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I. HELYZETÉRTÉKELÉS

 A Virányosi Közösségi Ház és telephelyei, a Jókai Klub és a Lívia-villa a kerület integrált 
közintézménye. A három különböző helyszínen található ingatlan egyike sem épült művelődési 
célllal, kisebb alapterületű, családias léptékű és hangulatú villákban működünk. 
 A huszonöt éve épült Virányosi Közösségi Ház elegáns villaépületek szomszédságában, 
a Virányos-Kútvölgy-Zugliget találkozásánál, a 156-os busz végállomásánál, a Szarvas Gábor út 
8/c 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 
következtében került kezelésünkbe. A felújított régi villa, amely a két éve megszűnt kerületi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek adott otthont, most közösségi, közművelődé-
si célokat szolgál. 
 Az intézmények programszerkezetét az épületek funkcionális lehetőségei is meghatároz-
zák. Amíg a színpaddal rendelkező Jókai Klub elsősorban koncertek, színpadi műsorok megtar-
tására alkalmas – megfelelő vendéglátói háttér biztosításával –, addig a Virányosi Közösségi Ház 
a kiscsoportos művelődési formáknak kedvez. 
 Humánerőforrás vonatkozásában a 3 intézményt 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 1 
fő gazdasági vezető, 2 fő gazdasági munkatárs, 6 fő szakalkalmazott, 1 fő kézbesítő-berendező, 
valamint 7 fő technikai munkatárs működteti. Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intéz-
ményeinkben maximális kihasználtságára törekszünk, folyamatosan, évi 15-20 nap szünettel - 
jellemzően a hivatalos ünnepnapok és 10 nap nyári karbantartás - üzemelünk. Hétköznapokon 
9-21 óráig, hétvégeken a rendezvények függvényében tartunk nyitva.  A munkatársak összetar-
tozását nehezíti a földrajzi szempontból több egységben való működés, fokozott vezetői fi gyel-
met kíván az információáramlás, az intézményi értekezletek és szakmai egyeztetések szervezése. 
 Az elmúlt évben több nagyszabású központi rendezvény szervezésében is tekintélyes 
részt vállaltak munkatársaink. A Hegyvidéki Napok megvalósításában társszervezőként vettünk 
részt. Az eseménysorozat egyik kellemes színfoltja volt a MOM Kulturális Központban általunk 
rendezett Hegyvidéki Néptánc Találkozó. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a 
március 15-i események emlékére szervezett koszorúzás, az 56-os forradalom és szabadságharc 
leverésének évfordulóján, a gyásznapon rendezett közös gyertyagyújtás megrendezése mellett 
a tavalyi év nagy kihívása volt számunkra a Svábhegyi Búcsú megvalósítása. A két napos ren-
dezvény színvonalas lebonyolításához alig egy hónap állt rendelkezésünkre, de sikerült olyan 
családbarát programot összeállítani, amely a hagyományokat is tiszteletben tartja. A Hegyvidéki 
Zenés Péntek délutánok programjaival hat alkalommal vártuk az érdeklődőket. A december 
1-től 24-ig tartó „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár kulturális programjait is teljes kö-
rűen mi terveztük és valósítottuk meg kollégáimmal. A nagyszínpadon és a jurta sátorban a 
négy adventi hétvégén és heti két alkalommal hétköznapokon is sokszínű műsorral vártuk a 
vásárba látogatókat. A VKH és a Jókai Klub nem csak kulturális programoknak ad otthont, 
közösségi eseményeknek is gyakran biztosítunk helyet. A kerület más intézményei is gyakran 
igénylik ezeket a tereket, csakúgy, mint a civil szervezetek. A kerületi „Óvodakóstolgató” immár 
hagyományosan a Jókai Klubban szerveződik.  Az év során a segítségünkkel valósult meg több 
környezetvédelmi konferencia is. A kerületi intézményekkel működő élő, jó kapcsolatot bizonyítja 
többek között a Süni Óvoda születésnapi rendezvénye, a Jókai Mór Általános és Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola kiállítása, a Solti György Zeneiskola rendezvénye vagy a kerületi népdalverse-
nyek, mely programoknak a Jókai Klub biztosított helyszínt. Említhetném még a nagysikerű bolgár 
nemzetközi kulturális konferenciát, Gilicze Zoltán Oktatási és Közművelődési irodavezető szerve-
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zésében. A kerületi nemzetiségi önkormányzatok részéről is többen itt tartották megbeszéléseiket. 
December 19-én, az elmúlt év legfontosabb feladatainak ismertetésével indította az önkormányzat 
