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Budapest, 

Tárgy: Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés 
Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 
Egyesület 2009. évi beszámolójának 
elfogadására és a közművelődési megállapodás 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesülettel 2008. 
márciusában kötött önkormányzatunk közművelődési megállapodást egyes önkormányzati 
közművelődési feladatok ellátására határozatlan időtartamra. 
Megállapítható, hogy az intézmény az elmúlt években eleget tett elszámolási kötelezettségének, erről a 
Képviselő-testület is tájékoztatást kapott. A 2009. évi szakmai beszámoló anyagát az előterjesztéshez 
mellékeljük. 
Javasoljuk az intézmény részére nyújtott támogatás betervezését az Önkormányzat 2010. évi átmeneti 
költségvetésébe, továbbá a közművelődési megállapodás IV. bekezdés 2. pont utolsó mondatának 
módosítását az alábbiak szerint: 

„ A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. " 

Az előterjesztést a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási 
Bizottsága 2009. december 10-ei ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a 
képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és Vasutas 
Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesület 2009. évi szakmai beszámolóját 
elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Polgármester Urat a közművelődési megállapodás módosításának megkötésére a Kőbányai és Vasutas 
Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő Egyesülettel, mely a közművelődési 
megállapodás IV. bekezdés 2. pont utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
„ A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. " 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Az előkészítés végrehajtásáért: 

Azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Budapest, 2009. december 9. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 
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KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

egyes önkormányzati közművelődési feladatok ellátására 

I. 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29. törzsszáma:510008, 
adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Rt. 11784009-1551000) képviseletében 
Verbai Lajos polgármester, mint támogató (továbbiakban Támogató). 

másrészről: 

a Kőbányai és Vasutas Törekvés M. K. Kulturális -Szabadidő Egyesület (TÖRI-KE) 
(1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. bírósági bej.sz: 3222, Adószáma: 19650641-2-42 
Szlasz: 11710002- 20084716) képviseletében Vizi Tibor igazgató, mint támogatott (továbbiakban 
Támogatott). 

II. 

A megállapodás célja: közművelődési feladatok ellátásának szakszerű biztosítása a 
közművelődési ellátást igénybevevő állampolgárok számára, az önkormányzati fenntartásban 
működő közművelődési intézményekkel együttműködve. 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi. CXL. törvény 79. §-a, figyelemmel és Önkormányzati 
határozatok alapján a fenti cél megvalósítása érdekében a felek az alábbiakban állapodnak meg. 

III. 

Támogatott, a jelen megállapodás alapján a következő közművelődési feladatokat látja el, mely 
feladatok elvégzéséhez az egyesület megfelelő végzettségű szakembereket biztosít: 

1. Ismeretterjesztő lehetőségek a lakosság részére 
(a) A Művelődési Ház területén művészeti és ismeretterjesztő kiállítást szervez 

évente legalábu egy alkalommal. Helytörténeti értékű állandó -második 
évszázadába lépett történetét és működését bemutató - kiállítást tart fenn. 
Nyitva tartás: 10.00. órától - 19.00 óráig szombat kivételével minden nap 

(b) lehetőséget biztosít az intézményben, kerületi érdekeltségű ünnepséghez, 
megemlékezéshez kapcsolódó kiállítás megrendezéséhez. 

(c) Elősegíti a különböző korosztályok, társadalmi rétegek tagjai számára a kultúra 
értékeinek megismerését, megértését, befogadását aktív résztvevőként 
(művészeti csoport) és befogadóként (nézőként, hallgatóként) egyaránt. 

(d) Ismeretterjesztő, amatőr alkotóművészeti, sport és művelődési közösségeket 
működtet, melyek az alábbialt: 

HÍ f.% 

http://Kozokt.es
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Közművelődési Megállapodás 
kiegészítése a 2009-es évre 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Omkormányzat (1102 Budapest,Szent László tér 
29. törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Rt. 
11784009-1551000) képviseletében Verbai Lajos polgármester megbízásából Szász Csaba 
alpolgármester, mint támogató (továbbiakban Támogató). 

másrészről: 

a Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület ,1101 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 25. bírósági bej.sz.: 3222, adószáma: 19650641-2-42 Számlaszáma: 
11710002-20084716) képviseletében Vizi Tibor igazgató, mint támogatott (továbbiakban 
Támogatott). 

1. A felek megállapítják, hogy egymással határozatlan időre szóló közművelődési 
megállapodást kötöttek 2008. április 14-én. 

2. A felek az 1. pontban megjelölt megállapodást az alábbiakkal egészítik ki: 

Támogató az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(11.20.) sz. Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendeletében meghatározott 17.000.000,- , azaz 
tizenhétmillió Ft-tal támogatja 2009-ben Támogatottat, akit a támogatás összegével való 
elszámolási kötelezettség 2009. december 31-ig terhel. 

A kapcsolattartó személy Támogató részéről az Oktatási és Közművelődési Főosztály 
vezetője. 

3. Jelen megállapodás 1. pontjában hivatkozott közművelődési megállapodás minden egyéb 
tartalmi eleme és szabályozása változatlanul maiad. 

4., A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag 
aláírják. 

Budapest, 2009. 2009 MÁRC 3 0. 

http://Kozokt.es
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9) Jelen közművelődési megállapodást a felek az elolvasást követően jóváhagyólag, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal igazolják. 

10) Jelen szerződést - a képviselő-testület jóváhagyását követően - jóváhagyólag, mint 
akaratukkal megegyezőt aláírták. 

11) Bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban azonnali hatállyal 
felmondhatja a megállapodást 

Budapest, 2008. (kpcríh!?.. ./fi.-.... 

Vizi Tibor 
igazgató 

Verpai Dajos 
polgármester 

KŐBÁNYAI ós Vasutas TÖRF. 
.. | í M-K-
ry-y í Kulturális--Szabadidő E g r 

-• * 1 ' ' , ! ()! Hl'- Könyves Kálmán^ 
-•' 1 Tel ■ X^-02'W Fax: 263-/. 

Szignálta: Ellenjegyezte: 

2008 ÁPR. 0 8 
Hegedűs Kiroly 

aljegyző 

1 
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4. A Támogatott köteles legkésőbb az adott év december 20-ig a támogatási összeg 
felhasználásával tételesen elszámolni és elszámolását az alapbizonylatok hiteles 
másolatainak csatolásával, a Támogató részére megküldeni. 

Hiteles az alapbizonylat akkor, ha a Támogatott vezetője aláírásával, annak eredetivel való 
egyezőségét igazolja. 

