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a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2018. évi beszámolója

I. Helyzetértékelés

Intézményünk jelenlegi szakmai, strukturális szerkezetében 2012 óta meghatározó módon vesz 
részt a Hegyvidék kulturális vérkeringésében. Tevékenységünk felöleli a hagyományosnak ne-
vezhető közművelődési formákat és az értékközvetítés legtöbb területét (művészetek, műkedvelő 
művészeti csoportok, közösségfejlesztés, civil szféra, természettudományos ismeretterjesztés, sza-
badidős gyermek és felnőtt programok). Önkormányzati fenntartású intézményként mindezekkel 
egyenértékű megbízatásunk a kerületi jellegű, hagyományos kulturális nagyrendezvények, ünnepi 
megemlékezések, évfordulók szervezése és lebonyolítása.

Az induláskor a legfontosabb célként tűztük magunk elé, hogy olyan intézményeket működtes-
sünk, amelyek igényes programokat biztosítanak minden érdeklődőnek és értékteremtő, közvetítő, 
közösségformáló és közösséget szolgáló feladatokat látnak el. Arra törekedtünk, hogy program-
struktúránkkal a lakosság minél szélesebb körét szólítsuk meg és minden látogató kedvére való 
szabadidős elfoglaltságot találjon nálunk. A környék lakóinak megnyerése kiemelt feladat, igénye-
iknek, érdeklődésüknek megfelelő programok bőséges választékát kínáljuk. Napjaink átalakuló, 
változásokat indukáló, hordozó világában a közművelődési munkánk újragondolásán, innováció-
ján, új utak keresésén dolgozunk.

A Virányosi Közösségi Ház és telephelyei, a Jókai Klub és a Lívia-villa a kerület integrált közin-
tézményei. A három különböző helyszínen található ingatlan egyike sem épült művelődési célra, 
kisebb alapterületű, családias léptékű és hangulatú villákban működünk.

- A huszonöt éve épült Virányosi Közösségi Ház elegáns villaépületek szomszédságában, a Virá-
nyos, a Kútvölgy és a Zugliget találkozásánál, a 156-os busz végállomásánál, a Szarvas Gábor út 
8/c. szám alatt helyezkedik el.

- A Jókai Klub a Svábhegyen, a Hollós út 5. szám alatt lévő, gyönyörű ősfás parkban álló műemlék 
jellegű épület, amely a főváros legmagasabban fekvő művelődési intézménye.

- A Lívia-villa 2011. szeptember 15-én a VKH Jókai Klub Alapító Okiratának módosítása követ-
keztében került kezelésünkbe. A felújított régi villa, amely korábban a kerületi német kisebbség 
rendezvényeinek adott otthont, most közösségi célokat szolgál, valamint kortárs galériát működ-
tetünk benne.

Humán erőforrás vonatkozásában a három intézményt 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 2 fő 
gazdasági munkatárs, 6 fő szakalkalmazott, 1 kézbesítő-berendező, valamint 7 fő technikai mun-
katárs működteti. Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intézményeinkben maximális kihasz-
náltságára törekszünk, folyamatosan, évi 10-15 nap szünettel - jellemzően a hivatalos ünnepnapok 
és 10 nap nyári karbantartás - üzemelünk. Hétköznapokon 9-21 óráig, hétvégeken a rendezvények 
függvényében tartunk nyitva. A munka koordinációját nehezíti a földrajzi szempontból több egy-
ségben való működés, fokozott vezetői figyelmet kíván az információáramlás, az intézményi érte-
kezletek és szakmai egyeztetések szervezése. A gördülékeny feladatellátás és a hatékony működés 
érdekében heti rendszerességgel munkatársi értekezletet tartunk, amelyen a szakalkalmazottak és a 
technikai dolgozók is részt vesznek. Az értekezleteken értékeljük az előző hét feladatainak ellátását 
és megbeszéljük az elkövetkező hét tennivalóit. Nagyobb, kiemelt rendezvények előtt koordinációs 
értekezletet tartunk, amelyen a feladatokat és a felelősöket is meghatározzuk. Rendezvények után 
értékeljük az elvégzett munkát és javaslatokat tesznek a kollégák az esetleges változtatásokra.

 A Virányosi Közösségi Ház működésének jogszabályi feltételrendszere: 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról aktuális módosításokkal és a vonatko-
zó végrehajtási rendeletei.
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és az aktuális vonatkozásai.  
- 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és végre-
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hajtási rendeletei.
- A közművelődési alapszolgáltatások valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szín-
terek követelményeiről szóló 20/2018-as (VII.) EMMI rendelet.

Pályázati támogatás felhasználásával valósult meg 2018 őszén a Sérült Fiatalok Fesztiválja elneve-
zésű kiállítás és gála, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatott.

Az étterem megszűnése kedvezőtlenül befolyásolta bevételeink alakulását és a rendezvényeink el-
látottságát. Látogatóink igénylik az éttermi és büfészolgáltatást. 2017 tavaszától új bérlő nyitott a 
Jókai étteremben. A vállalkozás színvonala nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így hosszú 
agónia után 2018 őszén meg is szűnt végleg a tevékenységük. A Virányosi Közösségi Házban üze-
melő büfé sem működött 2018-ban. Az újranyitáshoz szükséges pályázatok kiírását várjuk, hogy 
biztosítani tudjuk a rendezvényi hátteret programjainkhoz. Bevételi kötelezettségeinknek eleget 
téve terembérleteink számát is igyekszünk növelni, ennek azonban egyik fontos feltétele a minőségi 
vendéglátói háttér biztosítása.

Hangosítási eszközeinket és a hozzátartozó technikai segítséget számos alkalommal vették igény-
be rendezvényeikhez a kerületi önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervezetek, ezért a kültéri 
technikai felszereltségünket is fejlesztenünk kellett. A felszerelés szállítása többnyire nehézségekbe 
ütközik, megoldatlan feladat a felkérések nagy számát tekintve.

Külső cégek által 2018-ban a Virányosi Közösségi Ház kazánjának és fűtési rendszerének karban-
tartására és javítására vonatkozóan történt tevékenység, valamint a vészkijárati ajtó lett kicserélve, 
egyéb felújítás egyik intézményben sem volt. Házon belül  gondnokaink és a takarítók segítségével 
végeztük el a tisztasági festést, javításokat, nagytakarítást, kárpittisztítást.

A Jókai Klubban működő gyermeksarok nagyon kedvelt a kisgyermekes családok körében, bővítése 
hely híján nem lehetséges. A beltéri hang- és fénytechnikát kisebb eszközökkel fejlesztettük 2018-
ban. Az információs irodába új irodabútorokat vásároltunk. Érdekeltségnövelő pályázati támoga-
tásból a Jókai Klub és a Virányosi Közösségi Ház részére a nagytermekbe új konferenciaszékeket 
vásároltunk, valamint számítástechnikai eszközöket (laptop, monitor, nyomtató) is beszereztünk, 
amelyekkel a szakmai feladatokat jobb hatásfokkal tudjuk elvégezni.
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II. Központi rendezvények

Az elmúlt évben több nagyszabású központi rendezvény szervezésében is jelentős részt vállaltak 
munkatársaink. A Városháza téri rendezvények megvalósításában társszervezőként vettünk részt. 
Az édesanyák köszöntése, gyereknap, Sörfesztivál és a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok szóra-
koztatták az elmúlt évben a népes közönséget. A tavasz egyik kellemes színfoltja volt a MOM Kul-
turális Központban rendezett Hegyvidéki Néptánc Találkozó. A Hegyvidéki Napok nyárköszöntő 
rendezvényében is szervezőként vettünk részt a Gesztenyés kertben. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, valamint a március 15-i események emlékére szervezett koszorúzás, az 56-os for-
radalom és szabadságharc leverésének évfordulóján, a gyásznapon rendezett közös gyertyagyújtás 
megrendezése mellett a tavalyi évben jelentős esemény volt a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú megva-
lósítása. A három napos rendezvénysorozatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőivel kö-
zösen szerveztük és sikerült olyan családbarát rendezvényt összeállítani, amely a hagyományokat is 
tiszteletben tartja. A Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőivel különösen szoros kapcsolatot 
ápolunk. Közös rendezvényeink év elején a Sváb Batyus Bál, húsvétváró családi programunk a Böjt 
és húsvét, a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, az őszi Terményünnep és a közösen szervezett Hegyvidéki 
Sörfesztivál. 

A Hegyvidéki Zenés Péntek délutánokon fellépő művészek hat alkalommal szórakoztatták a kerü-
leti lakosokat. A december 2-től 24-ig tartó „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár kulturális 
programjait is teljes körűen mi terveztük és valósítottuk meg kollégáimmal. A nagyszínpadon és a 
jurta sátorban a négy adventi hétvégén és heti két alkalommal hétköznapokon is sokszínű műso-
rokkal vártuk a vásárlátogatókat. A Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub nem csak kulturális 
eseményeknek ad otthont, közösségi megmozdulásoknak is gyakran biztosítunk helyet. A kerület 
iskolái, óvodái, nemzetiségei gyakran veszik igénybe tereinket. 

A kerületi óvodákat bemutató „Óvodakóstolgató” immár hagyományosan a Jókai Klubban szerve-
ződik.  Az év során a segítségünkkel valósult meg számos nemzetiségi közmeghallgatás és kulturális 
program is. A kerületi oktatási és nevelési intézményekkel működő élő, jó kapcsolatunkat bizo-
nyítják többek között a Svábhegyi Jókai Iskola évente ismétlődő kiállításai, a szavalóverseny, me-
lyet a magyar költészet napja alkalmából a hegyvidéki iskolák alsó tagozatosainak szerveztünk vagy 
az őszi történelmi vetélkedő. Az egyik legfontosabb célunknak a hagyományok, a nemzeti kultúrák 
ápolását tartjuk, amely rendszeresen jelen van kerületünk életében. A nemzetiségi önkormányza-
tok a Jókai Klubban és a Lívia-villában tartják összejöveteleiket. A kerületi nemzetiségek (horvát, 
lengyel, német, örmény, szlovák) számára havi egy alkalommal a Jókai Klub biztosít helyet.

Ünnepi koszorúzás március 15. és október 23. alkalmából
Évtizedek óta szervezzük a MOM Kulturális Központ dolgozóival közösen a nemzeti ünnepeink 
alkalmából rendezett koszorúzásokat. Az ünnepi műsorok után a megemlékezések a Gesztenyés 
kertben folytatódtak, ahol a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházközségek, oktatási és 
művelődési intézmények, lokálpatrióta és hagyományőrző szervezetek, a rendőrség és a polgárőr-
ség képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójának emlékére rendezett kerületi koszorúzás helyszíne a Gesztenyés kertben található 
Gerenday Antal szobrászművész által készített 1848-as hősi emlékmű. Idén is számos kerületi 
párt, nemzetiségi önkormányzat, egyházközség, oktatási és művelődési intézmény, hagyományőr-
ző szervezetek, a rendőrség és a polgárőrség helyezte el koszorúit a 426-os számú Szenczi Molnár 
Albert cserkészcsapat és a kerületi cserkészcsapatok közreműködésével. A virágok elhelyezését élő 
muzsikával kísérte a XII. kerületi Premier Gála Fúvószenekar. A koszorúzást ünnepi megemlékezés 
(a MOM Kulturális Központ színháztermében) és huszárfelvonulás (a Sirály sétányon) előzte meg. 
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Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok

Májusban három, szeptemberben négy alkalommal, pénteki napokon 16.00-19.00 között szer-
veztük meg a Hegyvidéki Zenés Péntek Délután rendezvénysorozatot a Városháza téren, melynek 
programjait többnyire népzenei koncertek, táncbemutatók és táncházak alkották. A zenei progra-
mok mellett kézműves foglalkozás és arcfestés várta a gyerekeket a Kenderkóc Népi Játszóház veze-
tésével, egy-egy alkalommal pedig marcipángyurmázás szórakoztatta a kisebbeket. A Fabatka Porta 
körhintája és népi játékai is népszerűek voltak a családok körében. A Szamos Marcipán Budai 
Cukrászda támogatásával a nyugdíjasok minden alkalommal vendégeink voltak egy csésze kávéra. 
Új fellépő volt a Horba zenekar, akik a moldvai magyarok zenés táncos mulatságát, a horbát mutat-
ták be ének- és tánctanítással fűszerezve. Visszatérő vendégünk, a Fakutya zenekar moldvai csángó 
magyar dallamokat és népzenei feldolgozásokat játszott. A Csörömpölők együttes gyermeknek és 
felnőtteknek szóló műsora az esős, bizonytalan időjárás miatt sajnos elmaradt. Szeptemberben 
több új együttes is bemutatkozott rendezvénysorozatunkon. Ilyen volt a moldvai csángó népzenét 
játszó Sültü zenekar, akiket felnőtt rajongóik is követtek a fellépésük alkalmából és rögtönzött 
táncházat tartottak a maguk és a nézők örömére. Először mutatkozott be a fiatal zenészekből álló 
Kortárs Népzenei Társulat. A zenekar repertoárja a Kárpát-medence népzenéjéből táplálkozik, egy-
szerre modern, hagyományos és autentikus, Paár Julianna személyében pedig egy kitűnő énekest 
ismerhettünk meg.  Az Uzsgyi zenekar és a Lóca együttes elsősorban a gyerekeket szólította meg. 
Koncertjeik az aktuális ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó ismert gyermekdalokra, népda-
lokra, mondókákra, játékokra épültek, így a gyerekek gyorsan és szívesen bekapcsolódtak előadá-
saikba. Május 4-én, az anyák napi rendezvények keretében a Nefelejcs Bábszínház is fellépett az 
„Egyszer egy hétpettyes” című bábjátékkal.
A tizennyolc éve tartó rendezvénysorozat nagyon népszerű a kerületi családok körében, a családok 
és az idősebbek is kedvelik és várják ezt a programot minden tavasszal és ősszel.
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Svábhegyi pünkösdi búcsú

