Szöveges beszámoló
az Angyalföldi Láng Művelődési központ közművelődési Egyesület
201 5. évi tevékenyséeéről

Intézményünka Bp. Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező épületben
ingyenes használatijoggal működik, amelyért cserébe - közművelődési megállapodás alapján
- jelentós résztváIIal a kerület lakosságának közművelődési ellátásában.
Egyesületünk közhasznú tevékenysége:közművelődési tevékenységvégzése.

A

2015. évi tevékenységünket az alapszabályunkban foglalt célok figyelembevételével

végeztük:

Tartalmi tevékenvségünket tekintve:
1

.)

Hagyományainkhoz híven gondot fordítottunk amatőr egvütteseink fenntartására és
működtetésére. A ] művészeti csoport (vegyes és férfikórusok l3l, fiivószenekar,
énekegyüttes, színtársulat, versmondó- és magyar népdal-nóta kör) 472 alkalommal
tartott próbát 268 fős tagságával.

A karmesterek részéretiszteletdíjat fizett;Jink, gondoskodtunk a szükséges kottákról, a
pianinó rendszeres karbantartásáról, esetenként hozzájéniltunk vidéki i11. külfildi
szerepléseik utiköltségének kiegyenlítéséhez.Együtteseink számára fellépéseket
szerveztünk részben akultűrhézban (pl,: önálló hangversenyeket, kiállítás megnyitókon
és egyéb rendezvényeken való közreműködéseket), részben azon kívül (pl.: testvér
együttesek és művelődési intézményekrendezvényein, televíziós felvételeken, templomi
hangversenyeken, múzeumokban, szociális és egyéb intézményekben való szerepléseket).

Csoportjaink részt vettek

a XIII. kerületi

Önkormányzat rendezvényein is
(Civilszervezetek Napja, XIII. Kerületi Napok, Duna-parti rendezvénysorozat, szabadtéri
hangversenyek, ünnepi megemlékezések stb.).
2.) Megszerveztük 12 felnőtt szakkörünk és klubunk (Eszperanto Rovartani Kör,
Természetjárók Klubja, Sakk-kör, Kisvasutak Baráti Köre, Jászok Baráti Köre,
Sárgarózsa Klub, 4 nyugdíjas klub, valamint a Vers- és Prőzairők Köre), va\amint az
Ifiúsági Vasútmodellező Szakkörünk 384 fős tagságának 437 foglalkozását.

E

közösségek tevékenységébenváltozatlanul nagy hangsúly.t fektetttink az
ismeretterjesztő programokra (37 alkalommal természet- i11. társadalomtudományi
előadásra, 2 alkalommal irodalmi műsorra, 4 alkalommal videofilm vetítésre,54
kirándulás szervezésére),de lehetőséget biztosítottunk a kötetlen ,,társas élet" (pl.:
névnapok, születésnapok, évfordulók megünneplése stb.) megvalósítására is.

_1.J

Vasútmodellező Szakkörünk az év folyamán 5 alkalommal vett részt budapesti és vidéki
kiállításon.
43 alkalommal került sor kisgyermekek zenei nevelésére a ,,Ringató" soíozat keretében,
782 fő részvételével.
16 alkalommal tartottunk különböző konferenciát és tanácskozást 480 fő részvételével.
A kerületi gyermekintézményekkel kialakult kapcsolataink alapj án
, 6 általános iskolában 19 szakkört (elsődlegesen képzőművészeti, kézműves és
szinjátsző) működtettünk 1 . 140 foglalkozással és 436 taggal;
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Óvodában készségfejlesztő (kreatív) játékos klubfoglalkozásokat szerveztünk,
Óvodánként 2-2 gyermekcsoportná1,. Így összesen 480 alkalommal átlag 87 gyermek
vett részt a foglalkozásokon.
4,) Az év elején tervezett kiállításainkat megrendeztük:
- november 9-I3. között az általános iskolai gyermekszakkörökben készítettkézműves
munkákat mutattuk be kb. 300 érdeklődőnek;
június
2-4.között került sor a XV. Országos NépművészetiKiállítás költségeire, ahová
8 megyéből és Budapestről 43 amatőr nép- ill. népi iparművész küldte el közel 300
munkáját (festményeket, akvarell és textilképeket, gyöngyből, textilből, üvegből és
csuhébÓl készült munkákat, fa- és csontfaragásokat, horgolt és vert csipkéket,
hímzéseke|.A kiállítást 300 fö látogató tekintette meg;
5.) Az év folyamán 13 alkalommal tartottunk művészeti rendezvényt:
- 6 komolyzenei hangversenyt a fuvószenekat és a kórusok fellépésével1.819 fős
közönségnek;