A Támogatott képviselőjének felelősségének tudatában, az elszámolás főösszesítőjén 
aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az 
elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó 
számviteli szabályok szerint. 

5. Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az 
ellenőr rendelkezésre bocsátásával. 

5.1. Ellenőrzésre jogosult: a Közoktatási és Közművelődési Iroda vezetője. 

Támogatott köteles visszafizetni, - az elszámolási határidőt meghaladó 15 napon belül, a 
támogatási összeg, rendelkezésre állásának napjától, akifizetésig számított időszakra évi 10 %-os 
kamatával együtt a támogatást vagy azt a hányadát, - melyet nem a támogatási célra használt fel. 

V. 
Záró rendelkezések: 

1) Jelen megállapodás az 2008. január 1-én lép hatályba és határozatlan időre szól. 

2) A Budapest Kőbányai Önkormányzat és Kőbányai és Vasutas Törekvés M. K. Kulturális -
Szabadidő Egyesület a közművelődési megállapodás keretében rögzített feladatok 
megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező közművelődési 
szakember közreműködésével vizsgálhatja. 

3) A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel, - a megállapodás céljának sérelme 
nélkül módosítható, a megállapodás hatályba lépésétől számított hat hónap lejárta után. 

4) Jelen szerződés - minden évben - a költségvetés elfogadásáig módosítható, illetve 
mondható fel. 

5) Kapcsolattartó személy a Kőbányai és Vasutas Törekvés M. K. Kulturális -Szabadidő 
Egyesület részéről az igazgató (elnök), az önkormányzat részéről a Közoktatási és 
Közművelődési Iroda vezetője. 

6) A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során 
támadt vitát, - a megállapodás céljainak megvalósulása érdekében - tárgyalás útján 
rendezik. 

7) A Kőbányai és Vasutas Törekvés M. K. Kulturális -Szabadidő Egyesület pártot, vallási 
felekezetet nem támogat, tőlük támogatást nem fogad el. 

8) Jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. 

' s-U 
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2. Egészségmegőrzést, ismeretterjesztést, művészeti értékek elsajátítását biztosító, fizető 

foglalkozásokat indít. 

• Tanfolyamok (gyermek és ifjúsági /3-8 évesek / néptánc, társastánc); 
• Nyári táborok (gyermek néptánc tábor, társas- és versenytánc tábor minden 

korosztálynak); 
• Szakmai edzőtáborok művészeti csoportok tagjai számára 
• Nyári családos természetjáró tábor 

3. Saját rendezéseken megemlékezéseket tart (évi két megemlékezés) 

4. Kapcsolódik a kerület ünnepségeinek lebonyolításához, művészeti csoportjainak 
színvonalas műsorával (évi egy ünnepség) pl. Szent László napok. 

5. Kiemelten kezeli a magyar néptánc, néphagyomány, népi kultúra megismertetését. 
E témakörben ismeretterjesztő bemutatókat tart az adott hónap népszokásaiból. 
Oktató előadásokat és színpadi bemutatókat szervez kapcsolódva a nép-és honismeret 
tantárgy tematikájához. Táncházakat tart, mely feladatokhoz megfelelő végzettségű és jól 
képzett szakembereket biztosít. Felvállalja a kerület ilyen tematikájú rendezvényeinek 
szervezését. 

6. Lehetőséget biztosít és megszervezi - a tolarencia hirdetésével - a kerület kisebbségeinek 
találkozóját. 

7. Nemzetközi és vidéki kapcsolatokat tart fenn más amatőr csoportokkal amatőr művészeti 
csoportjain keresztül. 

a. A helyi média képviselőivel együttműködik, a Kőbányai és Vasutas Törekvés M. 
K. Kulturális -Szabadidő Egyesület közművelődési programjait közzéteszik. 

b. Programjainak reklámanyagát megküldi az önkormányzati fenntartású kulturális 
intézményeknek közzététel céljából és párhuzamosan fogadja ezen intézmények 
reklámanyagát. 

IV. 

1. A támogatás célja a Támogatott közművelődési feladatok díjának és költségeinek -
számlák (pl.: közüzemi, bér, bérjellegű kifizetések, tiszteletdíj stb.) - megfizetése vissza 
nem térítendő önkormányzati pénzeszközök átadásával. 

2. A Szerződő felek megegyeznek abban, hogy a Támogató 16.000.000.,-Ft/év azaz 
Tizenhatmillió forint Összegű támogatást nyújt a Támogatott részére a közművelődési 
megállapodás I.sz. részében írt közművelődési feladatok díjának és költségeinek részbeni 
megtérítésére úgy, hogy azt a támogatott költségkímélő módon használja fel, azaz 
művészeti csoportok gyakorlati képzéséhez saját munkaerőt használ és csak 40% mértékig 
foglalkoztat külső előadókat, vásárol előadásokat. 
A közművelődési feladatok ellenértékét, minden negyedév 10. napjáig utalja a Támogató. 

3. A Támogatott a 21. pontbeli összeget a támogatási célra /üzemeltetésre, működésre, 
rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási kötelezettséggel, úgy hogy a 
közművelődési feladatok megvalósítására legalább 40 %, működtetésre legfeljebb 60 % 
használható fel (saját kivitelezésű rendezvények - saját munkaerő). 

U ^ H 
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Rendszeresen működő közösségek: 

• Sakk kör 
• Természetjáró kör 
• Nyugdíjas klub 
• Póker klub 
• Bélyeggyűjtő kör 

Magyar néptánccsoportok: 

• Apróságok 
• Kis Cseperedők 
• Cseperedők 
• Suttyók 
• Törekvés Táncegyüttes (felnőtt) 
• Törekvés „Régi felnőttek" 

• Hagyományőrzők 

Nemzetiségi néptánccsoport: 

• Cerbul de Aur Román Táncegyüttes 

Magyar és nemzetközi dalirodalom megőrzésére: 

• Törekvés Dalkör 

Amatör rock együttes 

Népzenei együttes 

Standard és latin tánckultúra megismertetésére, elsajátítására: 

• versenytánc klub 

(e) A nyugdíjas társadalmi réteg számára érdekképviseleti önszerveződésnek ad 
helyet, kulturális, szociális és egészségmegőrző célokat szolgálva (ingyenes). 

(f) Helyet ad a lakosságot érintő közéleti fórumoknak. 

• A szabadidő eltöltéséhez a technikai-tárgyi feltételeket 
lehetőségeihez mérten biztosítja az intézmény területén; (ingyenes) 

• Különböző művelődési lehetőségeket kínál a lakosság különböző rétegei és 
korcsoportjai számára. 

