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TÁJÉKOZTATÓ 
A PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2008. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

I. BEVEZETŐ 

A Pataky Művelődési Központ közművelődési feladatellátását, tevékenységét 2008-ban is a 
kulturális alaptörvény vonatkozó rendelkezései, a helyi közművelődési rendelet, valamint 
az intézmény keretjellegű munkaterve alapján végezte. A program szerkezet-kialakításánál, 
üzemeltetési tervezéseinknél, figyelembe vettük infrastruktúránkat, műszaki adottságainkat, 
humán kapacitásunkat, valamint a kőbányai lakosság meglévő igényeit, hagyományait. A 
társadalmi és gazdasági problémák, erőteljesen éreztették hatásukat a kulturális fogyasztási 
szokások átrendeződésében. 2008-ban volt legnehezebb egyensúlyban tartani a bevétel
centrikus, merkantilista szemléletet, értékeink, hagyományaink megőrzésével és átadásával. 
Belső erőforrások átcsoportosításával, a dologi kiadások erőteljes racionalizálásával, 
fundraising tevékenységünk kiszélesítésével sikerült elérni a pénzügyi egyensúlyunk 
megtartását, a saját bevételi terv csökkenése ellenére is. Az intézmény részletes pénzügyi 
jelentését, szöveges kiegészítéssel az egységes költségvetési beszámolónk tartalmazza. 
Működési bevételünk: 64494 eFt, az eredeti 67100 e¥t, előirányzathoz viszonyítva 96,1 
%-os. Működési kiadásaink elérik a 181284, a módosított előirányzathoz 175951 eFt-hoz 
képest a felhasználás 97,1 %-os. A bevétel minimális mértékben elmaradt a tervezettől, ami 
a terembérleti piac beszűkülésével és a fizetőképes kereslet csökkenésével indokolható. A 
gazdag programkínálatunknak, a hatékony kulturális marketing munkánknak köszönhetően 
az intézményt látogatók száma közel 270.000 fő. Szolgáltatásainkban visszalépés nem 
történt, nyitva tartásunk folyamatos volt. A megnövekedett követelményeknek, a minőségi 
háttérmunkának a jelenlegi humánkapacitás kevés. A saját bevétel további csökkenése 
várható rövidtávon a közhasznú tanfolyami rendszereknél és a mozgásos tevékenységi 
formáknál is. 2008-ban a kor követelményeinek megfelelően átalakítottuk a Buratino 
gyermekszínházi bérletrendszert (összesen: 14 előadás, 1254 db bérlet, 5177 fő látogató, 
2.208.628 Ft bevétel, 1.285.700,-Ft kiadás) a családoknak és az ifjúsági korosztálynak 
elindítottuk a Nemecsek bérletet, illetve az Orfeum bérletet (összesen: 9 előadás, 488 db 
bérlet,2508 fő látogató) A feszes költségvetés ellenére több rendhagyó színházi produkciót 
fogadott be az intézmény, melyek közül kiemelkedett a „Láthatatlan kéz" c. klazmer 
musical, a S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve), valamint a kortárs Drámafesztivál 
keretében bemutatott „Fragile" című szlovén előadás. A színházterem működésénél 2008-
ban is szinte valamennyi műfaj megtalálható volt, de továbbra is a legnépszerűbbek a 
nagyoperettek (Lili bárónő, Sybill, Nebáncsvirág), valamint a musicalek voltak. A komplex 
nagyrendezvények közül kiemelkedett az „Egészségünk titkai" című sorozat, a „Gyermek 
egészségnap", a „Mesefesztivál", a „Családi Szív Nap", valamint az „Állásbörze", a 
„Reneszánsz nap", a környezetvédelmi hónap. 

A vizuális nevelés a képzőművészeti ismeretterjesztés területén 2008-ban is meghatározó 
volt a Pataky Galéria, valamint a Kör- és Folyosó Galéria. A kiállítások közül a teljesség 
igénye nélkül kiemelném, a „48'-as Honvédportrék" című megindítóan szép enteriőr 
kiállítást, Szabadi Katalin „Útközben", valamint a „Valódi és virtuális terek" című 
kiállítást, a nagy közönségsikert aratott Molnár C. Pál Barátikör, és a Művészetbarátok 
Egyesületének csoportos kiállítását. Szakmai szempontból izgalmas volt a Debreceni Ajtósi 
Dürer Egyesület és a Bereznay Festőstúdió kiállítása. Egyre népszerűbb a látogatók 
körében a Folyosó Galéria, ahol háromhetente új fotók láthatók. 

Az intézmény kapcsolatrendszere 2008-ban is kiegyensúlyozott és széleskörű volt. A 
társadalmi, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, a közművelődési és oktatási 
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intézményekkel az együttműködés jónak mondható. A PMK számtalan civil szervezet 
munkáját segíti, támogatja (Nagycsaládosok Országos Egyesülete, KKIE, Művészbarátok 
Egyesülete). 

Az intézmény-üzemeltetés fenntartás területén a színpadi zenés, énekes produkciók jobb 
kiszolgálását biztosítja az elmúlt évben beszerzett 6 db mikroport, amely illeszkedik a 
meglévő SHURE rádiós hangosítási rendszerünkbe. 
A reklámot és a jobb tájékoztatást biztosítja az aulai LCD TV park bővítése. Az 
irodatechnikát nagyteljesítményű, gazdaságosan üzemeltethető kombinált fénymásoló
hálózatú nyomtatók segítik. Beszereztünk 3 db használt, de kiváló teljesítményű IBM 
számítógépet, valamint egy központi adattárolót. 
A nyári karbantartás során elvégeztük az asztalok és székek felújítását. Beszerzésre került 
egy új kárpittisztító gép a színházi székek tisztításához. 
Saját erőből végeztük el az l-es terem mellvédjének felújítását, lambéria felszerelésével. 
Megkezdtük a vonalkódos leltározásra való áttérés előkészítését, a teljes nyilvántartás 
géprevitelével és egy vonakodós program beszerzésével, speciális nyomtató beállításával. 

Az intézmény-üzemeltetés területén a belső erőforrások hatékony és takarékos 
felhasználásával tudtuk ellensúlyozni az áremelkedésből adódó hiányokat, a színházi 
technikusok és a karbantartók találékonyságára, problémamegoldó képességével magasfokú 
tudásával. 

Az energia-gazdálkodásunkat nehezítette a számítógépes fűtésvezérlés meghibásodása, 
amelyet a napi energia felhasználás ellenőrzésével, kézi szabályozással sikerült áthidalni. 
A biztonságos fűtésszezon indulást, csak az önkormányzat segítségével sikerült 
biztosítanunk. A hőcserélőnk használhatatlanná vált, cseréjéhez a forrást központi keretből 
kaptunk. 

A műszaki berendezések beépítésével javítottunk a termek színvonalán. Befejeztük az l-es 
terem központi hangosítását, fénytechnika alapozását a 42-es és 52-es terembe szintén 
központi hangrendszert telepítettünk, ezzel színvonalasabbá vált a tanteremi oktatás, a fotó 
és filmklub vetítéseink minősége. 
A Nótakör önálló hangosító berendezést kapott. 
A színház környezetében új tárolórendszert építettünk a balett-szőnyegeknek és a 
vetítővásznaknak. 

A Pataky Művelődési Központ működését alapvetően meghatározó személyi állományban 
változás történt. Az intézmény egyik legrégebbi munkatársa Péntek Ágnes dekoratőr -
kiállításrendező nyugállományba vonult. A gazdasági osztályon és a műszaki osztályon is 
várható l-l fő nyugállományba vonulása. A tervezés az előkészítés, az operatív feladatok 
meghatározása és értékelése továbbra is osztály, csoport, valamint összmunkatársi 
értekezleteken, illetve írásos tájékoztatókon, közvetlen vezetői utasításokon keresztül 
valósul meg. Az ellenőrzés 2008-ban is a FEUVE nyomvonal szabványán keresztül 
történik. A PMK megbízásos jogviszonyban alkalmaz belső ellenőrt, aki éves munkaterv 
alapján látja el feladatait, készíti el beszámolóját, valamint tanácsadóként segíti az igazgató 
ez irányú tevékenységét. 