május 19., 20., 21.
2013-ban kaptunk először megbízást a hagyományos sváb pünkösdi búcsú megszervezésére. A hegy-
vidéki sváb nemzetiségek hagyományait megőrizve tavaly is olyan programokat állítottunk össze, 
amelyek a kerületi lakosok számára is vonzóvá tették a rendezvényt. A Svábhegyi Hagyományőrző 
Egyesülettel és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szerveztük a rendezvénysorozatot. A 
megnyitón Kovács Lajos alpolgármester és az egyesület részéről Meskó Gyula köszöntötte a vendé-
geket. A szülők és a látogatók a kerületi iskolák, óvodák német nemzetiségi csoportjainak (Normafa 
Óvoda, a Jókai Mór és a Tamási Áron Általános Iskola) fellépésében gyönyörködhettek a pünkösd-
vasárnapi ünnepélyes megnyitón. A tavalyi évben Csernik Szende székely mesemondó „Mesebölcső” 
című produkciója, Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje, kézműves foglalkozás, „Horgonyt fel” 
címmel élmények és játékkalandok, valamint állatsimogató színesítette a kínálatot. A látogatók a 
kirakodóvásáron válogathattak a portékákból. Sörsátorral és eredeti sváb konyhával is vártuk az ér-
deklődőket. A gasztronómiai élményeken túl számos hagyományőrző csoport lépett fel és a sramlizene 
legkiválóbb képviselői mutatkoztak be a Diana parkba látogatóknak. A rendezvényen többek között 
a Zwickl Polka Party, a Szomorer Jungs zenekar, a Budakeszi Hagyományőrző Dalárda és Asszony-
kórus, a zsámbéki Lochberg Tánccsoport, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Ringlein 
Tánccsoport lépett fel. A háromnapos rendezvény zárónapján, pünkösdhétfőn a világháborúk sváb-
hegyi áldozataira hagyományosan Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács 
Lajos alpolgármester emlékezett meg ünnepi beszéddel és koszorúzással a Hősök szobránál. A színes 
és változatos események nagyon sok érdeklődőt csalogattak ki a Diana parkba.
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Hegyvidéki Napok

június 9., 10.
A Hegyvidék egyik legszínesebb és legnépszerűbb családi hétvégéje köszöntötte a nyarat. A Geszte-
nyés kertben megvalósuló szabadtéri rendezvényen a látogatók a közösségi- és családi programok, 
a színvonalas zenei produkciók és a vásári hangulat közepette jobban megismerhették a kerületi 
művelődési házak program kínálatát, kulturális ajánlatait is.
Az idén három napos Hegyvidéki Napokon csakúgy, mint tavaly, a kisszínpad programjaiért és az 
aktivitásokért volt felelős a Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub. A kisszínpadi jazzfellépők - 
Heritage B., Szabó Illés Trió és a Zrínyi Pop - mellett gyermekirodalmi programokkal újítottunk, 
valamint a Lívia-villa mobil kiállításával, mely egyben a Múzeumok Éjszakájának program-előfu-
tára is volt ezen a három napon. Az aktivitások (ugrálóvár, eurobungee, mesesátor, három külön-
böző kézműves sátor, Világ-tér-kép Alapítvány, Fabatka porta, Játékos Tudomány) mint minden 
évben, idén is nagyon sok látogatót vonzottak a szeszélyes időjárás ellenére is. 

Anyák napja a Városháza téren

A Városháza téri rendezvénysorozatban az anyák napi műsor május 6-án egy egész napos progra-
mot kínált.
A délelőtt egy egzotikus mesével kezdődött, amit Danny Bain adott elő. Az előadó egy amerikai 
fiatalember, aki rajong az afrikai kultúráért. Meséi többnyire Afrikában játszódnak, különleges 
ghánai hangszeren kíséri a történeteket színes, afrikai ruhába öltözve. (A hangszert a gyerekek 
közelről is megcsodálhatták, sőt ki is próbálhatták.) Az előadást a kicsik érdeklődve hallgatták 
időnként be-bekiabálva kapcsolódtak be a történetbe. A következő délelőtti előadás a Zabszalma 
együttes gyerekkoncertje volt. Megzenésített verseket adtak elő magyar költők verseiből. Az inter-
aktív előadásban, melyben a dalok mellett mondókák és találós kérdések is szerepeltek, előadó és 
közönség együtt énekelt, együtt voltak részesei az zenei élménynek. 
A délutáni program angyaltáncos mesejátékkal kezdődött. A táncosok a négy évszak allegorikus 
ábrázolását adták elő dekoratív, meseszerű öltözékben. A következő produkció Karsai Veronika 
pantomim előadása volt „Csak a tánc” címmel. Egy kiállítás szobrait elevenítette meg, melynek 
főszereplői a nők voltak. Az előadás színvonalát mi sem bizonyította jobban, mint az első sorban 
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ülő gyerekek, akik végig mozdulatlanul ülve élvezték a látványt.
A délutánt záró programban Korzenszky Klára és a Klárisok zenekar a gyerekek figyelmére szá-
míthatott. Az előadás a pszichodráma módszereit felhasználva a kicsik fantáziájára, szerepjátékára, 
közös éneklésre, játékra helyezte a hangsúlyt.
A Voice Drops acappella együttes jazz, pop, világzenei és klasszikus darabokat adott elő az esti 
koncerten. Az együttes kizárólag énekkel, zenei kíséret nélkül mutatta be a különböző műfajok 
ismert és kevésbé ismert darabjait. Az előadás bizonyította, hogy kizárólag énekhanggal is meg 
lehet jeleníteni különböző stílusokat és hangszerek nélkül is elő lehet idézni varázslatos hangulatot 
vagy érzést.

Gyereknap a Városháza téren
május 25., 26., 27.
A rendezvény a hagyományos pénteki zenés délutánnal vette kezdetét. A szombati nap program-
jainak a szervezése a MOM Kulturális Központ feladata volt. Szerencsére szép napsütéses időben 
várhattuk a gyerekeket és szüleiket a Városháza térre. Délelőtt a Batyu Színház „Elvarázsolt mesék” 
című bábjátéka, majd Dvorák Gábor & Patka Heléna „Játsszunk pantomimet” című előadása 
szórakoztatta a kicsiket. Délután a Fóti Népművészeti Szakgimnázium tanulói néptánc bemutatót 
tartottak majd szatmári és kalocsai táncokat tanítottak. Bertóti Johanna erdélyi énekes, pedagógus 
20. századi és kortárs költők megzenésített verseit adta elő saját gitárkísérettel. A gyerekek nagy 
örömmel fogadták a Katáng együttes „Tarkabarka dalok” című koncertjét, együtt barangoltak a 
zenekarral a mesebeli Héterdőben. A Katáng zenekar visszatérő vendége rendezvényeinknek, ze-
néjük a kelta, magyar, klezmer és balkán népzenéből táplálkozik. Este hét órától az anyukáknak és 
apukáknak kedveskedtünk egy forró hangulatú latin gitáresttel a Group Caribbean előadásában, a 
formáció a magyar zenei életben közismert két gitárművész, Rózsa György és Kerekes Ali duettje. 
A megszokott helyen, az önkormányzat mellett kézműves foglalkozás és körhinta is szórakoztatta 
a gyerekeket. K
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Sörfesztivál a Városháza téren
szeptember 21., 22., 23.

A szeptember közepén megrendezett Sörfesztivál a legnépszerűbb kora őszi események közé tar-
tozik a kerületben. A pénteki programok Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánokhoz kapcsolódtak. 
Szeptember 22-én, az általunk szervezett szombati napon a sváb hagyományok felelevenítéséről 
a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület szervezésében nemzetiségi tánccsoportok, kórusok és ze-
nekarok gondoskodtak, míg a gyerekeket kézműves foglalkozás, hajfonás, körhinta szórakoztatta. 
Az Újbudai Babszem Társulat is bemutatkozott, este a Heimattöne Kapelle sváb zenekar húzta a 
talpalávalót a táncolni vágyó közönségnek. Kézműves sörök széles skálájából választhatott a három 
napos rendezvényen a közönség és sváb ételspecialitások is kaphatók voltak a Városháza téren. 
A hangulatos rendezvénynek számos neves zenei fellépője volt, így Szeder Szabó Krisztina, Tom 
White, Ripoff Raskolnikov, a Noémo, a 21 gramm Akusztik, a Joe Fritz Band valamint a Zrínyi 
Pop is bemutatkozott. A Városháza téri programok a MOM Kulturális Központ, a Svábhegyi Ha-
gyományőrző Egyesület, a Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub szervezésében valósult meg.
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Terményünnep a Diana parkban
szeptember 30.

A népi hagyományok szerint szeptember vége, október eleje az őszi munkák befejezésének idő-
szaka. A Terményünnepen a gazdák köszönetet mondanak a termésért és kérik a Teremtőt, adjon 
sikeres, bő termést adó újévet. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen, a Diana parkban 
szervezett rendezvényen Erdő Péter bíboros arról beszélt, hogy felelősséggel tartozunk a teremtett 
világért, a természetet gondoznunk és védenünk kell. A szentmisét követően a bíboros a Szent 
László templom előtti téren megáldotta a terményeket. Az áldás után a jelenlevők egy-egy kenyeret 
vihettek haza. 
A rendezvényen a Szomorer Jungs együttes zenélt. A gyerekek délelőtt megtekinthették a Ládafia 
Bábszínház „Együgyű Mihók” című vásári komédiáját. Szőlőpréselés, mustkóstolás, kenyérdagasz-
tás, látványos rétessütés várta a látogatókat. A kézműves foglalkozáson terményekből készültek 
ajándéktárgyak. Állatsimogató is szórakoztatta a legkisebbeket. Az ünnepséget traktoros szüreti 
felvonulás zárta.

Advent a Hegyvidéken karácsonyi vásár 
december 2-24.

Gasztronómiai- és iparművészeti termékekkel, ünnepi programokkal várta az Advent a Hegyvidé-
ken karácsonyi vásár a látogatókat 2018. december 2. és december 24 között. Idén is karácsonyi 
díszbe öltözött a Városháza tér, ahol a meghitt, vidám hangulatot a színvonalas kulturális prog-
ramok sokasága biztosította. Egész napos nyitvatartással magyar iparművészek és kézművesek kí-
nálták minőségi portékáikat. Zenei fellépők, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, finom 
falatok, forralt bor és kürtőskalács várta az idelátogatókat. 
A karácsonyi vásár megnyitójával párhuzamosan, december 2-án 11.00 órakor nyílt meg az ön-
kormányzat földszinti folyosóján az a kiállítás, amely a kerületi óvodások és iskolások karácsonyi 
ihletésű alkotásait mutatta be. Hétköznapokon, kedden és csütörtökön délután a kerületi oktatási 
és nevelési intézmények, kórusok, zeneiskolai növendékek mutatkoztak be karácsonyi műsoraik-
kal, a négy adventi hétvégén pedig egész napos rendezvényekkel vártuk az érdeklődőket. 
Az idei adventi vásárban is széles palettáról válogatott könnyű jazzkoncertek biztosították a jó 
hangulatot. Felléptek mindenki számára jól ismert előadók és fiatal, alkalmi formációk egyaránt. 
Az Oti Voice and Bass duója karácsonyi dallamok jazz-pop feldolgozásával, a Crossfade trió a 
progresszív jazz legnagyobbjait idéző bravúros improvozációival, a Bettika Quintet világzenei mű-
sorával, valamint a Vintage Dolls a 30-as, 40-es évek slágereivel lépett fel szombatonként. E műfaj 
gazdagságával és sokrétűségével remekül illeszkedett az adventi forgatagba és különleges zenei cse-
megéket, izgalmas újdonságokat hozott a vásári programok sorába. A gyerekekről sem feledkez-
tünk meg, Rutkai Bori Bandája, a Kaláka együttes, Gubás Gabi koncertje mellett bábelőadások, 
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kézműveskedés, állatsimogató, SNAP fotózás, fényfestés szórakoztatta a családokat. Láthattuk a 
Magyar Népmese Színház karácsonyi bábos betlehemes előadását, Danny Bain meséjét a Mézes-
kalács úrról, klasszikus hagyományokat követett Bartha Tóni vásári komédiája és Fabók Mancsi 
Bábszínházának előadása. A hagyományoknak megfelelően szombatonként 17.00 órakor a kerüle-
ti egyházak képviselői ünnepélyes keretek között meggyújtottak egy-egy gyertyát a kerület adventi 
koszorúján.
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III. A Jókai Klub programjai

Kiállítások a Jókai Klubban

Rosta Marian
január 13-31.
Az út- és építészmérnöki végzettséggel, illetve több évtizedes rádiós, televíziós múlttal rendelkező 
“festész” gyerekkori álmához, a festéshez tért vissza három évvel ezelőtt. Az eltelt idő alatt számos 
kiállítás részese volt egyéni vagy csoportos kiállítóként. A 2017-es évben nyolc különböző helyen 
voltak láthatóak a képei. Festményein visszatérő téma az utca, az út, mint irány, ugyanakkor nem 
szakadt el a víztől, a tájábrázolástól, valamint a leegyszerűsített színvilágtól, az elnyújtott formák-
tól, a faalaptól sem. A kiállítást Láng-Miticzky Katalin textil- és képzőművész nyitotta meg január 
13-án.

Svábhegyi Jókai Mór Német Nemzetiségi Iskola 
február 1-24.
Az iskola 2018-ban ünnepelte 160. tanévét, a kiállítás is az évforduló jegyében szerveződött. 
Ahogy Hellnerné Nádor Ildikó igazgató a megnyitón elmondta, a kiállítás az ünnepségsorozat 
első rendezvényeként nyílt meg február 1-jén a Jókai Klubban, később az önkormányzat folyosó-
galériáján is megtekinthető volt. Az ünnepi események a MOM Kulturális Központban rendezett 
gálaműsorral fejeződtek be. A kiállítás az elmúlt évek gyerekmunkáin keresztül próbálta bemutatni 
évtizedek vizuális pedagógiai munkáját. Láthattuk az iskola makettjét, természeti tanulmányokat, 
illusztrációkat a múltból és a diákok jelenkori munkáiból. A hagyományoknak megfelelően a diá-
kok műsorával és vendéglátással zárult a megnyitó. 

