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A RÁTKAI MÁRTON KLUB KULTURÁLIS EGYESÜLET 

2019. ÉVI MUNKATERVE 

I.A Rátkai Márton Klub értékei, céljai, az intézmény és környezete 

A Rátkai Márton Klub értékeit és céljait döntően az Alapszabály, a közgyűlés határozata és 

az a környezet határozza meg, melyben működik 

Az új Alapszabály is a korábbi célokat és a főbb tevékenységeket határozza meg: a magyar 

művészet és a művészeti ismeretterjesztés és a művészetpedagógia egészét kívánja 

szolgálni. A célok megvalósításáhot az alábbi tevékenységeket folytatja: 

 - Kulturális tevékenység, a hazai és a nemzetközi értékekek megőrzése, bemutatása. 

-  Hagyományok ápolása, értékek bemutatása. 

-  A művészek és a közönség kapcsolatának megteremtése. 

-  A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

-  A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység. 

A klub értékei továbbra is a politikamentesség, a megbízhatóság, a személyesség és a 

pontos tájékoztatás.  

A klub arra a közönségre számít, aki a művészet befogadásának mai nehézségei, buktatói 

mellett is létező réteg, akiknek van igénye a magas kultúrára, de már, vagy még nem tudja 

megfizetni a jegyárakat. Ezt szeretnénk megtartani továbbra is, de az új helyen más 

közönség, más igények merülnek fel, melyhez alkalmazkodni kell. 

A másik fontos közönségbázis az az értelmiségi réteg, aki a hivatása mellett magas művészi 

értéket is létrehoz. Különösen fontos feladata a klubnak a fiatal művészek bemutatása, az új 

értékek felmutatása, miközben a közérthetőségről sem mond le, függetlenül a szerzők 

végzettségétől, szakmai, politikai hovatartozásától. Mindezek alapján új stratégiát kell 

dolgozunk ki, mely a munánkat meghatározza.  

Az egyesületünk 5 tagszervezete továbbra is fontosnak tartja a klubot és lehetőségei szerint 

támogatni fogja. Elsősorban szakmai segítséget jelent, és ez kölcsönös lesz. 

Az évi tagdíj 5000 Ft, és a napi látogatói jegy 500- Ft, alkalmanként ettől el fogunk térni. 

Gyakran szükséges a díjmentesség, mert a művész így kéri (ezért jön el), vagy olyan 

közönség van jelen, mely esetben ez a helyes. 

II. Helyzetelemzés 

Több mint fél éves keresés után 2016-ban költözött a klub a TIT Stúdióba. A választás 

szempontja az volt, hogy egy olyen meglévő intézményhez kapcsoldódhassunk, amely 

kultúra profilú, de nem a művészetekel foglalkozik. Éppen ilyen partnert keresett a TIT 

Stúdió Harmonizációs programjának megvalósítására. Másik fontos szempont volt, hgy 

legyen önálló iroda, illetve megfelelő raktározási lehetőség (az elmúlt 63 év 

dokumentációjának megőrzésére).  

A XI. kerület a főváros talán legnépesebb kerülete. Közel 158.000 lakója van, akiket 

művelődési intézmények hálózata lát el: önkormányzati, és más formában működő, a 

kultúrát közvetítő intézmény van. 6 önkormányzati, 5 magán művelődési ház, 12 galéria, 

művészeti kávéház, bemutatóterem, 3 színház, 3 zenei helyszín. A Rátkai Márton Klubnak 

ebben a hálózatban kell megtalálni azokat a réseket, ahol a közönségét elérheti. 

III. a Rátkai Márton Klub 2018. évi tevékenységéről 

2018-ban a klub a régi műsorokat felelevenítve, új utakat keresve szervezte a progarmjait. A 

költözéssel és a meglévő enteriőrrel sok tagot, illetve művész-fellépőt elvesztettünk. Anyagi 

nehézségek miatt még nem sikerült olyasn othonossá tenni a Rátkai Márton Klub által 
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használt helyiséget, mint amit 60 év alatt megszoktak. Sokat segít, hogy a klubterem 

világítása javult. A rendszeres kiállítások hangulatossá teszik a teret. Programjaink 

szempontjából két fontos terület látszik „kihasználhatónak”. Az Aranykor jóga, mely az 

idősebbek mozgását segíti, erre specializálódott oktatóval, nagy sikerrel.(39 alkalom 754 

fő).  A másik fontos tapasztalat az, hogy a kiállításokat kedvelik a vendégek, a Stúdió egyéb 

szakköreinek tagjai is. (12 alkalom összesen, rendezvényeinek látogatóit is bele számoljuk, 