A közművelődési szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör: Budapest, Kőbánya lakossága, vasutas 
dolgozók és családtagjaik továbbá vasutas nyugdíjasok. 

K-I ; U. 
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A TÖRI- KE 
Szakmai beszámoló 

2009.  
 

Egyesületünk, a közművelődési munkaprogramban tervezett éves terveit a felmerült 
nehézségek ellenére sikeresen teljesítette. Figyelembe vettük intézményünk 
sajátosságait, KŐBÁNYÁN betöltött helyét, szerepét, és lehetőségeinkhez képest 
igyekeztük meghitt, és kulturált környezetet biztosítani rendezvényeinkhez. Tárgyi 
feltételeink változatlansága mellett különböző átszervezési és karbantartás-felújítási 
megoldásokkal tettük elfogadhatóvá környezetünket.  
 
Amatőr művészeti csoportjaink 
 
A kis létszámú elkötelezett alkalmazottak és a klubvezetők mindent elkövettek, hogy 
az intézményben működő csoportok lehetőségeinkhez képest a lehető legjobb 
feltételek mellett alkothassanak. A megváltozott körülményekhez igazodva újabb és 
újabb megoldások kellenek, hogy lépést tartsunk a kor kihívásaival, elvárásaival. 
 
I. Néptánc Együttesek 
 
I/1 Magyar néptánc csoportok 
 

A néptánc együttes mind a hét csoportja több mint 180 taggal – folytatta előző évek 
tevékenységét – rendben elkezdte az évet. Úgy látjuk, - és ezt több helyről is 
visszaigazolták - hogy nagyívű terveink többsége megvalósult. Mindegyik csoportvezető 
és segítő kolléga - felismerte és tapasztalta az egyre nehezedő körülményeket – erején 
felül teljesített. Kiemelném a felnőtt együttes intézményünk felé nyújtott rendkívül 
pozitív hozzáállását. A csoport 25-30 tagja négy napon keresztül festette a Művelődési 
Központ termeit, folyosóit, valamint a külső vakolatot. Ez nagyban segítette, hogy 
kulturáltabb körülmények között látogathassák vendégeink intézményünket. 
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Az alább felsorolt programokkal kapcsolatban csak néhány adatot emelnénk ki. 
Együttesünk 28 rendezvényen vett részt, mutatta be tudását, és váltott ki elismerést, 
átlagosan 2 hetente történő bemutatkozás, ami azért is kiemelendő, mert a fellépésre való 
készülés mellett új anyagot is tanulnak a táncosok. Edzőtáboraink nagyon kedveltek. 
 

      
                    Felnőttek                                                  Cseperedők 
   
A helyi, kerületi rendezvényeket rendkívül fontosnak tartjuk, és ha lehet, mindenhol 
képviseljük a néptáncot és a Törekvést. 
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                            A Suttyó együttes az Árkád Üzletközpontban 
 
Egy kis ízelítő, belföldi, szerepléseinkből: 

Balatonboglár – Méta fesztivál - Cseperedők  

       
 

Balatonboglár – Méta fesztivál - Suttyók   
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Fellépés a Törekvésben – Hagyományőrzők és Felnőtt együttes 
 

    
 
    
Vendégül láttunk gyimesi fiatalokat és közösen is táncoltunk 
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Kőbánya Március 15-i ünnepi műsora 
 

           
 

Fellépés Siófokon 

     
 

Táncházaink melyek többnyire valamilyen aktuális népszokáshoz kapcsolódnak, egyre 
népszerűbbek 
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Farsang 

 

  
 
Szüreti mulatság 
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A Felnőtt Együttes Szicíliában járt 

 
 
De talán a legkiemelkedőbb rendezvényünk Az emberi élet fordulói című előadásunk 
volt, melyet kb. 150 táncos mutatott be, a Klauzál Művelődési Központban, Budafokon. 
A mű, a születéstől a halálig dolgozza fel az ember életét végig kísérő táncokat, 
szokásokat. 
 
Az emberi élet fordulói 

    

                     Születés     Csecsemő kor 
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                    Kisgyermek kor 

     
                                                        
                      Gyermek kor 
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                                                          Iskolás kor 
 

   
        
                  Nagylányok                                                     Suttyók 

 

    
  
                                                      Eladósorban lévő lányok 
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                                                        Legényavatás 

   
 
                                                         Verbuválás 
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                  Szerelem       Menyasszony öltöztetés 

 
 
 
 
                         Szertartásos lakodalmi tánc – tréfás verbunk 
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                                                 Kaláka munkák után 
 

 
 
 

           
                                                            Idős kor 
 
 
 

           
 
                                              Siratás – temetési menet 
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      Finálé 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        Mulatságban 
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                                                           Verbunk 
 

 
 
 

2009. év programjai 
    
 Január 10.  Fellépés a Normafa Hotelben – Felnőtt csoport 

 Február 13.  Farsangi táncház – minden csoport részvételével 

 Február 14.  Fellépés a Bara Hotelben – Felnőtt csoport 

 Február 20-22. Edzőtábor Veresegyházán – Felnőtt csoport 

 Március 15.  Fellépés KŐBÁNYA ünnepi megemlékezésén – Felnőtt csoport 

 Április 3-5.  Edzőtábor Veresegyházán – Suttyó csoport 
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 Április 17.  Gyimesközéploki csángó gyerekek fogadása a TÖRI-ben, fellépés,  

    táncház – minden csoport bevonásával 

 Május 2.  Fellépés a Közép-Magyarországi Néptánc Fesztiválon – Csepelen 

    Cseperedő és Suttyó csoport 

    Fellépés Pannonhalmán – Felnőtt csoport 

 Május 6.  Fellépés a Törekvésben, a Nyugdíjas Klub Anyák napi műsorán 

 Május 8-10.  Edzőtábor Veresegyházán – Cseperedő csoport 

 Május 11.  Fellépés és táncház egy angol diákcsoportnak – Suttyó csoport 

 Május 15.  Fellépés A KÖSZI Fesztiválon – Cseperedő és Suttyó csoport 

  Május 16. Fellépés a KÖSZI Fesztiválon – Apróságok, Kis-cseperedők, 

Cseperedők és Suttyók 

  Május 17. Fellépés a Közép-Magyarországi Néptánc Fesztivál döntőjén a 

Klauzál Gábor MK-ban, Budafokon – Suttyó csoport 

  Május 21.  Fellépés a Bem Iskola műsorán a Törekvésben – Felnőtt csoport 

  Május 27.  Évadzáró fellépés és táncház a Törekvésben – minden gyerekcsoport 

 Május 28.  Fellépés a Vajda Péter Iskola Műsorán – Felnőtt csoport 

 Május 30-Június 1. Fellépés a balatonboglári Méta néptánc Fesztiválon – Suttyó csoport 

