazért az eredményért dolgozni.
(Mindkét bérlet 4-4- előadásból áll, ebből egy-egy előadás lenne novemberben.)
● Újpest Színház (a) előadások 2020 ősztől tervek: HADART Felnőtt: Ki harap a végén,
Őnagysága kabaréja, Gyerek: Ágacska, Kiserdei krimi kaland, Várban sztár, Hetedhét
varázslat c. darabok.
● Turay Ida Színház felnőtt (a): Fergeteges találkozás c., Vitéz lélek c. (2020.11-12.)
Klubok:
● Diafilmklub (a): Miért jó diafilmet nézni? Erre keressük a választ a foglalkozáson
megjelent gyerekekkel. Emellett az olvasás megszerettetése is cél. Nem feledkezünk
meg az érzelmi nevelésről, a rajzolás és színezés fontosságáról sem. Ehhez a kellemes
zenei háttér nyugtató hatása egy 90 perces kikapcsolódást biztosít a megjelenteknek.
Várható létszám: 20 fő alkalmanként. (elmaradtak a márciusi és májusi foglalkozások)
Októberben folytatódik.
● Nyugdíjasklub (b): Lehetőséget kínálunk azoknak a nyugdíjasoknak, akik tartalmas
időtöltést keresnek, nyitottak sokféle téma iránt. Társaságot, baráti közösséget
találhatnak összejöveteleinken azok, akik szeretnek együtt lenni hasonló érdeklődésű
emberekkel. Az is célunk, hogy oldott légkörben a klubtagok aktívan vegyenek részt a
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programjainkon, ne csak befogadók legyenek, hanem tevékeny részesei a
történéseknek. Arra bátorítjuk őket, hogy ötleteikkel, igényeik kifejezésével maguk is
alakítsák, színesítsék a klubéletet. Arra törekszünk, hogy programjainkon sokféle
élményben, örömben legyen részük. Klubtagságunk évről évre bővül. Várható létszám:
35 fő/alkalom. (Március 9-én volt az utolsó foglalkozás, azóta szünetel.)
● Vakok és Gyengénlátók Közép- Magyarországi Egyesületének Újpesti Szervezete (b):
az Egyesület fő célja, egy olyan összetartó közösség kialakítása, ahol az újpesti
látássérültek és más „fogyatékossággal élők” családjukkal, barátaikkal kellemesen
tölthetik el szabadidejüket. A havi klubösszejövetelek egy-két téma köré szerveződnek.
A beszélgetéseken kívül változatos programokon is részt vehetnek a klubtagok: színházés múzeumlátogatásokon, kirándulásokon. Várható létszám: 10-15 fő alkalmanként.
(Március 11-e óta elmaradnak a heti foglalkozások) A facebook-on létrehozták a
klubtagok a Nyugdíjasklubot. Napi szinten bejegyzéseket tesz közzé az egyik
klubvezető. Terveink szerint szeptember 7-én folytatjuk, ha lehet.
● Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újpesti Szervezete (b): az Egyesület fő célja,
hogy

felkarolja

a

IV.

kerületben

lakó

fogyatékossággal

élő,

elsősorban

mozgáskorlátozott embereket, hogy létrejöhessen egy öntevékeny, önszerveződő
közösség, melynek tagjai támogatják egymást és tevékeny részeseivé válhatnak Újpest
közösségi életének. Jövőbeni célok, a közösség megtartása, régi tagok felkeresése, és
természetesen továbbra is, programok szervezése, segítségnyújtás, tájékoztatás a
tagokat érintő kérdésekben, szociális ügyekben. Várható létszám: 20-25 fő
alkalmanként.
Ismeretterjesztő előadások:
●

Dr. Kádár Annamária előadása (a): Az előadás vizsgálja az érzelmi intelligencia
fejlesztésének lehetőségeit gyermek és felnőttkorban. (Vírus miatt elmaradt) Várható
létszám: 200 fő.

●

Vida Ágnes babapszichológus előadása (a): a szülők választ kaphatnak az őket és
gyermekeiket érintő kérdésekben. Az előadás célja, hogy a kisbabák és a kisgyerekek
gondolatait még jobban meg érthessék az őket körülvevő felnőttek. Várható létszám: 295
fő. (elmaradt a vírus miatt)

●

Trianoni dokumentumfilm vetítés (a): A 2020-as év a Trianon 100 emlékévhez
kapcsolódva emlékezik meg a kerek évfordulóról. Ezzel a programmal a történelemre
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fogékony felnőtteknek szeretnénk egy előadással egybekötött, dokumentumfilm vetítést
tartani. Várható létszám: 295 fő. (elmaradt a vírus miatt)

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes kiadása:

15 500 e Ft

módosított kiadása:

11 427 e Ft

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett összes bevétele:

21 000 e Ft

módosított bevétele:

15 671 e Ft

Új Galéria - kiállítások:
Új Galéria - kiállítások (a):
Az Ifjúsági Házban működő Új Galéria fő profilja a gyermekpályázatok anyagának
bemutatása, a fiatal, pályakezdő művészek kiállítási lehetőséghez juttatása, illetve
kiemelten az Újpesti Művészek Társaságának támogatása.
Új Galéria 2020. évre tervezett kiállításainak leírása


FÉNYVADÁSZOK–JELEN.LÉT / Kálovics Ildikó, Lázár Andrea, Pucz Károly és Várai
Mihály fotókiállítása. A kiállításon szereplő négy fényvadász különböző indíttatással
örökíti meg a jelenlét pillanatát. A címben a pont jelképes, mert . ott, akkor jelen volt és
elsütötte a fényképezőgép exponáló gombját. A jelenlétben ott van a természet és a
természetben az ember. Egy-egy alkotás a művészetben a zenében, a festészetben vagy az
irodalomban és így a fotózásban is, akkor igazán élvezhető (vagy nem), ha a fiókból
előkerül és megmutatja magát. Ezért vannak koncertek, kiállítások, jelennek meg könyvek,
színdarabok, hogy a nagyérdemű is meghallja, meglássa és befogadja a hallottakat,
látottakat.



HÁRMAN–HÁROMFÉLE–KÉPPEN / B. Molnár Zsuzsa, Koó Éva és Nagy Vera Nova
festőművészek közös kiállítása. A kiállító művészek az Újpesti Művészek Társasága tagjai,
rendszeresen kiállító művészek a Polgár Centrum Újpest Galériájában és az Ifjúsági Ház Új
Galériájában is. Táblaképeiken egyszerre láthatjuk a különböző festészeti nyelven történő
megfogalmazást és a gondolati hasonlóságot, ezért is izgalmas vállalkozás ez a közös
kiállítás.



Fotókiállítás a Föld Napja tiszteletére: A HTM és a toptura.hu internetes oldal, a Jövő Háza
Alapítvány, az Újpesti Kulturális Központ és Ifjúsági Ház támogatásával Az én
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természetem c. fotópályázat kiállítása és díjátadó ünnepélye. A kiállítást évente és
hagyományosan az Új Galériában rendezik meg a kiállítók a Föld Napja alkalmából. A
kiállítást megnyitja Pusztay Sándor fotóművész, a Kornétás Könyvkiadó elnöke. (A
vírushelyzet miatt elmaradt.)


Kerületi

Rajztanárok

kiállítása:

A

kerületi

Vizuális

Kultúra

Munkaközösség

képzőművészeti kiállítása kerületi és fővárosi versenymunkák anyagából. Az újpesti
rajztanárok sikeres szakmai munkáját és kiváló felkészültségét évek óta bizonyítja a kerületi
gyerekek fővárosi szintű sikeres szereplése és a szerzett díjak sokasága. A kiállítást
megnyitja Lozsekné Tuza Márta, a Kerületi Vizuális Kultúra Munkaközösség vezetője. (A
vírushelyzet miatt virtuális formában tekinthető meg.)


Leonardo Kör Évzáró kiállítása: A képzőművész kör 14 éve működik. Az Új Galériában
már többször állítottak ki. Többen az Újpesti Művészek társaságának aktív tagjai. A
kiállítást megnyitja a Kör alapítója és vezetője, Szarka Hajnalka festőművész. (A
vírushelyzet miatt virtuális formában tekinthető meg.)



MOBILART Csoport fotókiállítása: A 2017-es és 2018-as és 2019-es Mobillal másképp –
A Facebookon működő MobilArt alkotói csoport kiállításának nagy sikere után ismét
jelentkeznek a lelkes alkotók ebben az újszerű fotográfiai műfajban alkotott színvonalas,
elgondolkodtató, olykor humoros új műveikkel. (A vírushelyzet miatt elmarad.)



Városnapok fotókiállítás: Az augusztus végi Újpesti Városnapok egyik programja a kerületi
polgárok számára meghirdetett fotópályázat. Ennek záró eleme az Ifjúsági Házban rendezett
kiállítás és díjkiosztó ünnepély. (Önkormányzati szervezés.)



November 6. (Színházterem) Dr. Horváth Erzsébet jubileumi fotókiállítása.



Erdész Erika festménykiállítása: A művésznő az Újpesti Művészek Társasága keretén belül
is visszatérő kiállítója az Újpest Galériának és az Új Galériának is.



Az Újpesti Árpád Lions Klub békeposzter kiállítása és díjátadó ünnepélye: A LIONS
Clubok Nemzetközi Szövetsége felhívására az Újpest-Árpád LIONS Club szervezésében,
Újpest Önkormányzatának támogatásával meghirdetett békeposzter pályázat kiállítása és
díjkiosztó ünnepsége. A kiállítást megnyitja: Saly Péter elnök, közreműködnek: az Újpesti
Erkel Gyula Zeneiskola növendékei.



Karácsonyi Gyermekrajz: A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
tanulóinak alkotásaiból összeállított kiállítás „Tűz és víz a Bibliában” címmel. A tárlat két
részből áll: egyik részben az iskola által szervezett országospályázat anyagából láthatunk