képviselő-testületének közmeghallgatását Pokorni Zoltán polgármester úr a Virányosi Közösségi 
Házban. A közigazgatási rendszer átalakítása során számos hatósági jogkör visszakerült az állam-
hoz. Az iskolák irányítása állami feladat lett, de hangsúlyozta, hogy a kerületnek továbbra is szerepe 
van az oktatásban. Szó esett a Normafa tervezett rehabilitációjáról is. A megjelent hegyvidékiek fő-
ként a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket intéztek a polgármesterhez és a képviselő-testülethez, 
de más témákban is elhangzottak javaslatok, észrevételek a lakók részéről. 
 Saját rendezvényeink közül kiemelném a Virányosi Közösségi Házban szervezett kuri-
ózumnak számító kétnapos Méz és Lekvár Fesztivált. Sikeres volt a Lívia-villában megvalósult, 
Szent István király életéről és munkásságáról szóló történelmi vetélkedőnk, valamint a hagyomá-
nyos Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny. A nyári idény legfőbb feladata az iskolások szabadidejének 
megszervezése volt. Több nyári programot hirdettünk meg. Ilyen volt a két hetes ”Varázsecset” 
angol nyelvű kézműves tábor, a társastánc foglalkozások, és a művészi torna tábor.  Júliusban és 
augusztusban heti rendszerességgel kertmozi előadásokat tartottunk a Jókai Klub szomszédságá-
ban lévő Szamos Marcipán Szépkilátás Cukrászda kerthelyiségében.
 Munkatársaink létszáma az év kezdetétől - a három intézmény ellátására - 19 főre csök-
kent. Sajnos két státuszról le kellett mondanunk. Az egyik a Jókai Klub igazgatóhelyettesi pozíci-
ója volt, a másik egy gazdasági ügyintézői státusz. Mátyás Gáborné, a Jókai Klub gazdasági ügy-
intézője 2013. január 7-től július 6-ig felmentési idejét töltötte, majd korengedményes nyugdíjba 
vonult. 2013. június 30-án közös megegyezéssel, áthelyezéssel távozott a Virányosi Közösségi 
Házból Keserű András művelődésszervező kollégánk. Az ő helyét a már korábban is a Virányosi 
Közösségi Ház munkatársaként dolgozó Monori Szabolcs töltötte be. Augusztus 13-tól Rajeczky 
Zsuzsanna művelődésszervező is munkába állt (6 órában), ő GYES mellett jött vissza. A meg-
növekedett feladatok ellátását a létszámleépítés ellenére is igyekeztünk teljesíteni. 2013-ban 2x3 
hónapig technikai területen foglalkoztattunk 2 fő közfoglalkoztatott munkaerőt, akik sokat se-
gítettek a gondok megoldásában. Igyekszünk továbbra is biztosítani, hogy a munkatársak rend-
szeresen részt vehessenek szervezett képzéseken, továbbképzéseken, szakmai napokon, fórumo-
kon. A tavalyi évben két dolgozó, egy művelődésszervező és egy gazdasági ügyintéző vett részt 
szakmai továbbképzésen. Az igazgató és helyettese a gazdasági vezetővel készítette el egy naptári 
év tervezetét, egyeztettük a legfontosabb döntéseket, pályázati feladatokat. A munkatársak heti 
megbeszélésen vettek részt és szintén egy hétre előre készültek a munkaterületre vonatkozó be-
osztások. Itt természetesen fel kell készülni váratlan helyzetekre is. Az elmúlt év komoly meg-
terhelést jelentett, hiszen szinte minden hétvégén dolgoztunk, egyszerre több helyszínen, egy 
szervező kolléganő pedig több hónapig betegállományban volt. Mivel a költségvetés nem teszi 
lehetővé a túlmunkák kifi zetését, csak szabadnap lehetőséget tudtunk biztosítani munkatársa-
inknak. 
 Az egyik legsúlyosabb problémánk az utóbbi két évben, hogy a Jókai Klub étterme nem 
működik. A Vagyongazdálkodási Iroda pályázatai, melyek az étterem hasznosítására vonatkoz-
tak, rendre sikertelenül zárultak, jelenleg pedig nincs is meghirdetve. Számunkra a rendezvé-
nyek, tanfolyamok megfelelő kiszolgálása miatt nagyon fontos lenne a vendéglátói háttér. Mun-
kánkhoz tartozik a családi rendezvények, találkozók, konferenciák rendezése és szervezése is. 
Ezt a funkciót is megkönnyítené egy színvonalas, a házban működő étterem, amely emellett a 
környék lakosságát is kiszolgálná. Az utóbbi évek sikertelen pályázatai kapcsán azonban felvető-
dik a kérdés, nem lenne-e szükséges egyéb célra bérbe adni az étterem helyiségeit? Bevételeink 
növekedése érdekében minden lehetőséget meg kell ragadnunk, így azt gondolom, a következő 
évben erre a lépésre szükség lesz. 
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II. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