Farkas György emlékkiállítás
március 2.- május 7.
Farkas György festő, szobrász, művésztanár a magyar rajztanítás, vizuális oktatás egyik meghatáro-
zó egyénisége. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán végzett 1934-ben. Mesterei Rudnay Gyula 
és Bosznay István voltak. 1937-38-ban a párizsi Julian Akadémián tanult Debrecen város ösztön-
díjával. Korai természetelvű művei után egyre inkább elvont képeket festett, munkáiban a modern 
festészet több irányzatát alkalmazta. A kiállított alkotások között megtalálhattuk a kollázsokat, 
kollázs részleteket tartalmazó olaj- és temperaképeket is az absztrakt festmények mellett. 

Arcok – Szöllősi Mátyás fotókiállítása
április 13 – május 13.
Szöllősi Mátyás író, fotóriporter első önálló kiállítását a Jókai Klubban tartottuk. Komoly szakmai 
sikerként értékeljük, hogy kiállításunkat beválasztották a Budapest Fotófesztivál programjai közé, 
melyre igen ritkán fogadnak külső személy kurálta anyagot. A kiállítással kapcsolatban több inter-
jú is megjelent többek között a könyves blogon, a 06.1 online kulturális magazinban, valamint a 
televízió m5 csatornáján. 

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 
Senior Alkotócsoportjának kiállítása
május 15. - június 16.
A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportja immár négy éve visszatérő kiállítója a 
Jókai Klubnak. 
2018 májusában a két legidősebb tag, Tillai Ernő és Tóth Károly életmű kiállítását láthatták a láto-
gatók. Mindketten többszörösen kitüntetett aktív alkotók és mindketten Pécs városának szülöttei. 
Tóth Károly fekete-fehér fotói egy hagyományos stílust képviselnek. Láthattunk csendéletet 1966-
ból, portrékat (pl. Amerigo Tot), szakrális képeket (Havi-hegyi kereszt, Szajki temetőkápolna) 
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vagy tájképet „Havas út” címmel. Tillai Ernő, korát meghazudtolva a hagyományos fotókon kívül 
már a modern technikát is alkalmazta a képein a Photoshop grafikai program segítségével.

“Fantázia”- festmények címek nélkül 
Benkő Dániel kiállítása
július 2-16.
Benkő Dánielt mint lantművészt ismerhettük eddig, a Jókai Klubba szervezett születésnapi kiál-
lításával egy új oldaláról mutatkozott be. Saját bevallása szerint nem tartja magát művésznek, a 
festés inkább hobbi a számára, lehetőség arra, hogy szabadon közlekedhessen a műfajok között. 
A megnyitón, július 2-án az ünnepelt nem tudott jelen lenni, a méltatás után különleges versek 
hangzottak el, több hastáncművész is fellépett, befejezésül egy látványos tangó táncban gyönyör-
ködhetett a közönség.

Ars Sacra Fesztivál
Szántói Krisztián Gárdonyi Géza: „Isten rabjai” című művéhez készült illusztrációinak kiállítása
szeptember 3-29.
A minden évben megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál a művészetek segítségével próbálja nép-
szerűsíteni a szakralitást. Az ingyenes programokhoz számos múzeum, galéria, kulturális intéz-
mény csatlakozik országszerte. A Jókai Klub 2018-ban Szántói Krisztián grafikusművész Gárdo-
nyi Géza „Isten rabjai” című regényéhez készült illusztrációinak a bemutatásával kapcsolódott a 
rendezvénysorozathoz. A regény Szent Margit legendáját dolgozta fel, a kiállított illusztrációk a 
történet főbb eseményeit, szereplőit ábrázolják korhű környezetben, bemutatva a középkori szer-
zetesek, apácák életét.
Szántói Krisztián a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában végzett ötvösként majd a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszékén diplomázott állóképtervező-grafikus szak-
irányon. Szeptember 15-én a megnyitón, Pálfy György grafikus, a MOME docense hangsúlyozta, 
hogy a kiállító „konkrét ábrázolásaival is általános érvényű üzeneteket tud megfogalmazni”, illetve 
kiemelte a művész sokoldalúságát és egyedi látásmódját.

Mesés képek sorozat
Pásztohy Panka meseillusztrációi
október 5-31.
Pásztohy Panka fiatal, kortárs illusztrátor, akit főleg gyermekkönyvek illusztrátoraként tartanak 
számon. Képzőművész család tagjaként már óvodás korától fogva elkötelezte magát a rajzolással. 
Iskolásként rajzpályázatokon indult, melyeket sorra megnyert, végül animáció szakon végzett az 
Iparművészeti Egyetemen. Illusztrációit először ceruzával tervezi meg majd a számítógépes tech-
nikát alkalmazva kapnak végső formát. Sajátos figurái a gyerekek kedvencei. Számtalan gyerek-
könyv illusztrálása fűződik a nevéhez. 2015 óta nem csak rajzolja, de maga is írja mesekönyveit. A 
Pitypang és Lili sorozatból könyvbemutatót tartott a Jókai Klubban a kiállítás megnyitójával egy 
időben, október 5-én. 

Molnár Jacqueline kiállítása
december 7-31.
Molnár Jacqueline illusztrátor a Magyar Iparművészeti Főiskolán végzett grafika és animáció sza-
kon, jelenleg Spanyolországban él és dolgozik. Bevallása szerint a filmkészítésnél jobban kedveli a 
könyvillusztrációkat, mivel azokban alaposabban lehet kidolgozni a részleteket. Színvilágát a mély, 
intenzív, határozott színek jellemzik absztrakt, geometrikus formavilággal kombinálva, figurái he-
lyenként groteszkek, humoros részletekbe foglalva. Itthon Lackfi János köteteit illusztrálja rend-
szeresen. A kiállított grafikai nyomatok nagy tetszést arattak a látogatók körében, több munkája 
„gazdára” is talált.
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A Jókai Klub zenei programjai

JazzPéntekek a Jókai Klubban
A koncertsorozat ötlete 2017 őszén fogalmazódott meg bennünk, de anyagi korlátok miatt nem 
valósulhatott meg a tervezett koncertek mindegyike, nem tudtunk havi rendszerességgel szervezni  
koncerteket. A visszajelzések nagyon pozitívak, a fellépők és a koncertlátogató közönség is úgy 
véli, a Jókai Klub, bár kívül esik a belváros forgalmától, tökéletes helyszín kisebb jazz koncertek 
megtartására. Véleményünk szerint is fontos lenne, hogy havonta egy péntek este megtarthassuk 
a koncerteket, mert csak így alakíthatunk ki törzsközönséget, akik figyelik, várják az alkalmakat. 
Nagy hátrány a koncertek szervezése szempontjából, hogy nincs nyitva az étterem, nincs büfé, így 
a koncertekre érkező közönséget nem tudjuk maximálisan kiszolgálni.

Októberben pályázatot adtunk be az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégi-
umához és sikerült egymillió forint támogatást elnyerni a koncertsorozatra. Így 2019 szeptembe-
réig minden hónapban megtarthatjuk a koncerteket.

2018-ban összesen öt koncert valósult meg.
Március 9-én a Hajdu Klára Quartet volt a vendégünk. 
Az együttes tagjai:
Hajdu Klára - ének
Oláh Krisztián - zongora
Soós Márton - nagybőgő
Hoff Marcell - dob
Hajdu Klárát a hazai jazzközönség jól ismeri, több neves zenekarnak volt az énekesnője. Saját 
együttesét, a Hajdu Klára Quartetet 2008 elején alapította. 2015 októberétől a kimagaslóan tehet-
séges Oláh Krisztián lett a quartet zongoristája, és 
novemberben már ezzel a felállással adták ki a Haj-
du Klára Quartet „Plays Standards – Dedicated to 
Chet Baker” című lemezüket Fekete-Kovács Kor-
nél közreműködésével, amellyel a legendás jazz-
trombitás emlékének adóznak, és amelyet a szak-
ma idén „Az év hazai jazz albuma” kategóriában 
Fonogram-díjra jelölt.

Április 27-én a Micheller Myrtill és Pintér Tibor duó „Voice&Guitar” című műsorát hallgathat-
ta a nagyszámú közönség. A koncertre tiszteletje-
gyet kaptak a pedagógusok, akik felkészítették a 
tanulókat a költészet napi szavalóversenyre, amit 
április 11-én rendeztünk a színházteremben. Ezt 
nagyon jó ötletnek, követendő példának tartom. 
Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapí-
tották meg duójukat. 2006-ban és 2010-ben is a 
legjobb 8 között díjazták a formációt a németor-
szági Völklingenben megrendezett ‚Voice&Guitar’ 
nemzetközi versenyen. Az ének-gitár felállás bra-
vúros játékot, gazdag és improvizatív előadásmó-
dot jelent és különleges zenei élményt ad.

Október 5-én a Cymbal Rush zenekar koncertjére került sor. Őket jól ismerhetik a kerület lakói, 
többször felléptek a Városháza téren rendezett különböző rendezvényeinken. 
A zenekar 2016-ban mutatkozott be a Sziget Fesztivál Fidelio színpadán. 
Az együttes jellemzően provokatív, komfortzónából kimozdítani vágyó attitűdje mind a szövegben, 
mind a zenében megmutatkozott, főleg az amerikai és ausztrál jazz, valamint a popzene bizonyos 
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szegmenseinek hangzásvilágából táplálkozva.
A zenekar tagjai:
Kész Petra – ének, looper
Vikukel Dániel – billentyű
Arday Dani – basszusgitár
Földesi Attila – dob

Az Eichinger trió november 16-án első alkalommal szerepelt a Jókai Klub színpadán. 
“A legöregebb Bambi lovag” című lemezüket mutatták be a közönségnek. Fontos állomás a trió 
történetében az új zenei anyag, hiszen több mint öt éve zenélnek együtt és ez az első lemezük. A 
gitáros megfogalmazása szerint zenéjük 21. századi kirándulás a kortárs jazz és más zenei stílusok, 
rock, latin, funk világába, amelynek Eichinger Ti-
bor évtizedeken át kidolgozott és csiszolt egyedi, 
néhány hang után felismerhető gitárjátéka ad ke-
retet. Erre a koncertre is adtunk tiszteletjegyeket, 
most a Sérült Fiatalok Fesztiváljára pályázó gyere-
kek felkészítő tanárait ajándékoztuk meg. 
Közreműködtek:
Eichinger Tibor – gitár
Megyaszay István – basszusgitár
Madai Zsolt – dob

Az év utolsó koncertje, december 28-án Mózes Tamara szólóestje volt.
Mózes Tamara zongoraművészként diplomázott a budapesti Zeneakadémián, majd Párizsban, 
illetve Belgiumban folytatta tanulmányait, jazzé-
nek- és improvizáció szakon. 2011-ben a Francia 
Állam ösztöndíjasa, 2015-ben a Magyar Állam 
Lakatos Ablakos Dezső jazz-ösztöndíjasa. Jelen-
legi mestere a londoni énekes-zongorista Pete 
Churchill. 
Koncertjén egyrészt „Moozing” című legutóbbi 
albumáról játszotta saját szerzeményeit, másrészt 
új anyagát, a különböző országok népzenéjét a 
jazzel ötvöző Crossfolk-ot mutatta be. Vendé-
geket is hívott, növendékei is bemutatkoztak a 
nagysikerű koncerten.

Bran együttes

Az idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját az autentikus ír népzenét és saját kompozícióit 
egyaránt rendkívül magas színvonalon interpretáló Bran együttes. A Jókai Klub kezdetektől fogva 
otthona és fellegvára a csapatnak, számtalan nagyszerű koncertet, előadást láthatott itt a közönség. 
A Bran klub rendszeres vendége Závori Andrea előadóművész, aki avatott tolmácsolója a kelta 
mesevilág gyöngyszemeinek, esetenként magyar nyelven csak elvétve hallható ritkaságoknak. A 
zenekar negyedszázados jubileumát idén márciusban két napos fesztivállal tesszük emlékezetessé. 
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Felnőtt rendezvények

Görög farsang
február 3.
A programmal a Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozathoz csatlakoztunk, amelyet 
a Magyar Népművelők Egyesülete hirdet meg több mint tíz éve, minden évben.
Délután négy órától a gyerekeket és felnőtteket kézműves foglalkozás várta, amelyen dr. Géczi-
Laskai Judit segítségével gyöngyfűzéssel meander mintás ékszert készíthettek az arra vállalkozók. 
Tizennyolc órától Zeys és barátai adtak koncertet, majd következett a jó hangulatú görög táncház, 
ahol kicsik és nagyok ropták kifulladásig. A zenekar 1990-ben alakult, eleinte tradicionális görög 
zenét játszottak. Néhány éve bővült a repertoár saját szerzeményekkel, melyekben a hagyományos 
és modern világ zenei elemei ötvöződtek. Az est folyamán autentikus görög ételeket és italokat 
kóstolhattunk a Gyradiko étterem kínálatából.

Operamesék
Bevezetés a zenés színház világába
Ambrus Ákos operaénekes, az Opera Nagykövetének előadássorozata

Az Opera Nagykövetei program az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott és a Ma-
gyar Állami Operaház által megvalósított szolgálat, melynek célja az operakultúra népszerűsítése, 
a magyar operaszínpadok publikumának gyarapítása. A tavaszi előadások betekintést nyújtottak 
a zenés színházak világába, az ógörög amfiteátrumoktól a legmodernebb operaszínházakig sok 
mindent megnézhettünk, hallgathattunk, többek között a crossover stílus és a musical előretörésé-
nek okait, ezek hatását napjaink operaművészetére. Érdekes klipeket, trailereket, opera-ajánlókat 
láthattunk a világ nagy operaházaiból, jó pár poénos jelenetet, opera témájú vicces reklámot, me-
lyek által emlékezetessé vált az együtt eltöltött idő. Az előadássorozat a látogatók kérésére az őszi 
időszakban is folytatódott Határtalan opera címmel. Minden előadás alkalmával egy-egy ország 
(Olaszország, Franciaország, Németország ás Magyarország) operaművészetét ismerhettük meg.
Az előadásokat havonta egy alkalommal, péntek délutánonként tartjuk. A belépés díjtalan.
Az előadássorozat egyre népszerűbb, főleg a nyugdíjas korosztály tagjai között.