24

válogatást, a másik részben pedig az iskola diákjainak karácsonyi témájú rajzait
csodálhatjuk meg. A kiállítás megnyitóján a gyerekek szép ünnepi műsort is adnak.
A 2020. évben a kiállításokra várhatóan (700 fő) 500 fő látogatóra számítunk.
3. Újpesti Polgár Centrum
Az Újpest Galériának egyik fő törekvése, hogy változatos műfaji paletta összeállításával minél
színvonalasabb kiállításokat szervezzen. A kerület legjelentősebb kiállítóhelye idén is
igyekszik megfelelni a maga, és a látogatók által támasztott elvárásoknak, hogy színes, friss,
újszerű tárlatokkal vegyen részt Újpest kulturális életében.
Újpest Galéria 2020. évre tervezett kiállításainak leírása
● A kiállítási évad 2020. január 10 – én kezdődik az alsó galériában nyíló fotókiállítással,
melyen az előzetes jelzések szerint maga a vietnámi nagykövet is tiszteletét teszi. Bernolák
Béla újpesti fotográfusnak „Vietnám lüktető szíve” címmel nyílik a vietnámi hétköznapokat
és tájainak szépségét bemutatni kívánó fotókiállítása. A tárlat aktualitását az adja, hogy 70
évvel ezelőtt indultak virágzásnak a Vietnámi – Magyar kulturális, gazdasági kapcsolatok.
A kerek évfordulóról mindkét országban megemlékeznek.
● Az igen népes számú Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Festő
Szakosztálya "Kettő - másodszor" című kiállításán a meghívott művészek képpárokkal
szerepelnek, amelyek az adott életműveken belül a figuratív és absztrakt invenciók
lehetőségeit mutatják be. A neves művészeket felvonultató tárlat mintegy folytatása, újabb
állomása a korábban már hasonló körben, megegyező tematikával megrendezett "Kettő"
című kiállításnak. A tárlaton, mely január 17-én nyílik, a szövetség újpesti tagjai is
képviselik magukat.
● „Miniatűr Világom”- ez a címe Lovas Zsuzsanna és a Magyar Miniatűr Műhely februári
közös kiállításának. A miniatűr alkotások egyéni, kreatív ötletek alapján, változatos
anyagokból, kézügyességet és kitartást próbára tevő technikával készülnek. A jelenetek
felidézik a hajdani gyermekkor nosztalgikus világát is. A miniatűr munkák mesevilága igen
nagy népszerűségnek örvendenek a fiatalabb korosztály körében. A kiállítást Dr. Lovag
Zsuzsa, az Iparművészeti Múzeum egykori főigazgatója nyitja meg.
● A fagyos februárt enyhíti a „Textiltörténetek” címet viselő kiállítás, mely a Modern Műhely
alkotói körének munkáiból készült válogatás. A csoportot 2006-ban alapította tíz hasonló
gondolkodású quiltművész, és mára a számuk 20 főre bővült. 2009 óta rendszeresen
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állítanak ki magyar múzeumokban, hazai és külföldi quilt fesztiválokon. Bár a tagok a
csoportban felmutatják saját gondolataikat, érzéseiket és művészi hitvallásukat, a
tizenhárom év alatti együtt munkálkodás során mégis létrejött valami egység. A
Textiltörténetek nem egy közös témára felfűzött tárlat, inkább tekinthető 20
„pillanatképnek” arról, hogy kit mi foglalkoztatott leginkább 2019-ben.
● Márciusban az egy éve elhunyt újpesti festőművészre, Fábri Tiborra emlékezünk, aki
művészetével is ezer szállal kötődött Újpesthez. A művész különböző alkotói korszakait is
bemutató, sajátos hangulatú, egyéni látásmódú képeiből ad ízelítőt a tárlat.
● Ugyanebben a hónapban izgalmas munkákat mutat be Szőnyi Krisztina újpesti
grafikusművész vegyes technikájú grafikáitól kezdve a nagyméretű szitanyomatokig.
Papírból készült térplasztikái, „lebegő grafikái” alkotják „Térjátékok” című tárlatának
anyagát. A kiállítást Szurcsik József képzőművész, az Magyar Képzőművészeti Egyetem
grafika tanszékének vezetője nyitja meg. (A megnyitóra már csak szűkebb körben
kerülhetett sor, melyet videófelvétellel dokumentáltunk.)
● Szintén márciusban nyílik a hódmezővásárhelyi Bozsér Zsolt grafikusművész tárlata. A
kiállítás anyaga az alkotó 2016-ban, a hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában megrendezett
legutóbbi önálló kiállításának metszetéből és az azóta eltelt időszak terméséből ad
válogatást. A munkák analóg módon elkészült tollrajzok, részben figurálisak, részben
emlékképekből felépülő szürreális alkotások. A rajzok tisztelegnek a régi korok mesterei,
és a jelenkori társadalom peremére sodródott emberek előtt – megelevenednek rajtuk a
képzelet és a realitás határán húzódó terek éppúgy, mint a rajzoló személyes életében fontos
gondolatok, motívumok látványképei. Az Orbis Pictus című kiállítást Feledy Balázs
művészeti író nyitja majd meg. (Bozsér Zsolt kiállítása átütemezésre került 2021.
februárjára.)
● Ghyczy György festőművész áprilisi kiállításának címe: Alkotni, adni, majd visszavonulni.
Ez a bemutató szorosan kapcsolódik a művész taoista elképzeléseihez. A kiállítás címe is
erre utal: az alkotás fontosságára, a szellem közvetítésére és a köszönet elhárítására. A tárlat
az utóbbi évek munkáiból összeállított válogatás, amivel a figyelmet szeretné felhívni a
gondolati hagyományok és a tudás átadására, életben tartására. Megnyitja: Feledy Balázs
művészeti író. (Ghyczy György festőművész kiállítása átütemezve: nov. 20. - dec. 12.)
● Április végén nyílik a májusba nyúló professzionális képzésben részesült neves
grafikusművészek munkáit felvonultató tárlat. Május a magyar grafika hónapja, ennek
keretén belül nyílik majd a tárlat. A Magyar Grafikusok Szövetségével, Butak András
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elnökkel együtt zajlik majd a közös munka, melynek során kapcsolódunk a többi résztvevő
galériához. (A kiállítás elmaradt, megrendezésének ideje még egyeztetés alatt.)
● Május kiemelkedő rendezvényének készül a „Parallel Connectios”, azaz „Párhuzamos
Kapcsolatok” című tárlat, mely a görög Apostolis Zolotakis, és a magyar Révész Ákos
képzőművész közös kiállítása. A két művész munkáikon keresztül reflektál az európai
gyökerű görög, és magyar kultúra hasonlatosságaira, összecsendüléseire, vagy éppen a
kontrasztokra, az egyéni különbözőségekre. Az áttételes értelmezésben megjelenik az idő
fogalma, mint hosszabb fejlődési folyamat, vagy éppen változási periódus, esetleg csak egy
fontos pillanat. A festmények felidézik a kreatív emberi tudás energiáit, és a természeti erők
mozgását is. ( A kiállítás 2022-ben lesz megrendezve)
● Hozzájuk kapcsolódva ugyanekkor nyílik az Újpesti Művészek Társaságának csoportos
tárlata, mely nem más, mint tiszteletadás a görög művészet, kultúra előtt. A két bemutató
időben és helyileg is párhuzamosan lesz látható a két galériában. A megnyitón a görög
nagykövet is megjelenik. A rendezvényt görög zenével és táncházzal, illetve görög ételek
fogyasztásának lehetőségével szeretnénk bővíteni. (Kapcsolódva az előző tárlathoz szintén
2022-ben kerül rá sor)
●

Június végéhez közeledve immár évek óta hagyományosan az OKIT (Országos képző- és
Iparművészeti Társaság) csoportos, legjelentősebb évi kiállítása zárja a nyári karbantartási
időszak előtt az évad első felét. Ők idén ünneplik megalakulásuk 30. évfordulóját. (Az
előzetes megbeszélések alapján online zsűrizést követően online kiállítás lesz egy videó
keretében.)

● Az augusztusi, Városnapi kiállításon Gábor Marianne (1917-2014) festő- és
grafikusművész előtt tisztelgünk. A 2014-ben elhunyt művészt Szőnyi István indította el a
pályáján, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatott tanulmányokat. Hazai és
különböző rangos európai galériákban nyíltak önálló kiállításai, munkáit a legjelentősebb
magyarországi múzeumok őrzik. A számos díjjal is kitüntetett alkotó munkái között
találhatók portrék, balatoni és olasz tájképek. Munkásságából kiemelkedik az „Üldözöttek”
című sorozata, melyet a holokauszt során átélt borzalmak ihlettek.
● A hagyományokat ébren tartva idén is kapcsolódik az Újpesti Művészek Társasága az
Újpesti Városnapok rendezvénysorozatához. A kiállításra kerülő képek egy konkrét
tematika köré épülnek, melyet ki-ki saját látásmódja szerint közelített meg. Az idei
választott téma tág teret enged az alkotói fantázia kibontakozásának. (Kicsit változik a
tematika: a kijárási korlátozás eredményeképpen “Maradj otthon” képek kerülnek az
érdeklődők elé.
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●

A szeptember a Dunakanyar művészeit összefogó, és több újpesti tagot is számláló
Colosseum Csoport sokszínű munkáit mutatja be már nem először az újpesti közönségnek.
Ezúttal neves meghívott művészekkel bővül ki a csapat. (Ez a kiállítás lemondásra kerül,
helyére az eredetileg novemberre tervezet Tánczos Krisztina festőművész tárlata kerül.

● Ellenpólusként a másik galériában ugyanekkor a sokkal visszafogottabb színvilágú,
székesfehérvári Révész Napsugár grafikusművész tárja elénk legfrissebb munkáit.
● Október végén a Hadtörténeti Múzeum szakmai bevonásával Bernolák Béla fotográfus
jelentkezik ismét fotóival, mellyel a II. Világháború végére emlékezünk. Érdekességként
különböző háborús tárgyi emlékek bemutatására is sor kerül. A dokumentumkiállítás
ellentételezéseként ugyanekkor az alsó galériában Nagy Otília fiatal festőművész
panteisztikus, természetábrázoló képeiből láthatunk válogatást.
● Novemberben ismét egy tavaly elhunyt újpesti festőművészre, Bodonyi Ferencre
emlékezünk. A tárlat felét a számos tanítvány munkái alkotják majd. Az év végéhez
közeledve Tánczos Krisztina festőművész szürrealisztikus képei láthatók majd a felső
galériában.
● Az évet az Újpesti Művészek Társasága csoportos tárlata zárja le. Újpesti Téli Tárlat 2020.
címen kerül sor tehát az év végi összegzésre, melynek során a tagok bemutathatják az elmúlt
időszakban őket leginkább foglalkoztató témákat, problémákat. Az alkotások újpesti
szakmai zsűri ajánlása során kerülnek az érdeklődők elé. Az önkormányzat Civil Alapjának
köszönhetően remélhetőleg idén is katalógus jelenhet meg az alkotók büszkeségére.
A 2020. évben a kiállításokra várhatóan (3000) 2000 fő látogatóra számítunk.
Az Újpesti Polgár Centrum a kiállításokon túlmenően helyet ad egyéb zenés programoknak
is.
Shadows Magic Band zenekar fellépései (a): A koncertek 60-as-70-es évek zenei stílusát
képviselik, de a közönség igénye szerint szívesen játszanak korabeli énekes számokat is.
Repertoárjukat úgy állítják össze, hogy jó hangulatú, táncos rendezvény részesei lehessenek az
igényes szórakozásra vágyók. Várható létszám: (1000) 600 fő.
A Polgár Centrum programjainak tervezett összes kiadása:

600 e Ft

A Polgár Centrum programjainak tervezett összes bevétele:

1 000 e Ft
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4. Lóverseny téri Közösségi Ház
Káposztásmegyer központi, frekventált részén, a sétáló utcában található. A közel 23 000 fős
káposztásmegyeri lakótelep kulturális és szabadidős programjait szervezi. Gyermek és felnőtt
tanfolyamok széles skálájával, hétvégi családi rendezvényekkel, kisgyerekes családok számára
szervezett programokkal, Babaklubbal, nyugdíjas és felnőtt korosztály számára szervezett
tanfolyamokkal, rendezvényekkel várja látogatóit. Kikapcsolódási, szórakozási, művelődési
lehetőséget nyújt szinte minden korosztály számára.
A Közösségi Ház befogadó jelleggel otthont ad a legkülönfélébb önszerveződő közösségeknek.
● Bábszínház (a): a bábjáték képzőművészeti élményt jelent, a kép, a zene, a szöveg harmóniája
teszi értékessé ezt a műfajt. A gyerekek számára természetes közeg, de nagyon fontos plusz
élményt nyújt a számukra, az a komplexitás, amit a színek, formák, hangok harmóniája teremt.
A program 2-7 éves korú gyerekeknek ajánlott. Elsősorban Káposztásmegyeren élő kisgyerekes
családok számára készülő programsorozat, melynek célja, tartalmas családi szórakozás
biztosítása. A Közösségi Házba szervezett bábelőadások közül április 25-re szervezett Batyu
Színház: Elvarázsolt mesék című bábelőadása maradt el a korona vírus miatt.. Ez az előadás
október 10-re került át. Augusztusban szeretnénk az áprilisi elmaradt Bábszínházi előadást
pótolni a Tekergő Bábszínház kedves és tanulságos előadásával, melynek címe: Brekegi
Barnabás és a nagy szemétkupac.
. Várható létszám: 310 fő.
● Mikulás műsor (a): a hagyományhoz kapcsolódó programunk a Mikulás műsor. Az előadás
során megjelenik a Mikulás, aki kis ajándékkal kedveskedik a gyerekeknek. A műsor után
lehetőség nyílik, közös fotó készítésére a Mikulással.
Várható létszám: 140 fő.
● Babavilág, Bababörze (g): évente két alkalommal (márciusban, novemberben) bababörzét
szervezünk a kismamák, nagycsaládosok megsegítésére. Lehetőséget biztosítunk a már
használaton kívüli, de jó minőségű bébi és gyerekruhák, játékok, babakocsik, ill. egyéb
eszközök,

kiegészítők

eladására

és

megvételére.