Svábhegyi búcsú
május 19-20.

Új programként jelent meg kínálatunkban a Diana-parkban megrendezett Svábhegyi Búcsú. 
Ezt a két napos pünkösdi programot intézményünk a XII. Kerületi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat megszűnése miatt kapta meg feladatul. Az előkészületekre kevés idő jutott és nem 
minden külső körülmény volt kedvező (nem volt megfelelő hely színpad felállításához, a terület 
lejtős, egy része kaviccsal felszórt), ennek ellenére a rendezvény kiválóan sikerült, látogatottsága 
kiemelkedőnek mondható. A már hagyománynak számító sváb zenén (Heimattöne együttes) 
kívül a magyar népzene és néptánc is képviseltette magát (Cserszömörcze zenekar, Sashegyi 
Néptánccsoport), lehetőséget adtunk a Normafa Óvoda Német Nemzetiségi Csoportjának a be-
mutatkozásra, a gyermekeket pedig mindkét napon gyermekelőadásokkal (Ládafi a és Nefelejcs 
Bábszínház, Barta Tóni Bábszínháza, Szivárvány Táncszínház) vártuk. A Kenderkóc Népi Ját-
szóház irányításával kézügyességüket is kipróbálhatták az arra fogékonyak és ügyességi játéko-
kon is részt lehetett venni. Ahogy minden jó szabadtéri rendezvényen, a Diana-parkban is volt 
kézműves vásár – határainkon belüli és kívüli magyar árusok egyaránt örömmel jelentkeztek 
árusítani a rendezvényre – és fi nom étkeket is lehetett kóstolni. Az ünnepélyes megnyitón Ko-
vács Lajos alpolgármester mondott köszöntőt, a Szent László templomban megrendezett Szent-
misét Kocsis atya celebrálta. Záró akkordként, a Hősök Emlékművénél tartott hétfő délutáni 
megemlékezésen Fonti Krisztina alpolgármester asszony szólt a megjelentekhez, majd ünnepé-
lyes koszorúzás következett. A verőfényes időben nagyszerű hangulatban telt el a két nap, mind 
a látogatók, mind az árusok megelégedetten nyilatkoztak a rendezvényről.