Az intézmény gazdasági, pénzügyi, munka- és tűzvédelmi szabályzatait felülvizsgáltuk, 
aktualizáltuk, a vonatkozó törvényi rendeletek változásainak megfelelően. 
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II. A Pataky Művelődési Központ közművelődési alaptevékenysége 
a./ Nagyrendezvények, komplex programok: 

Ebbe a körbe tartoznak az egész intézményt átfogó nagyszabású rendezvények, melyek 
túlnőnek a szűk vonzáskörzeten, és valamennyi osztály együttműködését igénylik. 
A legnagyobb sikert 2008-ban is az évadindító „77. Országos Mesefesztivál" hozta, 
melynek meseíró és rajzpályázatára Szerbiából, Romániából, Szlovákiából is érkeztek 
pályamunkák, (360 mese, 401 rajz, festmény). A kétnapos rendezvénynek 3500 látogatója 
volt. A beérkezett mesékből a PMK honlapján létrehoztuk az internetes mesekönyvet, a 
legjobb rajzokból és mesékből kiadtuk saját nyomdai előkészítéssel „Az én mesém" című 
könyvet. A látogatók körében nagy sikert aratott az „Egészségünk titkai" című 
előadássorozat és bemutató, melyhez szorosan kapcsolódott a 2008 márciusában 
megrendezett „Egészségnap a gyermekekért", melynek keretében a reformszemléletű 
táplálkozást hirdettük, bemutatókkal, tanácsadással egybekötve. A „Reneszánsz nap" 
keretében az egész intézmény korhű „ruhába" öltözött, interaktív bemutatókkal, játékos 
kiállításokkal, bemutatókkal mutatta be az újjászületés értékeit. A XVII. Ifjúsági 
Táncfesztivál, az Éneklő Ifjúság rendezvényei, valamint a közel egy hónapig tartó 
„Hulladékból termék" c. környezetvédelmi kiállítás és bemutató emlékezetes élmény 
volt a több mint 4000 látogatónak. A „Családi szív" nappal a szív és érrendszeri betegség 
megelőzésére hívtuk fel a figyelmet előadásokkal, vizsgálatokkal, preventív szűrésekkel 
egybekötve. Sikeres komplex program volt a Művészetbarátok Egyesületének gálaműsora 
és kiállítása, melynek keretében szinte valamennyi művészeti ág bemutatkozott. 
A „Kazinczy Emlékév" tiszteletére rendeztük meg „A cipőnek is van nyelve" című 
országos játékos vetélkedőt, melyre 265 csapat jelentkezett az országos különböző 
településeiről. A négyfordulós vetélkedő döntőjébe 75 (4-6 fős) csapat jutott be. 

b./ Színházi előadások, koncertek, pódium műsorok: 

A Pataky Művelődési Központ közművelődési alaptevékenységének továbbra is egyik 
legfontosabb területe. A színházterem 2008-ban is befogadó színházként üzemelt, amely 
helyet adott prózai és zenés, valamint mozgásművészeti produkcióknak, koncerteknek, 
filmvetítéseknek, gyermek és ifjúsági előadásoknak, kiegészítő tevékenységeknek. A 
megváltozott kulturális fogyasztási szokásoknak és a beszűkült fizetőképes keresletnek 
megfelelően átalakítottuk a Buratino gyermek bérletsorozatot. A családoknak és az 
ifjúsági korosztálynak elindítottuk a Nemecsek bérletet, az idősebb és nyugdíjas 
korosztálynak, pedig az Orfeum bérletet. Az előadások közül kiemelkedett, a Ludas 
Matyi, a Rigócsőr király, a Mátyás király krónikái, az Aladdin (Botafogó Együttes), a János 
vitéz, Acélmagnóliák. A bérletes előadásokon túl évek óta nagy sikere van Kiyo-Kito-
Taiko japán-dobkoncerteknek, a „Musical plusz" előadásainak, valamint a klasszikus 
nagyoperetteknek, (Csárdás királynő, Sybill, Denevér) a lemezbemutató koncerteknek, 
önálló esteknek. 

A színházterem adott otthont az Éneklő Ifjúság hangversenyeinek, a Zeneiskola 
bemutatkozásainak, a XVII. Junior és Ifjúsági Táncfesztiválnak, valamint a Flashdance 
és több tánciskola vizsgaelőadásainak, oktatási intézmények rendezvényeinek, 
megemlékezéseinek. A szigorú takarékosság ellenére a kísérletező műhelyeknek is helyet 
biztosítottunk (ELTE Színpad: „I. Erzsébet", az Eszter könyve alapján készült „Láthatatlan 
kéz" című klezmer musical, a „Kegyelem íze" c. koncertszínház). Nagy siker volt a S.Ö.R. 
című színházi előadás, amely Shakespeare műveiből ad válogatást. A színházterem 2008. 
évi üzemideje 601 óra, össz.látogató: 41.405 fő 
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III. Közhasznú tanfolyamok: 

A hasznos szabadidő eltöltés a konvertálható ismeretek megszerzésének szinterei a 
tanfolyamok, melyek 90 %-ban saját szervezésűek. 2008-ban is a mozgásos tevékenységi 
formák, az egészséges életmóddal kapcsolatos tanfolyamok voltak a népszerűek. Előzetes 
felmérés alapján több mint 35 tevékenységi kört, tanfolyamot hirdettünk meg. Az évközben 
erősen érzékelhető volt a felnőtt tanfolyamoknál CB A Fitness központjának beindulása, és 
az új tánccentrumok térnyerése, valamint a fizetőképes kereslet csökkenése. 

Tanfolyam neve Bevétel Kiadás Létszám 

Művészi mozgásstúdió 2.745.675,-Ft 1.297.012,-Ft 161 fő 
Társastánc tanfolyam 2.224.440,-Ft 1.171.948,-Ft 242 fő 
Showtánc Stúdió 1.591.820,-Ft 708.871,-Ft 93 fő 
Testformáló női torna 1.536.000,-Ft 636.212,-Ft 255 fő 
Kubai Salsa 262.900,-Ft 168.211,-Ft 30 fő 
Angol nyelvtanfolyam 2.282.000,-Ft 2.013.600,-Ft 64 fő 
Szabás-varrás tanfolyam 1.220.545,-Ft 865.801,-Ft 107 fő 
Gyakorlatias jóga 1.835.350,-Ft 663.945,-Ft 272 fő 
Testmasszázs 187.200,-Ft 78.000,-Ft 15 fő 
Capoeira 676.050,-Ft 322.489,-Ft 90 fő 
Hastánc tanfolyam 485.300,-Ft 134.707,-Ft 74 fő 
Reflexológia 260.000,-Ft 86.665,-Ft 20 fő 
Gerinctorna 52.000,-Ft 25.759,-Ft 10 fő 
Kriston intim torna 75.000,-Ft 37.500,-Ft 5 fő 
Összesen: 15.434.280,-Ft 8.210.720,-Ft 1428 fő 

Valamennyi tanfolyam részére biztosítottuk a megfelelő szakmai színvonalat, technikai 
hátteret, igény esetén szakirodalmat, valamint fénymásolási lehetőséget. Az előadótermek 
hangtechnikáját kiépítettük, az l-es terem hang- és fénytechnikájának korszerűsítésével 
párhuzamosan. Az intézményt a felnőttképzési törvénynek megfelelően regisztráltattuk. 

IV. Klubok, művészeti körök, civil szervezetek: 

A közösségfejlesztés, a művészeti nevelés, a korszerű ismeretterjesztés, a kulturális 
értékeink megőrzésének és fejlesztésének színterei a klubok, művészeti körök, civil 
szervezetek, melyek fontos szerepet vállalnak továbbra is a szociális háló kiépítésében. A 
rendszeren belül található Budapest egyik legnagyobb klubhálózata: az Örökzöld 
Nyugdíjas Klub 160 taggal, a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 100 taggal, 
Kőbányai Nó'klub 26 taggal, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének Kőbányai Szervezete 
80 taggal, a Harmat Nyugdíjas Klub 61 fővel. A klubok önálló munka- és programterv 
alapján végzik tevékenységüket és teljeskörűen kielégítették 2008-ban is a nyugdíjas 
korosztály rétegművelődési, érdekvédelmi és szórakozási igényeit. A klubvezetők munkáját 
tapasztalt művelődésszervezők segítik, irányítják. 

a./ „Varietas Delectat" Filmklub, melyet a művészfilmek kedvelőinek szerveztünk. 
Összesen 16 vetítésen több mint 400 fővel. A sorozatban a filmművészet olyan 
kiemelkedő rendezőit ismerhették meg, mint Kitano, Renoir, Bunuel, Fritz Láng, 
Formán. A filmek után Kárpáti Ildikó filmesztéta vezetett kötetlen beszélgetéseket. 

b./ A Kőbányai Fotóklub ebben az évben is kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatott. 
A havonta változó folyosó kiállításokon és a fotóhónap keretében csoportos kiállításon 
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mutatkoztak be nagy sikerrel. 2008-ban a klub elnyerte az ország legjobb fotóklubja 
címet a MAFOSZ nagydíját és a Kulturális Minisztérium különdíját. A tagok száma 40 
fő, klubvezető Farkas László. A klub tanácsadó, minősítő munkájával fiatal pályakezdő 
fotósoknak nyújt segítséget. 

c./ A Kőbánya Férfikar klasszikus hagyományokkal rendelkező, komoly műhelymunkát 
végző önszerveződő közösség. Ebben az évben ünneplik fennállásuk 105. évfordulóját. 
Fő profiljuk az egyházzene, de emellett a világi kórusirodalomból is adnak elő műveket. 
Rendszeresen fellépői egyházi és világi rendezvényeknek. Vezetőjük Inguszné dr. 
Barabás Rita. Taglétszám: 25 fő. 