Célközönségünk

elsősorban

a

Káposztásmegyeren élő családok. (A koronavírus helyzet miatt március 28-ára meghirdetett
bababörze elmaradt.)
Várható létszám: 380 fő.
● Zenés, táncos klubdélután (e): havonta (szombat délután) megrendezésre kerülő, élőzenés,
táncos rendezvényünk elsősorban a senior és nyugdíjas korosztály tartalmas időtöltésére
szervezett program. Lehetőséget biztosítunk kerületi és kerületen kívüli tánccsoportok
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fellépésének megvalósítására. A koronavírus miatt sajnos több klubdélután is elmaradt
(március, április, május, június). Szeptembertől újra indíthatjuk ezt a programsorozatunkat.
Várható létszám: (400) 300 fő.
● Május 8-9-re tervezett “Kocka kiállítás LEGO alkotásokból” elnevezésű programunk szintén
elmaradt. Ezt a kiállítást 2021. tavaszán szeretnénk megvalósítani.
A Közösségi Ház programjainak tervezett összes kiadása:

850 e Ft

módosított kiadás:

233 e Ft

A Közösségi Ház programjainak tervezett összes bevétele:

1 100 e Ft

módosított bevétel:

382 e Ft

5. Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont
A Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont célja a korszerű környezetvédelmi és
természetvédelmi ismeretek népszerűsítése a társadalomban. Oktatóközpontunkban az Északpesti régióban található természeti értékeket valamint környezeti problémákat igyekszünk
feltárni és bemutatni. Célunk a regionális szintű környezettudatos szemléletformálás és
környezeti nevelés az óvodás és iskolás korosztályban.
● Terepséták (b): Ingyenes, szakmai vezetéssel egybekötött terepsétáink helyszíne az újpesti
Farkas-erdő. A kirándulások hétköznap kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett
időpontban. A program újpesti óvodás és általános iskolás csoportoknak szól. Célja a
Farkas-erdő élővilágának évszakonkénti bemutatása, a természetismereti tudás bővítése
tapasztalati úton. Várható létszám 300 fő. A vírushelyzet miatt virtuális terepséták
megvalósítása. Apró Csodák Újpesten című naponta megjelenő ismeretterjesztő sorozat
készítése, melyből megismerhetők az Újpesten élő apró növények és állatok. A szöveges
bemutatást részletesen feliratozott fotók színesítik. A sorozat a honlapunkon és Facebook
oldalunkon került közzétételre. Tervezett részek száma: 50.
● Filmvetítés (a): Az ismeretterjesztő előadások helyszíne az Ifjúsági Ház. A programok
hétköznaponként kerülnek lebonyolításra, előre egyeztetett időpontban. A program újpesti
általános iskolás alsós csoportoknak szól. Célja, hogy a képek és filmrészletek segítségével
megismertesse a gyerekekkel a természettudományok alapjait. Várható létszám: 60 fő. A
vírushelyzet miatt a vetítések helyett a természetismereti tudás bővítését szolgálja a
kétnaponta megjelenő Képfelismerő Kvíz. Az erdőn-mezőn bóklászva gyakran
találkozhatunk olyan furcsa képződményekkel és jelenségekkel, amikről fogalmunk sincs
micsodák, pedig már sokszor láttuk. A sorozat ezekről rántja le a leplet. Egy interaktív
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feladatban két fotó jelenik meg egy növényről és egy állatról a hozzá tartozó tesztkérdéssel,
melynek megoldása mindenre fényt derít. A sorozat a honlapunkon és Facebook oldalunkon
került közzétételre.
● Víz világnapja - vetélkedő (f): A Víz Világnapja vetélkedő újpesti általános iskolás
osztályoknak szól. Helyszíne a Lóverseny téri Közösségi Ház és a Farkas-erdő. A program
célja, hogy játékos feladatok formájában felhívjuk a figyelmet a víz értékességére, a
víztakarékosságra és a vizeink védelmére. Várható létszám 60 fő. A vírushelyzet miatt
elmaradt. Az Újpesti Élőhely Kvíz kétnaponta frissülő sorozat célja Újpest és környéke
természeti értékeinek virtuális felfedezése. Az élőhelyek megismerését képekkel illusztrált
szövegek segítik. A bemutatásokhoz minden esetben játékos kvízfeladatok kapcsolódnak,
amelyek az elsajátított tudás ellenőrzését szolgálják. Az összes élőhely (20 rész)
ismertetését egy internetes vetélkedő zárja júniusban.
● Föld napja - vetélkedő (f): A Föld Napja vetélkedő újpesti általános iskolás osztályoknak
szól. Helyszíne a Farkas-erdő, ahol a diákok különböző állomásokon játékos feladatok
formájában megismerhetik a környezetvédelem és természetvédelem fontosságát. Várható
létszám 60 fő. A vírushelyzet miatt elmaradt. A Föld Napján, április 22-én rövid
ismeretterjesztő szöveg közzététele fotókkal a Facebook-on.
● A Madarak és Fák Napján, május 10-én elmaradt, helyette ismertető szöveg megjelentetése
a Facebook-on saját fotókkal és felhívás újpestieknek saját, madarakat és fákat tartalmazó
fotók feltöltésére.
● Madarak és fák napja – rajzpályázat (e): A rajzpályázat az újpesti általános iskolás
diákoknak szól. A program célja az általános iskolás korosztály művészeti fejlesztése a
körülöttünk élő természet megfigyelése és ábrázolása útján. A legszebb pályamunkák a
Lóverseny téri Közösségi Házban kerülnek kiállításra egy ünnepélyes megnyitó és
eredményhirdetés keretében. Várható létszám 300 fő. A vírushelyzet miatt virtuális
formában zajlott le a “Kedvenc mesém” kerületi rajzpályázat a Facebook-on és a
honlapunkon. A résztvevők száma négyszáz fő, tíz újpesti általános iskolából. A virtuális
eredményhirdetés május 21-e, melyet virtuális kiállítás sorozat követ. Ebben megtekinthető
minden pályázó alkotása az általános iskola nyolc korosztályában.
● Környezetvédelmi világnap- újrahasznosítás és terepséta (b): Újpesti óvodás és általános
iskolás alsós csoportok részére szervezett komplex program, mely tartalmaz újrahasznosító
kézműves foglalkozást a Lóverseny téri Közösségi Házban és terepsétát a Farkas-erdőben.
A program a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hétköznap, előre egyeztetett
időpontban kerül lebonyolításra. Célja, hogy felhívjuk a figyelmet az újrahasznosítás
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fontosságára. Várható létszám: 60 fő. A vírushelyzet miatt a Facebook-on és a honlapunkon
teszünk közzé június 5-én korábbi újrahasznosítás témájú kézműves foglalkozások fotóit,
mellyel ötletet nyújtunk az otthoni megvalósításhoz.
● Nemzetközi hulladékgyűjtő nap (b): Újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportok
részére szervezett újrahasznosító kézműves foglalkozás a Lóverseny téri Közösségi
Házban. A program a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap alkalmából hétköznap, előre
egyeztetett időpontban kerül lebonyolításra. Célja, az újrahasznosítás népszerűsítése és a
hulladék mennyiség csökkentés lehetőségeinek megismertetése, mellyel a gyerekek is
tehetnek környezetük megóvásáért. Várható létszám 60 fő.
● Állatok világnapja - vetélkedő (f): Az Állatok Világnapja vetélkedőnk újpesti általános
iskolás osztályoknak szól. Helyszíne a Farkas-erdő. A program célja, hogy játékos feladatok
formájában megismertesse a gyerekekkel az erdő állatvilágát és felhívja a figyelmet az
állatok védelmére. Várható létszám 60 fő.
● Komposztálás napja - vetélkedő (f): A Komposztálás Napja vetélkedőnk újpesti általános
iskolás osztályoknak szól. Helyszíne a Lóverseny téri Közösségi Ház és a Farkas-erdő. A
program célja, hogy megismertesse a diákokkal a komposzt fogalmát és játékos feladatok
formájában felhívja a figyelmet a komposztálás fontosságára. Várható létszám 60 fő.
● Homoktövis élőhelykezelés (b): A védett homoktövis cserje újpesti élőhelyének
fennmaradása érdekében fontos feladat a terület rendszeres kezelése, melyre évente kétszer,
a vegetációs időszakon kívül, március illetve november egyik szombatján kerül sor a
Homoktövis Természetvédelmi Területen. Az ingyenes természetvédelmi program
résztvevői újpesti családok és középiskolások. A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület biztosítja a természetvédelmi munkához szükséges eszközöket, hideg élelmet,
madárgyűrűzési bemutatót és szakvezetést a Homoktövis Tanösvényen. A program célja a
természetvédelem népszerűsítése Újpesten. Várható létszám: 90 fő. A kora tavaszi
élőhelykezelés március 7-én lezajlott, a vírushelyzet nem befolyásolta a szabadtéri
programot. A résztvevők száma 50 fő.
● „Ne vásárolj semmit” – rajzpályázat (e): Rajzpályázatunk az újpesti általános iskolás
diákoknak szól. A technika szabadon választott, a méret A/3-as vagy A/4-es rajz. A program
célja az általános iskolás korosztály művészeti fejlesztése. A legszebb pályamunkák a
Lóverseny téri Közösségi Házban kerülnek kiállításra egy ünnepélyes megnyitó és
eredményhirdetés keretében. Várható létszám 300 fő.
● Téli madáretetés (b): Újpesti óvodás és általános iskolás alsós csoportok részére „Téli
madáretetés” című programot tartunk hétköznap, előre egyeztetett téli időpontban. A
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helyszín a Lóverseny téri Közösségi Ház és a Farkas-erdő. A program célja, hogy
megismertesse a gyerekeket a téli madáretetés szabályaival és fontosságával. Várható
létszám: 60 fő.
A környezetvédelmi programok tervezett összes kiadása:

100 ezer Ft

módosított kiadás:

180 ezer Ft

A környezetvédelmi programok tervezett összes bevétele:

200 ezer Ft

módosított bevétel:

120 ezer Ft
6. Megyeri Klub

A telephely állandó foglalkozásokkal, gyermek-, és felnőtt előadásokkal, tanfolyamokkal várja
a káposztásmegyeri családokat. A Megyeri Klubban a gyermekelőadásokat és családi
programokat mindig alkalomhoz kötődően szervezzük. A Klub tevékenysége a korábbi évekhez
hasonlóan összefonódik a Káposztási Családok Egyesületének tevékenységével.
 Gyermekszínházi előadások (a): éves szinten kilenc előadást tervezünk, az első félévben öt
előadást, a másodikban négyet. Az előadásokat óvodás kortól kisiskolás korig ajánljuk, de
a lesz olyan bábszínházi előadás, mely a legkisebb korosztály számára, a 2 éves korúaknak
is ajánlani tudunk. A gyermekek számára szervezett produkciók teltházasak, tekintettel
arra, hogy mindig színvonalas és sokszínű előadói palettával várjuk a közönséget.
Célközönségünk elsősorban Káposztásmegyer, azon belül Káposztásmegyer II. lakótelep,
de nagyon örülünk, amikor valaki a környező kerületből vagy Dunakesziről érkezik.
Várható létszám: 100 fő előadásonként. ( 2 előadás maradt el a vészhelyzetre való tekintettel
: április 4. Igazság lekvárja, és a május 16. Okoska botocska c. előadás a két előadás csere
előadásaként a szeptemberi Nagy akarok lenni c. előadást ajánljuk a közönségünknek. A
két elmaradó előadást csak 2021-ben tudjuk pótolni.)
 Mikulás (a): Korábbi évek igényeire reagálva, 2020-ban újra tervezzük egy kisebb színházi
előadás keretében megünnepelni a Mikulás érkezését. Várható létszám: 120 fő.
 Családos Fórum - Léder László pszichológus előadása (a): A korábbiakban megvalósuló
Apák szerepe a szülővé válásban című előadásunknak a szóbeli és elektronikus
visszajelzések alapján egyaránt nagy sikere volt. A közönség igényeihez igazodva
szeretnénk folytatni a hasonló témakörök előadásainak a sorát. Várható létszám: 30 fő
 Gyermek koncert – farsang (a): Idén a farsang kapcsán egy gyermekkoncertet szerveztünk
Hevesi Imrével, aki gitárjával farsangi hangulatot varázsol, és ismert gyermekdalokkal
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táncoltatja meg a gyerekeket. Beöltözni nem kötelező, de természetesen örülünk, ha a
gyerekek, és esetleg az őket kísérő felnőttek jelmezben érkeznek. Várható létszám: 70 fő
 Megyeri Klub 7. születésnap (a)! – Az elmúlt évben nagy örömet szereztünk vendégeinknek
az ajándék színházi előadással, amit az 5. szülinapunk alkalmából kezdtünk el a Klubban.
Így nem csak azok a gyerekek és szülők tudnak részt venni az előadáson, akik
törzsvendégeink, hanem azok a gyerekek is, akiket ismerünk Klubjainkról, de esetleg
anyagi helyzetük miatt nem tudnak év közben ellátogatni az előadásokra. Várható létszám:
100 fő (elmaradó előadás a vészhelyzetre való tekintettel: június 6. Cseresznyevirág c.
előadás)
 Pál Feri atya előadása (a) – Nagy érdeklődésnek örvend a mentálhigiénés szakember és
katolikus pap, Pál Ferenc, aki a nem vallásos körből érkező emberek számára is hiteles
előadó. A programnak az UP Újpesti Rendezvénytér biztosítja helyszínt. Várható létszám:
400 fő A programmal a Kultúrházak éjjel nappal országos rendezvénysorozathoz és a
Házasság Hete rendezvénysorozathoz is csatlakoztunk.
A Megyeri Klub programjainak tervezett összes kiadása:
módosított kiadás:

1 550 ezer Ft
646 ezer Ft

A Megyeri Klub programjainak tervezett összes bevétele:
módosított bevétel:

2 500 ezer Ft
705 ezer Ft

7. UP Újpesti Rendezvénytér
„Jegyáraink bevezető jellegűek, amelyet a fokozatosság elvével emelnünk kell 2020-ban.
Nyilván a piaci alapokra helyezett jegyárakkal a belvárosi kategóriát képviselnénk, ami a
kerület lakossága számára nem megfizethető. Pályázni az UP nem tud, ezért próbálunk
alternatív megoldásokat keresni.
A 2019. év sikerei komoly kihívást jelentenek a következő időszakokra. Komoly elvárásoknak
kell megfelelnünk, amelyre felkészültünk.
Színházi előadások:
A nézőtér mobilizálhatósága miatt ebben az évben prioritást a színházi előadások kaptak,
amelyek összeállításánál a kezdetekben, mintegy „közönségcsalogatónak” az Ady Endre
Művelődési Ház látogató közönségének is kedvezve a „klasszikus” irányban és az UP
koncepcióját követve, a fiatalabb korosztály megszólítását is figyelembe véve, az alternatív
színházak irányába történő elmozdulás is jellemző volt.
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A hagyományos un. „bérletes színházi előadások” azonban azt mutatták, hogy az igény
egyértelműen az alternatív vonal felé mutat.
Akár az általunk szervezett előadások, vagy a terembérleti megállapodás alapján bemutatott
darabok közül teltházas előadásokat a Pintér Béla Társulat, a Nézőművészeti Kft., vagy az Orlai
Produkció előadásaival tudtunk megvalósítani.
A 2020. évben ezért a bérletes előadásokat nem tervezzük. Természetesen továbbra is
biztosítjuk a színházi élményeket, kiemelt előadásokkal és a vidéki színházak fesztiváljával. Ez
utóbbi az UPSZÍN, amely ebben az évben hat vidéki és határon túli színház bemutatkozását
biztosította a fővárosi közönségnek. A fesztiválon több kísérő program közül is választhattak
az érdeklődők. (elmaradt)
Az UP-ban adunk teret a Sakk című musical próbáinak és bemutatójának, valamint a felújított
Sztárcsinálók című rockopera próbáinak és bemutatójának, illetve a Pintér Béla Társulat
bemutatóinak. Ezeken kívül több alkalomra tervezünk koncertszínházat, ahol az irodalom és a
zene kapcsolódása adja a színházi élményt.

Koncertek:
Szintén az idei év tapasztalatai alapján állítottuk össze a jövő évi koncertprogramot. Egyrészt a
könnyűzene igényes, a közönség által kedvelt együttesek, mint többek között az Ivan&The
Parazol koncertje, vagy a Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs - védjegyének számító Hammond orgonája köré épült, a hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező, urbánus
tánczenét játszó Kéknyúl koncertjének meghívását és néhány kuriózumnak számító programot
terveztünk.
Ez utóbbiak közül emelem ki a „Szerelmes Chagall” című izgalmas.,zenei crossover, amelyet
a múlt század legnépszerűbb újítói közül az egyik legegyedibb, Marc Chagall festőművész
ihlette meg. A mester életútját vetített képekben is követve orosz, zsidó, francia és amerikai
klasszikus és jazz zeneművekből válogatott bravúros feldolgozásokat hallhat a közönség
Horgas Eszter fuvolaművész, Löwenberg Dániel zongoraművész és a Class Jazz Band
előadásában. Chagall szerepében Bálint András, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésszel
találkozhatnak a nézők.
Szintén nem sorolhatók a hagyományos koncertek közé Kern András: Lövölde tér című estje,
Dés László, vagy a Budapest Bár koncertjei.
A koncert csemegék közé tartozik a Rájátszás, ami játék verssel és zenével, körülbelül tíz ember
közös magánügyeként. Az utóbbi évek legizgalmasabb irodalmi és zenei produkciója,
amelyben a létrehozás és az előadás nem arról szól, hogyan lesz valaki személyesen nagy sztár,
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hanem arról: hogyan lesz egy dal nagyon jó. Beck Zoltán, Egyedi Péter, Grecsó Krisztián, Háy
János, Jancsovics Máté, Kemény István, Kollár-Klemencz László, Sárközy Zoltán, Szűcs
Krisztián közreműködésével.
Folytatását tervezzük a nagysikerű Opera StandUp című sorozatnak, amely Hábetler András és
a FareMido Operatársulat különleges opera koncertje.

Akusztik:
A 100- 120 fő befogadására képes bisztró tér kiváló helyszíne az intimebb, csendesebb
akusztikus koncerteknek.
A koncertekre szintén a hazai könnyűzenei élet ismert együtteseinek akusztikus formációit,
vagy a jazz, illetve a zenés irodalmi előadásokat hívjuk.
Ide hívtuk meg többek között a Harcsa Veronika –Gyémánt Bálint duót, Szesztay Dávid
( Kiscsillag) –Dalok bentre című estjét, a Pribojszky-Szász duót, a Blahalouisiana akusztikus
felállást, Grecsó Krisztián irodalmi , zenés estjeit.

Terasz live:
A jó idő beköszöntével a terasz tavasztól kora őszig szinte minden hétvégén szintén akusztikus
koncertek helyszíne. Ez a helyszín elsősorban, a crossover, az alternatív, zenei performereknek,
fiatal tehetségeknek, ad teret, de a könnyűzene a jazz ismert képviselői is fellépnek. A
rendszeres terasz live programok, főleg a nyári időszakban azoknak kínál ingyenes
kikapcsolódást, akik otthon töltik a szabadságukat, vagy csak egy kellemes nyári hétvégi estén
szeretnének kikapcsolódni.
Alternatívák:
Az ország egyetlen, kizárólag magyar alternatív zenével foglalkozó magazin a Macsekkolo.hu
szerkesztői, két újpesti fiatal ültet rendszeresen az UP kanapéjára zenészeket, hogy párhuzamba
állítsák és összeütköztessék az életművüket és a gondolataikat. A sorozat a talkshow műfaja
keretében kifejezetten a fiatal korosztályt szólítja meg.
ŐK2en:
A közéleti talkshownak is a bisztró, vagy az upstairs ad helyet. Művészekkel, sportolókkal,
ismert közéleti személyekkel beszélget Istenes László a mindennapokról. A témahatárokat csak
a meghívott vendég szakterülete, vagy érdeklődési köre szabja meg.

36

Kiállítások:
Terveink szerint a kiállításra alkalmas tereket elsősorban újpesti művészek alkotásaival
szeretnénk megtölteni, de fontosnak tartjuk, hogy egyike legyünk azoknak a kortárs művészeti
tereknek, melyek támogatják a magyar képzőművészeti szcéna megújítását szolgáló
törekvéseket, befogadó intézményként, esetenként kezdeményezőként olyan projekteknek
adhassunk otthont, amelynek célja a képzőművészeti élet megszokott sablonjainak
újragondolása, illetve a kortárs képzőművészet pozícióinak javítása a hazai kultúrában.
Ennek érdekében egyik helyszínként szeretnénk bemutatkozni az Art Market, Budapest Középés Kelet-Európa vezető és Európa egyik számottevő művészeti vásárának Magyarország
legnagyobb, évente megrendezésre kerülő kortárs kiállításán.
A MOME hallgatóival tervezünk kiállítást különböző témákban, valamint itt is szeretnénk
bevonni a rendezvénytér előtti teret, szabadtéri kiállítások megvalósítására.