  Június 2-5. Festés a Törekvés MK. Több termében, és a külső vakolat bejárati 

oldalán 

 Június 19.  Tűzugrás – népszokások, népi játékok, versenyek, táncház 

 Június 20.  Fellépés az Országos Tűzugrás rendezvényén – Felnőtt csoport 

  Augusztus 4-17. Vendégszereplés Szicíliában Vita és Leonforte város nemzetközi 

néptánc fesztiválján – Felnőtt csoport 

  Október 16. Szüreti mulatság a Törekvésben 

  November 14. Az emberi élet fordulói című előadás 

  November 21. Fellépés Pestszentimrén a Sportkastélyban a Hunyadi Mátyás 

Gimnázium Szalagavatóján 

  November 28. Fellépés a Törekvésben az Északi Járműjavító bezárás előtti 

összejövetelén, rendezvényén 

  December 4. Mikulás táncház a Törekvésben 

  December 5-6. Edzőtábor Veresegyházán – Felnőtt csoport 

  December 18. Karácsonyi Ünnepi műsor a Törekvésben az összes csoport 

részvételével 



 

 17

 
Hagyományőrző csoport: 
Örömmel mondhatjuk el, hogy a TÖRI-KE-ben az óvodás, gyermek, ifjúsági és felnőtt 
csoportjai mellett az Együttes újkori (1961) alapító tagjai is rendszeresen járnak próbára. 
Az alapító első generációs korosztály mellett a későbbi „fiatalabb táncosok is egyre 
nagyobb számban járnak vissza a foglalkozásokra. Ezeknek a korosztályoknak 
meghatározó élmény fiatalabb táncos éveik visszaidézése. 
A csoport tagjait a szereplések élménye, a tánc szeretete a jó közösség, a mai napig 
fennálló barátságok tartják össze. 
A régi emlékek, élmények mellett örömmel nézik és drukkolnak a fiatal csoportoknak, 
segítik munkájukat. 
 
A Hagyományőrző Csoport számára nagy öröm és büszkeség volt, hogy meghívást 
kaptak szereplésre, a Magyar Színház jubileumára. 
 
Minden évben felkérést kapnak az Országos Öregtáncos Fesztiválra, ahol a mi csapatunk 
a legöregebb.. 
 
Az együttes tagjai igénylik az új táncanyagok tanulását. Terveik között szerepel a 
Szatmári, Dél-dunántúli, Erdélyi anyagok. Szeretnék felújítani a Győrteleki magyar 
verbunk, Kapuvári, Kónyi verbunk, Forgatós, és a Madocsai táncok régi koreográfiáját. 
Az újkori alapítók két tagja a Várkonyi pár készíti a jelmezeket.  
2009. szeptember 12-én nagy sikerrel szerepelt Debrecenben a „Középöreg” csapat. 
 
Terveik között szerepel egy nagyszülő- unoka táncház találkozó. 
 

                               
  
 
Ez évben is köszönjük táncosainknak, hogy a színpadon bizonyítják értékmegőrző 
gondolkodásmódjukat, hanem a karbantartó munkából is kiveszik a részüket. Fontosnak 
érzik, hogy kulturált, tiszta környezetben próbálhassanak, ill. láthassák vendégül az 
érdeklődőket.    
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I/2. Cerbul de Aur Román Néptánc csoport 
 
Együttesünk ebben az évben az utánpótlás nevelésére fordította a hangsúlyt. Az új 
tagjaink számára a heti 2x3 óra táncpróbáink alkalmával színpadi koreográfiáink 
betanulására és a különböző tájegységek táncstílusainak fejlesztésére koncentráltunk. 
Új táncosaink ezidáig színpadképesen elsajátítottak 4 tánc koreográfiát (Muntenia, 
Oltenia, Tulcea, Moldova).  
A félév során az együttes elsajátított egy Moldáv színpadi szvitet, amelynek 
bemutatója a novemberi Balkán Hangja Fesztiválon lett bemutatva Békéscsabán, 
Szegeden, illetve Budapesten. 
 
Ezen feladatok mellett természetesen számos magyarországi kisebbségi napon, 
nemzetközi fesztiválon, rendezvényen léptünk fel, mindig nagy sikerrel. Ezek közül a 
legfontosabbak: 

• Duna Karnevál-Budapest 
• Balkán Hangja Fesztivál-Budapest, Szeged, Békéscsaba 
• Nemzetiségi Folklórfesztivál-Ráckeve 
• Balatonfüredi Néptánc Fesztivál 

A Cerbul de Aur Táncegyüttes a budapesti román kisebbségi önkormányzatokkal és 
Románia Kulturális Központjával kapcsolatban áll. A próbák helyszínéül a Törekvés 
Művelődési Központ ad otthont.  
A Balkán Hangja Fesztiválsorozat szervezésében aktív részt vállalunk és a hazai 
kisebbségi táncegyüttesekkel karöltve idén novemberben is megrendeztük azt. Ez a 
fesztivál 13. éve létezik és mára a legsikeresebb és elismert fesztivállá nőtte ki magát. 
 
Jövő évi terveink: 

• Az utánpótlás bővítése 

• 2 új színpadi koreográfia megtanulása (Oltenia és Észak-Muntenia)  
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II. Társastánc 
 
Kedden, Csütörtökön és Vasárnap a társastánc és versenytánc szerelmeseié a 
Törekvés. Intézményünk kiemelten kezeli a tánc minden formáját, hiszen egészség 
megőrző szerepe nemcsak fizikailag, hanem a közösség miatt mentálisan is jelentős.  
Hiszünk abban, hogy a fiatalok személyiségének egészséges fejlődése érdekében tett 
erőfeszítések létfontosságúak. Személyes tapasztalatainkból tudtuk, hogy a tánc 
tanításával nagymértékben hozzá tudunk járulni a gyermekek egészséges 
fejlődéséhez, mint testi, szellemi és lelki téren egyaránt. A sportolás sajátos 
eszközeivel segíthetjük a fiatalokat, hogy életigenlő, az egészséget saját 
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. 
Mint pedagógusok, szívügynek tekintjük, hogy kialakítsuk bennük a kulturált 
viselkedés alapjait, segítsük mindennapi életüket meghatározó érték- és 
normarendszerük felépítését, emellett kulturált szórakozási lehetőséget biztosítsunk 
számukra. 
A társastánc képzés vezetője többszörös “A” osztályos Magyar Bajnok, Savaria 
Grand Prix győztes, Hungarian Open Rising Star győztes, Magyar Bajnoki döntős,  
illetve bronzérmes: 
 
Néhány gondolat Dávid önéletrajzából: 
“1997 óta táncolok.  2003 óta tanítok Standard és Latin-amerikai táncokat. 2008 - 
ban szereztem másoddiplomát a Magyar Táncművészeti Főiskola Modern 
Társastánctanári szakán. 
      