d./ A többszörösen kitüntetett Pataky Nőikar rendszeres fellépői a PMK rendezvényeinek. 
Rendszeresen hangversenyekre hívják őket pld. 2008-ban a Zeneakadémiára is. 
Nagysikerű volt Fazekas Ágnes doktori minősítő kórusbemutatója. Taglétszám: 27 fő. 
Foglalkozások hetente két alkalommal. Karnagy: dr. Fazekas Ágnes 

e./ A Tamási Áron Székely Népdalkör rendszeresen fellép más művelődési házak 
klubjaiban, fesztiválokon és a PMK klubjaiban. Legfontosabb feladatuknak a székely 
népdalok megőrzését, utókornak való átörökítését, terjesztését, népszerűsítését, 
valamint új dalok gyűjtését tartják. Vezetője: Kelemen Edit. Állandó létszáma: 22 fő. 
Foglalkozások hetente egy alkalommal. 

f./ Egressy Béni Nóta és Zenebarátkör szakmai munkájukban a korrepetálás, a 
hangképzés, a színpadi mozgás a meghatározó. Tagjai rendszeresen fellépnek a PMK 
rendezvényein. Foglalkozások hetente egy alkalommal. 
Szakmai vezetőjük: Máté Ottilia. Állandó létszám: 20 fő+ pártoló tagok. 

g./ A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete szakmai munkáját az intézmény 
továbbra is kiemelkedően támogatja, mivel az egyesület tömöríti a kerületi 
képzőművészeket. Rendszeres klubnapot tartanak, résztvevői a művészeti szomszédolás 
akciónak. Sikeres csoportos kiállításuk volt Debrecenben, Horvátországban 
Vinkovciban. 
Ügyvezető elnök: Vazinay Mária. Állandó tagok száma: 36 fő. 

Fenti tevékenységi körökön túl az intézmény keretén belül működött 2008-ban is a Sakk 
klub. Tagok száma 80 fő, vezetője dr. Maróti Ferenc, Kártya klub, tagok száma 10 fő, 
vezetője: Csókos Mihály, Bélyeg klub tagok száma 12 fő, vezető: Rataj Endre, a Diák 
Önkormányzatok vezetőinek és tisztségviselőinek klubja, tagok száma 30 fő. Vezető: 
Jandó Ágnes. Ezen kívül szorosan kapcsolódik az intézményhez a Független Magyar 
Szalon Képzőművészeti Egyesület, valamint a Művészbarátok Országos Egyesülete. 

V. Kiállítások 

A vizuális, illetve a művészeti ismeretterjesztés, művészeti nevelés fő színtere a Pataky 
Galéria volt A kiállítóteremben a látogatók ebben az évben is átfogó képet kaphattak a 
kortárs képzőművészetről kor és stílus megkötése nélkül. Igény esetén továbbra is 
biztosítottuk a rendhagyó tárlatvezetést, a művészeti ismeretterjesztést az oktatási 
intézményeknek. Alapvető célunk: egy valódi élettel teli galéria működtetése, ahol 
egymásra talál az alkotó és a befogadó, ahol a stílusok, technikák, felfogások gazdag 
tárháza megtalálható. A galéria ad otthont a speciális réteg előadásoknak (P. Szabó József 
beszélgetés sorozat, a Kenéz György előadása a tenger alatti világról). 
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Pataky Galéria 
- 2007. december 14.- 2008. január 11. 
A Kőbánya Fotóklub csoportos gyűjteményes kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Farkas László 

2008. január 25. - február 15. 
A Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola „Mesterek és tanítványok" című 
kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Lőrincz Győző keramikus iparművész és Kőhegyi Gyula 
grafikusművész 

2008. február 22 - március 14. 
Szabadi Katalin festőművész „Útközben" című gyűjteményes kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Pogány Gábor művészettörténész 

2008. március 21. — április 11 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében rendezett „Valódi és virtuális terek" című 
kiállítás. Kiállító művészek: Barabás Márton festő- és szobrászművész, Katona Szabó 
Erzsébet textilművész, Orosz István grafikusművész 
A kiállítást megnyitotta: Wehner Tibor művészettörténész 

2008.április 18.- május 9. 
Molnár-C. Pál Baráti Kör csoportos kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Meixner Mihály zenetudós, Csillag Péter elnök 

- 2008. május 16-június 6. 
Csáki Gyöngyi textilművész és Gál Magdolna festőművész Szín-tér-kép című 
kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Dr. Kelényi István művészettörténész 

- 2008. június 12. —június 30. 
A debreceni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: P. Szabó Ernő művészettörténész. 

- 2008. augusztus 22. -szeptember 10. 
Tóvölgyi Kati, keramikusművész és T. Redner Renée centenáriumi kiállítása „Szem-
Lélek" címmel. 
A kiállítást megnyitotta: Prékopa Ágnes művészettörténész 

- 2008. szeptember 13-14. 
Gyermekrajz kiállítás. Mesefesztivál 2008. A pályázatra beérkezett legjobb rajzokból, 
festményekből. 

- 2008. szeptember 19 - október 10. 
Molnár Kati, festőművész „A Csend szülöttei" című kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Sisa Béla építész-művészettörténész 

- 2008. október 15 - november 12. 
A Művészetbarátok Egyesületének „Művészetbarátok 2008" című csoportos, 
gyűjteményes kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Tóth Sándor író, költő 
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- 2008. november 18 - december 17. 
A Pataky Fotóklub „Őszi tárlat" című csoportos fotó kiállítása. 
A kiállítást megnyitotta: Dávid Tibor, a Pataky M.K. igazgatója 

- 2008. december 12 - 2009. január 16. 
A Breznay Festőstúdió „Hely-Szín-Világ" című kiállítása. Fiatal pályakezdő, 
kiemelkedően tehetséges festőművészek csoportos kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusművész. 

Körgaléria 

- 2008. március 7 - március 28 
48- as Honvédportrék Plohn József fotográfiái. 
A kiállítást megnyitotta: Verbai Lajos polgármester, Katona Tamás történész 

- 2008. május 7 - május 13. 
Bem József Általános Iskola jubileumi kiállítása. 

- 2008. április 11 - április 30. 
Demeter Zayzon Mária festőművész kiállítása. (Román kisebbségi kiállítás) 
A kiállítást megnyitotta: Kálóczy Katalin vezető főtanácsos 

- 2008. május 15 -június 8. 
„Hulladékból termék" környezetvédelmi kiállítás, bemutató, előadássorozat. 
A kiállítást megnyitotta: Verbai Lajos Kőbánya polgármestere 

- 2008. október 3 - október 10. 
Szakács Tamás festő, szobrászművész és Pregardt Paur Róbert festő-, 
grafikusművész Kapcsolat - Kontakti című tárlata (Bolgár kisebbségi kiállítás) 
A kiállítást megnyitotta: Velkova Anelia, művészettörténész 

- 2008. október 18 - november 4. 
Ács József Ferenc festőművész EMLÉKKÉPEK 56' című kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Dr. Kelényi István művészettörténész 

- 2008. november 28 - december 5. 
„Advent in Steinbruch" címmel a német származású képzőművészek kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Pogány Gábor művészettörténész 

- 2008. december 9- december 20. 
Kenéz Ágnes Olívia festőművész „A zöld és árnyalatai" című kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Dr. Prof. Losonczi Miklós művészettörténész 

FOLYOSÓGALÉRIA 

„A HÓNAP FOTÓI" A Kőbányai Fotóklub legfrissebb munkái voltak láthatóak, 
háromhetente változó tartalommal. (9 fő fotós). 

Valamennyi kiállítást elismert szakember nyitotta meg, kulturális programmal egybekötve. 
2008-ban 12 csoportos, 19 egyéni kiállítást szerveztünk, több mint 400 alkotóművész 
részvételével. Látogatók száma közel 16500 fő. Belépés ebben az évben is ingyenes volt. A 
kiállítások komoly szakmai és közönségsikerrel zárultak, valamint hatékonyan szolgálták 
az intézmény jó hírnevét, tovább szélesítették kapcsolatrendszerét, minőségi munkáját. 
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VI. Helytörténeti Gyűjtemény és Látványtár 

Ipari, kereskedelmi és kultúratörténeti állandó kiállítása népszerű a kőbányai lakosok és a 
helytörténettel foglalkozó szakemberek körében. A több mint 1000 fő látogató elsősorban 
oktatási intézmények tanulóiból, nyugdíjas klubok tagjaiból tevődik össze, de 2008-ban a 
budapesti közművelődési intézmények képviselői is látogatást tettek a helytörténeti 
gyűjteményben. A Helytörténeti Gyűjtemény ad otthont a Városvédők Kőbányai 
Tagcsoportjának előadásainak. Az „Ungváry" gyűjtemény feldolgozásával, leltározásával 
felkészültek egy állandó kiállítás váltásra. 