Gyerekprogramok:
Változatlan az igény a gyerekszínházi előadásokra, így a kerületi oktatási intézmények
csoportos, bérletes előadásait folytatjuk. Számtalan társulat igyekszik megcélozni a
gyermekközönséget, de azok tudnak felszínen maradni, akik felismerték, hogy változik a
célközönség elvárása és színvonalas, érdekes, interaktív előadásokat hoznak létre. Az UP a
gyermekközönség számára is csak a legigényesebb előadásokat hívja.
A színpad méretei lehetővé teszik, hogy nagydíszletes, igazi színházi élményt nyújtó
előadásokat hívjunk meg. Az előadások során a gyerekek megtapasztalhatják a színház ezerarcú
világát, hiszen a klasszikus meséktől, a báb és élőszereplős előadásokon át az árnyszínházig
kapnak belőle ízelítőt.
9 európai országban és hazánkban is hatalmas sikerrel futó ismeretterjesztő zenés mesesorozat
színpadi változata, a Kicsi Gesztenye Klub is az UP-ban talált otthonra. A terembérletes
formában rendszeresen megrendezésre kerülő program rengeteg érdeklődőt vonz, Budapest
szinte minden kerületéből, melynek során egyre többen ismerik meg a rendezvényteret és viszik
jó hírét.
Egyéb programok:
Borterasz:
A program során a borok világába kalauzolja a nézőket az Újpesten élő Káli Ildikó , a Magyar
Sommelier Szövetség elnöke, nemzetközi hírű borszakértő. Alkalmanként 6 féle bort
kóstolhatnak a résztvevők, a hozzá illő falatokkal. Minden egyes alkalommal más tematika
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szerint épül fel a kóstoló. Hol a magyar borvidékek boraiból kaphatunk ízelítőt, hol a
borászatokat ismerhetjük meg.
Gasztro hétvége:
Az épület sajátossága, a piaccal való szerves kapcsolódás indította el a gondolatot a gasztro
hétvége szervezésére. 2020-ban második alkalommal kerül megrendezésre. Ezen a programon
a gasztronómia a művészeteken keresztül jelenik meg.
A legkisebbeknek a Barboncás Társulat – Ne beszélj már zöldségeket című zenés (zöldség)
bábos előadása, a felnőtteknek Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról című
monodrámája adja a lelki táplálékot. A napot borkóstoló zárja.
Hölgyek hete:
Ezen a márciusi héten, minden a hölgyekről és elsősorban a hölgyeknek szól. Előadás, színház,
kiállítás megnyitó, koncert a hét minden napjára.
Előadások:
A Világjáró sorozat keretében olyan távoli tájakra juthat el a közönség, amelyeket mindig is
szeretett volna bejárni. A képzeletbeli utazás érinti az adott táj történelmét, természeti
szépségeit, érdekességeit.
Mind ennek a sorozatnak, mind a művészettörténeti előadásoknak állandó törzsközönsége van,
amely egyre bővül.
Ökosságok címmel 2020. április 20-26. között első ízben szervezünk a kerület oktatási
intézményeinek játékos, környezet-és természetvédelmi vetélkedőt. A program célja az iskolai
környezeti nevelés és a környezetvédelmi mozgalmak akciói mellett egy központi rendezvény
létrehozása,

amelynek

során

elsősorban

az

iskolás

korosztályokon

keresztül

a

szemléletformálásra, a figyelem felhívására, a tevőleges magatartás iránti vágy felkeltésére
törekszünk.
A rendezvény háziasszonya: Rátonyi Krisztina (televíziós műsorvezető, többek között a Noé
barátai című TV műsor műsorvezetője)
A program menete:
Február közepén küldjük ki a felhívást az iskoláknak.
3 korosztályban várjuk a visszajelzéseket. 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály 7-8. osztály.
Korosztályonként, osztályonként 5 fős csapatok nevezhetnek. Egy osztályból természetesen
több is.
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A feladatok két részből állnak:
1.

Előre kiadott feladatok, amelyeket a március közepéig megküldött visszaigazolással

együtt kapnak meg a csapatok.
2.

A rendezvény alatti témák kapcsán játékos tesztfeladat

Az elért eredmények alapján díjazzuk korosztályonként az I.II.III. helyezett csapatokat, a
felkészítő pedagógusokat.
A zsűrizésre képzőművészeket, pedagógusokat, környezetvédelmi szakembereket kérünk fel.

Feladatok:
Előre beadandó:
1-2. osztály – Az erdő világa- tetszőleges technikával, újrahasznosítható anyagokból készült
alkotások
3-8. osztály – hasznos szobrok – szemétszobor újrahasznosítható anyagokból
(elmaradt)
Programok:
Április 20., hétfő 14.00
1-2.o. – Mimó és Csipek az erdőben – az Europalánta Egyesület bábelőadása
Mimó és Csipek két bumfordi mesehős. A kanárisárga és padlizsánlila figurák sokat kérdeznek
és persze mindenre kíváncsiak. Elsősorban természetesen a környezetükkel kapcsolatban.
Barátaik - Berka, Cserke, Ficak, Kupacs,Mityó, Pemzli, Potyka - készséggel válaszolnak
mindenre, miközben az is kiderül, hogy mennyi mindent tehetünk a mindennapokban Földünk
védelmében
3-4.o. Mityó-Re Akciócsoport
Mityó macska az újrahasznosítás ezermestere kreatív ötleteit, titkait, osztja meg a
résztvevőkkel, hogy minél több résztvevőt fertőzzön meg a környezettudatosság eme játékos,
szórakoztató és kreatív formájával.
A Mimó és Csipek a városban c. mesekönyvből megismert Mityó macska ugyanis az
újrahasznosítás elkötelezett híve. Számára nem létezik hulladék, hiszen mindenre
alapanyagként tekint. Az egyes alkalmakkor, a gyereke által újrahasznosíthatónak ítélt és hozott
különböző anyagok – textil, papír, műanyag, farmer, gomb stb – kerülnek a középpontba, hogy
a képzelet szabad szárnyain új életre, formára találjanak.
5-6. o. Az én városom – graffiti verseny a teraszon
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7-8.o. Szemét Szabaduló Szoba - Fémfrász, Papírpara, Petpánik, Hulladékhorror… Szabadulj,
ha tudsz! Találkozzunk rémálmaidban !
A Kajárpéci Vízirevü, a Reflex Egyesült és az Éghajlatvédelmi Szövetség együttműködésének
produkciója.
A szoba előtt a Vízirevü rövid előadással várja a gyerekeket, hogy aztán bezárt szobából játékos
feladatok nyomán menekülhessenek a Fémfársz, a Papírpara és a PETpánik elől.
Április 21. kedd 14.00
3-4.o.

– vezetéses kirándulás a Palotai sziget természetvédelmi területre, a Magyar

Természetvédők Szövetsége és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség munkatársaival
(A gyerekeket külön busz viszi és hozza az UP-ból és vissza)
5-6.o. Szemét Szabaduló Szoba
7-8. o. Az én városom- graffiti verseny
Április 23. szerda 14.00
3-4. o. – Állati jó bemutató ( Budakeszi Vadaspark munkatársai)
Ismeretterjesztő előadás élő állatokkal. Az élő állatok jelenléte mellett óriási szerepet játszik az
elhangzó szöveg. A jó hangulat és a vicces-humoros ismertetés a figyelem fenntartása
szempontjából fontos, ám az állatok - főként vadállatok - tartásának és bemutatásának csakis
akkor van létjogosultsága, ha szemléletet formál és az emberek gondolkodását a természetről
új és helyes alapokra helyezi.
5-6.o - Lorax – filmvetítés
A 12 éves Ted, Amkell városában lakik, ahol minden műanyag és fém. Fülig szerelmes a
zomszéd lányba, Audryba, aki mindennél jobban szeretne egyszer egy igazi fát látni. Sajnos a
városukban egy sem található, igaziról pedig csak a könyvekben olvashatnak. Több se kell a
fiúnak, útra kel, hogy keressen egyet és ezzel elnyerje választottja szívét.
Azonban fát, csak a várost körülölelő falon túl talál, ahová senki nem merészkedik. De nem
retten vissza és belevág az ismeretlenbe. Ahhoz, hogy a fát találjon, előbb meg kell fejteni
Lorax, a fák őrzőéjnek titkát, aki azért küzd, hogy megmentse a világot. Kedves és tanulságos
mese.
7-8. o. Alternatívák – Öko Fórum
könnyűzenészek és a környezetvédelem
Április 24. csütörtök 14.00
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3-8.o. tesztfeladatok
Április 25. péntek 14.00
eredményhirdetés, díjátadás
Április 26. vasárnap –
Családi Ökosságok
10.00 – 14. 00 Mesél az ég !- utazó Planetárium
10.00 -14.00 – újrahasznosított és ökodesign tárgyak vására
11.00 – A Dzsungel könnye – környezettudatos vásári konzekvencia
13.00 - Béla Műhely Sound Art
Kísérleteznek zenei játékok fejlesztésével, kutatják az emberek hangokhoz, zenéhez,
hangkeltéshez való viszonyát Ipari hulladékokból, kimustrált használati tárgyakból, hordókból,
csövekből, bicikli és számítógép alkatrészekből, teknőből, serpenyőkből és papír dobozokból
készítenek hangkeltő eszközöket Terebessy Tóbiással és a Medence Csoporttal közösen.”
(elmaradt)
Az éves várható létszám 14 788 fő. Részletezés a 2/a. számú mellékletben.
A színházi előadások tervezett összes kiadása első évad:

51 000 ezer Ft

A színházi előadások módosított tervezett összes kiadása első évad:

21 000 ezer Ft

A színházi programok tervezett összes bevétele első évad:

55 000 ezer Ft

A színházi programok módosított tervezett összes bevétele első évad: 25 000 ezer Ft
A színházi előadások tervezett összes kiadása második évad:

50 000 ezer Ft

A színházi programok tervezett összes bevétele második évad:

50 500 ezer Ft

(Július havi táblázat 2/b. számú melléklet)
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8. Terembérlés
A társaság legtöbb telephelyén igény szerint terembérlési lehetőséget biztosítunk azok részére,
akik rendezvényt szeretnének tartani, de nem rendelkeznek az ehhez szükséges helyszínnel.
Legyen az baráti összejövetel, vagy nagyobb szabású program - amelyhez megfelelő
környezetre: kisebb vagy nagyobb helyiségre van szükség (például: közgyűlések,
tanácskozások, konferenciák, baráti találkozók, szalagavatók, érettségi találkozók, évnyitók,
évzárók,