    A Standard és Latin - amerikai táncokon kívül szenvedélyeim még a Balett és a 
Salsa. E négy stílus számomra kiegészítik egymást, mint a tűz, a víz, a föld és a 
levegő. 
 
    A táncban megtaláltam mindent, ami fontos: szerelmet, gyűlöletet, szenvedélyt és 
az összes elhasznált közhelyet, melyek nélkül minek is élnénk. Minden nap újat 
tanulok, és majd akkor nem táncolok, ha már nem lesz ilyen nap…” 
         
A magyar táncsport fejlődését támogatni professzionális versenyzők képzésével és 
színvonalas táncversenyek rendezésével. Hozzájárulni a felnőttek minőségi és aktív 
kikapcsolódásához, a gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységeinek értékes 
eltöltéséhez. 
Tánciskolánk két alapvető irányvonala mutatkozik itt meg. Az egyik a táncra, mint 
versenysportra, a másik a táncra, mint szabadidős tevékenységre (divatos nevén 
rekreációra) tekint. 
A versenytánc nagymértékű fejlődése mellett azonban szeretnénk, ha a 
kikapcsolódást, tánc örömét kereső tánciskolásaink és hobbi táncosaink sem 
szorulnának háttérbe. Szeptembertől ezért új, kezdő tanfolyammal bővítettük a 
Művelődési Központ táncos kínálatát, januártól pedig már két tanfolyamon (egy 
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kezdő és egy középhaladó) vehetnek részt a társastáncok szerelmesei, akik 
szabadidejüket kellemesen, mégis aktívan kívánják eltölteni. 
 
A magas színvonalú oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy kellemes 
hangulat és jó közösség alakuljon ki. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük 
kulturált szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeiket biztosító tevékenységeink körét. 
A bemutatókon, táborokon és versenyeken kívül rendszeresen táncos bulikat is 
szervezünk, hogy a megszerzett tánctudást kötetlenül is élvezhessék és 
gyakorolhassák tanítványaink. Társastáncos party neve: TEQUILA GOLD,  mely 
heti rendszerességgel 2009. szeptemberéig várta a társastánc, rocky és salsa 
szerelmeseit. 
Ma már “D”, “C”, “B”, “A”, és “S” osztályos versenyzőkkel is büszkélkedhetünk, 
Országos Bajnoki 1., 3. és 4. helyezésekkel Latin-amerikai és Standard táncokból, 
valamint Tíztáncból. Senior versenyző párosaink is szép sikereket érnek el az 
országos versenyeken. 
 
Táncversenyeink: 
Mivel nagy igény merült fel a régi típusú hobbi versenyek felélesztésére, ezért 
egyesületünk felelevenített egy szép hagyományt, a Tánciskolások versenyét. 
Ezzel a tapasztalattal és lendülettel 2009-től már hivatalos nagyversenyek 
megrendezésére is vállalkoztunk, melyek rendkívül sikeresen zajlottak le. 
 
D, C és B osztályos versenyző párosaink: 
Földiák Márk- Hajdú Vivien 
2009. január 27. Csongrádi Táncverseny junior latin I. hely, standard III. hely 
2009. február 8. Sziget Dance Tánciskolás Kupa junior latin I. hely, standard I. hely 
2009. április 26. V. PIK Kupa D junior II latin V. hely 
 
Jenei Róbert- Szabó Roxána 
2009. március 7. II. Vác Kupa D felnőtt standard III. hely 
2009. április 4. D Országos Bajnokság felnőtt standard V. hely 
 
Németh Adrián – Győrfalvy Dóra 
2009. március 7. D felnőtt standard I. hely 
2009. április 4. D Országos Bajnokság felnőtt standard  I.hely 
 
Perendi Mátyás – Battyányi Szandra 
2009. március 8. D. gyermek II. latin országos bajnokság I. hely 
 
Perendi Mátyás – Csibi Anna 
2009. augusztus Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál B junior I. latin 3.hely 

 
Tóth Dániel – Széles Szilvia 
2009. április 18. II. Kolping Kupa D felnőtt Nyolctánc OB I.hely 
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Adone Vlad Cosmin – Kiss Viktória 
2009. május 23. Csepel Kupa felnőtt latin II.hely 

 
Bálint Bence – György Marcella 
2009. április 19. II. Sziget Dance Kupa felnőtt latin III.hely, standard I. hely 
2009. május 23. Csepel Kupa felnőtt latin I. hely, standard II. hely 
 
Kovács János – Fodor Julianna 
2009. május 23. Csepel Kupa felnőtt II. latin IV. hely, standard IV. hely  
 
Szabó Ferenc – Kucsera Tímea 
2009. február 8. Sziget Dance Kupa felnőtt latin II. hely 
 
Czipri Gábor – Papp Nóra 
2009. június 7. IX. Dráva Kupa D felnőtt latin II. hely 
2009. június 13. Szőke Tisza D felnőtt latin V. hely 
 
Cser Tamás – Tárnok Imola 
 2009. április 18. II. Kolping Kupa D felnőtt Nyolctánc VII. hely 
 2009. február 14. Valentín Kupa D felnőtt standard VI. hely 
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III. Tartós művelődési közösségeink: 
 
III/1. A Törekvés Természetjáró Kör 1909-ben alapították a lelkes természetjárók. 
Taglétszámuk jelenleg 31 fő, nagyrészük nyugdíjas.  A Vasutas Természetjárók 
Szövetségének mindenki a tagja. Jelenleg 7 túravezető szervezi a keddi, szerdai, 
szombati napokon a túrákat és a hétvégi kirándulásokat az év elején kiadott 
túraprogramok alapján.  
Főbb események 2009-ben: 
04.01-08-ig Tavaszi Csillagtúra a Balaton-felvidéken 12 fővel 
04.30-05.03-ig VTSZ szervezésében Nyíregyháza központtal Tavaszi Csillagtúra 7 
fővel 
06.24-28-ig 56.-ik Országos VTSZ Találkozó Fövenyes központtal 4 fővel vettünk 
részt 
07.01-11-ig Sopron központtal rendeztük meg Szakosztályunk nyári táborát 32 fővel 
07.20-26-ig Külföldi túra Erdélyben 8 fő részvételével 
09.01-08-ig Őszi Csillagtúra Sopronban 14 fővel 
09.17-20-ig Őszi VTSZ Csillagtúra Szombathelyen 4 fővel 
09.21-30-ig Külföldi túra Montenegróban 8 fővel 
10.03. Lokomotív 424 Teljesítménytúra a Börzsönyben 7 fővel 
2009-ben 1 fő Szőllősi Mihály befejezte a Dunántúli Kéktúra 565 km szakaszát.  
2 fő Kuzma Ferenc és Kuzma Ferencné befejezte az Országos Kéktúra 1128 km-es 
szakaszát.  