VII. Kulturális marketing, reklám és propaganda 
A Pataky Művelődési Központ a 2008-as esztendőben gondos megtakarítás és elsősorban 
pályázati pénzek, felhasználásával oldotta meg a kulturális marketing, valamint a reklám-
és propaganda tevékenységét. 
Intézményünk szellemi termékeként fémjelzett digitális valamint papír alapú mesekönyvet 
adott ki, amelynek kulturális és erkölcsi értékén felül reklám értéke is óriási volt. Nagyon 
sok televíziós és rádiós csatorna, internetes portál számolt be a megjelenésről. A 
sajtóhirdetéseinkben áttörést jelentett, hogy megjelentünk olyan kiemelt jelentőségű 
sajtóorgánumokban, mint a Népszabadság, Nők Lapja, de rendszeres szereplői voltak a 
közszolgálati és kereskedelmi rádiókban is. Kiemelt rendezvényeink hírértékeinek 
köszönhetően közel 30 %-kal növekedett megjelenésünk a médiákban. A helyi 
vonzáskörzeti médiákat közvetlenül elláttuk sajtó és propagandaanyaggal, előzetes 
információkkal. A beiratkozási visszajelzések alapján továbbra is leghatékonyabb a 
Kőbányai Hírekben berakott „Sárgalap" (a PMK programjainak, rendezvényeinek féléves 
hirdetései), valamint a intézményünk internetes portálja. A Helyi Téma, a Kőbányai 
Színesinfo továbbra is jó reklámhordozó volt, áraiban, pedig a legversenyképesebb. A 
budapesti hatókörű reklámújságokban állandó megjelenést biztosítottunk a Pesti Műsor
ban, a Pesti Est-ben és az EXIT-ben. Utóbbi kettőnek az intézmény kiemelt terjesztési 
területe. Ez évben is sikerült mobiltablót kihelyezni az egyik legerősebben látogatott 
bevásárlóközpontban, a CBA udvarban. Az intézmény teraszán lévő A/0-ás tablók egy 
része az állandó programokat hirdeti, a kirakati részben, pedig a programoknak, 
rendezvényeknek megfelelően folyamatosan, cseréltük a reklámanyagokat, fotókat, 
plakátokat. A belső aulai hirdetőrendszer folyamatosan a rendezvényeknek megfelelően 
került feltöltésre. A legaktuálisabb programhirdetéseket, mobiltablókon helyeztük el. A 
büfé mellett folyamatossá vált rendezvényeink plazma tévén való hirdetése. Ez évben is 
nagy figyelmet fordítottunk a belső reklámra, PR tevékenységre és a tájékoztató munkára, 
mivel az átfutó vendégek száma éves szinten meghaladja a háromszázezer főt. 

Internetes reklámfelületek 
A szélessávú internetes lehetőségeket az elmúlt évben kiemelten kihasználtuk a 
piackutatásban, piacfelmérésben, az intézmény állandó megjelenésének biztosításában, a 
konkrét közönségszervezésben, a direkt hirdetésekben. A munkanaplók adatfeldolgozása 
mellett sikerült egy nagyon széles E-mail-es adatbázist kialakítani, a látogatók, klubtagok, 
együttműködő partnerek és a tömegkommunikáció irányába. Hasznosnak és hatékonynak 
bizonyult az Interticket hálózatba való belépésünk és jegyértékesítésünk. Az intézmény 
honlapját látogatók száma évről-évre növekszik. Továbbra is törekszünk egy sajátos 
interaktivitás kialakítására a potenciális látogatókkal. Az E-mail-en érdeklődők száma a 
sokszorosára emelkedett, melyet jelentősen befolyásolt az Országos mesefesztivál és „A 
cipőnek is van nyelve" anyanyelvi játék hírmozgása. 
A google.hu statisztikai adatai alapján átlagosan naponta csak a google keresővel indított 
találati arány: 8,7/ nap. A linkelt rendszer arányai ennek sokszorosa. Átlagos találati arány 
70/ nap 

http://google.hu
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Nyomtatott anyagok: 
Továbbra is megtartottuk az intézményre jellemző magas színvonalú megjelenést kiállítási 
meghívóknál, katalógusoknál, műsorfüzetnél. A külső megrendelők, együttműködő 
partnerek felé továbbra is rugalmasak, maradtunk a nyomdai előkészítéssel. Az évadindító 
műsorfüzetek állandó tokkal és cserélhető a programoknak, rendezvényeknek és egyéb 
tevékenységi köröknek megfelelő betétlapokkal rendelkeztek. A takarékossági elvek 
ellenére 2008-ben több mint 50 féle 146 ezer db kiadvány, nyomtatvány született. Az év 
folyamán többször alkalmaztunk A/2-es A/0-s méretű nyomtatott fotótablókat, melyek 
hatékonyabban bizonyultak, mint a kisméretű plakátok. Közterületi plakátokkal nem 
jelentünk meg, egyrészt takarékossági, másrészt stratégiaváltás miatt. Továbbra is nagy 
jelentőséget tulajdonítunk a személyre szóló DM leveleknek, a telefonos lekérdezéseknek, 
kapcsolatfelvételnek, melyet az adatbázisban, már 50%-ban felváltott az elektronikus levél. 

2007 - 2008. év összehasonlító adatai a nyomtatott reklámhordozók tükrében 

Megnevezés 2008 
db 

Átfogó rekl. kiadványok 126000 
Egyéni kiadványok 800 
Egyéb házilagos nyomtatványok 16000 
Belső PR 200 
Külső kiadvány a Pataky 
rendezvényéről 

15000 

összesen db 146.150 
Terv 2008 évre 1.700.000,-Ft 
Költségek 2008 évre 1.142.100,-Ft 

Összefoglalva: Az intézmény közművelődési alapfeladatait teljesítette. Széleskörű 
rendezvény és programkínálatával 2008-ban is biztosította Kőbánya szinte valamennyi 
korosztálya számára az igényes szórakozás, művelődés, értelmes szabadidő eltöltés 
lehetőségeit. Képzőművészeti kiállításaival, nagyrendezvényeivel, színházi előadásaival 
hozzájárult nemcsak az intézmény, hanem a kerület jcfhTrnevének növeléséhez. 

( Dávid Tibor t 
v Igazgató r -

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértünk: 

0( cyp^ _ _ _ ̂ \^9t *£*; 
Nagy Vilmosné KKDSZ Titkár 

.r^lM..&cA: 
Tóth Csaba KT Elnök 
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2009. ÉVI MUNKATERV 

BEVEZETŐ 

A Pataky Művelődési Központ munkaterve az elmúlt évek tapasztalatain, helyzetelemzéseken, 
valamint gazdasági, pénzügyi és hatékonysági felméréseken alapul. Figyelembe vettük a 
munkatársak véleményét, javaslatait, az önálló klubok, civil szervezetek részmunkatervét. A 
munkaterv megvalósítása, pedig szorosan összefügg az intézmény finanszírozásával, a 
véglegesen elfogadott költségvetéssel. A munkaterv összhangban van az önkormányzat 
képviselőtestülete által elfogadott helyi közművelődési rendelettel. A program megfelel az 
intézmény alapkoncepciójának, valamint a gazdaszemléletű üzemeltetés elvének, egyensúlyban 
tartja az értékközvetítő, kultúraterjesztő felfogást a merkantilista bevétel centrikus felfogással. 
A munkaterv garanciát jelent Kőbánya lakosságának kulturális alapellátására és igényeik 
kielégítésére vonatkozóan. A keretjellegű munkaterv lehetőséget biztosít új tevékenységi 
formák, programok befogadására, animálására. 2009.évi tervszámok: bevételi: 62054 eFt, 
kiadási 173219 eFt, önkormányzati támogatás: 107627 eFt, pénzforg.nélküli bevétel: 3538 eFt. 

I. GAZGATÁSI ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK 
Az intézmény hatékony egyetemes működésének érdekében minden vezetőnek és 
munkatársnak ismernie kell a költségvetést, az alapfeladatokat, valamint a demokratikus 
döntési szinteket. Kiemelt cél az információk gyors, torzításmentes áramlása, a 
vonatkozó rendeletek, belső szabályzatok betartása. 

• Összmunkatársi értekezlet megtartása és megszervezése a 2008. év szakmai és 
gazdálkodási tevékenységének értékelése. A 2009. év munkatervének részletes 
ismertetése. 

Határidő: február 
Felelős: Dávid Tibor igazgató 

• Összmunkatársi értekezlet megtartása az önkormányzat által jóváhagyott végleges 
költségvetés ismertetése, az ebből fakadó feladatok osztályszintű lebontása. 

Határidő: március 
Felelős: Dávid Tibor igazgató, 

gazd.vezető 

• Összmunkatársi értekezlet megtartása és megszervezése, az I. félév szakmai és 
gazdasági értékelése, a II. félév beindításából fakadó aktuális feladatok megbeszélése. 

Határidő: szeptember 
Felelős: Dávid Tibor igazgató 

• Vezetői munkaértekezletek megszervezése és megtartása, az aktuális feladatok 
megbeszélése, az elvégzett feladatok, munkafolyamatok értékelése. 

Határidő: minden héten hétfőn 11 órától 
Felelős: Dávid Tibor igazgató, 

Búzás Kálmán ig.h. 

• Részmunkatársi értekezletek megszervezése és megtartása, az aktuális feladatok 
megbeszélése, a közművelődési osztály részére, személyekre lebontva is. 

Határidő: minden második héten, hétfőn 13 órakor 
Felelős: Dávid Tibor igazgató 
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• Ügyeleti munkaidő beosztása havi lebontásban, a rendezvényekhez, programokhoz 
igazodva. 