esküvők,

születésnapok,

házassági

évfordulók,

tanfolyami

oktatások,

termékbemutatók; bármilyen ünnepi, vagy hétköznapi esemény). Az egyes helyszínek
különböző adottságokkal rendelkeznek, így többféle igény kiszolgálására is alkalmasak néhány
főtől akár több száz főig. Az újra induló foglalkozások esetében rendszeres bérlőinket a kezdő
hónapban bérleti díj kedvezménnyel segítjük.
Az Ifjúsági Házban lévő tanfolyamok, terembérlések részletezése
Az Ifjúsági Ház rendszeres bérlői: (a)
● Salsa Mojito Tánciskola
● Kondicionáló női torna
● Női torna
● Vanillya jóga
● Stresszoldó-, Női Flow- és Kismama jóga
● Hastánc tanfolyam
● Tánctanfolyam
● Ringató baba-mama foglalkozás
● ZUMBINI baba-mama
● BIKFIC-torna
● Helen Doron gyermek angol nyelvoktatás
● Keresztény Misszió találkozó
Az Ifjúsági Ház térítésmentesen biztosít helyszínt az alábbi programok megtartására: (a)
● Senior torna
● Senior női torna
● Nimród fotóklub
● Nótakör
● Nyugdíjas Klub CDC Klub
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● Mozgáskorlátozott Klub
● „Újpest Lámpásai”(Vakok és Gyengénlátók Újpesti Szervezete)
● Véradás
● Újpesti Zeneiskola rendezvényei
Az Újpesti Polgár Centrumban lévő tanfolyamok, terembérlések részletezése
A Polgár Centrum rendszeres bérlői:
● Ékszer Egyesület (f): A hosszú évek óta a Polgár Centrumban helyet kapó balett órák a
legfiatalabb korosztálytól kezdve, a fiatal felnőtt korosztály számára nyújtanak
gyakorlási lehetőséget heti két alkalommal.
● 3 2 1 Meridián torna (a): Heti egy alkalommal tartanak foglalkozást.
● Bem Folklór Egyesület oktató- és táncpróbái, illetve az egyesület részeként működő
Nefelejcs Népdalkör citera- és kóruspróbái (f): A néptánc foglalkozáson résztvevő
kisgyermek, ifjúsági, és felnőtt korosztály tagjai a hét két napján töltik meg az épületet
népzenével és tánccal.
Civil szervezetek:
● Újpesti Közművelődési Kör (d): A házat rendszeresen használó legjelentősebb civil
szervezet, mely már 30 éve működik a Polgár Centrumban. Igényes programjaikat havi
egy alkalommal tartják meg. Várható létszám: 40-60 fő/alkalom.
● Történelmi Vitézi Rend (d): Tartózkodásuk a Polgár Centrumban szintén a régmúltra
nyúlik vissza. Havonta egy alkalommal találkoznak, leggyakrabban vetítéssel
egybekötött előadásokat tartanak, melyek valamilyen háborús témával kapcsolatosak.
Várható létszám 30-60 fő/alkalom.
● LIONS Klub (b): székhelyként is hivatalosan Polgár Centrumban helyet kapott
szervezet, ahogy azt az impozáns tábla is hirdeti épület bejáratánál. Havonta egy
alkalommal üléseznek a Polgár Centrumban.
Egyéb szervezetek terembérlései:
Újpesti Művészek Társasága (a), MSZP-DK „Ki Mit Tud?” program (e), Újpesti
Lakásfenntartó Szövetkezet (g), Volánbusz ZRT (g), Hermész ÁFÉSZ (g), Keresztény
Esszénus Egyház (b), Dalos Óvoda (a), Német Nemzetiségi Önkormányzat (a), Lengyel
nemzetiségi Önkormányzat (a), Újpesti Rendőrkapitányság (a), UTE (a).
Egyéb terembérlési lehetőségek: önkormányzati rendezvények, a kerületi nemzetiségi
önkormányzatok programjai, céges rendezvények, a kerületi iskolák tanévi rendezvényei,
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emellett konferenciák, börzék, táncgálák, születésnapok, termékbemutatók, lakógyűlések,
vásárok.
Lóverseny téri Közösségi Házban lévő tanfolyamok, terembérlések részletezése
Tanfolyamok: (a)
● Hatha jóga : Ha szeretne frissebb, fittebb és egészségesebb lenni, jelentkezhet a
tanfolyamra: mely csökkenti a stresszt; javítja a testtartást, a koncentrációt; erősíti az
izmokat; zsírégető, és fogyasztó hatású; javítja a vér- és nyirokkeringést; és
méregtelenít.
● Gerinc torna: Komplex mozgásforma, amely életünk számos területére változást
hozhat. A gerinctorna az egész testre és ezen keresztül a lélekre is hat, befolyásolja
mindennapokat, erősebbé, kitartóbbá és mozgékonyabbá tesz. Egy jól felépített és
megfelelően kivitelezett gerinctornának számos pozitív hatása van: növeli az
energiaszintet, javítja a kedvet. Nem fáradtságot, hanem megújult energia-szintet hoz a
torna, amely elsősorban annak speciális jellegének köszönhető. Bármely korosztály
számára ajánlott.
● Hip Hop és Dance: Első sorban Hip Hop táncstílus oktatása történik a foglalkozásokon.
Ezen felül bizonyos előképzés után, már Hip Hop Show műsorokat is tanulnak a
növendékek. Fő cél a csapatszellem kialakítása, a mozgás, és a tánc szeretetének
kiteljesítése. A mozgás és a sport mellett nagy hangsúlyt kap a közösségfejlesztés is.
● Full kondi: Pörgős, ütemes zenére végzett erősítő és zsírégető edzés. Az órák magukba
foglalják azokat a kondicionális képességeket fejlesztő gyakorlatokat, melyekkel a
teljes test átmozgatása és fejlesztése valósítható meg. Az edzés során lehetnek erősítő
blokkok és intenzív, kardió részek. A közepes és magas intenzitású gyakorlatok
váltakozásával még jóval az edzés után is zajlik a zsírégetés. Kezdőknek, haladóknak,
nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott óratípus.

Cél a minél hatékonyabb és

változatosabb edzés, valamint új mozgásformák megtanulása, alkalmazása.
● Társastánc: 18–99 éves táncolni vágyó felnőtteknek ajánlott. Standard Latin–Amerikai
és divattáncok kezdő szinttől a versenytáncig. A tánctanulás során tartásjavítás,
mozgáskoordináció fejlesztése, és egyensúlyjavítás is történik. Cél a használható,
magabiztos tánctudás elsajátítása a résztvevők számára.
● Aikido: Egy különleges japán harcművészet, amely a művészetek ősi hagyományait
ötvözi az ember testi–szellemi fejlődését célzó békés gondolatiságával. A felnőttek
edzésén az aikido teljes ismeretanyagának átadása történik, kezdve a különböző
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eséstechnikáktól a pusztakezes és fegyveres gyakorláson át a tachi waza (álló
helyzetben), suwari waza (ülőhelyzetben) és a hanmi – handachi waza (támadó fél áll,
védekező fél ül) helyzetben történő gyakorlásig. Az aikido összetettsége egy életen át
tartó gyakorlásra ad lehetőséget.
● Zumba: Egy vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, forró latin ritmusokkal, széles
körű világtáncokkal tarkított fitness program. Fő mozgatórugója a Latin-amerikai
táncok: mint a salsa, cumbia, merengue, samba, cha–cha–cha, reggaeton. A gyakorlatok
egyszerűek és könnyen követhetőek, minden korosztálynak nemtől és alkati
adottságoktól függetlenül ajánlott!
● Senior torna: 50 év felettieknek szóló kondíciójavító torna, mely segít a fittség és
mozgékonyság megőrzésében, a csontritkulás megelőzésében. Fontos építőkövei a
tornának az ízületi mozgásterjedelem és izomerő megőrzése és fejlesztése, állóképesség
javítása, illetve az egyensúlyérzék fejlesztése, és prevenció, hiszen a csontritkulásos
állapotban ez az egyik legnagyobb rizikófaktor. Alakformálás, friss közérzet, jókedv,
vitalitás – jellemzi az órákat.
● Társastánc: Az ifi korosztály számára szervezett tanfolyam hangsúlyt fektet több tánc
megtanulása mellett elsősorban a vezetés/követés és az improvizáció fejlesztésére
fektetik, vagyis a tanfolyam végére a résztvevők tudnak táncolni bármikor, bárhol és
bárkivel. A tanfolyam magában foglalja a standard Latin–Amerikai és divattáncokat a
versenytáncig. A tánctanulás során a résztvevők tartása- és egyensúlya javul,
mozgáskoordinációjuk fejlődik.
● Baba-mama aerobic: Elsősorban a kismamák fizikai regenerálódását szolgálja,
ugyanakkor a babákat is részt vesznek az óra egy részében. A tanfolyam a terhesség és
a

szülés

által

igénybevett

szervezet

megerősítését,

az

átrendeződött

test

visszarendezését segíti elő.. A fizikai regenerálódáson túl megelőzheti vagy segítheti a
szülést követően gyakran előforduló gyermekágyi depressziót, azáltal, hogy a kismama
vele hasonló problémákkal küzdő hölgyek társaságába kerül. Megerősíti, meghittebbé
teszi a baba-mama kapcsolatot, javítja a kisbaba mozgás- és szociális fejlődését.
● Maminbaba torna: Egy országszerte közkedvelt mozgásforma a várandós és kisbabás
anyukák körében. Ez a típusú torna latin zenére végzett aktív mozgásforma, melynek
során a babák babahordozóban vannak rögzítve édesanyjukon. Igazán lendületes,
szórakoztató és temérdek jótékony hatással rendelkezik, mind a babára, mind az
anyukára nézve. A torna célja kettős, egyrészt regenerálódást biztosít az anyukáknak
fizikai és lelki szinten egyaránt, másrészt az anatómiailag egészséges babahordozást
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népszerűsítése. Egy-egy foglalkozás 60 percig tart, 3 részre bontható: bemelegítés,
kardió, és levezetés-nyújtás. Az óra latin alapokra épül, könnyen követhető,
elvégzéséhez sem sportos, sem táncos előképzettség nem szükséges. Rendkívül
biztonságos mozgásforma, a koreográfia gyógytornász és szoptatási tanácsadó
segítségével van összeállítva, szem előtt tartva a gátvédelmet. A baba az anya hátán
helyezkedik el, a kardió rész megfelelő szinten van tartva a gyorsabb és lassabb
szakaszok váltakozásával.
● Ringató: A szülőknek és a gyerekeknek együttesen tartott énekes, játékos foglalkozások
kedvezően

hatnak

a

kisgyerek

zenei,

érzelmi,

értelmi

fejlődésére,

mozgáskoordinációjukra és beilleszkedési készségükre. Születéstől 3 éves korig
ajánljuk.
● OviSuli: 5–7 éves gyerekeknek és szüleiknek megkönnyíti az iskolakezdést, maximum
12 fős csoportokban, egyéni fejlesztési tervvel. Negyedévente a gyerekek „próbatesztet”
írnak, bemutató órákat tartanak, ahol a szülő saját szemével láthatja, mennyit fejlődött
gyermeke. Fejlesztik a mozgást (nagymozgás és finommotorika), a beszédkészséget,
szókincset, számolási készségeket, feladattudatot, szociális készségeket, figyelmet,
memóriát, kreativitást, térirányokat stb. Elsősorban azoknak a gyerekeknek ajánlott,
akik emelt szintű ill. kéttannyelvű iskolába szeretnének menni.
● Iskola előkészítő játékos ovis torna: 5-7 éves gyerekek mozgásfejlesztése, felkészítés az
iskolakezdésre. Téri tájékozódás, általános tájékozottság, finommotorika, memória,
szem-kéz koordináció, síkbeli és térbeli irányok, verbális és vizuális észlelés, stb.
fejlesztése játékos feladatokon keresztül, mozgásos gyakorlatokkal és megfelelő
eszközök használatával.
● Hip-Hop és Dance: A foglalkozásokra várnak mindenkit, aki táncolni, mozogni
szeretne, és azokat is, akik szeretnék versenyeken, fellépéseken kipróbálni magukat.
Bizonyos előképzés után, már Hip Hop Show műsorokat is tanulnak a növendékek. A
mozgás és a sport mellett nagy hangsúlyt fektetnek a csapatszellem kialakítására, a
mozgás, és a tánc kiteljesítésére. A Hip-Hop tánc az egyik legdivatosabb módja a
testmozgásnak. A legvonzóbb mozgásforma, mert nemre, életkorra, alkatra tekintet
nélkül bárki gyakorolhatja.
● Aikido: A gyermekek edzése két csoportban történik. Az első csoportban a gyermekek
bevezetése

a harcművészet ezen fajtájába, megismerkednek az esésekkel, az

alapmozdulatokkal és ezekre építve az alaptechnikák egy részével. Nagy hangsúlyt kap
az edzések folyamán a gyermekek testösszerendezése, mozgáskoordinációjának
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fejlesztése. Ezek az edzések sok játékos elemet és játékot tartalmaznak. Ebben a
csoportban a gyermekek 2 évig aikidoznak. A második csoportban az edzések kicsit
komolyabb keretek között folynak. Nagyobb hangsúlyt kap az aikido etikett (viselkedési
szabályok) betartása, az állóképesség fejlesztés, az aikido gyakorlásához szükséges
izmok fejlesztése. A már megtanult technikai elemek tökéletesítése mellett,
bonyolultabb mozgásformák elsajátítása és ezek folyamatos gyakorlása történik. A
gyermekek ebben a csoportban 14 éves korukig tanulnak. 12 évesen megismerkednek
az aikidoban használatos fegyverekkel.
Egyéb terembérlési lehetőségek: születésnapok, termékbemutatók, lakógyűlések,
vásárok.
Megyeri Klubban lévő tanfolyamok, terembérlések részletezése
Tanfolyamok, klubok, körök, szakkörök: (a)


Gyógytorna zárt csoport: egy vállalkozó rekreációs célú juttatásként, gyógytornász
bevonásával zárt csoportban foglalkozást nyújt immáron 7. éve a saját munkatársai
részére



Himalája jóga: Teveli Zsanett jógaoktató kezdettől fogva vesz részt a Klub életében. A
jóga testünk fizikai oldása és erősítése mellett lelki-szellemi szinten is formálja
életünket. A hatha jóga ászanáit gyakorolva kioldjuk a feszültséget izmainkból, s ezáltal
energiaközpontjainkat, a csakrákat is harmonizáljuk.