                             
 
 
 
III/2. Nyugdíjas klubunk  
Klubunk tagjai minden hónap első szerdáján találkoznak a Törekvésben, ahol 
beszélgetéssel, énekléssel töltik az időt és egy évben négy alkalommal zenés műsort 
rendeznek. Számos kirándulást és üdülést szerveztek, ahol minden kedves résztvevő 
kipihenhette, kiszórakozhatta magát. 
Üdüléseik: 
Májusban Révfülöpön, júliusban Kiskunhalason, októberben Kápolnásnyéken 
töltöttek egy-egy hetet nyugdíjasaink. 
Kirándulások: 
Áprilisban Cserkeszőlőn voltak, augusztus 20-án részt vettek Mezőtúron a Túri 
vásáron, valamint szeptember 1-3-ig Csongrádban a káposzta fesztivált tekintették 
meg, ahol a főzőverseny résztvevőjeként I. helyezést érek el. 
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Idén is kivették részüket a Törekvés pezsgő kulturális és közösségi életéből, részt 
vettek a Tavaszköszöntő bálon és a Nőnapi rendezvényen, Katalin bálon. 
 Széleskörű propagandát fejtenek ki az egészséges életmód népszerűsítésében, 
előadáson vettek részt egészségük megóvása érdekében, valamint Béres Cseppet 
osztottak ki egymás között.  
Aktív szervezői és résztvevői a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége 
rendezvényeinek.  

 
  III/3. A Törekvés Dalkör  

Mint köztudott a Törekvés Dalkör 120 éves múltra tekinthet vissza. Elődeink 120 
évvel ezelőtt határozták el, hogy Dalkört alapítanak. A Dalkörnek ezen idő alatt 
voltak jó és rossz időszakai. A múlt század elején még nagy operetteket is 
bemutattak, bálokat rendeztek, családi összejöveteleket tartottak a patinás falak 
között. Ezután jött a világ égés és sok egyéb változás a politikai és gazdasági 
rendszerekben, melyek igencsak mély nyomokat hagytak a Dalkör munkásságában. 
Napjainkban szeretnénk a régi hagyományokat visszahozni. 
A Dalkör vezetését 2006. január l-től Kerekes Katalin, előadóművész, a Magyar 
Köztársasági Érdemkereszt tulajdonosa vette át.. Jelenleg 40 fő a tagság létszáma. 
Sokan járnak fel a foglalkozásokra vidékről is. A foglalkozások hetenként történnek 
14 órától 19 óráig. Ezeken a korrepetálásokon komoly műhely munka folyik. Itt 
készülnek fel az énekesek egy-egy énekversenyre, egy-egy nagyobb műsorra. Két 
korrepetitorunk van: Farkas Istvánné, Juditka és Cselényi László. Mindketten kitűnő 
muzsikusok, remek szakemberek, nagyszerű kísérők. 
A Dalkör, ha van rá mód, negyedévenként rendez saját műsorokat. A műsoron részt 
vesznek a Dalkör tagjai és néhány neves művész a vendégünk. Legutóbbi 
műsorunkon 150-nél is többen voltak. Igyekszünk a programokat színessé, 
változatossá tenni úgy szórakoztatni a közönséget, hogy legközelebb is szívesen 
jöjjön a Törekvésbe. 

 
Évek óta minden hónapban a VII. kerületi Gondozási Központokban adunk, díjtalan 
belépéssel műsorokat, az Akácos Udvarban, a Peterdy utcában, a Dózsa György úton, 
a Király utcában, a Dohány utcában. 
2009. augusztusában, a Dalkör közreműködésével rendeztük meg Palóznakon – a 
Nosztori Kis Állatfarmon, a Hagyományőrző Együttesek Országos Találkozóját. A 
Fesztiválon 16 csoport vett részt, ez 302 főt jelentett. Csodálatos volt a forgatag, 
minden csoport saját hagyományaira jellemző népviseltben jelent meg. Vidáman, 
boldogan énekelt az egész nagy csapat, a rossz idő ellenére. Rotyogott a finom gulyás 
a hatalmas üstben, melyből mindenki jól lakott.    
Nagy kihívások várnak énekeseinkre. Készülünk a Szigetszentmiklóson és 
Nagyszénáson rendezendő énekversenyekre. 
2009. novemberében került megrendezésre az Erzsébeteket, Katalinokat, Andrásokat 
köszöntő nagyszabású bál, melyen kb. 160 fő jó hangulatban tölthette el az estét. 
A továbbiakban is igyekszünk szorgalmasan tanulni és felkészülni műsorainkra, hogy 
ha lehet, minden alkalommal elkápráztassuk közönségünket.       
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III/4. Bélyeggyűjtő körünk tagjai minden hónapban találkoznak, és vásárolják 
korlátozott számban a megjelenő újdonságokat és lelkesen cserélgetik gyűjteményeik 
fölös darabjait. Úgy vesszük észre, hogy mai világunkban e szenvedély egyre inkább 
a „megszállottak” szórakozása lesz. De fontos, hogy ezt a rétegigényt is támogassuk, 
hiszen része kulturális értékeinknek.  
 
III/5. Szerény taglétszámú Fotókörünk tagjai mára már csak inkább elméleti 
beszélgetésekre és szabadtéri sétákra járnak szívesen. Sajnos anyagi problémák miatt 
nem tudtuk megvalósítani a digitális fotózás megteremtését, de távlati célunkban 
továbbra is szerepel. Célunk, a fiatalabb generációk érdeklődésének felkeltése.  
 