Határidő: tárgyhót megelőzően 1 héttel 
Felelős: Búzás Kálmán ig. h. 

• Információs iroda munkatársainak ügyeleti beosztása, a rendezvénynek megfelelően 
Határidő: tárgyhót megelőzően 20-ig. 
Felelős: Búzás Kálmán ig.h. 

• Műszaki- és üzemviteli bejárás, problémafeltárás, az elvégzett munkák, feladatok 
értékelése, aktuális feladatok meghatározása. 

Határidő: minden hónapban egy alkalommal 
Felelős: Dávid Tibor, Gáti László, Tóth Csaba 

• Színházi jegykezelők, ruhatárosok, Pataky Galéria teremőrének munkabeosztása. 
Határidő: tárgyhót megelőző 3. hét 
Felelős: Torma Lászlóné 

• Munkanaplók naprakész vezetése, ellenőrzése, statisztikai feldolgozása I-II.félév 
Felelős: témafelelősök, klubvezetők 
Határidő: folyamatos 

• Folyamatos egyeztetés a Szerzői Jogvédő Hivatallal, statisztika adatszolgáltatás a 
BMK-felé. Felkészülés a márciusi ellenőrzésre. 

Felelős: Dávid Tibor és Nádor Tamás 
Határidő: értelemszerűen 

• Személyi anyagok, kinevezések, besorolások felülvizsgálata, kiegészítése a Kjt. 
változásainak megfelelően. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dávid Tibor és Nagy Vilmosné 

• A munka és tűzvédelmi szabályzat a vonatkozó törvényeknek megfelelő felülvizsgálata, 
kiegészítése, a kockázat értékelési vizsgálatban megállapításra kerülő hibák kijavítása, 
feladatok végrehajtása. 

Felelős: Tóth Csaba 
Határidő: június 

• Az első félévi munkabeszámolók, értékelések leadása 
Felelős: ig.h., oszt.vezetők, rendezvényszervezők 
Határidő: június 

• Az intézmény vagyonleltárának, fogyóeszközeinek és egyéb anyagainak, eszközeinek 
teljes körű számítógépes feldolgozása vonalkóddal. 

Határidő: december 30. 
Felelős: gazdasági vezető és Gáti László 
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• 

• 

Az intézmény meghatározó tevékenységi területeinek folyamatszabályozásának, 
pontosítása a FEUVE nyomvonal alapján. 

Határidő: 2009. dec.30. 
Felelős: Dávid Tibor, Búzás Kálmán, Pethő András 

Az intézmény fundraising tevékenységének koordinálása, pályázatok teljes körű 
témafigyelése, előkészítése, elemzése, kiértékelése 

Határidő: folyamatos, illetve kiírásnak megfelelően 
Felelős: Nagy Krisztina 

Az intézmény biztonsági szolgálatának munkabeosztása, megrendelések elküldése 
Határidő: tárgyhót megelőzően 10 nappal. 
Felelős: Gáti László 

Az intézmény tárgyévre vonatkozó közművelődési feladatellátásának értékelése, 
tájékoztató és munkaterv készítése az Önkormányzat Képviselő testülete részére. 

Határidő: 2009. március 6. 
Felelős: Dávid Tibor 

• Az intézmény belső ellenőrzési munkatervének és jelentéseinek leadása 
Határidő: 2009. november 
Felelős: belső ellenőr 

• Az intézmény 2009. évi belső ellenőrzésének értékelése 
Határidő: 2009. február 15. 
Felelős: Szeitl Mihályné, Dávid Tibor 

II. KIEMELT RENDEZVÉNYEK 

Az intézmény közművelődési feladatellátásában meghatározó fontosságú terület. Alapvető cél: 
széleskörű rétegek, korosztályok kulturált szabadidő eltöltésének, ismeretszerzésének, 
szórakoztatásának biztosítása. Szolgáltatások, művészeti ágak komplex alkalmazásával. 

■ Baba -mama Klub, baba és gyermekruha börze (babaruha csere-bere, biztosítási, 
egészségügyi tanácsadás, gyermek játszóház). 

Felelős: Dósa Gyöngyi 
Határidő: minden hónap első szombatja és minden 2. péntek 

• Ringató minden hétfőn zenés foglalkozás a babáknak. Vezeti: Hazay Annamária. 
Technikai feltételek biztosítása, szerződéskötés. 

Felelős: Dósa Gyöngyi 
Határidő: rendezvénynek megfelelően 

• „A cipőnek is van nyelve" országos anyanyelvi játék és vetélkedő döntője 
Kazinczy Ferenc emlékére. Az előzetes szerződések megkötéséért, a technikai 
lebonyolításáért, a döntő tematikájának kidolgozásáért, a szervezésért. 

Felelős: Nagy Krisztina, Gáti László 
Határidő: február 21. 
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Bűnmegelőzési szabadegyetem. Minden korosztály számára hasznos ismereteket, 
információkat nyújtó előadássorozat. A rendezvény előkészítéséért, szerződések 
megkötéséért, propagandáért, plakátok, szóróanyagok elkészítéséért. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: havi egy alkalom (szerdai napon) 

Tranccsparty - előadássorozat. (P. Szabó József és vendégei) A rendezvény 
előkészítéséért, szerződések megkötéséért, propagandáért, plakátok, szóróanyagok 
elkészítéséért. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: havi egy alkalom 

„Színházi világnap" Az előzetes szerződések megkötéséért, a technikai 
lebonyolításáért. 

Felelős: Nagy Krisztina, Gáti László 
Határidő: március 27. 

Kőbányai I. Országos Vasútmodell kiállítás és bemutató. Egyeztetés a 
kiállítókkal, szerződések előkészítése, technikai feltételek biztosítása. 

Határidő: 2009. február 27-március 1. 
Felelős: Dósa Gyöngyi, Gáti László 

„EU csatlakozás évfordulója" Az előzetes szerződések megkötéséért, a technikai 
lebonyolításáért, a kivitelezésért. 

Felelős: Nagy Krisztina, Gáti László, Péntek Ágnes 
Határidő: május - június 

„Családi Egészségnap" címmel egészségnapot szervezünk az Oltalom 
Alapítvánnyal közösen a család egészségét a középpontba helyezve. Az előzetes 
egyeztetésért, a szerződések megkötéséért, reklám és propagandáért, a részletes 
program kidolgozásáért. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: március 29. 

Flashdance Tánciskola félév és évzáró bemutatója és gálaműsora. A rendezvény 
előkészítéséért, a technikai feltételek biztosításáért. 

Felelős: Nádor Tamás, Gáti László 
Határidő: jan.31. május 23. 

„A mi csillagaink" Pataky Művészi Mozgásstúdió évzáró bemutatója. A végleges 
program kialakításáért, a szervezésért, egyeztetésért, a reklám és propagandáért 

Felelős: Nádor Tamás, Latabár Katalin 
Határidő: május 

Szent László Napi kulturális rendezvénysorozat. Külön programterv és 
forgatókönyv alapján egyeztetve a kerületi intézményekkel, valamint az illetékes 
KHT-val. A végleges program kialakításáért, a szervezésért, a reklám és 
propagandáért 

Felelős: Dávid Tibor, Búzás Kálmán, Gáti László 
Határidő: június 
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• „III. Országos MesefesztiváF elnevezésű komplex évadnyitó rendezvény, melynek 
keretében rajzpályázat, meseíró-pályázat, kerül lebonyolításra, interaktív játékokkal, 
báb- és mesefilm-plakát kiállítással, játék és mesekönyv-vásárral, mesefilm-vetítéssel 
párhuzamosan, az előkészítésért, a szervezésért, a reklám és propagandáért 

Felelős: Nagy Krisztina 
Szigeti Mónika 
Búzás Kálmán 
Péntek Ágnes 

Határidő: szeptember 12. 

• „Ásványbörze" A természet kincseinek bemutatása, (gyűjtemények, ásványritkaságok 
stb.) vásárlással egybekötve. 

Felelős: Dósa Gyöngyi 
Határidő: szeptember 

• Egészségünk titkai tudományos ismeretterjesztő előadássorozat kéthetente hétfői 
napokon. Az előzetes egyeztetésért, a szerződések megkötéséért, reklám és 
propagandáért. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: értelemszerűen 

• Megemlékezés október 23-ára. Egyeztetés az önkormányzattal, fellépők lekötése, 
műsor kiválasztás, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel való egyeztetés. 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: október 20-21. 

• Mindenki karácsonya. A kerületi nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére. 
Felelős: Dávid Tibor, Búzás Kálmán 
Határidő: december 

III. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK, ÉS KONCERTEK 

Intézményünk egyik legjelentősebb területe a színházi kultúra fejlesztése, értékeinek 
közvetítése, magas színvonalú művészeti élmény biztosítása. Programjaink tervezésénél 
figyelembe vettük a korosztályi igényeket és a közönség érdeklődését. Felmérést, 
hatásvizsgálatot, elemzést készítettünk színházi vállalkozás beintegrálására, a nézők 
igényeire, üzemeltetésre, működésre vonatkozóan. 