A Népmesekincstár Mesepedagógia eszközei és módszerei az öröm- és élményalapú tanítás, nevelés 
szolgálatában - előadás
szeptember 28. péntek

A meseíró pályázathoz kapcsolódva szerveztük meg Bajzáth Mária, a Népmesekincstár Mesepe-
dagógia Műhely szakmai vezetőjének az előadását. A kerületben és a szomszédos kerületekben 
dolgozó pedagógusokat hívtuk meg a programra. Az előadás a mesék jelentőségével, fontosságával, 
a gyerek életére gyakorolt hatásával foglalkozott. 

Szöllősi Mátyás – Térey János könyvbemutató
november 14. 

A kettős könyvbemutató egy kísérleti rendezvény volt, előzménye egy sorozatnak, amelyre kerületi 
művészeket szeretnénk meghívni és bemutatni a közönségnek. A Szepesi Dóra újságíró moderálta 
esten a szerzők 2018-ban megjelent regényei kerültek terítékre, Térey János „Káli Holtak” című 
könyve, és Szöllősi Mátyás Simon Péter-e. A két regény azóta sok publikáció, rádiós beszélgetés 
témája volt. Az eseményen Balogh Borsa „Űrlénykirály” című kompozíciójával kísérte a beszélge-
tést. Az estről utólag több publikáció is született az Irodalmi Jelen, a Bárka és a Hegyvidék újság 
hasábjain.
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Adventi koszorúkészítés
december 1.

A tavalyi évben nagyon sikeres volt az adventi koszorúkészítés, ezért idén is meghívtuk dr. Géczi-
Laskai Juditot, akinek útmutatásai alapján mindenki elkészíthette az adventi koszorúját a saját 
ízlése szerint. A workshop-ot elsősorban felnőtteknek terveztük, de az idei évben több család jött 
teljes létszámban, hogy együtt alkossák meg a család koszorúját. Ez a foglalkozás nagyon jó alka-
lom volt arra, hogy advent első vasárnapja előtti szombaton mindenki ráhangolódjon az ünnepi 
készülődésre.

“Ismerkedés a számítógéppel - idősebbeknek” 
Számítástechnika oktatás kezdő és haladó csoportban

Az idősek körében egyre népszerűbbek az immáron tíz éve zajló számítástechnikai tanfolyama-
ink. Háromhetente, szinte folyamatosan tudtuk indítani az újabb tanfolyamokat, ami azt jelenti, 
hogy év végéig több mint 100 fő végezte el a kezdő vagy a haladó tanfolyamot. A program célja, 
hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a számítógép használatára, elsősorban az internetes 
alapfogalmakra, a levelezőrendszer használatára, fájlok csatolására, letöltésére. A résztvevők három 
egymást követő héten keresztül, alkalmanként két-két órában sajátítják el az alapokat, melyek 
segítségével képesek lesznek hasznos és érdekes információkat önállóan megkeresni, illetve távoli 
ismerőseikkel e-mail útján kapcsolatot tartani. Erre a kezdő tanfolyamra épül a haladó tanfolyam, 
ahol az internet felépítésével, a hálózati eszközökkel, vezeték nélküli hozzáféréssel ismerkednek 
a hallgatók. Ebben az évben a haladó tanfolyamot elvégzők kérésére indult egy szövegszerkesztő 
tanfolyam is, ahol Word dokumentumok szerkesztését tanulhatták az érdeklődők. A foglalkozások 
kis csoportokban folynak, mindenki külön laptopon dolgozik. A tanfolyamot Szentiványi Imre 
villamosmérnök, számítástechnika oktató vezeti.

Gyerekrendezvények

Babaszínház
február 27., május 17., október 14.

A babaszínház gondolata Svédországból származik. Eleinte ott is sokan kételkedtek abban, hogy 
vajon szükséges-e 0-3 éves korig „színházi” produkciót kínálni a gyerekeknek. A kisgyermekek re-
akciója azonban mindenkit meggyőzött arról, hogy a színházi nevelés bizony már a gyermek korai 
életszakaszában megkezdhető. 
A gyermekek és szüleik általában kellemes halvány fényben, szőnyegeken ülnek a játéktér körül, 
kúszás, mászás, engedélyezett, de a babák érdekes módon nem élnek ezzel a lehetőséggel, sokkal 
inkább lekötik őket a történések. A történés és nem a történet! A babaszínház ugyanis nem törté-
netet mesél, tárgyakkal, ember-, vagy állatbábokkal, amint azt a nagyobbakhoz szóló bábszínházi 
előadásokon megszokhattuk. A babaszínházban – felnőtt szemmel nézve – hétköznapi jelensé-
gekkel játszanak. A kisgyermekek által elsődlegesen érzékelt világ a tárgyak, színek, formák, han-
gok, mozgások, mozdulások megfigyelésén alapul, a kicsik által mindig jól felismerhető tárgyakkal 
dolgozik, legyenek azok ruhadarabok, állatok, növények, játékok, vagy a mindennapos rutinból 
ismert használati tárgyak. A 20-25 perces előadást egy nagy közös játék követte, amely során az 
előadók, a gyermekek és a szülők együtt játszottak. A babaszínház a gyermeknek lehetőséget ad a 
rácsodálkozásra, szülőknek pedig pici segítség és támpont is akár, hogy nagyobb rálátásuk legyen 
arra a világra, amelyben gyermekük létezik. Három előadást tartottunk az év folyamán, kétszer 
a Kezeslábas Társulat volt a vendégünk, a harmadik előadáson a Manócska Társulat „Kukucska” 
című előadását élvezhették a babák és a mamák.
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Költészet napi szavalóverseny
április 11.

A költészet napját 2018-ban is – az előző évekhez hasonlóan - szavalóverseny megrendezésével 
ünnepeltük. Az idei évben Romhányi József költőre emlékeztünk, így főleg az ő versei kerültek 
bemutatásra. A versenyt a kerületi általános iskolák 1-2. és a 3-4. osztályosai számára hirdettük 
meg és csaknem valamennyi kerületi iskolából érkezett is versenyző.
A zsűritagok között volt Rák Kati színművész, Lukácsházi Gyöző tubaművész, zenei ismeretter-
jesztő és természetesen jelen volt Romhányi Ágnes, az író leánya is. A versenyt az 1-2. osztályosok 
között Városmajori Gimnázium Kós Károly Általános Iskola a 3-4.osztályos kategóriában pedig a 
Virányos Általános Iskola versenyzője nyerte.

Kolompos együttes
április 12. 

A gyerekek körében népszerű Kolompos együttes 
főként óvodákban, iskolákban, gyermek tánchá-
zakban, művelődési házakban ismerteti meg a ki-
csikkel a népzenét, néptáncot és a népszokásokat 
újszerű feldolgozásban, interaktív, szórakoztató 
módon. A „Tavaszváró” címmel megrendezett 
koncertjükön a gyerekek megismerkedhettek a 
tavaszhoz kapcsolódó népszokásokkal, dalokkal 
zenés-mesélős előadásban sok humorral, játékos 
módon, a hallgatóságot éneklésre, táncra ösztö-
nözve. A nagy érdeklődésre való tekintettel a ter-
vezett egy előadás mellett egy pótelőadást is kellett tartani a gyerekeknek.

Barangoló a Magyar Nemzeti Galériában
Interaktív foglalkozás a MNG múzeumpedagógusaival
április 17.

Az azonos címmel megjelent foglalkoztató- és színező könyv, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjte-
ményén keresztül ismerteti meg a gyerekekkel a fő művészettörténeti korszakokat és néhány híres 
magyar műtárgyat. A könyvet Varga Viola művészettörténész írta, akinek a célja az volt, hogy a 
múzeumi tárgyakon keresztül a művészet közelebb kerüljön a gyerekekhez. A rendezvény ötlete a 
könyv kapcsán született. Szerettünk volna egy kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozást, mely-
nek során a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a különböző művészeti korszakokkal a 
múzeumon kívül is.
A foglalkozáson két feladatot kaptak a résztvevők: egy biedermeier stílusban félig berendezett szo-
bában (fénymásolat) kellett szobabelsőt kialakítani illetve az üres asztalt „megteríteni”. A „kel-
lékeket” a kapott újságokból és ruhaanyagokból vághatták-ragaszthatták a megfelelő helyre. A 
másik feladat egy fénymásolaton szereplő királyi pár korhű felöltöztetése volt a kapott textíliák 
segítségével. 
Bár a foglalkozás tematikája a tervekhez képest másképp alakult, reméljük a gyerekek élvezték a 
feladatokat és új ismeretekkel gyarapodtak. 
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Zseblámpás mesék
Tóth Krisztina könyvbemutatója
május 4. 

Tóth Krisztina legújabb mesekönyve a Zseblámpás mesék, a 2017-ben megjelent Felhőmesék pár-
ja. Mit csinál a metró éjjel, mikor nem szállít utasokat? Ki lakhat a sötét, titokzatos metróalagutak-
ban? Mi vagy ki működteti a jelzőlámpákat? Hová tűnnek a hóemberek? Mi morog a metrókocsi 
és a peron közötti szűk résben, illetve a mozgólépcső alatt? Mit csinálnak éjszaka a játékok az 
óvodában? Ezek köré a kérdések köré épülnek a könyv történetei, meséi.
Az írónő nem egyszerű meseolvasást tartott a résztvevő óvodás gyerekeknek, hanem, eljátszatott ve-
lük egy kiemelt részt a meséből, interaktív módon belehelyezte őket a cselekménybe. A foglalkozás 
végén természetesen minden “könyvbirtokos” aláírathatta a mesekönyvét az írónővel.
A könyvbemutató annak a sorozatnak a része, amelynek a célja az irodalom, az olvasás népszerű-
sítése a gyerekek körében. A foglalkozáson résztvevő gyerekek a Normafa óvoda nagycsoportosai 
illetve a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium első osztályos 
tanulói voltak.

Nyári táborok

A Jókai Klubban hosszú évek óta hagyományosan rendezünk nyári táborokat. Az intézmény adott-
ságainál fogva ideális helyszíne a bejárós napközis táboroknak. Különféle korcsoportok számára 
sokféle tematikus egyhetes foglalkozásra kerül sor nyaranta, ezek nagyszerű programot jelentenek 
a gyerekeknek, a szülőknek pedig segítséget a nyári szünet tartalmas szervezésében. 

2018 nyarán a ZumbArt nyitotta a táborok sorát június 18. és 22. között, kézműves foglalkozá-
sokkal, sok szabadtéri játékkal és persze még több zumbával. 

Június 25-től 29-ig a ház a lego megszállottjaival telt meg, akik ez alatt a hét alatt a lego csúcsának 
számító Mindstorm programozási technikával ismerkedhettek meg, egyszerűbb és komplikáltabb 
lego robotokat fejleszthettek és óriás méretű Technic modelleket építhettek. A foglalkozást kirán-
dulás, csapatjátékok tették még színesebbé. 
A Jókai Klubban otthonra lelt Budapest Musical Iskola két turnusban is táboroztatta a növendé-
keket június 25-től 29-ig valamint augusztus 21-től 25-ig. Intenzív klasszikus és modern tánctré-
ninggel, dráma és ének workshopokkal teltek a táborok, profi mesterek irányítása mellett.

Július 2-től 6-ig zajlott Pataki Rita mozdulatművészet tábora, hagyományosan rengeteg mozgással, 
tánccal no meg a kihagyhatatlan éjszakai túrával és az azt követő szivacson, hálózsákban alvással a 
Jókai Klubban - ez mindig óriási élményt jelent a tábor résztvevőinek. 

A táborok az étkeztetést leginkább a közelünkben lévő Bajai Halászcsárda segítségével szervezték 
meg - jó lenne, ha ez a feladat is maradhatna házon belül, ha újra üzemelne a Jókai Étterem. 

Hegyvidéki Mesék
A meseíró pályázat eredményhirdetése
szeptember 28. 

Mesék hallgatása közben egy olyan világba érkezünk, ahol nem létezik lehetetlen, minden akadály 
legyőzhető a mesehősökkel azonosulva, új probléma megoldási módokat, új viselkedésmintát sa-
játíthatunk el. Szüksége van mesére a gyereknek, felnőttnek egyaránt. Ezért is tartjuk fontosnak 
immár öt éve a meseíró pályázat kiírását általános iskolás gyerekek számára. A gyerekek fantáziája, 
képzelőereje egy jó mesekezdéssel mozgósítható, ahogy ezt a beérkező írások is bizonyították. Eb-
ben az évben Molnár Krisztina Rita író, költő mesekezdetét kellett a pályázóknak befejezni, egyben 
ő volt a zsűri elnöke is. A mese címe: „Hol a legjobb élni?”. 
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Öt kerületi iskolából és két vidéki városból is érkezett pályázat. Két kategóriában hirdettünk győz-
test. Az alsós és a felsős kategóriában is a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános 
Iskola és Gimnázium egy-egy tanulója szerezte meg a fődíjat. A nyertesek könyvutalványt, a töb-
bi résztvevő ajándékkönyvet kapott. A díjátadó záró akkordjaként a gyerekek meghallgathatták 
Farkasházy Réka gyerekkoncertjét.

Mentsük meg a kiskutyám!
Pásztohy Panna könyvbemutatója
október 4. 

Pásztohy Panka meseíró, illusztrátor jellegzetes rajzait, karaktereit sok gyerek ismeri. Közismert az 
állatokhoz fűződő szoros kapcsolata, mely mesekönyve témáját is adta. Az interaktív foglalkozáson 
a történet hallgatása és kivetítőn történő követése közben megtudhattuk, hogy a gyerekek mit 
gondolnak a házi kedvenceik gondozásáról. A Pitypang és Lili gyerekkönyv-sorozat a felelős állat-
tartással, az állatvédelemmel, a kitaszított állatok és az őket befogadó gazdik történetével ismertette 
meg a gyerekeket. A sorozat az állatmenhelyek bemutatásán túl a felelős állattartásra, empátiára és 
környezetvédelemre is tanított.
Sérült Fiatalok Fesztiválja
november 8.