-

szeptember 24-én a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek III. Országos
Táncfesztiválját. A fesztiválra mindazon együttesek jelentkezhettek, akik különböző
zenei anyagok felhasználásával (klasszikustól a modernig) állították színpadra
táncaikat, így láthatő volt szalontánc, társasági tánc, mazsorett, kán-kán, esernyős,
kalapos, kendős táncok illetve különböző táncos-játékos paródiék. Az eseményen
összesen 28 együttes vett részíaz orczág minden tájárőI. A rendezvénl kb. 350 fő

néző tekintette meg;
november 19-én a Vers-, Prőza-, és Mesemondók XVI. Országos TaláIkozőján 13
megye 54 előadőjamutatta be színpadra tetmettségét kb. 200 fő nézőnek;
- az Előadóművészek Országos Baráti Körének és a Vers- és Púzaírők Baráti Körének
találkozőit 4 alkalommal rendeztük meg. Közreműködésükkel irodalmi műsorral
köszönthettük a Költészet Napját, a Nőnapot, az Idősek Napját és a Karácsonyt, amely
rendezvények összesen 524 fő látogatót vonzottak;
- a Kézfogás Együttes november 2I-én tartotta örökzöld dallamokat tartalmaző
jubileumi műsorát 250 fős közönség előtt.
6.) Szőrakoztató rendezvényt 161 alkalommal tartottunk 21.875 résztvevővel. Ebből 102 a
TE+ÉNKlub pénteki és vasárnapi táncesde i11. hétvégibálja volt, 22 alkalom az
időskorúak száméra szerveztünk műsoros-táncos rendezvényt, megszerveztük az
Angyalföldi Utcabál rendezvénysorozatunkat, valamint az Idősek Világnapja műsoros
elŐadását, 35 alkalommal pedig egyéb programot (a civilszervezetek és kiscsoportok
szőr ako ztató ren dezvény e it).

-

7.)

8.)

9,)

KÖzösségi rendezvényt 42 alkalommal tartottunk. Hagyományos szombat délelőtti
vasútmodell-börzénket 30 alkalommal éúlag25-30árusító és 4.500 látogatő kereste fel.
Vetélkedőt 12 alkalommal szerveztünk: 10 sakkversenyt, április 23-ánazOtszágos Römi
és Ulti Kártyaversenf, május 14-én a ,rSzép hazfutk Magyarország" IX. Országos
Szellemi Vetélkedőt, összesen 639 fő részvételével.
12 alkalommal 1.090 fo részvételévelszerveztünk fórumot, értekezletet, közgyűlést
egyesületi tagj ainknak.
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Információs szolgálatunk az év minden napján működött és 3.500 (napi átlag 9-10)
alkalommal adott felvilágosítást különböző kérdésekre.
Külső szervek rendezvényére(egyházi előadások, vásárok, bemutatók, közgyűlések és
műsorok) I22 alkalommal került sor 8.125 fős látogatottsággal, amelyre alaptevékenységi
feladataink gazdasági hátterének elősegítóse érdekébenvolt szükségünk. Terembérleti
jelleggel 8 alkalommal iskolarendszeren kívüli képzéstfogadtunk, összesen 420
látogatőval.

10.) Könyvtárunk tevékenysége az olvasószolgáIat ellátására korlátoződott, ezért bvábbra is
fenntartottuk letéti állományunkat a Vasas Központi Könyr,.tártól, s így olvasóink az
új abb

kiadású könyvekhe z is hozzá tudtak j utni.
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évi tartalmi tevékenysége összességében

115

,4I3 fő látogatót vonzott.

Eeyüttműködő partnereink voltak:

- az
-

"Életetaz éveknek" Országos Szövetség, akivel az év folyamán

5 alkalommal
eztink különböző országos rendezvényt;
a XIIL kerületi Önkormányzat és közművelődési intézményei, amelyek rendezvényein
amatőr csoportjaink és klubjaink rendszeresen részt vettek fianuárban a Civilszervezetek
Napján, júniusban a XIII. Kerületi Napok programsotozatán, a Duna-parti rendezvényeken
és az Angyalföldi Napokon, a kerületi ünnepségeken, koszorúzásokon, valamint a RAM
szerv

Colo sseum pro gramj ában).

Budapest, 2016. február 05.
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