• Csendül a nóta" - Újévi gála 
Határidő: 2009. február 7. 
Felelős: Nagy Krisztina 

• Musical plusz - az Operettszínház vendégművészeivel 
Határidő: február 8., ápr.5., 
Felelős: Torma Lászlóné 

• „Bálint nap" Zenés este Farkas Bálinttal 
Határidő: febr.15. 
Felelős: Nagy Krisztina 
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„Mosoly országa" - operett a Csonka Zsuzsanna Művészeti Társaság 
előadásában 

Határidő: február 22. 
Felelős: Nagy Krisztina 

Kiyo-Kito Taiko tavaszköszöntő dobünnep 
Határidő: március 20., november 7. 
Felelős: Szigeti Mónika 

„Tavaszköszöntő" Máté Ottilia önálló műsora 
Határidő: március 8. 
Felelős: Szigeti Mónika 

„Azért vannak a jó barátok" c. Endrődi Éva lemezbemutató koncertje 
Határidő: március 22 
Felelős: Nagy Krisztina 

„Felhőszállt a nagyerdőre" Lerner Ferenc emlékműsor 
Határidő: 2009. április 19. 
Felelős: Szigeti Mónika 

Tavasszal a Tisza... Máté Ottilia és vendégeinek nótaműsora 
Határidő: 2008. április 6. 
Felelős: Szigeti Mónika 

„Marica grófnő" Kálmán Imre nagyoperettje. 
Határidő: április 26. 
Felelős: Nagy Krisztina 

Éneklő Ifjúság Gálaműsor 
A vonatkozó szerződések megkötése, egyeztetés, a színházterem technikai 
előkészítése. 

Határidő: május 8. 
Felelős: Nagy Krisztina, Gáti László 

Tavaszi Kórushangversenyek - Pataky Nőikar 
Határidő: május 23. 
Felelős: Fazekas Ágnes, Nagy Krisztina 

Őszi Kórushangverseny - Pataky Nőikar 
Határidő:, október 

Felelős: Fazekas Ágnes, Nagy Krisztina 

Víg özvegy - operett a Blaha Lujza Színház előadásában 
Határidő: október 17. 
Felelős: Nagy Krisztina 

Csillagszóró c. Máté Ottilia karácsonyi műsora. A rendezvény előkészítéséért, 
szerződések megkötéséért, propagandáért, plakátok, szóróanyagok 
elkészítéséért. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: december 



18 

Tervezés alatt azt Eless Béla Társulat (volt Budaőrsi Játékszín) produkcióinak 
befogadása. 

Buratino gyermek színházi bérlet-sorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Január 13. 10 óra Aranyhajú Melizante 
zenés, bábjáték 
Ciróka Bábszínház 
Buratino bérlet I. 

Január 20.10 óra Bertalan és Barnabás 
zenés, mesejáték 
Ciróka Bábszínház előadása 
Buratino bérlet II. 

Február 10. 10 óra Egészség-védő mese 
Szeleburdi Meseszínház előadása 
Buratino bérlet I. 

Február 17. 10 óra Csipkerózsika 
Zenés mesejáték 
Holle anyó Színház előadásában 
Buratino bérlet II. 

Március 10. 10 óra Gőgös gűnár Gedeon 
mesejáték 
Színházikó Társulat 
Buratino bérlet I. 

Március 17. 10 óra A kecskegidák meg a farkas 
Habakuk Bábszínház előadása 
Buratino II. bérlet 

Április 21 10 óra Kippkopp a fűben 
mesejáték 
Nefelejcs Bábszínháza 
Buratino I. bérlet 

Április 28. 10 óra Kisvakond vándorúton 
mesejáték 
Holle anyó Színház 
Buratino bérlet II. 

A 2009/2010. évi bérlet előadásai egyeztetés alatt. (2x7 előadás) 

ORFEUM BÉRLET I. 
Február 11. 

Március 4. 

Lerajzolom percek alatt 
Koltay Róbert zenés kabaré műsora 

Könnyű erkölcsök 
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Színpadi csacsiságok 2 részben 
Fehér Anna és Lux Ádám előadásában 

Április 8. Házasságlevél 
Ephraim Kishon vígjáték 2 részben 

2009. II. félév Orfeum bérlet (3 előadás) egyeztetés alatt. 

A színházi előadások megszervezéséért, előkészítéséért, a szerződések, megbízások 
elkészítéséért, a technikai előfeltételek biztosításáért a bérletek reklám- és propaganda
anyagok tervezéséért és elkészítéséért, a közönségszervezésért 

Felelős: Nagy Krisztina, Dósa Gyöngyi, Gáti László 
Határidő: az előadásnak megfelelően 

IV. KLUBOK, SZAKKÖRÖK, MŰVÉSZETI KÖRÖK 

Alapvető cél: továbbra is biztosítani a közösségek működését, szakmai fejlődését, önálló 
programjuk végrehajtását. A közösségi és művészeti körök önálló programot készítenek. 

1. Kőbányai Fotóklub 
A klub tevékenységének összehangolása, a budapesti és vidéki társklubokkal. 
Felkészülés egyéni és csoportos kiállításokra az állandó kiállítás létrehozására a 
Folyosógalériában. Foglalkozások minden héten, kedden 17 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: folyamatos 

2. Egressy Béni Zenebarát Kör 
A kör nótagyűjtő feldolgozó munkájának, szakmai tevékenységének, valamint a 
művészeti vezető munkájának támogatása, illetve fellépési lehetőség integrálása a 
színháztermi és egyéb programokban. Foglalkozás minden héten, szerdán 17 órától 

Felelős: Szigeti Mónika, Máté Ottilia 
Határidő: folyamatos 

3. Tamási Áron Székely Hagyományőrző Népdalkör tagjai műsort adnak a Pataky 
nyugdíjas klubjainak. Hagyományőrző tevékenységük folyamatos. Foglalkozás minden 
héten, hétfőn 16 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika, Kelemen Edit 
Határidő: folyamatos 

4. Kőbányai Férfikar 
A kórus tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása, fesztiválokon, 
kórustalálkozókon való megjelenésének menedzselése. 
Próbák minden héten, pénteken 15 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika, Inguszné dr. Barabás Rita 
Határidő: folyamatos 

5. Pataky Nőikar 
A Nőikar szakmai fejlődésének továbbfejlesztése, működési feltételek biztosítása, 
külföldi és hazai fellépésének menedzselése. Felkészülés a tavaszi-őszi PMK 
koncertjeire. Próbák hetente két alkalommal 18.30 órától. 

Felelős: Nagy Krisztina, Fazekas Ágnes 
Határidő: folyamatos 
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6. Kőbányai Nöklub 
Külön munkaterv alapján dolgoznak a PMK nyugdíjas klub rendszerében. 
Ismeretterjesztő előadások, pódium műsorok, egészségügyi, illetve gerontológiai 
szakelőadások kerülnek lebonyolításra. Foglalkozások kéthetente, pénteken 14 órától 

Felelős: Szigeti Mónika, Halász Józsefhé 
Határidő: folyamatos 

7. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 
Külön munkaterv alapján dolgoznak, érdekvédelmi és szociálpolitikai tevékenységét is 
támogatjuk. Foglalkozás havonta egy alkalommal szerdán 10 órától. 

Felelős: Szigeti Mónika, Tengg Józsefhé 
Határidő: folyamatos 

8. Örökzöld Nyugdíjas Klub 
A klub működésének folyamatos támogatása. Az éves program kialakítása. 
Elsősorban kötetlen táncos, zenés rendezvények színtere. Foglalkozások minden 
második héten, pénteken 15 órától. A program kialakításáért a vonatkozó szerződések 
megkötéséért. 

Felelős: Dósa Gyöngyi, Decsi Margit 
Határidő: folyamatos 

r 

9. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége 
Ismeretterjesztő előadások, egészségügyi, érdekvédelmi és szociálpolitikai illetve 
gerontológiai szakelőadások kerülnek lebonyolításra. Foglalkozások havonta egy 
alkalommal, kedden 10 órától. 

Felelős: Borbényi István, Szigeti Mónika 
Határidő: folyamatos 

10. Pataky filmklub "Varietas delectat" címmel tovább folytatódik a művészfilmek 
kedvelőinek Kárpáti Ildikó filmesztéta vezetésével. A vonatkozó szerződések 
megkötéséért, a reklám, propagandáért. 
Felelős: Szigeti Mónika 
Határidő: vetítéseknek megfelelően 

Tavaszi sorozat: 
Febr.26. Arthur Perm: Bonnié és Clyde (1967) 
Márc.5. Francois Truffaut: Lőj a zongoristára! (1960) 
Márc.12. Wong Kar-Wai: 2046. (2004) 
Mára 19. Román Polanski: Iszonyat (1965) 
Mára 26. Carl Theodor Dreyer: Jeanne D'Arc (1928) 
Ápr.2. John Ford: Az üldözők (1956) 
Ápr.16. Aki Kaurismaki: Külvárosi fények (2006) 
Ápr. 23 Tim Burton: Ollókezű Edward (1990) 

Őszi sorozat: egyeztetés alatt, a kiadott kópia listáknak megfelelően (8 előadás) 

A klubok, szakkörök, egyesületek részletes programjának kialakításáért, működésükkel 
kapcsolatos szervezői, valamint reklám- és propagandamunkáért, a belső szabályzatok 
betartásáért, intézményi egyeztetésért, a klubvezetők és a témareferensek a felelősek. A 
klubvezetők, körvezetők kötelesek a munkanaplót naprakészen vezetni, aláírásukkal 
hitelesíteni, a pénzügyi és számviteli szabályokat betartani. 
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V. TANFOLYAMOK 
A vonzáskörzet meglévő igényeinek kielégítésére az alaptevékenységi bevételek 
biztosítására irányuló konvertálható ismereteket nyújtó kiemelt tevékenységi rendszer. 
Tanfolyamok csak valós, meglévő, fizetőképes kereslet alapján indíthatók. A 10 fő alatt 
működő tanfolyamokat felül vizsgáljuk. 