2970 fővel számolhatunk.) Kihasználjuk az épület adta tereket, és több hónapban volt 3 

kiállítás is az épületben. A kiállítók között elsősorban a Zsidákovics Mihály vezette 

Contemporarí Artis, Fain Artists csoport tagjai vettek részt, végzett és „amatőr” művészek 

voltak. A nagysikerű kiállítást a klub előterébe ismét kiállítottuk, így egy-egy sikeres anyag 

2 hónapig is látható volt, miközben a klubban már más művész képei voltak. A II. emeleti 

folyosó nagyszerű alkalmat adott kiállítások rendezésére, így került sor a 100 festő 100 képe 

kiállításra is, de  egy  szobrászművész is bemutatkozott. 

Hagyományos műsoraink közűl a irodalmi és zenei előadásokat emelem ki. Továbbra is a 

klub partnere a HUNGARVOX Kiadó, bemutatkoztak folyóiratok, irodalmi társaságok 

voltak vendégeink. Különleges program volt a Költészet Napján megrendezett óvódások 

versmondó versenye. 9 alkalom. 425 látogató). Zenei műsoraink során volt operaest, hegedű 

és gitárkoncert, de egyre népszerűbba Gitárklub, Bernáth Ferenc gitárművész és tanár a 

klasszikus gitáron játszó tanítványait bemutató délutánja, valamint a Krónikás Zenede 

Klubja, Dévai Nagy Kamilla és növendékeinek rendszeres bemutatkozása. A 

kiállításmegnyitásokhoz is zenei program kapcsolódott.  Vendégünk volt az Albertfalvai 

Opera és Dal Stúdió. (11 alkalom 285 látogató).  

Ismeretterjesztő műsorok között természettudományos előadás, nyelvünk különlegességeit 

bemutató kiállítás, a viselkedés kultúrával és a közművelődés szakmai kérdéseivel is 

foglalkoztunk. Már hagyomány, hogy a Költészet Napját a virágokról szóló versekel 

ünepeltük, természetesen vetített képekkel.(6 alkalom, 180 fő) 

A Dunatáj Alapítvánnyal és a Magyar Művelődési Társasággal közösen rendezett Dunatáj 

Moziban  művészettel, vagy művészekel foglalkozó dokumentumfilmeket vetítünk.(10 

alkalommal 340 fő látogatóval.)  

A szórakoztató műsorok nem igazán keltették fel a közönség érdeklődését, de egy 

alkalommal próbálkoztunk, kevés sikerrel. Szinházi előadásra nincsenek meg e feltéetelek, 

egy monodráma képviselte ezt a művészeti ágat klubunkban. 

A vásárok sikere is változó volt: 2018-ban nem rendeztünk, anál is inkább, hogy a TIT 

Stúdió havonta terembérlet kapcsán kiadja az előteret egy olcsó vásárosnak. 

Partner szervezetekkel együttműködve, küléső helyszíneken, közösen rendezünk 

programokat. A Magyar Filmművész Szövetség vetítéseit népszerűsítettük. A LOOK 

Gallery kiállításainak megnyitóján tagjaink is résztvettek. Partnerünk lett ismét a 

Megszólaló Kezek Aklapítvány, a Gyógyitó Dallamok Alapítvány, akikkel különböző 

helyszineken közösen szervezzük aprogramokat, melynek során fiatal művészeket mutatnak 

be, és a népszerüsitik a klubot. (112 alkalom 350 fő). 

Rendezvényeinken összesen 2018-ban 90 alkalommal 5800 fő látogatónk volt a kiállítások 

nézőivel é 

Mindez a 2017-es eredményhez képest 2 %-al több műsort és 31 %-al több látogatót jelent. 