III/6. A kártya szerelmesei által megálmodott Törekvés Texas Póker Klub, mely a 
felnőttek részére biztosít tartalmas időtöltést, 2006 májusában alakult, amely egyre 
nagyobb népszerűségre tesz szert. A Klub célja, hogy mind többen megtanulják a 
póker szabályait, lehetőséget nyújtva, hogy minél több ember megismerkedhesse 
egymás társaságát. Számos verseny, és szórakozási lehetőség nyílik az intézmény 
falai között mindazok számára, akik kedvelik a kártyajátékot. Gyakorlási 
lehetőségeket hetente háromszor hétfő, szerda és pénteki napokon biztosítják az 
érdeklődőknek. Három játékasztalon 15-20 fő részére biztosított egy időben a játék. 
Tournament versenyeket általában a hét minden vasárnapján négy órás 
intervallumban rendezik meg, ha van rá igény és elég jelentkező. 
A Póker Klub kiemelkedő játékosa: Jakab Attila, és Lakatos Róbert. 
 

 
IV. Sakk-kör  
A Törekvés sakk-klubjának 43 versenyengedéllyel rendelkező tagja van, további 30 
játékos „amatőr”-ként vesz részt a szakosztály edzésein, illetve amatőr csapataiban. 
 
A felnőttek részére heti két alkalommal klubnapot, elemzési és játéklehetőséget 
biztosítunk. 
 
Az ifjúságiak részére képzett edzők irányításával keddi és csütörtöki napokon tartunk 
edzéseket. Jelenleg Fehér Gyula nemzetközi mester, Tompa János (volt 
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szövetségi kapitány) nemzetközi mester, Bernei András FIDE mester és Nádasi 
Balázs mesterjelölt végzik az ifjúsági oktató munkát kiscsoportos illetve egyéni 
foglalkozások keretében. 
 
A klub csapatai a Budapesti csapatbajnokságokban játszanak. 
 
Az ifjúsági csapatbajnokságban tábladíjas lett Dienes Péter, Novák András 
Szabolcs és Tótth András is. 
 
További játéklehetőséget jelent a Nevelőegyesületi Bajnokság, ahol a nyolc táblás 
csapatversenyben egy csapattal veszünk részt. 
 
A sakkszakosztály a CSB mellett rendszeresen szervez egyéni versenyeket is. 
 
Budapesti Óvodás Sakkbajnokság, 
2009. június 14. 
Ezúttal már negyedszer rendeztük meg a Budapesti Sakkszövetség égisze alatt a 
Művelődési Házban, de teljesen saját szervezésben a TÖREKVÉS Budapesti 
Óvodás Sakkbajnokságot. Az eseményen ezúttal 18 gyermek vett részt. A 
kísérőversenyen további 12 sakkozó játszott. A szomszédos kőbányai önkormányzati 
óvodával együttműködve a kisgyerekek számára megfelelő méretű gyerekbútorokat 
tudtunk biztosítani a verseny számára. Az óvodás sakkozók alapvetően Kőbányáról, 
de egész Budapestről és Pest környékéről is érkeztek a versenyre. 
 

        
  
 
Törekvés Értékszámszerző versenyek: 
2009. április 17 –30.  81 résztvevő, 4 csoport 
2009 szeptember 16 - 30.  70 részvevő, 4 csoport 
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Évek óta tavasszal és ősszel megrendezzük a 2200 Élő pontszám alatti sakkozók 
részére a Törekvés sakkversenyeket, amelyek továbbra is népszerűek a budapesti 
sakkozók között. Elsősorban az utánpótlás részére igyekszünk itt is játék- és fejlődési 
lehetőséget biztosítani. A résztvevők közel fele ifjúsági korú játékos volt, akik 
számára komoly fejlődési lehetőséget jelentenek az idősebb, tapasztaltabb 
játékosokkal történő összecsapások. 

 
A Törekvés játékosai közül áprilisban Sulcz István nyerte a C csoport versenyét, 
Szatmári Dávid ifjúsági játékosunk az 1-2. helyen végzett a svájci rendszerű 
csoportban. Szeptemberben Sárközi Ferenc és Sulcz István holtversenyben 
végeztek a C csoport élén.  

 
 
Kőbánya Kupa 2009 
Rapid és Villám Magyar Sakkbajnokságok 
 
2009. október 22-24. 
A Kőbányai Önkormányzat támogatásával 2009-ben is megrendeztük A Kőbánya Kupa 
versenysorozatot, amely ezúttal egyben Magyar Bajnokság is volt. 
Ennek keretében a következő rendezvényekre került sor: 
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60 éven felüliek Villámversenye 

 
 
Kőbánya Kupa 2009 Magyar Egyéni Rapid Sakkbajnokságot 
 
Törekvés Kupa 2009 Magyar Egyéni Villámbajnokság 
   
 
V. Területi közművelődési tevékenység: 
 
Március 6-án megrendeztük a Tavaszváró bált, amellyel már hagyományosan 
minden évben a Nőnap okán, a nőknek szeretnénk kedveskedni. A zenés- táncos 
rendezvényen a vendégeket a Törekvés Dalkör énekesei és a Bagi-Nacsa páros 
szórakoztatta.  
 
Március 21-én köszöntöttük zenés-táncos műsorral a Sándorokat, Józsefeket és 
Benedekeket. Dalkörünk tagjai ismételten kitettek magukért, kiválóan szerepeltek, 
közönségünk pedig önfeledten szórakozott.  
 

 
 Május 25-én a gyermekeket köszöntöttük. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
változatos programot kínáltunk a hozzánk látogató gyerekeknek és szüleiknek a 
Gyereknap alkalmából. Az ugráló vár hatalmas sikert aratott a gyermekek körében, 
valamint a Mesekocsi Színház által bemutatott Három kismalac és a vicces farkas 
előadásán, a felnőtt nézők is önfeledten szórakoztak. Nem csak azért tartjuk 
fontosnak e napok ( Gyermeknap, Mikulás stb.) megrendezését, hogy szórakoztassuk 
vendégeinket, hanem ezen keresztül megismerhessék az intézményünkben működő 
csoportokat, ill. egyéb programjainkat is. Elvitathatatlan tény, hogy az ilyen 
intézmények a lehető legjobb ár-érték aránnyal bírnak, tehát a legkevesebb 
befektetéssel képesek kulturális szolgáltatást nyújtani. Mérsékelt áraink vagy 
ingyenes szolgáltatásaink segítenek az egyre nehezebb körülmények között élő 
emberek ilyen irányú igényeit kielégíteni. 
 
Június 20-án ismételten szórakoztattuk a nagyérdeműt vidám nóta kavalkádunkkal, 
melyen a Budapest TV műsorvezetője Dávid Sándor zárt előadásával.  
 