• Művészi mozgásstúdió balett, jazz balett, klasszikus balett (felnőtteknek). Musical 
tánc 4-14 éves gyermekek részére heti 2x1 óra 
Kiadás: 1282 eFt, bevétel: 2562 eFt 
Vezeti: Latabár Katalin balettmester 

• Társastánc tanfolyam ifjúsági és felnőtt heti három alkalom, a standard táncok 
elsajátítása. Kiadás: 1025 eFt, bevétel: 2050 eFt 
Vezeti: Szántó Judit 

• Showtánc stúdió (show tánc, hip-hop, diszkótánc) gyerekeknek 4-14 éves korig, 
heti 2x2 óra. Kiadás: 691 eFt, bevétel: 1382 eFt 
Vezeti: Nagy Edina és Gyulavári Krisztina 

• Hastánc tanfolyam felnőtteknek 15 éves kortól heti 1x2 óra. 
Kiadás: 184 eFt, bevétel: 368 eFt 
Vezeti: Nagy Dina 

• Testformáló nó'i torna heti 2 alkalom 2x1 óra. 
Kiadás: 516eFt, bevétel: 1237 eFt 
Vezeti: Horváth Erika 

• Angol nyelvtanfolyam felnőttek részére 60 órás heti 2x2 óra 
Kiadás: 1536 eFt, bevétel: 2125 eFt 
Oktatást tartja: Huszárné Bányai Ágnes és Huszár Vince 

• Szabás-varrás tanfolyam az intézmény biztosítja a varrógépeket a kezdők és 
haladók részére (48 órás heti 1x4 óra) Kiadás: 854 eFt, bevétel: 708 eFt 
Vezeti: Mayer Zsuzsanna és Németh Zoltánná 

• Gyakorlatias jóga Vanillyával egészségmegőrző és fejlesztő tevékenységi forma 
(20 órás, heti 1x2 óra) Kiadás: 700 eFt, bevétel: 1680 eFt 
Vezeti: Berta Erzsébet 

• Kriston intim torna felnőttek részére heti 1x2 óra 
Kiadás: 75 eFt. bevétel: 150 eFt 
Oktató: Dr.Tóth Judit 

• Capoeira tanfolyam a különleges mozgáskultúrát kedvelők számára. Gyerekek és 
felnőttek részére heti 2x1 óra. Kiadás: 264 eFt, bevétel: 528 eFt 
Vezeti: Mestrando V.T. (brazil edző) 

A tanfolyamok szervezéséért, előkészítéséért a megbízások és a szerződések 
előkészítéséért, a munkanaplók szabályszerű vezetéséért és a vonatkozó teljes körű 
reklám és propagandamunka előkészítéséért a folyamatos ellenőrzésért: 

Felelős: Nádor Tamás, Búzás Kálmán 
Határidő': a tanfolyamok beindításánál értelemszerűen 
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VI. KIÁLLÍTÁSOK 

Az intézmény közművelődési tevékenységének a vizuális művészeti nevelésnek kiemelt 
területe. Alapvető cél: a kortárs magyar képzőművészet, mind szélesebb rétegének 
bemutatása, stílusirányzat megkötése nélkül, elsősorban csoportos kiállításokon 
keresztül, kiegészítve szakmai bevezetőkkel, műsorral, lehetőséget biztosítva az alkotó 
és néző kötetlen találkozásának. A rendszerhez kapcsolódik a Kőbányai Képző és 
Iparművészek Egyesületének, a Művészbarátok Egyesületének munkája tevékenysége. 

1. január 23- február 11 -ig 

2. február 21 -március 13-ig 

3. március 21- április 10-ig 

4. április 17-május 8-ig 

5. május 13 -június 3-ig 

6. június 1 2 - 30-ig 

7. augusztus 25 - szeptember 18-ig 

8. szeptember 2 5-október 16-ig 

9. október 21- november 14-ig 

10. november 20-december 1 l-ig 

„Mesterek és tanítványok " a Jaschik 
Álmos Művészeti Szakközépiskola 
tanárainak és tehetséges diákjainak 
csoportos kiállítása. 

Független Magyar Szalon 
Képzőművészeti Egyesület országos 
csoportos kiállítása. 

Budapesti Tavaszi Fesztivál: 
"ARTMINOR" avagy GYÍKok minden 
mennyiségben 

Marosvári György festőművész kiállítása 

Finn - Magyar Képzőművészeti kiállítás 

Kőbányai Képző és Iparművészek 
csoportos kiállítása. 

Kőbányai Fotóklub csoportos kiállítás az 
országos Fotóhónap keretében. 

Kádár János Miklós festőművész jubileumi 
kiállítása 

„Művészetbarátok 2009." 
Művészetbarátok Egyesületének országos 
kiállítása. 

BenkőCs.Gyula festőművész kiállítása 

11. december 18 - 2010. január 15-ig Horváth László Xavér kiállítása 

KÖRGALÉRIA 
1. február 12 - március 6-ig 

2. március 28-tól - ápr. 15-ig 

Pénzes Kristóf fotógráfus kiállítása 

A kőbányai gyógyszerészet története 
enteriőr és dokumentum kiállítás 
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3. Május 15-29-ig Oszvald György fotógráfus kiállítása 

4. június 12 - június 3 O-ig T. Varga Hanna festőművész jubileumi 
kiállítása 

5. szeptember „Rácsok nélkül" kiállítás a Kozma utcai 
Börtön és Fegyház lakóinak alkotásaiból 

FOLYOSÓGALÉRIA 

„A HÓNAP FOTÓI" A Kőbányai Fotóklub legfrissebb munkái 

A kiállítások szervezéséért a kivitelezésért, reklám és propagandamunkáért 
Felelős: Péntek Ágnes, Dósa Gyöngyi 
Határidő: értelemszerűen 

VII. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

Tevékenységét külön éves munkaterv alapján végzi, kiemelt feladata a meglévő 
műtárgyak feltérképezése, digitális fotón való archiválása. A közgyűjteményekre 
vonatkozó jogszabályok alapján, a nyilvántartási és egyéb kötelezettségek végrehajtása, 
illetve betartása. A jelenlegi kiállító helyiség területén új tároló rendszer kialakítása, az 
állandó kiállítás létrehozása tárgyában együttműködés az illetékes munkatársakkal. 
Tanulmány készítése az átköltözéssel kapcsolatban. Az Ungváry-gyűjtemény további 
feldolgozása. 

Felelős: gyűjteménykezelő, muzeológus 
Határidő: folyamatos 

VIII. REKLÁM- ÉS PROPAGANDA MUNKA 

Az intézmény egyetemes tevékenysége, programszerkezete, a potenciális látogató felé 
történő bemutatása kiemelt fontosságú terület, melynek szerves részét képezi a külön 
elkészítendő PR és kulturális marketing tevékenységet vázoló munka és feladatprogram. 
Alapvető cél, a külső és belső információáramlás minőségi „csomagolásban" történő 
megjelenítése, illetve a pozitív közvélemény formálás. Tovább szélesítjük a 
médiumokban a megjelenésünket (vezető sajtóorgánumok). 

• Az intézmény egységes reklám és propaganda munkájának megszervezése és 
összehangolása, a költségvetés folyamatos figyelemmel kisérése, vonatkozó 
szerződések megkötése. Lebontott részköltségvetés elkészítése. Kiadás:780 eFt 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: folyamatos 

• Műsorfüzet elkészítése, (tervezés, előkészítés, nyomdai munkák) I. és II. 
félévindításnál kiemelt. Kiadás: 2100 eFt 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: értelemszerűen 
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• Folyamatos kapcsolattartás a médiákkal, a napilapok, illetve a kulturális 
sajtóorgánumok illetékes szerveivel, ezen kívül aktuális híranyag leadása a kőbányai 
és budapesti újságoknak. Kiadás: 1920 eFt 

Felelős: Búzás Kálmán, Csordás-Dósa Gyöngyi 
Határidő: értelemszerűen 

• A reklám és propagandamunka várható költségeinek összesítése, és tervezése éves 
szinten. 