A Sérült Fiatalok Fesztiválja szeptemberben egy pályázati felhívással kezdődött, amit a következő 
intézményekbe küldtünk el:
-Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye és Kollégiuma,
- Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium,
- Vakok Állami Intézete,
- Pető Intézet Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium,
- Nyitott Világ Iskola,
- Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai                                                                                                  
Módszertani Intézmény,
- Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona,
- Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

Hat intézményből és négy tagintézményből érkeztek pályaművek, elsősorban rajzok, festmények 
és egyéb technikával készült képek. A dr. Török Béla Szakiskola szőnyegszövő tanulói szövött pár-
nákat és tarisznyákat készítettek.
A pályaművek elbírálását és a kiállítás installálását a zsűri elnöke, Bakos Tamás az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar Vizuális Nevelési Tanszék docense és tanítványai végezték. A kiállítást közel egy 
hónapon át tekinthették meg az érdeklődők a Jókai Klub galériájában.
Iskolánként és kategóriánként díjaztuk a pályázatokat. A díjazottakon felül minden alkotó kapott 
emléklapot és jelképes ajándékot.
A kiállítás megnyitója 2018. november 8-án, 11.00 órakor kezdődött, ahová meghívtuk a pályázó 
intézményekből a résztvevő diákokat, tanáraikat és az intézmények vezetőit. A kiállítást Meny-
hárt Éva képviselőasszony, a Hegyvidéki Kulturális Szalon vezetője nyitotta meg, Bakos Tamás, 
az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Vizuális Nevelési Tanszék docense, a zsűri elnöke méltatta a 
beérkezett munkákat és átadta a díjazottaknak az okleveleket és ajándékokat.
A kiállítás megnyitó után a Rutkai Bori Banda egy vidám hangulatú koncerttel kedveskedett a 
jelenlévőknek, ahol a fiatalok örömmel táncoltak tanáraikkal és egymással. 
A koncert után a résztvevők egy fogadáson vettek részt, ahol a különböző intézményekből érkező 
fiatalok megismerhették egymást és egymás munkáit, a pedagógusok pedig kötetlen beszélgetés 
formájában cserélhették ki szakmai tapasztalataikat. 

Az immár 17 éve megrendezésre kerülő kiállítás évről-évre nagyszerű lehetőség a fogyatékkal élő 
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fiatalok számára, hogy a képzőművészet segítségével kifejezhessék magukat. Bakos Tamás, a zsűri 
elnöke is kiemelte, nagyon fontos, hogy az emberek ne csak szemlélői legyenek a körülöttük lévő 
világnak, hanem ők maguk is formálhassák azt a saját ízlésük szerint. A sérült fiatalok számára ez 
talán még fontosabb, hiszen ez nagyban elősegíti a társadalomba való beilleszkedésüket. 
A pedagógusok kiemelték, hogy a kiállítás igazi célt ad a fiataloknak, akik az évközben készült 
számtalan műalkotás közül a legjobbakat szélesebb körű közönségnek is bemutathatták.

A 2018-as évben pályázatot nyújtottunk be az NKA Közművelődési Kollégiumához és nagy örö-
münkre 450 000 forinttal támogatták a rendezvényünket. Ebből ki tudtuk fizetni a zenekar és a 
zsűri tiszteletdíját, béreltünk egy buszt, így megkönnyítettük az utazást a távolról érkező iskolák 
diákjainak és tanáraiknak. 

Bergengóciából jöttünk…
Gubás Gabi koncertje
november 20. 

“Bergengóciából jöttünk” címmel tartott gyerekkoncertet Gubás Gabi, legújabb lemezének anya-
gából, mely lemez egyébként Fonogram-díjat nyert az év hazai gyerekalbuma kategóriában. A 
lemez anyaga és az azonos című gyerekműsor kilenc év gyerekeknek szóló zenélés és tapasztalat 
összegzése. A népszerű színésznő dalai nemcsak játékosak, viccesek, szórakoztatóak, hanem neve-
lő-oktató szándékúak is. A koncert hallgatósága a kerületi iskolákból, óvodákból került ki. Nagy 
élvezettel hallgatták a fülbemászó dalokat és olyan nagy tetszést aratott az előadó, hogy ráadást is 
kellett adnia a műsor végén.
Gubás Gabi – ének
Pálfy Zsolt – ének, gitár
Domján Gábor – ének, basszusgitár
Badics Márk – dob
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IV. A Virányosi Közösségi Ház programjai

XXII. Hegyvidéki Néptánc Találkozó
április 18.

Hagyományosan a MOM Kulturális Központ színháztermének színpadára hívtuk meg azt a nagy 
létszámú gyermekcsoportot, akik évről évre várják a bemutatkozási lehetőséget a néptánc talál-
kozón. Nagy lehetőség számukra, hogy egy színvonalas helyszínen nemcsak szüleiknek, hanem 
kortársaiknak, egymásnak és a néptáncot kedvelő helyi lakosoknak is megmutathatják tudásukat.
A rendezvényt Tímár Böske táncművész, a Csillagszemű Táncegyüttes művészeti vezetője nyitotta 
meg, aki a műsor szakmai összeállításában is segítségünkre volt.
A fellépő gyerekeket és felkészítő tanáraikat minden évben oklevéllel és ajándékokkal jutalmazzuk, 
melyeket tavaly a rendezvény végén a kerületi Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője adott át.
A találkozón az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Apró talpasok csoportja, a 
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium csoportjai, a Fekete István Általános Iskola és 
Speciális Szakiskola Szivárvány néptánc csoportja, az Újbudai Babszem Táncegyüttes, a Berkenye 
Kisgarabonciás és Garabonciás csoportja, a Csillagszemű Táncegyüttes és a Tímár Együttes szóló-
táncosai mutatták be tudásukat. Nádasdy Fanni székelyföldi népdalcsokrával lépett fel, a Tündök 
Zenekar egy nagysikerű önálló zenekari betéttel szórakoztatta a közönséget.
A rendezvény jó hangulatban telt, a teltházas estén a fellépő gyerekek egymást is tapssal jutalmaz-
ták, ahogy a közönség is lelkesen bíztatott minden produkciót. Nagy öröm volt látni, hogy a jó 
hangulat gyorsan terjedt, hiszen a zene hallatán sok kistestvér a nézőtér sorainak végén táncra is 
perdült.
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Virányosi Méz- és Lekvár Fesztivál
október 6-7. 

2018-ban kilencedik alkalommal került megrendezésre a kerületben már hagyománynak számító 
Méz- és Lekvár Fesztivál. A rendezvény célja továbbra is az, hogy a kerület lakói számára két napos, 
kulturált körülmények között eltölthető, színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítson, valamint 
teret adjon az őstermelőknek termékeik bemutatására, a természetes élelmiszerek népszerűsítésére, 
az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás propagálására. Nem meglepő, hogy a különleges 
méz- és lekvárkínálat osztatlan sikert aratott. Az árusok között sok régi ismerőst köszönthettünk. 
A kétnapos esemény kifejezetten családias jellegű, ezért a programokat úgy állítottuk össze, hogy 
minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. 
A kerületi óvodásoknak és iskolásoknak rajzpályázatot hirdettünk a fesztivál tematikájához kapcso-
lódóan, de sokan más kerületből is pályáztak felhívásunkra. A pályázaton Grimm „A méhkirálynő” 
című meséje adta az ihletet a rajzpályázat alkotásaihoz. A beérkező több száz rajzból korosztályon-
ként válogatva a legszínvonalasabbak kerültek kiállításra intézményünkben. A rendezvényen az 
okleveleket és díjakat az intézmény igazgatója adta át a nyerteseknek. Szponzoraink jóvoltából 
több különdíj is átadásra került. 
A megnyitó után a Maszk Bábszínház „Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj” című magyar nép-
meséjét láthatták az érdeklődők. Délután a Helen Doron Nyelvi Centrum játszóháza, valamint a 
Népmesék Világa Kulturális Egyesület előadása várta a gyerekeket. Mátyás király udvarában zenés 
meséken, ügyességi játékokok és ékszerkészítő kézműves foglalkozáson is részt vehettek. 
Az este a M.É.Z. együttes koncertjével zárult, melyet ír, skót tradicionális dallamok, balladák al-
kottak és skót táncházzal zártuk a napot. 

Vasárnap délelőtt Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar szórakoztatta a kicsiket és nagyo-
kat. Délután a Csodaceruza gyermekmagazin kreatív foglalkozásán vettek részt az érdeklődők. A 
legkisebbeket állatmesék várták Németh Luca bábművész előadásában. Újdonságként egész nap a 
Fabatka Porta népi körhintája szórakoztatta a gyerekeket.
Mindkét napon a Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével kézműves foglalkozás, valamint az Okos 
Kópé, az Okos Játékok Boltjának játékbemutatója várta az érdeklődőket.
A fesztivál zárásaként a résztvevők tombolasorsoláson vettek részt, ahol szponzoraink jóvoltából 
értékes nyereményekkel gazdagodtak. A fesztiválnak szép számmal akadtak támogatói, akik aján-
dékokkal és szolgáltatásokkal járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez. 

Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny
november 18.

Huszonhetedik alkalommal került megrendezés-
re az Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny intézmé-
nyünkben, a Hegyvidék általános- és középiskolás 
tanulói, valamint felnőtt polgárai számára. Erkel 
Ferenc nem csak kiváló zeneszerző, hanem kitűnő 
sakkozó is volt. Kilenc évet töltött a Hegyvidéken, 
ez idő alatt sokat tett a sportág népszerűsítéséért, 
ezért választottuk a verseny névadójának. A ren-
dezvény kerületünk egyik legrégebbi közösségi 
sporteseményének számít. Ennek köszönhető, 
hogy az emlékversenyen a felnőttek mellett sok 
gyerek is asztalhoz ült. Az indulók nemenkénti és 
korosztályonkénti csoportokban mérhették össze 
tudásukat. A legjobbak éremdíjazásban részesültek, a legtöbb pontot elért csapat serleget kapott. A 
versenyen Rollinger Károly által vezetett Virányosi Sakk Szakkör szerezte meg a kupát, mely méltó 
elismerése az oktató intézményünkben eltöltött majd harminc éves munkájának.
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Kárász Eszter koncertje 
november 24.

Kárász Eszter színésznő, énekes nem ismeretlen intézményünk látogatóinak. Láthattuk már, mint 
a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány tagját Bigyó bohócként, de többször koncertezett nálunk 
gyerekzenekarával, az Eszter-lánc mesezenekarral is. 
Intézményünkben először került bemutatásra a „SzerelmesTe” című műsora, melyet Váray László 
zenésszel és dalszerzővel közösen mutattak be. Egy nő és egy férfi, két különböző látásmód, két 
különböző hangszer, két különböző zenei világ, mégis nagy összhang. Elsőre különbözőnek tűnő 
történeteket hallottunk szerelmekről, szakításokról, újrakezdésekről és boldogságról. 

KIÁLLÍTÁSOK 

A Virányosi Közösségi Ház kiállításait a 2018-as 
évben igyekeztünk összekapcsolni a házban folyó 
egyéb tevékenységekkel, valamint a magyar kul-
túra kalendáriumának jeles napjaival, ünnepeivel. 

Képi gondolatok a Zsoltárok könyvéből
Baán Katalin fotókiállítása
január 20. – február 5.

Januári kiállításunk Baán Katalin fotóművésznek 
a Zsoltárok Könyvéhez készült fotóit mutatta be. 
Az országszerte bemutatott tárlatot már régóta vártuk. A kiállítást a Parókia folyóirat újságírója, 
Jakus Ágnes nyitotta meg. 
„E képek rétegzettsége akár a zsoltároké: a sebeket eltakaró finom lepel számomra a kegyelem pers-
pektívája, amely előbb vigasztalást ígér, majd gyógyulást is. Baán Katalin zsoltárai előtt állva nem 
tudok nem magammal szembenézni, sem eltakarni lelkem kivetüléseit vagy elnémítani emlékeim 
visszhangjait” – vallott a képekről Jakus Ágnes. 
A megnyitó a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódott.

Történelmi tájak, történelmi várak
Kiállítás Kenéz Ferenc intarziaképeiből
február 10. – március 5.

Februárban a kerületünkben élő fafaragó művész, Kenéz Ferenc intarziaképei voltak láthatóak 
„Történelmi tájak, történelmi várak” címmel. Kenéz Ferenc míves képein a történelmi Magyaror-
szág emlékei: várak, templomok, erődítmények, völgyek, lettek felidézve. A kiállítást a házunkban 
találkozó Szabadság vándorai egyesület elnöke, Sütő-Nagy István, valamint az egyesületből Gál 
Csanád nyitotta meg. A megnyitóra nagy számban megjelent érdeklődőnek az alkotó bemutatta 
az alkotási folyamatot is. A képeken számos olyan épület, vidék volt látható, amelyek kevésbé 
ismertek, ám Kenéz Ferenc intarziaképei ezeket is közel hozták, élménnyé varázsolták a látogatók 
számára. 
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Reakció
Kálloy-Molnár Pisti és barátainak kiállítása
március 3. – április 5.

Március 3-án nyílt nagy sajtóérdeklődés közepet-
te, az ifjú művész „Reakció” című kiállítása. Pisti, 
a tizenhárom éves, ígéretes tehetség egy nemzet-
közi együttműködésben létrejött kiállítás anyagát 
és néhány saját alkotását mutatta be nálunk. A ki-
állítást Eleni Korani, az Ernst Galéria tulajdonosa 
nyitotta meg.

Az APS Stúdió Petőfi Sándor fotópályázatának 
kiállítása
április 7. – május 3.