Szeptember 12-én az Editeket, Máriákat köszöntöttük. A műsor mint miden 
alkalommal, a Törekvés Dalkör vezetője Kerekes Katalin vezette. Vendégünk volt a 
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Szuperbuli Sztárja Gyémánt Valentin, aki teljesen elkápráztatta előadásával a 
közönséget. 
A műsor után tombola és tánc várta a megjelenteket. 
 
 
Rendezvényeink rendszeres résztvevői Nyugdíjas klubunk tagjai, a Vasutas 
Nyugdíjas klub tagjai, a kerület lakói. 
Továbbra is nagy érdeklődés kíséri a Lakossági Fórumokat, amelyen olyan neves 
közéleti személyeket látunk vendégül, akik segítséget nyújtanak a látogatóknak a 
jelen változásainak útvesztőiben és gazdasági folyamatok megértésében. 2009-ben az 
alábbiak fogadták el meghívásunkat: 
Dr. Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő, Dr. Lampert Mónika országgyűlési 
képviselő, Burány Sándor államtitkár, Filló Pál országgyűlési képviselő, Dr. Szanyi 
Tibor országgyűlési képviselő 

 

2009. november eleje óta, minden szombaton Nosztalgia estet szervezünk a 
Törekvésben. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre nagyobb igény van az ilyen 
szórakoztató programok szerevezésére. Baráti társaságok jönnek össze, szerveződnek 
újjá és kikapcsolódás képen tánccal, beszélgetéssel töltik el idejüket. 
 
 
 
A MÁV Kommunikációs Igazgatóságának szervezésében november 13-án 
színháztermünkben került megrendezésre az Országos Vasútismereti és Műveltségi 
vetélkedő, ahol a sajtó is képviseltette magát. 
A program 12 órától 18 óráig tartott, 3 fordulóra osztva, a fordulók közti szünetekben 
pedig vendégül látták a versenyzőket. 
A játékosok különböző kvízjátékokban mérhették össze képességeiket, ahol számított 
a tudás, a gyorsaság és a kreativitás. 
A 3. forduló végén eredményt hirdettek és ünnepélyes díjátadásra került sor. 
A rendezvényen részt vett a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
Minisztere, Hónig Péter úr, valamint a MÁV Zrt elnök-vezérigazgatója Andrási 
Miklós úr is. 
Az esemény végén állófogadás és svédasztal várta a megjelenteket.  
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November 28-án került megrendezésre a Törekvésben az Északi Járműjavító bezárás 
előtti összejövetele, ahol néptáncosaink, hagyományőrző együttesünk, dalkörünk 
tagjai, társastáncosaink szórakoztatták a tisztelt megjelenteket. 
Régi munkatársak, barátok találkoztak egymással és a műsor végén megosztották 
egymással az utolsó találkozásuk óta történteket. 
KŐBÁNYA polgármestere, Verbai Lajos Úr is tiszteletét tette a rendezvényen, Ő 
nyitotta meg a baráti délutánt és köszöntötte a jelenlévőket. 
 
 

 
 
 
A 2009-es évben már több alkalommal adott helyet a Törekvés a Cigány és Görög 
kisebbség rendezvényei számára. 
Ballagások, keresztelő utáni találkozó, baráti összejövetel, valamint a Kőbányai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat által támogatott Cigány est is a Törekvés falai 
közt zajlott le. 
2009. december 4-én Kisebbségi mikulás várás került megrendezésre, mely nagy 
sikert aratott cigány és nem cigány gyermekek körében egyaránt. 
 

    
 
December 12-én intézményünkben ad koncertet a BAB együttes. Akusztikus zenekar, 
akik saját számokat játszanak változatos témákban és sokféle stílusban, valamint 
népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adnak elő. 
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A szolgáltatások mellett a KÖZHÁLÓ programnak köszönhetően ingyenes internet 
hozzáférést és számítógép használatot is tudunk biztosítani látogatóinknak. Jelenleg 
két gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez igény szerint szakmai 
segítséget is nyújtunk. 
 
 
VI. Propagandamunka 
 
Továbbra is magas példányszámban jelentetjük meg havi műsorfüzetünket, hogy a 
kőbányai lakosság és más hozzánk érkező folyamatosan és idejében tájékozódhasson 
programjainkról, Programjainkat megjelenítettük a különböző sajtóorgánumokban 
(Pesti Műsor, Kőbányai Hírek, Magyar Vasutas, Vasutas Hírlap). Rendezvényeinkről 
szórólapokat, plakátokat tettünk közzé. Kiemelt rendezvényeinkhez kapcsolódó 
meghívóinkat igyekeztünk elkészíttetni. Ünnepi műsorainkról az ATV rendszeresen 
készít riportanyagokat. Megoldottuk intézményünk internetes honlapjának naprakész 
gondozását, s így szélesebb körben is eljuttathatjuk az általunk szükségesnek vélt 
információkat.  
 
 
VII. Gazdasági-technikai feladatok 
 
A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény 
mozgásterét. Ezért csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani.  
A Törekvés Táncegyüttes fiataljai a Ház újabb helyiségeiben végezték el tisztasági 
festést.  
 
Köszönetünket fejezzük ki KŐBÁNYA-Önkormányzatának, lakóinak, a TEMI 
vezetőségének, az NCA döntnökeinek, valamennyi látogatónk és munkatársunk 
nevében, hogy munkánkat jelentős anyagi ráfordítással támogatja, és ezáltal lehetővé 
teszi a tartalmas szakmai munkát! 
 
 
Összegzés: 

 
Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani az intézmény létjogosultságát, szakmai 
tevékenységének elismertségét a magyar kulturális élet változatos, sokszínű 
palettáján immár 121 éve. Az itt kialakult közösségek sok-sok éve bizonyítják, hogy 
tevékenységükkel értéket teremtenek. Felhívják embertársaik figyelmét a közösségben 
rejlő erőre, mely gyakran legyőz testi-lelki bajokat, és segít teljesebbé tenni életünket. 
Ez nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak is rendkívül fontos. Elért 
eredményeink bizonyítják, hogy támogatóink, a Bp.X. Ker. Önkormányzat, a TEMI 
és az NCA jó és hasznos célra fordította anyagi támogatását. 
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Kérjük, 2010. évben is támogassák a TÖRI-KE-ben (Kőbányai és Vasutas 
TÖREKVÉS M.K. Kulturális és Szabadidő Egyesület) működő kulturális, sport 
tevékenységet. 
 
Budapest, 2009. december 03. 
                                                      
 
 Üdvözlettel: 
 
 
                   Vizi Tibor  
                          elnök 