Felelős: Búzás Kálmán, Pethő András gazd. vez., 
Határidő: tárgyév január, december 

• A PMK tabló rendszereinek, fotószekrényeinek (terasz, belső előtér) folyamatos 
feltöltése, karbantartása az aktuális programokhoz igazodva. 

Felelős: Péntek Ágnes 
Határidő: értelemszerűen 

• Az intézmény internetes megjelentetésének, weblapjának folyamatos gondozása, 
aktuális naprakész feltöltése 

Felelős: Búzás Kálmán 
Határidő: folyamatos 

IX. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK 

Az intézmény egységes gazdálkodásának, pénzügyi egyensúlyának megteremtése, 
előfeltétele, a közművelődési munkafeladatok teljesítésének. 

• A 2008. évi költségvetési beszámoló elkészítése 
Határidő: 2009. február 28. 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• Az intézmény gazdálkodásának pénzellátása „Kiskincstár" keretében heti 
finanszírozási ütemterv alapján biztosított. Finanszírozási igény leadásának 

Határidő: minden héten pénteken délelőtt 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• Az intézmény működéséhez szükséges készpénzellátás biztosítása, saját bevételek 
beszedése, programokhoz belépőjegyek biztosítása. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Gál Pálné 

• Az intézmény fizetési kötelezettségének teljesítése pénztáron és bankon keresztül, 
készpénzben és OTP ügyfél terminálon átutalással, kifizetések a tanfolyami díjak 
bevételeinek egyeztetése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Vilmosné, Gyurkán Györgyné, Gál Pálné 

• Az intézmény pénzforgalmának és vagyonkészletének könyvelése 
Határidő: minden hó 10-ig 
Felelős: Gyurkán Györgyné, 



25 

• Biztosítottakról jelentés a TB felé 
Határidő: a jelentés minden hó végén 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• A bizonylatok kontírozási feladatainak ellátása, a napi pénztár bizonylatainak 
ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Vilmosné 

• A munkavállalók besorolásának felülvizsgálata, az átsorolások elvégzése 
Határidő: I. negyedév 
Felelős: Nagy Vilmosné 

• A szabadságok megállapítása, nyilvántartása, a kivett szabadságok vezetése. 
Bérszámfejtéshez a jelenléti ívek, távozási napló ellenőrzése. 

Határidő: tárgyhó utolsó munkanap 
Felelős: Nagy Vilmosné 

• A bérszámfejtési feladatok ellátása minden hó 1 O-ig 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• Önadózóknak adatszolgáltatás az előző évi jövedelemről és levonásokról 
Határidő: január 31. 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• Havi bérfeladások elkészítése a könyvelés felé. 
Határidő: a tárgyhót követő hó 5-ig 

Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• Számlák, ÁFA nyilvántartások vezetése, összesítése az ÁFA bevalláshoz. 
Határidő: havonta 18-ig 
Felelős: Nagy Vilmosné, Gál Pálné, Gyurkán Györgyné 

• Az ÁFA bevallás fizetési kötelezettségének határideje az előző évi nettó ténylegesen 
befizetett összegétől függ. 

Határidő: tárgyhót követő hó 20-ig, vagy a IV. évet követően 20-ig. 
Felelős: Pethő András gazd.vez., és Gyurkán Györgyné 

• Az éves leltár elkészítése a 100 ezren felüli vagyonkészletekről évente a teljes 
vagyonállományról 5 évente, az eltérések kidolgozása. 

Határidő: december 31. 
Felelős: Gáti László, Pethő András gazd.vez., és Gyurkán Györgyné 

• A FŐTÁH által rendelkezésre bocsátott „SAFAR" program alapján az intézmény 
vagyonállományának számítógéppel történő könyvelésére átállás, a könyvelés 
előkészítése, az egyedi nyilvántartó kartonok gépi állományba vétele stb. 

Határidő: 2009.1. félév 
Felelős: Gáti László, Gyurkán Györgyné, 
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• Adatszolgáltatás az ingatlan értékváltozásáról, a Vagyonkezelő RT-nek, a 
beruházásról és felújításról Beruházási és Vagyonügyi Iroda felé IV. évet követő hó 
15-ig kell benyújtani. 

Felelős: Pethő András gazd.vez., és Gyurkán Györgyné 

• Éves adatszolgáltatás APEH felé (kulturális járulék és minden adónemről) 
összesítve éves szinten 

Határidő: febr.14. 
Felelős: Pethő András gazd.vez, Nagy Vilmosné, 

Gyurkán Györgyné 

• Éves adatszolgáltatás TB felé (NYENYI) egyénileg összesítve éves szinten 
Határidő: április 30. 
Felelős: Szíjné Szabó Andrea 

• A 2009. évi intézményi költségvetés elkészítése 
Határidő: 2009. január vége. 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• A módosított számlakeret kialakítása, a könyvvitel változások átvezetése, pénzügyi 
szabályzatok átdolgozása. 

Határidő: I. negyedév 
Felelős: Pethő András gazd.vez. 

• Az intézmény egységes pénzügyi, gazdálkodási egyensúlyának biztosítása, a bevételi 
terv teljesítése, szponzorok, alapítványok, pályázatok felkutatása, a gazdálkodási 
tevékenység ellenőrzése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dávid Tibor ig., és Pethő András gazd.vez 

X. MŰSZAKI KARBANTARTÁSI FELADATOK 

Alapvető cél: az intézmény versenyképességének megőrzése, valamint napi 
működésének magas fokú biztosítása műszaki, technikai, üzemeltetési oldalról. A 
látogatók pozitív komfortérzésének biztosítása. 

- A februári üzemfenntartási bejárás után meghatározott asztalok, székek, bútor
kiegészítők felújítása, álfóliázása, lapcseréje, lábfestése. 

Felelős: műszaki vezető 
Határidő: folyamatos 

- A PMK homlokzati (l-es és 40-es sor) eternitborítás festése, 
Határidő: július-augusztus 
Felelős: Bacher László, Juhász Kálmán 

- Az érintésvédelmi vizsgálat megállapításának megfelelő villanyszerelési munkák 
elvégzése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: villanyszerelő 

- Az előzetesen felmért sérült színháztermi székek javítása, kárpitozása (teljes hátsó sor 
cseréje) 
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Határidő: augusztus 
Felelős: műszaki vezető 

- Személyzeti WC felújítása, előzetes csatorna tisztítása 
Határidő: július-augusztus 
Felelős: műszaki vezető 

- Színháztermi körfolyosó külső mellvédjén lévő ablakok farészének javítása, festése. 
Határidő: július-augusztus 
Felelős: műszaki vezető 

- A napi működésből fakadó üzemfenntartási, karbantartási, állagmegóvási munkák 
végzése. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth Csaba gondnok 

- Aula férfi WC piszoár csatorna-rendszerének cseréje, bontás, helyreállítása. 
Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- A színháztermi lehallgató hangrendszer kiépítése az év végén vásárolt JBL 2PS 
kontrol AKC+ mikrofonok és a SONOCRAFT keverő felszerelésével. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- Az 52-es teremben a filmklub előadásaihoz vásárolt JBL 2PS kontrol és keverő 
beépítése. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- A kiállítóterem világítási rendszerének felújítása. 
Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- A bérlő váltásból adódó esetleges átalakítási munkák előkészítése, elvégzése. 
Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- Az elektromos és fűtési rendszer hatékonyságának felülvizsgálata, takarékossági 
program keretében. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: értelemszerűen 

- A 2009. évben folytatni kívánjuk az intézmény takarékos üzemeltetését, a 
munkatársak feladatainak és a rendelkezésre álló eszközök jobb kihasználásával. 
A fenti beruházási feladatok koordinálásáért és ellenőrzéséért, a munkafeladatok 
ütemezéséért, kiadásáért, a beszerzési engedélyek előkészítéséért. 

Felelős: Gáti László műsz.vezető 
Határidő: folyamatos 
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Az intézmény működésével összefüggő napi takarítási munkák elvégzésének ütemezése, a 
személyzet beosztása, munkáik felügyelete, valamint a szükséges takarítóeszközök 
beszerzése, felhasználásuk ellenőrzése, kiadása, folyamatszabályozás elkészítése. 

Felelős: Gáti László műsz. vez., Tóth Csaba gondnok 

Összefoglalva: A fentiekben leírt részletes munkaterv indokolt esetben változtatható. 
Figyelembe véve az intézmény költségvetését, gazdálkodási eredményeit, a kulturális piaci 
hatásokat, az évközben megjelenő megrendelői igényeket, valamint a műszaki, intézmény
fenntartási problémákat. A munkaterv garanciát jelent a közművelődési alapfeladatok 
végrehajtására és a gazdaszemléletű üzemeltetés megvalósítására, a jelenlegi létszám és a 
költségvetésben biztosított önkormányzati támogatás esetén. 

Dávid\ Tibor 
igazgató 

A munkatervvel egyetértek: 

Nagy Vilmosné 
KKDSZ titkár 

Tóth Csaba 
KT elnök 

A munkaterv mellékletét képezik, irattározás után: 
- A nyugdíjas klubok munkatervei 

Határidő: 2009. január 4. 
- Civil szervezetek munka és programtervei 

Határidő: 2009. január 4. 