Áprilisi kiállításunk az APS Stúdió fotósainak pá-
lyázati anyagából tevődött össze. A költészet nap-
jára Petőfi Sándor verseihez készítettek fotókat, 
amelyet egy független szakmai zsűri díjazott. A 
kiállítás megnyitóján Petőfi-versek hangzottak el 
szavalatként és megzenésített formában. A stúdió 
vezetője, Abonyi Maya foglalta össze az alkotás fo-
lyamatát, Erdődi Gábor irodalomtörténész meg-
nyitó beszédében pedig Petőfi költészetét kapcsol-
ta össze a kiállított képekkel. 

12 világ – 12 cseh kortárs illusztrátor
május 5. – június 3.

Májusban igazi különlegesség, tizenkét cseh il-
lusztrátor művei voltak láthatóak a Cseh Kultu-
rális Minisztérium vándorkiállításán. Pet’ovská 
Flóra műfordító, a Cseh Centrum munkatársa 
nyitotta meg a kiállítást, melyet gyerekeknek szó-
ló foglalkozás követett frissen megjelent cseh me-
sekönyvek kapcsán. Mesét olvasott Ligeti Kovács 
Judit színművész. A tablóra nyomtatott, könnyen 
mozgatható képek formátuma a legmegfelelőbb 
volt az eddigi kiállítások közül és a híradásoknak 
hála, sok látogatót vonzott az anyag. A megnyitón 
forgatott az M5 Kulturális Híradó stábja és hírt adott róla a Hegyvidék folyóirat is.
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Az ismeretlen gyermek
Szulyovszky Sarolta illusztrációs kiállítása
június 5. – július 1.

Júniusban az Olaszországban élő neves illusztrá-
tor, Szulyovszky Sarolta eredeti illusztrációiból 
nyílt kiállítás. Záróeseményként a művész tartott 
interaktív tárlatvezetést, bemutatta, hogyan jön-
nek létre alkotásai. Az eseményen sokan vettek 
részt, sok környékbeli kisgyermekes család is el-
jött, akik a májusi szabadtéri rendezvényeinken, 
személyes találkozások alkalmával értesültek a le-
hetőségről.

SzínJáték
A FoltModern Klub kiállítása
szeptember 15 – október 10.

A házunkhoz kötődő foltvarró klub kiállításának témája a színkör megjelenítése volt. A valóban 
sokszínű kiállítási anyagban több olyan munka is szerepelt, amelyek iparművészeti seregszemlék 
díjazott alkotásai. 
A kiállítást Stadler Ági, az Oklahoma City Modern Quilt Guild testvércsoport tagja nyitotta meg, 
ezt követően Horváth Irma énekelt a népes közönségnek. A klub Magyarországon és nemzet-
közi viszonylatban is nagy elismerésnek örvend, a kiállítást folyamatosan látogatták. A gyerekek 
körében is nagy népszerűségnek örvendett a művészi kivitelezésű textil tangram kirakó játék. A 
FoltModern Klub a ház egyéb rendezvényein is jelen van támogatóként: ajándéktárgyaikat tombo-
laajándékként ajánlották fel őszi családi fesztiválunkra.

Az APS Stúdió fotókiállítása
Táncvilág
október 20. – november 5.

Az APS Stúdió őszi kiállításának fotótémája a tánc volt. A fotókör tagjai nagy örömmel vettek 
részt a kiállításon, amely jó hangulatban telt. Fabó Katalin és Baán Katalin, az APS tagjai nyitották 
meg a kiállítást, a megnyitót Gerle Mariann szavalata, László Anna Regina megzenésített versei 
színesítették.

Mi, óvodások, kisiskolások 
Horváth Ildi illusztrációs kiállítása
november 9. – november 25.

A minden évben várt és látogatott novemberi Gryllus Vilmos-koncertünkre készülve Horváth Ildi 
illusztrátor képanyagát mutattuk be, aki a két népszerű Gryllus-lapozó illusztrációit is készítette. A 
művésznő az utóbbi évek egyik legtermékenyebb illusztrátora, és az óvodásoknak készült lapozók, 
mondókás könyvek rajzait hozta el nekünk. 
A rendhagyó megnyitón egy óvodás csoportot láttunk vendégül. Horváth Ildi: „Irány Észak!” című 
mesekönyvével ismerkedtünk meg. Megelevenítettünk egy részletet és papír marionett-bábokat 
készítettünk a könyv szereplőiből.
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A Hegyvidék ősszel
Lantos P. István fotókiállítása
december 1. – 2019. január 10. 

Lantos István több évtizede fotózza a főváros kerületeinek elhagyott zugait, rejtett szépségeit. Az 
elmúlt évben kezdte el kamerájával „feltérképezni” kerületünket. A kiállítást Chochol Károly foto-
gráfus, fotóművész nyitotta meg. A kiállítás látogatóink körében nagyon pozitív visszhangra talált, 
akik a ház vendégkönyvében is hosszan méltatták az érdekes anyagot. 2019 januárjában a kiállítást 
a Hegyvidéki Önkormányzat épületének folyosógalériájára helyeztük ki.

GYEREKRENDEZVÉNYEK

Gyermekszínház
A 2018-as évben négy alkalommal vártuk a gye-
rekeket a Virányosi Közösségi Házba színházi 
és koncertelőadásokra. Februárban két egymást 
követő koncerten láthatta az óvodás és kisisko-
lás korú közönség Gryllus Vilmos Kossuth-díjas 
művész előadását. „Maszkabál” című koncertjével 
hangolódhattak a farsangi vigasságra az óvodások. 
Áprilisban a Galagonya Bábszínház produkcióját 
láthatták a gyerekek, „ A három kismalac” cím-
mel. 

Októberben Danny Bain „Kodzsugukila a bo-
szorkány” című meseelőadása valósult meg. Az 
előadó a Gyermekszínházi Szemle díját is elnyerte 
2017-ben ezzel a darabbal. Az afrikai történet bá-
bokkal és különleges hangszerekkel varázsolta el a 
gyerekeket. Novemberben újra együtt énekeltünk 
Gryllus Vilmossal. Ezzel egy időben csodálhat-
ták meg a gyerekek a Gryllus-könyvekhez készült 
illusztrációkat is a közösségi házban. A környék 
óvodái már várják ezeket az alkalmakat és számí-
tanak a rendszeres gyermekszínházi előadásaink-
ra, koncertjeinkre, melyek mindig teltházasak.

Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! 
A Csodaceruza gyermekirodalmi folyóirat foglal-
kozásain az óvodás és általános iskolás gyerekek 
egy-egy témával kapcsolatban szerkeszthettek ol-
dalt. Lehetőségük volt különleges, szokatlan gra-
fikai technikák kipróbálására és számos gyermek-
irodalmi művet is megismerhettek.
Havonta egy alkalommal, szombat délelőttönként 
a Csodaceruza szerkesztői: Sándor Csilla, Bol-
dizsár Gizi és Lantos Juli segítségével ismerked-
hettek meg a gyerekek az adott témával. Nagyon 
népszerű volt az őszi Méz- és Lekvár Fesztiválon, 
valamint a decemberi Luca-napi rendezvényün-
kön, ahol más családi programok kiegészítőjeként 
volt jelen.
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Készüljünk együtt a Könyvajándék Napra!
február 3.
Február 14-re, a Könyvajándék Napra készülve tartottunk jótékonysági megnyitó rendezvényt 
február 3-án, szombaton délután a közösségi házban, amelyre illusztrátorokat és írókat, költőket 
hívtunk el, valamint kerületi gyerekekből verbuválódott csapatokat vártunk. A belépő mindenki-
től egy-egy gyerekkönyv volt, amelyet jótékony célra ajánlottunk fel. 
A szerzők – Baley Endre költő, Kadlót Nikolett költő, Danny Bain mesemondó, Maróti Réka 
illusztrátor és Jásdi Juli illusztrátor, a Könyvajándék Nap plakáttervezője játékos kvízre invitálta 
a gyerekeket. A kvíz eredményhirdetése előtt Danny Bain mesélt nekünk. A remek hangulatú 
rendezvényen Ludman Dániel készített fotókat, amellyel a programfotók országos pályázatán 3. 
helyezést ért el. A rendezvényt a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretén belül szerveztük 
meg.

Könyvajándék Nap
február 14.
Évek óta a Könyvajándék Napot ünneplik világszerte február 14-én. Ezen a napon azt az üzenetet 
közvetítjük, hogy kapjon minden gyerek egy könyvet ajándékba. E köré az üzenet köré számos 
programot lehet szervezni, mi a Virányosi Közösségi Házban február hónapban könyveket gyűjtöt-
tünk a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Parajdi Általános Iskola könyv-
tára számára. A sikeres akció során mindkét hely számára nagyjából 70 db jó állapotú, kortárs gyer-
mekkönyv-csomagot sikerült összeállítani, amelyet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet segítségével 
juttattunk el a határon túli helyszínekre.

Író-olvasó találkozó
Vendégünk Vig Balázs író
október 13. 
A népszerű gyermekkönyv író, Vig Balázs hozta el hozzánk könyvét. A könyv bemutatása remek, 
humoros, aktív, elgondolkodtató közös játékot eredményezett a résztvevő gyerekekkel. A „Három 
bajusz gazdát keres” című könyv szereplőit jelenítettük meg az író segítségével. A program végén 
dedikálásra is lehetőség volt.

Luca-napi vigasság
december 16. 
Óvodás és kisiskolás gyermekeknek szóló délelőtti elfoglaltságot szerveztünk, melyen a vidám és 
önfeledt játékon, kézműveskedésen kívül a gyerekek megismerhették a Luca-naphoz kötődő nép-
hagyományokat, népszokásokat is.
Először Mester Kata gyermekfoglalkoztatója és a Csodaceruza munkatársai által kínált kézműves 
foglakozás kötötte le tevékenyen a gyerekeket, miközben szüleik válogathattak a színvonalas gyer-
mekkiadványok közül. Ezt követően a Napra-forgó mulatság egy kedves bábos mese keretében 
mutatta meg milyen néphagyományok kötődnek a jeles naphoz. A történet megjelenítésébe a jelen 
levő gyerekek is bekapcsolódhattak egy-egy tánc vagy körjáték segítségével. A jó hangulat megte-
remtésében jelentős szerepet játszott a Pereputty együttes dudamuzsikája és az autentikus énekszó, 
amit Cseke-Marosi Eszternek és kolléganőjének, Szabóné Kaszás Villőnek köszönhettünk.
A kerületi gyermekes családoknak szerettünk volna tartalmas időtöltést kínálni, ami a szórako-
záson túl segít a gyerekeknek néphagyományaink megismerésében és annak megőrzésében is. A 
vidám gyereksereg és a velük együtt alkotó-táncoló szüleik megerősítették szándékunk fontosságát. 
Reményeink szerint a jövőben még több gyermekes családot tudunk a jeles napokhoz, szokásokhoz 
kapcsolódóan a házba vonzani.
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ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK

Harmónia Táncklub 
Az 1987-ben alapított, társastáncokkal foglalkozó klub képviseli az alternatív, ugyanakkor kultu-
rált és aktív társasági életet kedvelő fiatal és idősebb táncosok társaságát. A Harmónia Táncklub te-
vékenysége már a közösségi ház indulásától szorosan összefonódott az intézménnyel. Székely Attila 
a táncklub vezetője és tánctanára az eltelt huszonnyolc év alatt számos tanfolyamot, táncklubot és 
bált tartott. Ünnepnapokhoz kapcsolódóan került megrendezésre farsangi mulatságuk, húsvétkor 
a locsolóbál. A klasszikus szalontáncok, a latin ritmusok és a közkedvelt diszkó slágerek kedvelőit 
és minden táncolni vágyót sok szeretettel vártunk ezeken az esteken, ahol a tánc mellett tréfás já-
tékok és meglepetések várták az érdeklődőket. Decemberben Székely Attila személyében megérke-
zett a Mikulás a Harmónia Táncklubba, megjutalmazva a legügyesebb, legillemtudóbb táncosokat 
apró ajándékokkal. Elő szilveszteri báljukon közös tánccal, étellel-itallal búcsúztatták az évet.

ELŐADÁSOK

GreCsókollár est 
április 14. 
Áprilisban zenés irodalmi estet rendeztünk Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval. A 
Kistehén együttes frontembere és az író közös estjén előkerült ihlet és barátság, szerelmek és szere-
tők, maradás és menekülés, remény és lemondás témája. A zenés kalandozás különlegessége volt, 
hogy Kollár-Klemencz László prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig dalszerzőként mutatkozott be. 
Az est sikerét bizonyította a teltházas közönség lelkesedése.

Erdődi Gábor irodalmi estjei
Áprilisban „ A költő esdeklése” címmel, William Butler Yeats Nobel-díjas ír költő verseit hallhat-
tuk Erdődi Gábor tolmácsolásában. Közreműködött a Bran együttes, Závori Andrea és Martin 
O’Regan. Erdődi Gábor költő, műfordító irodalmi estjei nem ismeretlenek a Virányosi Közösségi 
Ház látogatói számára. Évente egy-két alkalommal hallhatjuk előadásait. Több mint húsz ver-
seskötete jelent meg. Köteteit, fordításait, költeményeit verses-zenés esteken „terjeszti”. Verseit, 
műfordításait rendszeresen zenésítik meg együttesek, előadóművészek, zeneszerzők, többek között 
a Kaláka együttes, Huzella Péter, a Bran együttes, László Anna Regina, Sebestyén Kátya és a Dve 
Gitari Duó is. 
Májusban „A maximalista sóhajai címmel” Erdődi Gábor verses zenés estjét hallgathatták meg az 
érdeklődők. A verseket a költő, Erdődi Gábor kommentálta. A megzenésített verseket a gitáros 
duett, Sebestyén Kátya és László Regina Anna adta elő. Moderátor Szepesi Dóra költőtárs volt. 