Meg kell azonban jegyzeni, hogy a látogatói létszám növekedése a kiállítások nézőszámából 

adódik. Kicsit javul a látogatóttságunk, mert átlagban egy-egy műsoron 20-25 fő vett részt, 

de ezt javítanunk kell.   
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IV. Fő feladataink 2018-ban: 

a,  Az új társadalmi környezet további feltérképezése, a környék igényeinek feltárása és a 

klub műsoraival történő szinkronizálása 

b,  Az  Alapszabályban meghatározott művészeti ismeretterjesztés, a művészet és a 

közönség közvetlen kapcsolatának megteremtése. 

c,  A meglévő lehetőségeken belül, más szervezetekkel együttműködve „bevételes” 

programok szervezése. 

d, Az új helyzethez alkalmazkodó új marketing, innovációs eszközökkel új célcsoportok, és 

célpiacok feltárása. 

e,  Új, eddig a klubban nem megszokott formák kidolgozása, bevezetése. Rendszeresen 

jelentkező rétegklubok kialakítása, befogadása. 

f,  A szponzorálás lehetőségeinek feltárása.Támogatók, együttműködö partnerek továbbbi 

megkeresése, közös munka feltételeinek megteremtése. 

g,  A változásokhoz és kihívásokhoz igazodva, további külső helyszínek keresése és 

bevezetése. 

 

Meglévő presztízsünk megtartása érdekében folytatjuk a bevált, a közönség által kedvelt 

műsorokat. Az elmúlt évben kialakított rétegklubokat népszerűsíteni, közönségét 

megerősíteni szükséges. Már megnöveltük a hati előadások számát, mert minden kedden 

jóga van, de a csütörtökön kívűl is már más napokon rendeztünk programot a TIT Stúdióval, 

vagy más szervekkel közösen.  

 

2018-ra tervezett műsoraink: 

- Havonta kiállítást rendezünk a klubteremben, és legalább negyedévenként az épület 

földszinjén folyósó-galériaként berendezett térben. 

- A kiállító művészek között amatőr, vagyis nem iskolában tanult művészek és neves, 

már befutott művészek is szerepelenek. A festészeti alkotások mellett textilek, fotók 

szerepelnek terveink között, Itt partnerünk az Amatőr Festők, Művészek, 

Képzőművészek és Fotóművészeket Kedvelők társasága, a Nemezetközi Aqvarell 

Szövetség, a LOOK Gallery. Mindezek mellett a TIT Stúdióban működő szakkörök 

kiállításait is segítjük. Kapcsolódunk az évfordulókhoz kiállításokkal is.  

- A HUNGAROVOX Kiadó immár szinet havonta jelentkezik könyvbemutatókkal, 

mely elsősorban a mai magyar irodalom megjelenését jelenti. 

- Negyedévenként irodalmi estet szervezünk kis irodalmi lapoknak, irodalmi 

társaságoknak. pl Nekünk Nyolc, Nagy Lajos Társaság. 

- Zenei műsoraink során vendégünk lesz a Krónikás Zenede (Dévai Nagy Kamilla 

iskolája), valamint a kerület zeiskoláinak hallgatói. Portisch Lajos a nemzet 

sportolója nagyszerű dalénekes (basszbariton) is szivesen koncertezik klubunkban. 

Domahidy László operaénekes is vendégünk lesz 2019-ben. Már több alkolommal 

szerepelt klubunban az Opera nagkövete program, Ardó Mária az Operaház 

magánénekese jóvoltából. Szintén a Magyar Álami Operaház művészei évi két 

alkalommal koncerteznek a kluban. A Költészet Napját zenei műsorral is ünnepeljük. 

Csák József operaházi magánénekes albertfalvai közösségi házban dalkört vezet, akik 

szivesen jönnek a kluba is fellépni. A zenei műsorok szervezésénél nagyobb 

hangsúlyt fektetünk a könnyűzene megjelenésére is. Irodalmi műsorok kapcsán is a 

könnydebb műfajok felé fordulunk. 

- Nem adtuk fel az Eleven (11) címmel új sorozattervét, melynek lényege, hogy a XI. 

kerület híres embereit, művészeket, tudósokat hívunk meg beszélgetésre. A 
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programokat profi módon rögzítjük és ezt a helyi, vagy más kábelTV-knek 

felajánljuk.  

- Tárgyalunk egy egészséggel foglalkozó sorozat-műsor tervéről egy egyik TV 

társasággal. 