KangaMom torna: Intenzív mozgás egy bababarát órán, ahol a kritikus területek
kerülnek a fókuszba (has, comb, popsi). Ezen kívül az állóképesség növelése, a
zsírégetés, a gátizomtorna, és a nyújtás is minden óra része. A foglalkozáson részt lehet
venni babával is és nélküle is, szülés után már a 8. hónaptól.



Gerinctréning: A gerinc egészségének kulcsa a mozgás. Az órán változatos funkcionális
feladatokkal fejlesztik a test alapját adó gerincoszlop és a törzsizomzat rugalmasságát,
erejét, így biztosítva a megelőzést, elősegítve a regenerációt. Szüksége van erre minden
korosztálynak, hölgyek és urak, kezdőktől a rendszeresen sportolókig szívesen látott
vendégek.



Kézműves foglalkozás felnőtteknek: A BaRacka kézműves körhöz csatlakozók havonta
egy alkalommal Dobinszki Csilla népi iparművész nemezkészítővel megidézik a régi
fonók hangulatát modern köntösben. Belekóstolnak régi és új (modern) kézműves
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technikákba. A gyönyörű dolgok alkotása mellett sok beszélgetés, nevetés és jó hangulat
várja az alkotni vágyókat! Igazi feltöltődés!


Viseletvarró tanfolyam: Viselet- és csipkekészítő, népi játék és kismesterség oktatója
közvetítésével a jelentkezők megismerkedhetnek a népi szabás és díszítés alapjaival:
népi öltésmódok mintakendőn, ingváll és szoknya készítése.



Nyugdíjas torna – jóga: A tornát a Nyugdíjas Ifjak Klubjának tagjai önmaguknak tartják
folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel, magnóról hallgatott instrukciókat követve.



Nyugdíjas Ifjak Klubja: Jó társaság, közösségi élmény, tapasztalatcsere, játék,
beszélgetés, kulturális élmények: felolvasás, koncert, közös kirándulás.



Baba Mama Klub(ok): Minden héten játék, beszélgetés, közösségi élmény, befogadó jó
társaság, kis barátok. Hetente változatos témákat dolgoznak fel, de előfordul, hogy csak
kötetlenül beszélgetnek, fejlesztik a közösséget.



Káposztási Ifi Klub: Havonta egy szombat este sok játék, vidámság, beszélgetés, jó
társaság, ismerősök, közös programok. Valódi közösségi élmény helyben, értékes
programokkal. Csatlakozni a klubhoz személyes kapcsolatfelvétellel lehet.



Stresszoldó Klub: Kineziológus várja azokat, akik meg szeretnék ismerni önmagukat,
akik szeretnék megérteni, hogy mi okozza a stresszt, az elakadást, a feszültséget az
életükben, s ezt hogyan tudják kezelni és megszüntetni, akik vágynak arra, hogy
irányítsák a saját életüket, testi tüneteiket és érzelmeiket. Nekik szól ez a beszélgetős,
gyakorlatias, önismereti ingyenes foglalkozás.



Önismereti Kör: Az önismereti kör egy olyan kiscsoportos foglalkozás, ahol havonta
egy alkalommal, önismereti tréner segítségével végre önmagával foglalkozhat a
résztvevő, rendezheti a gondolataidat, megfejtheti, hogy mire vágyik igazán. Az
önismeret az élet fűszere. Jobb ízt ad az emberi kapcsolataidnak, segít megérteni
magadat és másokat. Nő tőle az önbizalmad és az önbecsülésed, képessé tesz kis és nagy
változásokra, fejlődésre.



Kids Klub angol: Játékos, beszédközpontú angol nyelvtanfolyamok ovisoknak és
kisiskolásoknak heti egy alkalommal, kis létszámú csoportokban, az Újpesti
Nyelviskola szervezésében.



Angol Színjátszó csoport: Angol nyelvi készségfejlesztés, színjátszás, dráma, színpadi
mozgás, tánc, memória, koncentráció, ritmusfejlesztés. A gyerekek különböző
játékokon keresztül tanulnak meg magabiztosabban viselkedni, szebben beszélni,
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gyakorolják a helyes testtartást, gátlásaik oldódnak, megtanulják jobban kifejezni
magukat.


Angyal Balett 6 csoport: Az Angyal Balettiskola legfőbb célja, megszerettesse a
mozgást, megéreztesse a tánc örömét és önbizalmat adjanak a gyerekeknek. A balett
tanítása játékosan történik, így oldódik a felgyülemlett stressz. A balett mozdulatok
elsajátítása és gyakorlása javítja a koordinációs és motorikus készségeket, a
lépéskombinációk sorrendjének megtanulása fejleszti a kognitív képességeket, a balett
türelemre és fegyelemre is tanít, ami mind elengedhetetlen a tanuláshoz és a gyerekek
iskolai életéhez. A tánc, mint csoportmunka és csapatszellem kiválóan szocializál, így
megtanulják a társas létet, ezáltal nyitottabbak lesznek, könnyebben lelnek barátra és az
új helyzetekbe is gyorsabban beilleszkednek. A gimnasztikával fejlődik a tartás, a szép
és kecses mozgás, így a balett által már kiskoruktól fogva egészséges testképre és
életmódra nevelődnek.



Manó torna két korcsoport: A vidám, játékos mozgásfejlesztő tornát mondókák, dalok
és különböző fejlesztő eszközök színesítik. A Fortocska Fejlesztőprogram keretében
nagy hangsúlyt kapnak az idegrendszer érését elősegítő gyakorlatok, és a lábboltozat
erősítését lúdtalp megelőzését elősegítő gyakorlatok.



Iskola előkészítő torna: A Fortocska Fejlesztőprogram a tanuláshoz szükséges
készségek játékos fejlesztéséhez nyújt segítséget. Idegrendszer érését elősegítő
mozgásos feladatok. Sok fejlesztő eszköz, akadálypályák, labdás torna. Kiemelt
fejlesztési területek: figyelem, több csatornás figyelem, testséma, téri tájékozódás,
dominanciarendezés, megfigyelőképesség, finom-motorika, memória, szem-kéz
koordináció, ritmus, motoros mintamásolási készség. Maximális létszám 8-10 gyermek/
csoport.

Igény szerint iskolaérettségi felmérés illetve ÁMV (Állapot- és

mozgásvizsgálat) előzetes időpont egyeztetéssel kérhető.


Iskola előkészítő foglalkozás: Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek, készségek
megerősítése,

fejlesztése

játékos

feladatokkal,

idegrendszer

érését

elősegítő

mozgásterápiával. Kiemelt fejlesztési területek: nagymozgások, figyelem, sorrendi
emlékezet, téri tájékozódás, számolási készség, finommotorika, lateralitás stb.


Kézműves foglalkozás gyermekeknek: Hétről hétre különféle technikákkal, anyagokkal
ismerkedhetnek meg a gyerekek játékos formában a BaRacka kézműves körben.



Csupa Csoda Babatorna: Csupa-Csoda-Baba-Torna névvel újul meg a korábban CsiriBiri névre hallgató foglalkozás. Az alapok változatlanok, de a foglalkozás a sokéves
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közös munka és élmény tapasztalataival formálódva bővül. 1-3 éves korosztálynak
ajánlott, szülővel együtt végzett torna, mely mondókák, éneklés közben végzett
funkcionális feladatokkal fejleszti a gyerkőcök nagymotoros mozgásait, tehát csupa
nyújtózás, hajlongás, guggolás, billegés, hintázás, forgás, futkározás.


Daloló: A foglalkozásokon kötetlen hangulatban mondókáznak, énekelnek, és játszanak
ölbeli játékokat az anyukák, apukák és a csemetéik. Kodályi elvek szerint csak élő
énekszó hangzik el. Zeneileg értékes dalokat tanulnak a résztvevők.

Hegedű és

furulyaszó is elhangzik a foglalkozás során. A hegedűt megpengethetik és a vonót is
húzhatják a kicsi gyermekek. Születéstől 3 éves korig ajánlott.


Suholó gyermek néptánc tanfolyam: Vidám hangulatú, élmény alapú foglalkozások
keretében szülővel együtt kerülnek bevezetésre a legkisebbek a néptánc, népi játékok, a
közös mozgás világába. Két korcsoportban a tánctanítás részeként a népi játékokat,
táncokat és játékos gyakorlatokat saját módszerünkkel kombinálva intenzíven fejlesztik
a fizikai, tanulási, pszichés és szociális képességeket. Így a néptánc elsajátítása mellett
az óvoda-iskola átmenetet is a foglalkozás.

A Káposztási Családok Egyesületének tevékenysége a Megyeri Klubban, együttműködés
keretében:
A Megyeri Klub a KCSE közösségeinek térítésmentesen biztosít helyszínt az alábbi programok
megtartására (a):


Káposztási Ifi Klub



Nyugdíjas Ifjak Klubja



Nyugdíjas Torna



Baba Mama Klub



KCSE közösségi rendezvények: születésnapi rendezvény, Adventi Koszorúkötés,
Családi fórumok, Családos jótékonysági fotózás, előadások, közönségtalálkozók,
tanfolyamok, KCSE találkozók, közgyűlések.

Egyéb térítésmentes terembérlők (a):


Egyházak: Szeptember és május között havonta 3 vasárnapon 4 alkalommal az
egyházak veszik birtokba a Klubot.
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Védőnők: A Hargita utcai Védőnők Baba Mama Klubja havonta két alkalommal tartja
meg tematikus foglalkozását, minden alkalommal más-más témát előtérbe helyezve,
térítésmentesen a Klubban. A Klubfoglalkozások nagy népszerűségnek örvendenek.
Várható létszám: 10-15 kismama a babáikkal.

Eseti terembérlési lehetőségek: születésnapi zsúrok, szűk körű családi összejövetelek, kisebb
tanfolyamok, workshopok.

Újpest, 2020. július

Belán Beatrix
ügyvezető
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V. Mellékletek
1. Önkormányzati finanszírozást igénylő rendezvények
Az adatok tájékoztató jellegűek a 2019. év adatai alapján a várható önkormányzati, bizottsági
keretből finanszírozott általunk megvalósított eseményekről.
(melléklet 1/1)
Program 2020
Tavaszi Sportparti
Kihívás Napja
Családi Nap
Káposztásmegyeri Nap
Óriáshomokozó
Napközis Tábor
Terasz Live július UP (2/b.
számú melléklet)
Városnapok
Újpesti Borfesztivál
Őszi Sportparti
Újpesti Futó-, Kerékpáros és
Úszó Fesztivál, Egészségnap
Márton-napi lámpás vonulás
Karácsonyi Vásár
TRÖK focikupa
Összesen:

Személyi jellegű
ráfordítás
153 000
110 000
110 000
295 000
250 000
0

Járulék
29 070
20 900
20 900
56 050
47 500
0

Dologi

Összesen (Ft)

120 000
0
0
1 230 000
200 000
2 500 000

302 070
130 900
130 900
1 581 050
497 500
2 500 000

2 302 000

2 302 000

222 500
120 000
153 000

42 275
22 800
29 070

100 000
40 000
200 000

364 775
182 800
382 070

668 000

126 920

1 800 000

2 594 920

110 000
120 000
75 000

20 900
22 800
14 250

100 000
0
500 000

230 900
142 800
589 250
9 629 935

(Ezen felül az UP-ba tervezett önkormányzati programok és költségeik, a 2. számú
mellékletben kiemelve találhatók)

52

2. Általános költségek telephelyenkénti bontásban
Ifjúsági Ház
01.01-12.31.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gépek, berendezések,
járművek, ingatlanok
karbantartási anyag
Tisztítószerek
Szakmai anyagok
Számítástechnikai anyag
Könyv, folyóirat
Irodaszer, nyomtatvány
Munkaruha
Üzemanyag
Üzemeltetés, fenntartás
költségei (UP Rendezvénytér)
Takarítás (UP
Rendezvénytér)
Számítástechnikai szolgáltatás
Posta
Közüzemi szolgáltatás
(szemétszállítás)
Hirdetési díjak, reklám
Vagyonvédelmi tevékenység
Művészeti tevékenység
Oktatás és továbbképzés
költségei

Polgár
Centrum
01.01-12.31.:

Lóverseny téri
Közösségi Ház
01.01-12.31.:

Megyeri
Klub 01.0112.31.:

Neogrády
László
Helytörténeti
Gyűjtemény
01.01-12.31.:

UP
UP
Minden
Rendezvénytér
Rendezvénytér
telephely teljes
terv 01.01terv 08.01év Összesen
12.31.:
12.31.