Pro Ludo délután
június 21. 
Kiss Áron Játéktársaság
A Felnőtt Játékosok Körének 2018. évi találkozójára a Magyar Pedagógiai Társaság szakmai együtt-
működésével a Virányosi Közösségi Házban került sor. A rendezvény keretében hagyományosan 
megkoszorúzták dr. Kiss Áron (1845-1908) lelkész, pedagógus, közösségszervező és játékgyűjtő 
emléktábláját egykori lakhelyének homlokzatán. (Gálbory-villa, Kiss Áron u. 2.). A koszorúzás 
után dr. Lukácsy András író, „Világjáték - Önéletrajz kortársakkal” című kötetét mutatta be Kelle 
Antal Pro Ludo díjas artformer, a szerzővel közösen. A könyvbemutatót Vasvári Zoltán etnográfus, 
Zarándi Zsolt Bence tanár, Nagy Ágnes doktorandusz, néptánc oktató és Dr. Trencsényi László 
egyetemi tanár előadási követték. 
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KLUBOK

A Szabadság vándorai – természetjáró klub
A Szabadság vándorai természetjáró klub havi egy alkalommal tartotta összejöveteleit. Közös ki-
rándulásokat szerveztek, valamint egy-egy tájat, utat mutattak be vetítéssel, videófelvételekkel. A 
klub vezetője, Sütő-Nagy István valamint a klub tagjai a februári „Történelmi tájak, történelmi 
várak” című kiállítás válogatásában, bemutatásában is sokat segítettek. Úti beszámolóik között a 
távoli, egzotikus vidékeken kívül gyakran szerepelnek hazai és kárpát-medencei helyszínek, ahol 
nem csak a tájat, de az adott tájegységet, az ország kulturális örökségét is bemutatják. 
Idén Erdélyben és a Duna-torkolatnál, Tirolban, a Mátrában és a Gerecsében, a Kis-Balatonnál 
készült felvételeiket osztották meg az érdeklődőkkel. Sajnos októbertől a Hegyvidéki Kulturális 
Szalonban alkalmasabb helyszínt találtak a szerda esti összejövetelekre, mert ebben az időpontban 
nagy zajjal járó néptánc próbák zajlottak a Virányosi Közösségi Házban, ami megnehezítette egyéb 
programok egyidejű megrendezését.

APS Studió
Az intézményben kilenc alkalommal jöttek össze a fotóművészet kedvelői, amikor vetítéssel és 
szakmai tanácsokkal segítették egymás munkáját. A tematikus alkalmakat Abonyi Maya fotó-
művész vezette. Általában 15-20 fő látogatta, de vetítéseikhez esetenként jópár új érdeklődő is 
csatlakozott. Termékeny alkotómunkájuknak köszönhetően 2018-ban is kétszer rendeztek nálunk 
kiállítást.

Kertbarát kör
A több évtizedes múltra visszatekintő Kertbarát kör látogatottsága a tavalyi évben egyre csökkent. 
Vezetője, Bartók Sándor visszavonult, helyét Gerencsér Árpád vette át. Állandó előadójuk dr. Ko-
miszár Lajos volt, aki vitathatatlanul új színt hozott gyakorlati bemutatóival és teakülönlegessége-
ivel. Ahogy a fővárosi kertbarát körök is ritkulnak, az őszi félévre sajnos a mi kertbarát körünk is 
megszűnt.

Gyermekirodalmi Klub
Februártól júniusig, havi egy alkalommal tartot-
tuk meg a Gyermekirodalmi Klub összejöveteleit 
szülők, pedagógusok, könyvtárosok, érdeklődő 
felnőttek számára. Társszervezőnk a Magyar Gyer-
mekirodalmi Intézet volt. A februári alkalmon a 
2017-ben megjelent gyerekkönyvek legjavával, 
márciusban magyar illusztrátorok munkáival, 
áprilisban a bolognai gyerek könyvvásár díjazott 
könyveivel, eseményeivel, májusban a képesköny-
vekkel, júniusban pedig nyári olvasmány-ajánló-
val készültünk. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az illusztrátorok 
közül Kárpáti Tibor örömmel eljött és beszélt 
munkájáról. Sajnos az érdeklődés nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy ilyen formában foly-
tassuk ezt a klubdélután sorozatot. Az előzetes regisztráció kérése sem változtatott ezen. Gyermek-
irodalmi programokat továbbra is szeretnénk tartani a házban – az év második felében író-olvasó 
találkozót és workshoppal egybekötött illusztrációs kiállítást tartottunk.
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Angol társalgási klub
Tavasszal kezdtük el a Virányosi Közösségi Házban az angol társalgási klubot, Danny Bain szí-
nész, mesemondó vezetésével. A kezdeti ingadozások mellett az első félévünk végére kialakult azon 
érdeklődők köre, akiket hosszú távon is érdekel ez a programlehetőség. Danny Bain felkészült 
tanárnak bizonyult, aki meg tudja szólítani a felnőtt korosztályt is. Bízunk ennek a programnak 
a hosszú távú sikerében, annál is inkább, mert szeptemberben két csoportot tudtunk kialakítani. 
Hétfőnként a Virányos Általános Iskola diákjaival gyerekcsoport működik, amely után egyre bő-
vülő létszámú felnőtt társalgási klubot tartunk.

Táborok
A kerület általános iskolásainak szervezett nyári 
napközis tábor egy külső helyszínen, a Hegyvi-
déki Gyermek- és Ifjúsági Tábor területén zajlott 
a nyári szünidő alatt. Minden szerdán egy órás 
programmal készültünk a Virányosi Közösségi 
Ház részéről. Több nehézséggel is szembe kellett 
nézni, mert olyan programot kellett szervezni, 
ami az általános iskolások tág korosztályát (6-14 
évesek) érdekelni fogja, rengeteg gyerekkel (a tá-
borban nem ritkán 100 fő fölötti volt a gyerekek 
száma) is biztonságosan kivitelezhető és a tech-
nikai feltételek is jól megteremthetőek hozzá. 
Mindezek ellenére kijelenthetjük, hogy számos 
értékes, örömteli percet sikerült szerezni a gyere-
keknek, akár a táncos, vagy a zumba alkalmakra gondolunk, de a bűvész, a Csodaceruza-szerkesztő 
alkalmak is igazán népszerűek lettek. 

A Virányosi Közösségi Házban nyáron volt két nagyon sikeres, szervezett tábor, a Harmónia Tánc-
klub gyerek tánctábora és az OMI művészi torna tábora.
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V. A Lívia-villa programjai

Fizika show – utazó előadás
május 10.

A Játékos Tudomány Egyesület közreműködésével immár harmadik alkalommal került megrende-
zésre interaktív kiállításuk. 2018-ban a „Fizika show” című utazó előadásukat hozták el a kerületi 
általános iskolások részére. A vidám, szórakoztató kiállításon a természet törvényszerűségeivel is-
merkedtek meg a gyerekek. Miként kapcsolódik a tudomány mindennapjainkhoz? A háztartásban, 
otthonunkban található mindennapi eszközök segítségével olyan kísérleteket csodálhattak meg, 
amelyeket maguk is könnyedén elvégezhetnek otthon. 
Több iskolai évfolyam számára készült az előadások anyaga, így minden korosztály be tudta fogad-
ni az elhangzott ismereteket. Az előadások után lehetőség volt arra, hogy a tanulók maguk is kipró-
bálják a bemutatott eszközöket. Az óránként megtartott előadások teltházasak voltak, valamint le-
hetőségünk volt sajátos nevelési igényű gyerekeket is fogadni, akik hálás közönségnek bizonyultak.

KIÁLLÍTÁSOK 

Az akarat anatómiája - Ámmer Gergő kiállítása
január 22  – február 5.
A Magyar Kultúra Napjával indult új kiállítás sorozatunk 2018 januárjában, Ámmer Gergő fiatal 
szobrászművész kiváló munkáival. Az MMA ösztöndíjas alkotó első önálló kiállításának sikere 
felülmúlta a várakozásokat, úgy a részvétel, mint az előzetes érdeklődés tekintetében is. Már a 
megnyitó előtt a Magyar idők és az Előretolt helyőrség is publikált cikket a kiállításról, melyet a 
József Attila-, és Príma Primissima díjas író, Kodolányi Gyula nyitotta meg.

Kultúrházak éjjel-nappal - alkotói tárlatvezetés
február 2. 
Terveink szerint minél több fővárosi és országos rendezvénybe szerettünk volna becsatlakozni. 
Első ilyen a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat volt, ahol Ámmer Gergő tartott alkotói 
tárlatvezetést.  

Kívül – Trailer
március 7-21.
A csoportos kiállítás Magyarország jelenlegi kép-
zőművészeti életének egy olyan szeletét mutatta 
be, melynek témája az űrkutatás hatása a kortárs 
képzőművészetre. Erről a kiállításunkról a Galak-
tika magazin jelentetett meg egy egész oldalas be-
számolót. 

Szöllősi Mátyás tárlatvezetése
március14. 
Ahogy említettük, a lokalitás is fontos számunkra. Szöllősi Mátyás kerületi író, fotoriporter, a 
„Váltóáram” című Margó-díjas novelláskötet szerzőjeként tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek. 
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Pinczés József tárlatvezetése
március 21. 
Kiállításunkat Pinczés József alkotói tárlatvezetésével zártuk. 

Széttartó párhuzamok
április 1-27.
A magyar kultúra egyik sarokköve az irodalom, azon belül is a költészet, ezért a költészet napja ki-
emelt program, melyre két egymással paralel kiállítással készültünk. A Lívia-villában megrendezett 
képzőművészeti gyűjteményes kiállítás mellett a Jókai Klubban Szöllősi Mátyás fotóriporter első 
önálló kiállítása volt látható. Az egész országból (Lovas, Balatonalmádi, Hernádkak) és a kerület-
ből is olyan írók munkáiból válogattunk, akik képzőművészettel is foglalkoznak. A kiállítás anyaga 
a nyolcvanas évek avantgarde képverseitől, a figurális elektrográfiákon keresztül, napjaink grafikai 
illusztrációiig és videó művészetéig terjedt. 
Kiállító művészek voltak: Háy János, Petőcz András, Tóth Kinga, Borsik Miklós, Vass Tibor, Géczi 
János, Fenyvesi Ottó, Magolcsay-Nagy Gábor. A kiállítás kapcsán a Kossuth rádió készített inter-
jút az alkotókkal. 

Széttartó párhuzamok finisszázs 
április 27. 
Petőcz András nem csupán alkotói tárlatvezetést tartott a kiállítás finisszázsaként, hanem rögtön-
zött hangversekkel szórakoztatta közönségét, és előadást tartott az avangard művészet magyaror-
szági kezdeteiről. 

Nézz a szellemgépbe – Lichter Péter filmkiállítás
május 23. – június 6.
Májusban, a kulturális fejlődés és sokszínűség 
napján (2018. 05. 23.) kerületünk lakója, a Ma-
gyarországon és külföldön egyaránt többszörösen 
díjazott kísérleti filmes, Lichter Péter filmkiállí-
tását lehetett megtekinteni. A kiállításon látható 
volt többek között a legutóbbi filmje, a The Rub, 
melyet azóta New Yorkban is bemutattak, s mel-
lette a felvételekhez használt, a filmekből készült 
installáció, melyet azóta az ország leginvenciózu-
sabb galériája, az AQB galéria is átvett. 

Nem kérni helyet a palettán – Gerber Pál
június 8-10. 
Rendhagyó, ám reméljük hagyománnyá váló pop-up kiállítást nyitottunk a Hegyvidéki napokon 
a Gesztenyés kertben, ahol egy faházban rendeztük be a „Lívia-villát”, és Gerber Pál képzőművész 
szöveges munkáiból mutattunk itt be egy válogatást. Közelebb szerettük volna hozni a képzőmű-
vészetet és a Lívia-villát leendő látogatóinkhoz, kedvet csinálva a múzeumok éjszakájára. 

A kortárs művészet Tulajdonságai - Lehetőségei
június 23. – július 9.
Első félévünket júniusban – a múzeumok éjszakáján – Gerber Pál kortársművészeti szalonnasü-
tésével zártuk. Gerber Pál Munkácsy-díjas festőművész, a kerület két meghatározó felsőfokú in-
tézményének (az ELTE Tanítóképző Vizuális Nevelés Tanszéke és a MOME) tanára. Kiállításaira 
jellemző, hogy képeit, vizuális és szöveges munkáit mindig a helyszínhez, alkalomhoz installálja, 
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beszéddel, performansszal egészítve ki. A múzeumok éjszakájára felkérésünkre készült fel, kifeje-
zetten a Lívia-villába tervezett egyedi happeninggel, beszélgetéssel, vetítéssel képzőművészetről, 
költészetről. Ahogy várható volt, a rendezvénysorozat népszerűsége találkozott az alkotó elismert-
ségével és a leglátogatottabb esemény lett a Lívia-villa 2018. évi kiállításai közül.

Erdélyi kulissza - Hajdu Tamás kiállítása 
augusztus 29. – szeptember 12.
Az Erdélyben élő magyar állatorvos munkáiból nyílt kiállítás augusztus 29-én a magyar fotográfia 
napján. Hajdu Tamás kiállítása az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvény volt a 
Lívia-villában a tavalyi évben. Nem véletlenül. A portré-, szocio- és tárgyfotózás különleges egyé-
niségét már évek óta várta a magyar közönség. A várakozást végül némi csalódás kísérte, mivel a 
művész nem tudott részt venni a megnyitón, állatorvosi munkája és a sertéspestis az utolsó pilla-
natban megakadályozták utazását. A kiállítás jelentőségét bizonyítja több internetes portál ajánlója 
és nem utolsó sorban az a tény, hogy a rendezvényt a Capa Nagydíj titkára nyitotta meg. 

Fegyver-játék: Kunst ist Krieg 
október 10-24.
Az év utolsó kiállításán Kovács Olivér Artúr, a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika tan-
szék tanárának munkáiból rendeztünk tárlatot. A rendhagyó, gyerekjátékokból készült tárgyins-
talláció és a szorosan ehhez tartozó festmények témáját környezetünk háborúi, fegyverei adták, 
melyek évtizedek óta meghatározzák gyermekeink játékait. Tanulmányok és a közbeszéd éppúgy 
foglalkozik a jelenséggel, mint a mindennapi pszichológia rovatok és a bulvár újságírás. A kiállítás 
csalódottságunkra mérsékelt látogatószámot produkált, pedig ezt követően a kerületi Pinceprojekt 
galéria úgyszintén e témában rendezett kiállítást.

