Szöveges beszámoló
Az Aneyalfiildi Láne Művelődési központ közművelődési Egvesület
2016. évi tevékenyséeéről

Egyesülettink 1994. januar l-én alakult aLéng Művelődési Központ jogutódjaként. Ma már 9
jogi személyiségű(kulturális ill. közművelődéshez szorosan kapcsolódó), 8 jogi személyiség
nélküli és20 magánszemély (többnyire a klubok és szakkörök aktívái) tagja van.

A

Láng Művelődési Központ épületét 1997. március 24-én a Bp. Főváros XIII. Kerületi
Önkormrányzata megvásarolta, így Egyesületünk évenkéntmegújítottKözművelődési
Megállapodás alapjtán fielenleg 2017. december 31-ig szóló) ingyenes használati joggal
működik az épületben, amelyért cserébe jelentős részt váIIal a kerület lakosságának kultrrrális
ellátásábart A megállapodásban foglalt feladataink híven tükrözik a kenilet lakosságanak

egyesületünkkel szemben tétmasztott elvárásait, valamint a kerületi közművelődési és egyéb
intézményekkel,szervezetekkel fennálló kapcsolatrendszerünket.
A megállapodásban rögzített feladatunk lett:
- a gyermek-, ifiúsági és felnőtt korosztály száméra művelődési és szórakoztatő
programok szervezése;
- az egészséges életmód kialakítástának elősegítésétcélzőprogramok szewezése;
- könyvtélr fenríartása és működtetése;
- szabadidős tevékenységekszervezése (amatőr művészeti csoportok, szakkörök
működtetése, sportesemények rendezése);
- kiáIlitá§ok szervezése
- civilszervezetek befogadása és támogatása.
Így változatlanul megvalósíthattuk az Alapszabályunkban foglalt közművelődési
tevékenységtinket, megtarthattuk a hagyományos közművelődési formáinkat, valamint
alapfunkcióink ellátása érdekében helyiségeinket alkalmanként bérbe adhattuk.
2016. évi tevékenységiinkben is elsődlegessé vált:

- a
-

civilszervezetek kisközösségek (mint az eszperarúo kör, a sakk szakosztáIy, a
vasútmodellező szakkör, az előadóművészek baráti körei, a jászok klubja, va|amint2-2
kultűrhazi és kerületi kerületi nyugdíjas klub) fenntartása 1ll. a műktldéstikhöz valő
ltozzájnulás1'
gyermek szakkörök (19 elsődlegesen képzőmúvészetiés kézműves általános iskolai
szakkör; 2 ővodu|<reatív játékklub) fenntartása és működtetése;
amatőr művészeti csoportok (mint a Stella Kórus, a "Keil Ernő" Fúvószenekar, a LángAcélhang Férfikórus, a Jazz & More Énekegyüttes, a Hevesi Siándor Színtársulat, a
Vers- és Prózamondók Országos Köre, a Kézfogás Együttes, a Sárgarőzsa tánccsoport)
fenntartása ill. a működésiikhöz valő hozzá4árulás;
művelődési rendezvények (a fuvószenekar és a kórusok komolyzenei
hangversenyei, művészeti bemutatók és fórumok, ünnepi megemlékezések, valamint az
általáno s i skolákba kihelyezett irodalmi pódiumsor ozat) szerv ezése;
szórakoztatő rendezvények (táncestek, bálok, karácsonyi és egyéb műsorok, börzék,
sakkvers enyek, e s etenk énti kiállitások) s zervezé se ;
könyvtárunk heti 2kölcsönzési nappal való folyamatos üzemeltetése.

Feladataink maradéktalan ellátása érdekében Együttműködési Megállapodásokat kötötttink a
kerület 6 általános iskolájával és 2 ővodájával, a XIII. Kerületi Önkormanyzat HÍD
Családsegítő Szolgálatával, a Vasas Központi Könfiárral. Folyamatos és sikeres
munkakapcsolatot alakítottunk ki :
- a XIII. Kerületi Kulturális Divíziőval, közös programokon vesziiLnk részt (mint a XIII.
Kerületi Civilszervezetek Napja, aLakóközösségi és az Angyalftrldi Napok)
, az Angyalftjldért Egyesülettel (rendszeres látogatói nyugdíjas programjainknak és
évenkénttöbb közös rendezvényt szervezünk)
- a HelytOrténeti Gffiteménnyel (a kerületi időszaki kiállításaikra szükség szerint küldjük
anyagainkat)
- az Angyalftrldi Természetbarát és Testedző Egyesülettel (sakkversenyeik helyszíne és
lebonyolítój a részben intézményiink).
Bevételeink növelése érdekében terembérletíszerződést kötötti.ink:
- az ,,IJniverzálís Elet" civilszewezeítel. amely előadássoro zataittartjaintézményiinkben,
- a Jung 2000. Kft-vel, amely havonta egy alkalommal tartja vizsgával egybekötött
tűzvédelmi oktatását,
- valamint több árubemutatót és árusítást tartó kisebb Bt-vel és Kft-vel.
Propaganda és közönségszervezési munkánkat segítette, hogy programjainkat a XIII. Kerületi
HÍrnök c. újság rendszeresen közölte, a TV13 kábel-televízió riportsorozat keretében
nép szerűsítette rendezvényeinket, csoportj ainkat és egyesületiinket.
2004. októberétől működő internetes honlapunk, valamint a20|3 nyarán beindított facebook
oldalunk megkönnyítette intézménytink és programjaink kenileten kívüli népszenísítését.
Ennek pozitív hatása, hogy rendezvényeink látogatottsága folyamatosan emelkedett.

A

Láng Művelődési Központ épülete 1970-ben került átadásra. Az eltelt 46 év alatt annak
felújítására és korszerűsítésérenem került sor, az épület áIlaga amortizálódott. F,zért
tulajdonosa - a Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormrányzat - sqát fonásából teljes felújitás alá
vonta, amely 2017. januélr 2-án elkezdődött. Az épület beruhazási célokmánya szerint a
kivitelezés befejezésénekhatrárideje 2017. november 30. Az épület felújítása idejére
Önkormányzatunk a saját tulajdonában lévő Bp. XIII., Fias§ruk u.lS-Zl, szám alatti (volt
általános iskola) épületébenideiglenes telephelyet biáosított Egyesületünk száméra, hogy
működése és tevékenysége20l7-ben is folyamatos legyen.
Budapest, 2017. marcius 07.
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