(Telephelyek
teljes év, UP
hét hónap)
Összesen

2 000 000

900 000

543 000

600 000

500 000

9 500 000

14 043 000

3 958 000

10 085 000

1 700 000

500 000

600 000

600 000

100 000

2 000 000

5 500 000

833 000

4 667 000

1 000 000

300 000

300 000

500 000

100 000

1 800 000

4 000 000

750 000

3 250 000

2 600 000

200 000

200 000

200 000

200 000

600 000

4 000 000

250 000

3 750 000

200 000

0

0

0

0

300 000

500 000

125 000

375 000

1 200 000

300 000

300 000

300 000

100 000

1 300 000

3 500 000

542 000

2 958 000

400 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

1 000 000

83 000

917 000

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

42 000

958 000

0

0

0

0

0

133 350 000

133 350 000

55 564 000

77 786 000

0

0

0

0

0

16 959 000

16 959 000

7 066 000

9 893 000

1 200 000

156 000

150 000

150 000

100 000

500 000

2 256 000

208 000

2 048 000

200 000

50 000

50 000

50 000

50 000

300 000

700 000

125 000

575 000

0

1 300 000

0

0

100 000

0

1 400 000

0

1 400 000

200 000

0

0

0

0

59 945 000

60 145 000

24 977 000

35 168 000

75 500

75 500

0

0

0

2 000 000

2 151 000

833 000

1 318 000

2 880 000

0

0

0

0

0

2 880 000

0

2 880 000

2 200 000

0

0

0

0

0

2 200 000

0

2 200 000

- 53 -

Munka -és tűzvédelmi
18. szolgáltatás
Továbbszámlázott autóbérlés
19. és benzin
20. Telefonköltség, internet
Szakmai üzemeltetés (UP
21. Rendezvénytér)
22. Technika
23. Bankköltségek
Biztosítási díj, jegyárusítási
24. jutalék
25. Jogdíjak
Egyéb igénybevett
26. szolgáltatás
27. Munkába járás költségei
28. Bérköltség
29. Megbízási díjak, tiszteletdíj
30. Jutalom
31. Prémium
32. Cafeteria
Bérjárulék, cafeteria
33. járulékok
34. TAO
35. Iparűzési adó
36. Rehab
Mindösszesen

360 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

960 000

83 000

877 000

2 800 000

0

0

0

0

0

2 800 000

0

2 800 000

1 880 000

300 000

300 000

300 000

100 000

1 200 000

4 080 000

500 000

3 580 000

0

0

0

0

0

76 200 000

76 200 000

31 750 000

44 450 000

0

0

0

0

0

45 000 000

45 000 000

18 750 000

26 250 000

800 000

200 000

200 000

200 000

100 000

1 500 000

3 000 000

625 000

2 375 000

300 000

0

0

0

0

200 000

500 000

83 000

417 000

900 000

150 000

300 000

0

0

2 200 000

3 550 000

917 000

2 633 000

2 000 000

240 000

100 000

100 000

75 000

4 485 000

7 000 000

1 869 000

5 131 000

275 000

450 000

0

75 000

0

0

800 000

0

800 000

103 567 000

11 100 000

9 240 000

8 940 000

6 120 000

15 360 000

154 327 000

6 400 000

147 927 000

12 316 000

500 000

2 340 000

500 000

500 000

11 828 000

27 984 000

4 928 000

23 056 000

5 600 000

1 000 000

1 000 000

800 000

600 000

1 000 000

10 000 000

417 000

9 583 000

3 312 000

0

0

0

0

0

3 312 000

0

3 312 000

8 700 000

1 200 000

900 000

900 000

600 000

1 200 000

13 500 000

500 000

13 000 000

25 855 000

2 499 000

2 492 000

1 991 000

1 357 000

4 702 000

38 896 000

1 959 000

36 937 000

1 100 000

300 000

300 000

300 000

0

3 000 000

5 000 000

1 250 000

3 750 000

500 000

0

0

0

0

500 000

1 000 000

208 000

792 000

290 000

0

0

0

0

0

290 000

0

186 910 500

22 020 500

19 615 000

16 806 000

11 002 000

397 429 000

653 783 000

165 595 000

290 000
488 8
000
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3. UP rendezvény tér (2/a. számú melléklet)
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4. UP rendezvény tér (2/b. számú melléklet)

Előadás

Bruttó
Kiadás Bevétel
Előadás Catering
Tervezet
kiadás Jegyár
Tervezett
(bruttó) (bruttó)
bruttó (tervezet
t
bevétel
(bruttó
látogatottsá
összese összese
költség
t
nézőszá
különböz
)
g( %)
n
n
e
költség)
m (fő)
et

Újpesti
Óvodaveezt
ők

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

DJ Jazzkovács

202 334
Ft

72 000
Ft

-130 334
Ft

10 000
Ft

Gólyalábas

50 000
Ft

0 Ft -50 000 Ft

0 Ft

1 500
Ft

48

40%

1 500
Ft

120

100%

Darts
verseny Gyermek és
serdülő

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Zumbini Terasz

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Terasz Live - 607 755 180 000
Dresch
Ft
Ft

-427 755
Ft

10 000
Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Terasz Live 536 355 180 000
Hangácsi
Ft
Ft
Márton

-356 355
Ft

10 000
Ft

1 500
Ft

120

100%

Terasz Live 427 755 180 000
Rák Béla
Ft
Ft
Trió

-247 755
Ft

10 000
Ft

1 500
Ft

120

100%

Terasz Live Tomor
477 755 180 000
Barnabás
Ft
Ft
Trió

-297 755
Ft

10 000
Ft

1 500
Ft

120

100%

Darts
verseny Ifjúsági

0 Ft
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ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT
Nonprofit
Kft. 2020. évi terv
5.Bérek
részletezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Név
Bakos Mónika
Báldy Zsuzsánna
Bata János
Belán Beatrix
Boros Aurél
Burai Csaba
Burai Ferenc
Dobos Éva
Doma Károly
Doma Krisztián
Dovákné Gál Dóra
Dózsa Ádám Dániel
Dr. Kriskáné G. Anita
Elek Zsoltné
Farkas Andrásné
Gálicz Dóra
Gargya Antalné

Gólián-Bögehold Csilla
Fanni

Hegedüs Sándor
Katona Gyöngyi
Kókai István
Kovács Gábor
Kövecses Janka
Krizsán Dándor
Kutasi Lászlóné
Lenkainé Vajda Viktória
Mácsár Tamás
Megyeriné K. Katalin
Molnár Gábor
Németh Alexandra
Paulovics Éva
Perecz Sára
Rácz Andrea Erzsébet
Sándorfi Ajsa
Sárosi zoltánné
Szőllössy Marianne
Szűts István
Takács-Kollárik Orsolya
Tanai Csaba István
Táncsits Olívia
Tóthné Ruzsinszki Ilona
Uracs Ildikó
Varga Veronika
Zsidi Gábor
üres álláshely(Csiszár
45. Renáta helyett)
üres álláshely
46. (technikus)
47. üres álláshely (rakodó)

Éves bér
Szociális hozzájárulás

(3. számú melléklet)

Fogl.
mérté
ke
1
0,75
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
1

Beosztás
kulturális szervező
pézügyi előadó
technikus
ügyvezető
karbantartó
recepciós
portás
egyéb kulturális ügyintéző
karbantartó
recepciós
kulturális szervező
portás
kulturális szervező
kulturális szervező
takarító,kisegítő
kulturális szervező
humánpolitikai előadó

Bér 2020/hó
270 000
230 000
420 000
690 000
240 000
230 000
230 000
230 000
240 000
240 000
215 000
240 000
270 000
270 000
195 000
230 000
300 000

1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
0,5
1
1
1
1
1

egyéb kulturális ügyintéző
karbantartó
kulturális szervező
kulturális szervező
recepciós
egyéb kulturális ügyintéző
egyéb kulturális ügyintéző
takarító,kisegítő
egyéb kulturális ügyintéző
egyéb kulturális ügyintéző
kulturális szervező
egyéb kulturális ügyintéző
egyéb kulturális ügyintéző
gazd.vezető
egyéb kulturális ügyintéző
takarító,kisegítő
egyéb kulturális ügyintéző
takarító,kisegítő
egyéb kulturális ügyintéző
egyéb kulturális ügyintéző
kulturális szervező
egyéb kulturális ügyintéző
egyéb kulturális ügyintéző
kulturális szervező
kulturális szervező
egyéb kulturális ügyintéző
technikus

270 000
240 000
300 000
390 000
230 000
280 000
230 000
195 000
105 300
260 000
340 000
280 000
320 000
520 000
320 000
195 000
320 000
220 000
280 000
215 000
215 000
105 300
260 000
270 000
280 000
320 000
260 000

51 300
45 600
57 000
74 100
43 700
53 200
43 700
37 050
20 007
49 400
64 600
53 200
60 800
98 800
60 800
37 050
60 800
41 800
53 200
40 850
40 850
20 007
49 400
51 300
53 200
60 800
49 400

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000

97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
0
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500
0
97 500
97 500
97 500
97 500
97 500

300 000

57 000

300 000

97 500

1
1
1
45,25

Éves
Járulék Cafetéria Járulék
19%
nettó
32,5%
51 300
300 000
97 500
43 700
300 000
97 500
79 800
300 000
97 500
131 100
300 000
97 500
45 600
300 000
97 500
43 700
300 000
97 500
43 700
300 000
97 500
43 700
300 000
97 500
45 600
300 000
97 500
45 600
300 000
97 500
40 850
300 000
97 500
45 600
300 000
97 500
51 300
300 000
97 500
51 300
300 000
97 500
37 050
300 000
97 500
43 700
300 000
97 500
57 000
300 000
97 500

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000

300 000
57 000
300 000
97 500
300 000
57 000
300 000
97 500
12 860 600 2 443 514 13 500 000 4 387 500
12 860 600 x 12
12 860 600 x 0,19 x 12

154 327 200
29 322 168
183 649 368
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6. Megbízási szerződések (állandó)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megbízási szerződés
Guzsaly Józsefné
Haering Antal
Kiss Sándorné
Táncsics Lajos
Vajda János
Renge Zsolt
Jancsikné Bernát Márta
Holmár Ágnes

Éves bér
Szociális hozzájárulás

1
1
1
1
1
1
1
1

(4. számú melléklet)

takarító, kisegítő
rakodó
takarító, kisegítő
rakodó
egyéb kulturális ügyintéző
felügyelő bizottság
felügyelő bizottság
felügyelő bizottság

1 498 700 x 12
1 478 700 x 0,19 x 12
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Bér 2020/hó
195 000
290 700
195 000
320 000
215 000
109 000
87 000
87 000
1 498 700
17 984 400
3 417 036
21 401 436