Szöllősi Mátyás – Térey János könyvbemutató
november 14. 
A kettős könyvbemutató egy kísérleti rendezvény volt, előzménye egy sorozatnak, ahova kerületi 
művészeket szeretnénk majd meghívni és bemutatni őket a közönségnek. A Szepesi Dóra újságíró 
moderálta esten a két szerző 2018-ban megjelent első regényei kerültek terítékre, Térey János Káli 
Holtak-ja, és Szöllősi Mátyás Simon Péter-e. Az eseményen Balogh Borsa „Űrlénykirály” című 
kompozíciója adott hátteret a beszélgetéshez. Az estről utólag több publikáció is született az Iro-
dalmi Jelen, a Bárka és a Hegyvidék hasábjain.

Pályázat
Az elmúlt évben három sikeres pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely pá-
lyázatokkal összesen 1.870.000 forint összeget nyertünk. A közművelődési kollégiumhoz egyik 
legfontosabb programunkkal, az évek óta működtetett Sérült Fiatalok Fesztiváljával pályáztunk 
sikeresen, mely új lökést adott ennek az értékes rendezvénynek. A fotóművészeti kollégiumnál a 
Lívia-villa kiállítási programjával, Olajos Ilka fotókiállításával és első katalógusunk megjelentetésé-
vel sikerült pályázati pénzt nyernünk, melyre reményeink szerint mindannyian büszkék lehetünk 
majd, csakúgy, mint arra, hogy ez a kiállítás bekerült a Budapest Fotófesztivál rendezvényei közé. 
A Hangfoglaló könnyűzenei támogató programon a „Jazzpéntekek a Jókai Klubban” című rendez-
vénysorozatra nyertünk még támogatást, ami szintén fontos eredmény az intézmény számára. Ez 
utóbbi két pályázat a 2019-es évben valósul majd meg. 

A 2018-as évben Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumától 450000 Ft támogatást 
kaptunk a Sérült Fiatalok Fesztiváljára. A támogatás összegét előadók tiszteletdíjára, zsűritagok 
tiszteletdíjára, szállítási költségre, utazási költségre, reklám- és propagandaköltségre fordíthattuk.
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VI. Reklám

A közösségi szolgáltatások egyik formája az információs tevékenység, ezen belül is a kulturális 
információszolgáltatás. Fontos feladat a látogatók, a közönség több csatornán keresztül történő 
tájékoztatása az intézmény kulturális programjairól.
A rendezvényeinkről, foglalkozásainkról a nyomtatott sajtó területén elsősorban a kéthetente meg-
jelenő Hegyvidék újságból tájékozódhatnak az érdeklődők. 2018. kiemelkedő eseményeiről külön 
cikkek is megjelentek. Ezeket az írásokat archiváljuk, évekre visszamenőleg megtalálhatók a doku-
mentációnkban. 
A papír alapú tájékoztatás másik formája az intézmény esetében a kéthavonta megjelenő program-
füzetünk, ami a tavalyi évben új, színes formát öltött és 1500 példányban jelenik meg. Óvodák-
ban, iskolákban, társintézményekben, orvosi rendelőkben, plébániákon, könyvtárakban, környék-
beli kereskedelmi és vendéglátó egységekben terjesztettük. Ezen kívül még a kerület különböző 
pontjain elhelyezett üveges vitrinekbe kihelyezett plakátok tájékoztatnak az aktuális programokról. 
Rendszeresen küldtünk programajánlókat társintézményünk, a MOM Kulturális Központ prog-
ramfüzetébe is. Egy-egy kiemelkedő program esetében molinó kihelyezésével is tájékoztattuk a 
közönséget. A kerületi Hegyvidék Tv minden fontosabb kulturális eseményről beszámolt. 
A másik jelentős terület, ahol az elektronikus médiát igénybe vettük, az internet. A honlapunkon, 
a Facebookon, az önkormányzat honlapján és nem utolsó sorban a port.hu-n, jelentek meg a prog-
ramjaink. Zenei rendezvényeinkről hírt adnak a koncert.hu és a jazzma.hu portálok is. Kapcsola-
tunk a kerületi oktatási intézményekkel igen jó, az iskolákban és óvodákban is kihelyeztünk saját 
reklámtáblát, amelyen rendszeresen cseréljük hirdetéseinket. Rendszeres látogatóink a Testnevelési 
Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium tanulói, a Svábhegyi Jókai Mór 
Német Nemzetiségi Iskola és a Normafa Óvoda gyerekcsoportjai.
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VII. Gazdasági adatok
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Állandó irodabérlők 2017. évi bevétel 
2018-ban

2018. évi bevétel

Agrivent Kft. 60 000 Ft 720 000 Ft
Dr. Zafeiris Anna Kinga 720 000 Ft
Makray János 420 000 Ft
OKMI Bt. 35 000 Ft 385 000 Ft
Szalma Ágnes 360 000 Ft
Összesen: 95 000 Ft 2 605 000 Ft

Állandó terembérlők 2017. évi bevétel 
2018-ban

2018. évi bevétel

BRAN klub - Kovács Gábor 16 500 Ft 115 500 Ft
Bujutsu – Horváth Attila 16 400 Ft 237 800 Ft
Csiri-biri - Orico 15 600 Ft 85 800 Ft
Etka jóga – Nyerges Margit 18 000 Ft 288 000 Ft
FIT-BALL - Test-Esély Sportegyesület 112 000 Ft
Gombász szakkör - Lukács Zoltán 0 Ft 132 000 Ft
Hatha jóga – Pazonyi Mónika 85 500 Ft 423 000 Ft
Helen Doron - Erinac 24 000 Ft 63 000 Ft
HIP-HOP – Balázs M.- Inflectum 61 500 Ft 337 750 Ft
Holland iskola – Lightenberg Marian 230 600 Ft 659 000 Ft
Ju-jitsu – Derkényi L. 0 Ft 331 500 Ft
Kiállítások (8 alkalom) 0 Ft 0 Ft
Klasszikus balett – Adagio Kft 15 000 Ft 132 000 Ft
Meridián torna - Hóka Ildikó 27 000 Ft 81 000 Ft
Musical Tánciskola 70 500 Ft 858 000 Ft
Művészi torna – Pataki Rita 165 000 Ft 337 500 Ft
Rocky – Fekete Kinga – Rock & magic SE 48 000 Ft 124 500 Ft
Tücsökzene 30 000 Ft
Testbeszéd tánc 77 000 Ft
Színházjegy árusítás 0 Ft 0 Ft
Beauty Body
FIT-BALL
Zumba Gold
Zumba fitnesz délelőtt
Zumba fitnesz délután
Zumba gyerek
FIT TEEN
Összesen: 1 069 600 Ft 5 463 350 Ft

JÓKAI KLUB IRODABÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2018-BAN

276 000 Ft 1 038 000 Ft
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2018-ban

2018. évi bevétel

Ametist Bábszínház: Mazsola és Tádé 20 000 Ft
Babaszínház 31 200 Ft
Batyus bál 0 Ft
Cymbal Rush koncert 14 000 Ft
Családi rendezvény 356 000 Ft
Énektábor 45 000 Ft
Görög farsang 22 000 Ft
Hajdu Klára Quartet koncert
Kiállítások 0 Ft
Kolompos koncert
Költészet napi szavalóverseny 0 Ft
Költészet napi szavalóverseny 
Könyvbemutató 0 Ft
Könyvbemutató - Tóth Krisztina Zseblámpás mesék
Micheller Myrtill koncert
Musical Iskola tábora 100 000 Ft
Múzeumpedagógiai interaktív foglalkozás
Művészi torna tábor 70 000 Ft
Nemzetiségi önkormányzatok rendezvénye 0 Ft
Operamesék 0 Ft
Óvodakóstolgató 0 Ft
Szakmai rendezvény 33 000 Ft
Társasházi közgyűlés 48 000 Ft
Terményünnep
Történelmi vetélkedő kirándulása 
Transztánc 200 000 Ft
Választás
Zumba gyerektábor  40 000 Ft
Sérült Fiatalok Fesztiválja 450 000 Ft
Térey-Szőllősi könyvbemutató 0 Ft
Eichinger trió koncert 16 000 Ft
Gubás Gabi koncert 249 000 Ft
Táncverseny 50 000 Ft
Adventi koszorúkészítés 0 Ft
Holland Mikulás 15 000 Ft
Molnár Zsaklin meseillusztrációk kiállítása 0 Ft
Tamarazene koncert 42 000 Ft

Összesen: 0 Ft 1 801 200 Ft
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KKlubok 2017. évi bevétel 
2018-ban

2018. évi bevétel

Bridzs klub 52 000 Ft
Nyugdíjas klub 6 200 Ft
Összesen: 0 Ft 58 200 Ft

Saját tanfolyam 2017. évi bevétel 
2018-ban

2018. évi bevétel

Számítógépes tanfolyam 314 000 Ft
Összesen: 314 000 Ft

Alkalmi rendezvények Lívia-villában 2017. évi bevétel 
2018-ban

2018. évi bevétel

Böjt és húsvét 0 Ft
Családi rendezvény 155 000 Ft
Kiárusítás Kft. 120 000 Ft
Meseíró pályázat eredményhirdetése 0 Ft
Mobil Textilbolt Kft. 180 000 Ft
Nemzetiségi önkormányzatok rendezvénye 0 Ft
Társasházi közgyűlés 210 000 Ft
Pszichodráma csoport 60 000 Ft
Történelmi vetélkedő
Szakmai rendezvény 105 000 Ft

Összesen: 0 Ft 830 000 Ft

ÖSSZESEN: 1 164 600 Ft 11 071 750 Ft
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Állandó bérlők
Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

Prímatorna 1 386 000 Ft       1 386 000 Ft       
Összesen:        1 386 000 Ft         1 386 000 Ft 

Állandó terembérlők Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

Akupunktúra 378 000 Ft          504 000 Ft          
Baba-mama torna 220 500 Ft          266 400 Ft          
Csillagszemű gyerek 907 200 Ft          793 800 Ft          
Csillagszemű felnőtt 604 800 Ft          655 200 Ft          
Dimenzió Óvoda 54 000 Ft            42 000 Ft            
Felnőtt művészi torna 712 800 Ft          752 400 Ft          
Frissítő masszázs 27 000 Ft            27 000 Ft            
Gerinctorna 216 000 Ft          216 000 Ft          
Gyógymasszázs 270 000 Ft          361 000 Ft          
Hangszervarázs 396 000 Ft          341 000 Ft          
Harmónia Táncklub 745 200 Ft          768 200 Ft          
Helen Doron 148 500 Ft          204 500 Ft          
Jóga 288 000 Ft          311 000 Ft          
Kerekítő tippentő 144 000 Ft          132 000 Ft          
Meridián torna 54 900 Ft            63 900 Ft            
OMI művészi torna 1 275 750 Ft       1 308 825 Ft       
Zumba 239 400 Ft          292 600 Ft          
Alkalmi terembérek 500 000 Ft          599 500 Ft          
Egyéb nem tervezett 200 000 Ft          -  Ft                  
Összesen: 7 382 050 Ft 7 639 325 Ft

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2018-BAN
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KAlkalmi rendezvények a Virányosi Közösségi 
Házban

Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny                     -   Ft -  Ft                  
Fizika show             80 000 Ft 75 600 Ft            
Gyermekszínház           650 000 Ft 783 700 Ft          
Harmónia Előszilveszter             10 000 Ft 12 000 Ft            
Harmónia Farsang             10 000 Ft 35 000 Ft            
Harmónia Locsolóbál             20 000 Ft 30 000 Ft            
Harmónia Mikulás             15 000 Ft 12 000 Ft            
Harmónia Táncklub             10 000 Ft 12 000 Ft            
Harmónia Tánctábor             50 000 Ft 50 000 Ft            
Ismeretterjesztő előadás - Semmelweis                     -   Ft -  Ft                  
Kiállítások                     -   Ft 2 000 Ft              
Kiss Áron Baráti Kör                     -   Ft -  Ft                  
Költészet Napja - APS                     -   Ft -  Ft                  
Légzéstechnika workshop                     -   Ft 4 000 Ft              
Lelkünk titkai             10 000 Ft 7 000 Ft              
Méz és Lekvár Fesztivál           120 000 Ft 119 000 Ft          
Napközis Tábor                     -   Ft -  Ft                  
OMI tábor                     -   Ft 50 000 Ft            
Svábhegyi Búcsú 250 000 Ft          275 000 Ft          
Szabadság vándorai             50 000 Ft 55 000 Ft            
Zenés irodalmi est           170 000 Ft 114 000 Ft          
Összesen: 1 445 000 Ft 1 636 300 Ft
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KKlubok Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

APS Stúdió             25 000 Ft 26 000 Ft            
Autista Klub             25 000 Ft -  Ft                  
Csodaceruza             95 000 Ft 18 400 Ft            
Egészségvédő Klub                     -   Ft -  Ft                  
Patchwork Klub             40 000 Ft 24 500 Ft            
Kertbarát Kör             10 000 Ft 11 000 Ft            
Összesen: 195 000 Ft 79 900 Ft

Saját tanfolyam Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

Angol társalgás                     -   Ft 129 200 Ft          
Gyermekirodalmi Klub                     -   Ft -  Ft                  
Sakk Kör           160 000 Ft 221 300 Ft          
Összesen: 160 000 Ft 350 500 Ft

Alkalmi rendezvények Lívia-villában Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

Kézműves foglalkozások                     -   Ft                      -   Ft 
Kiállítások                     -   Ft                      -   Ft 
Összesen: 0 Ft 0 Ft

Továbbszámlázás Tervezett 
bevételek

Tényleges 
bevételek

Továbbszámlázás                      -      1 104 047 Ft       
Összesen: 0 Ft 1 104 047 Ft

ÖSSZESEN: 10 568 050 Ft 12 196 072 Ft


