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BESZÁMOLÓ
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület tevékenységéről
2012
Zsámboki Műhely megalakulása
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület működését korlátok közé szorítja az a körülmény, hogy
nem rendelkezik saját székházzal. A közösségi házban a polgári kör részére biztosított
lehetőségek kevésnek bizonyulnak. Ezért azzal a kéréssel fordultunk a Csillaghegyi Jézus
Szíve templom képviselőtestületéhez, járuljon hozzá, hogy néhány programunkhoz a
templom jelenleg használaton kívüli oldalszárnyában kaphassunk helyet. A programok
közösségépítő és hagyományőrző tevékenységükkel a templom körüli élet felélénkítését is
szolgálni kívánják. A képviselőtestület hozzájárulását adta a tervhez. A templom
melléképületeiben működő tevékenységünket templomépítő plébánosunkról, Zsámboki
Pálról neveztük el Zsámboki Műhelynek. Az ötletet az adta, hogy az ő működése idején
Zsámboki varroda működött ugyanezen a helyen. Az első tevékenységünk, amivel
beköltöztünk az épületbe, szintén varróműhely volt. A tevékenység bővítése céljából további
épületrészt kellett alkalmassá tenni a működéshez. A fűtési rendszer felújításához a
Csillaghegyi Polgári Kör nyújtott segítséget. A munkálatok elkészültek, egy teremben
megkezdődhetett a munka. A közösségi terem első programja adventi énektanulás volt
Juhász Réka népdalénekes vezetésével. Sokan érdeklődtek Haarberg Orsolya
természetfotós Izlandról készült vetítése iránt is. A megismételt vetítésen is sokan voltak.
A Zsámboki Műhely célkitűzései:
A műhely elnevezés a hagyományőrző mesterségek gyakorlása mellett szélesebb körű
tevékenységet takar. Lényege a közösségi élet felpezsdítése igényes programokkal. Itt olyan
programokat szeretnénk megvalósítani, ahol a programban résztvevők nemcsak hallgatói,
nézői, hanem tevékeny részesei az eseményeknek. Azt szeretnénk, ha a hely, amit
alkalmassá teszünk a közösségi életre, önszerveződő kis csoportosulásoknak is helyet adna
tevékenységükhöz. Szeretnénk, ha a fiatalság ezen a helyen kulturált körülmények között
ismerkedhetne és életre szóló barátságok alakulnának ki, melyek megtartó erőt jelentenek
hitben, nemes célokra való törekvésben.
Az önszerveződéshez olyan programokat szeretnénk adni, amik ezt a folyamatot elindítják.
Jónak tartjuk ehhez pl. filmklubok, táncház szervezését. Várjuk az építő ötleteket!
A közösségi életre alkalmassá tett épületrész alkalmas arra is, hogy helytörténeti kiállításunk
anyagából a katolikus templomra vonatkozó részt itt olyan helyen mutathassuk be, ahol a
programokra járók azzal többször találkoznak és régen elfeledett dolgok lassan észrevétlenül
ismerős tényezővé válnak. A múzeum kialakításához is tettünk már lépéseket.
Országzászló avatás
2012 kiemelkedő eseménye a csillaghegyiek számára az új országzászló felépítése volt.
A Petőfi téren 1941-ben emelték az első országzászlót. Ezt az emlékművet a II. világháború
után lerombolták. Óbuda önkormányzata a Csillaghegyi Polgári Kör kezdeményezésére az
emlékhelyet 2012-ben újjáépíttette. Az avatási ünnepség június 4-én, a trianoni
békeszerződés fájdalmas emlékű napján volt. A polgári kör adománygyűjtéssel és az avató
ünnepség szervezésében való részvétellel is hozzájárult az országzászló felépítéséhez.
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Élő Betlehem a Saflánszki tanyán
Ilyen még nem volt! Saflánszkék,akik az őstermelői piacra szeretettel nevelt állataikat hozzák
el bemutatni és pónilovaikat fogják be a Mikulás fogatába,.ezúttal Advent utolsó vasárnapján
a csillaghegyieket meghívták tanyájukra. „Kövesd a csillagot!” Ez volt a hívó szó. Az üstökös
csillag jegenyefa tetején világítva mutatta az utat az esti hóesésben az istállóhoz, ahol
József, Mária és a Kisjézus élő állatok mellett talált szállást. Pásztorok zenéltek, együtt
énekeltünk. Felejthetetlen élmény volt.
Sikeres pályázat 2012-ben
Az egyesület az elmúlt években szűkös időket élt meg. Az önkormányzati támogatás
forráshiány miatt megszűnt, ott a pályázati lehetőségek is igen szerények voltak. A tagdíjakat
a polgári kör minimálisra csökkentette, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon távol a
közösségi élettől. Ugyanezen okból a programok is ingyenesek voltak és azok is maradnak.
Korábban volt az egyesületnek fizetett titkára, de erre már nem volt lehetőség az utóbbi
időben. A 130 tagot számláló egyesület működtetését néhány lelkes önkéntes végezte
szabadidejében. A polgári kör a szűkös körülmények között is megtartotta már jól bevált
programjait, de a korábbi olajozott gépezet kezdett lefékezni. A tevékenység népszerűsítése
is kárt szenvedett. A Csillaghegyi Hírmondó kiadványt meg kellett szüntetni. Az egyesület
2012-ben volt 100 éves. Jubileumi kiadványt sem tudtunk kiadni. Az előadások megtartása is
csak úgy volt lehetséges, hogy elnökünk minden alkalommal saját zsebéből vette ki a rá
valót.
A 2012-ben NEA pályázaton nyert pénzösszeg lendületet adott az életnek.
- Titkárt alkalmaztunk, ami a tevékenység összefogásához és pályázatok készítéséhez a
további működés finanszírozása céljából elengedhetetlenül szükséges
- Az ingyenes jogi tanácsadás biztosítására ügyvédet fizettünk
- Előadásokat tudtunk fizetni, melyekhez eddig adakozásból kellett a fedezetet biztosítani
- Az országzászló avatást és piaci programjainkat méltóképpen meg tudtuk ünnepelni
- „Aranypolgárainkat” megvendégeltük
- Elkészítettük a „100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör” jubileumi kiadványt
- Kiadtunk egy „Csillaghegy anno”” képeslap sorozatot
- Elkészült a polgári kör által működtetett őstermelői piac hirdetőtáblája
- Honlapunkhoz új szoftvert vásároltunk
- Vásároltunk a Csillaghegyi Polgári Kör emblémájával ellátott pólókat, amiket a közterületi
takarításokon, a piaci és egyéb nagy létszámú rendezvényeinken viselünk az egyesület
népszerűsítése céljából
- Az egyesületnek nem volt számítógépe, nyomtatója. Vásároltunk egy laptopot és két
nyomtatót, egyet a titkárnak, egyet a programszervező, programok népszerűsítésével
foglalkozó tagunknak
- A 2012-ben, új bérleményben elindított Zsámboki Műhelyben helytörténeti kiállítást
készítünk elő, ehhez képkereteket és kiállítási vitrint vásároltunk
- A Zsámboki Műhelyben tervezett rendezvényeinkhez hangosító berendezést vásároltunk,
melyet szabadtéri megemlékező ünnepeinken is tudunk használni
A pályázati pénzek elköltése 2012-ben nem fejeződött be, erről csak 2013 márciusában
beszélhetünk múlt időben.