- A Magyar Művelődési Társasággal és a Dunatáj Aalapítvánnyal közösen rendezzük a 

havonta a Dunatájmozit, ahol a magyar dokumentumfilmek legjavából vetítünk. 

 

Más szervezetekkel közös programok: 

A Magyar Művelődési Társasággal közös rendezésben:  

- Költészet Napja alkalmából nagycsoportos óvodásoknakaz idén is hírdetünk 

mesemondó versenyt. 

- Emlékműsorral kapcsolódunk költőnk évfordulójához. 

A TIT Stúdióval közös nerdezésben: 

- Ismét egészségnapot szervezünk, előadásokkal és vásárral. 

- Kortársaink szellemi kőrképe címmel előadássorozatot szervezünk jelenkorunk 

gondolkodóival: irodalmárokkal, tudósokkal, művészekkel. Vezeti: dr. Koncz Gábor. 

- Kreatív és ismeretterjszető gyermektábort szervezünk. 

LOOK Galleryvel közös rendezésben: 

- Kiállítások látogatását hírdetjuük, és közös kiállításokat is tervezünk 

Filmművész Szövetséggel közösse: 

- A Filmesház vetítéseit a klub tagjai díjmentesen látogathatják. 

 

V. Kiemelt feladataink: 

A legfontosabb, és legsürgősebb faladat, a közönségünk „visszaszoktatása”, új közönség 

megnyerése. Ennek megfelelően új PR-, innovációs eszközökkel fel kell tárni a közönség 

elérésének új utjait. Kapcsolódunk a kerületi önkormányzat tájékoztató rendszeréhez. (helyi 

újság, helyi TV stb). Itt a fórprofit szféra segítségét is igénybe vesszük. Új támogatók 

feltalálása nélkülözhetetlen. 

A fiatal művészekkel való törődés, odafigyelés és a fiatal közönség klubunkba szoktatása 

mellett, fontos a meglévő idősebb törzsközönségünk megbecsülése, és a klubhoz „kötése” 

Ennek érdekében folytatjuk az Aktív aranykor programot, partner céggel együttműködve. 

A klubhoz kötődő művészekről való méltó megemlékezés a klubnak megalapítása óta 

feladata.  

A kulturális és nemzeti ünnepeket, a mi művészi eszközeinkkel elevenítjük meg. A korábbi, 

már nem sikeres műsorok értékeinek megtartása mellett, új formákkal is kísérletezünk.  

VI. Kommunikációs tervünk 

Kommunikációs tervünket az új helyzethez átalakítattuk és kapcsolatrendszerünket is az új 

feladatok kapcsán átdolgozzuk.  

Korábbi adtbázisunkat felhasználva, hírlevéllel keressük meg valamikori tagjainkat. A 

honlapot kicsit átalakítva, lehetőséget adunk a kérdésekre. 

Megkerestük a kerület a kerület Internettel rendelkező társszervezeteit, együttműködész 

ajánlva fel. Továbra is felhasználjuk az Internet- közösségeket is műsoraink 
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népszerűsítésére. A klubvezető egy közösségi rádióban is műsorvezető, és ezekben hetente 

ad hírt, a klub elmúlt és jövőben eseményeiről. Az Újbuda TV-ben is szerepelünk. 

A papír alapú műsorfüzet visszaszorulóban van, a műsorfüzet szerkesztését, sokszorosítását 

is a klubvezető végzi. 

VII. Szervezeti felépítés  

A klubban már csak a titkár dolgozik, számlát adva. A könyvelő szintén „számlás”. A 

megváltozott helyzetben a korábbi önkéntesekre nem számítunk. Választmány helyett az új 

alapszabályban 3 tagú elnökség szerepel, akik segítik a klubtitkár munkáját. Önkénteseket 

keresünk a tagok között. 

 

VIII. Karbantartás, fejlesztés 

Az új helyszín átalakítása, „testre szabása” a legfontosabb fejlesztési feladat. Az átvitt 

eszközök (bútorok, pianínó, technikai eszközök) karbantartása, javítása továbbra is 

feladatunk marad. A klubterem otthonosabbá tétele, kis szinpad kialakítása sűrgős 

feladatunkká vált. 

 

Budapest, 2019. május 

 

Sebőkné Zalka Ilona 

klubtitkár 

 

 

 

 

 

 