Hegyvidéki Napok
május 31, június 1-2.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata hagyományteremtő szándékkal, immár ha-
todik alkalommal rendezte meg ezt a népszerű kulturális fesztivált a Gesztenyéskertben. Intéz-
ményünk minden munkatársa közreműködött a három napos rendezvénysorozat lebonyolítá-
sában, a programok összeállításában és a kirakodóvásár szervezésében is aktívan részt vettünk. 
Az idei évben többnyire a jazzélet hazai kiválóságaiból válogattunk, a szombati napon fellépett 
a Bead Duó, az Iliosz együttes, a Django Free, Urbán Orsi és együttese, a Harmonia Garden 
Szirtes Edina Mókus közreműködésével, végül az estét a Firkin együttes fergeteges hangulatú ír 
muzsikája zárta.
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XVII. Hegyvidéki Néptánc Fesztivál
június 2.

A fesztivál a Hegyvidéki Napok keretén belül került megrendezésre, a MOM Kulturális Köz-
pont színháztermében. A rendezvény védnöki tisztét Pokorni Zoltán polgármester úr vállalta 
el és Fonti Krisztina alpolgármester asszony nyitotta meg a találkozót. A kerületi iskolák nép-
tánc csoportjai mellett a Virányosi Közösségi Házban is működő Magyar Örökség Díjas, Európa 
Táncdíjas és Príma Primissima Díjas Csillagszemű Gyermektánc együttes valamint az újbudai 
Babszem táncegyüttes csoportjai léptek fel. A táncos produkciók mellett Berta Alexandra Junior 
Príma-díjas citeraművész, népdalénekes előadását hallhattuk. A tánccsoportokat a Tündök ze-
nekar kísérte. A fesztivál programjában láthattunk galgamenti, kalotaszegi, sárközi, mezőségi, 
szatmári táncokat, de helyet kaptak népi játékok is. A fellépő gyerekeknek és a felkészítő taná-
roknak az ajándékokat Gilicze Zoltán, az Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodájának 
vezetője adta át. Az ajándékokat, a népi motívummal díszített tarisznyákat a NOHA Stúdió kéz-
művesei készítették.

A fesztivál művészeti vezetője: Timár Böske, táncművész.
Felkészítő tanárok: Müllerné Gömöri Csilla, Novák János, Horváthné Kardos Georgina, Timár 
Sári, Orosz Diána, Gubik József.

A fellépő iskolák és együttesek a következők voltak:
Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Csillagszemű Gyermektánc-együttes, Fekete István 
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Újbudai Babszem Táncegyüttes, Városmajori Gimná-
zium és Kós Károly Általános Iskola, Berta Alexandra citeraművész és népdalénekes 

A terem az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is zsúfolásig megtelt, a fellépőktől igényes pro-
dukciókat láthattunk, a hangosítás pedig kitűnő volt, így elmondható, hogy értékes rendezvényt 
sikerült létrehoznunk. 
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Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok

Folytatódott zenés rendezvénysorozatunk, amelyre tizenkét éve minden tavasszal és ősszel vár-
juk a kerület lakosait. A népzenei koncertek és a tánctanítás mellett a gyerekek kézműves foglal-
kozásokon ismerkedhettek meg a népi iparművészet technikáival a Kenderkóc Népi Játszóház 
vezetésével. Kéthetente a „Gyurmarci” marcipángyurmázás fortélyait sajátíthatták el a Szamos 
Marcipán Kft . támogatásával. A Szamos Marcipán Budai Cukrászda jóvoltából pedig a nyugdí-
jasok voltak vendégeink egy-egy csésze kávéra. A Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok változat-
lanul nagy népszerűségnek örvendenek a kerületi családok és az idősebbek körében. A népzenei 
együttesek a gyerekeknek hangszerbemutatót is tartottak, illetve népi játékokat és mondókákat 
tanítottak a jelenlévőknek. A rendezvény, amely minden esetben díjtalanul látogatható, kellemes 
péntek délutáni kikapcsolódást nyújtott a hegyvidéki családok számára.
2013-ban az alábbi zenekarok léptek fel:

május 24.  M.É.Z. együttes (ír-skót népzene)
június 7.  Bólya Dani és barátai (moldvai-csángó népzene)
június 14.  Csűrkutya zenekar (moldvai-csángó népzene)
szeptember 13.  Eszterlánc- mesezenekar (világzenei gyermekdalok)
szeptember 20.  M.É.Z. együttes (ír-skót népzene)
szeptember 27.  Góbé zenekar (magyar népzene)
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Az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár kulturális programjai
december 1-től 24-ig

A 2013-ban megrendezett „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár hétvégi programjait nagy 
érdeklődés övezte. A kerületiek megkedvelték az adventi családi és kulturális rendezvényeket. 
Az elmúlt években bővült a program, heti két alkalommal hétköznapokon is megjelentünk a 
vásárban a kerületi nevelési és oktatási intézmények tanulóinak kiemelkedő produkcióival, va-
lamint olyan ismert zenészek szórakoztatták a látogatókat, mint Szirtes Edina Mókus triója, 
Weszely Ernő harmonikás vagy Kegye János pánsípművész. Aki arra vágyott, hogy saját ke-
zűleg alkosson valamit, a jurta sátorban szombaton és vasárnap a kézműves foglalkozásokon 
megtehette. Lehetőség nyílt a játszótéren póni lovaglásra is. Hagyományosan minden hétvégén 
meggyújtottunk egy gyertyát a kerület adventi koszorúján a hegyvidéki egyházközségek részvé-
telével. A nyugdíjasokat idén fedett helyen, a 2. számú Gondozási Központban vártuk december 
22-én vendégségbe.
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III. A JÓKAI KLUB SAJÁT RENDEZVÉNYEI 

Szakmai tevékenységünk helyszínei: a 150 főt befogadó színházterem, a két galéria, amelyek 
kiállító teremként is működnek, egy négy helyiségből álló tetőtér és egy klubhelyiség az épü-
let manzárd részében. Jelenleg a tetőterünket a Felismerés Alapítvány, Tarnai Kálmán építész, 
Roschné dr. Bíró Krisztina mediációs tanácsadó irodája és az Aranyharang Bt. könyvelő cége 
bérli. Alagsori helyiségünkben az Eastrade Kulturális Egyesület (későbbiekben Agrivent Kft .) 
hangstúdiója működik, az itt próbáló zenekarokkal való jó kapcsolat eredménye egy néhány 
koncertünk. A manzárd helyiségünket a hét két napján egy holland anya nyelvű óvodai és iskolai 
előkészítő csoport veszi igénybe.

Költészet Napi Szavalóverseny
április 12.

A Költészet Napján nyolcadik alkalommal hirdettünk szavalóversenyt a kerületi kisiskolások-
nak. Ez évente ismétlődő rendezvényünk, hasonlón a húsvéti szünidei gyermekprogramokhoz. 
Tavaly az első és második, idén a harmadik és negyedik osztályosok részére hirdetjük meg a fel-
lépési lehetőséget. Háromtagú zsűri bírálta el a gyerekek teljesítményét. A zsűri elnökének Fonti 
Krisztina alpolgármester asszonyt kértük fel, Rák Katalin színművésznő és Lukácsházi Győző 
zenei ismeretterjesztő, műsorvezető segédkezett még a produkciók elbírálásában. Minden indu-
ló oklevelet kapott a részvételért, a helyezettek pedig könyvjutalomban részesültek.

Ásványbörze és kiállítás
május 11.

Az idei évben immár második alkalommal került megrendezésre a Svábhegyi Ásványbörze. Az 
ingyenesen látogatható rendezvényen a látogatók megcsodálhatták és megvásárolhatták a ter-
mészet által alkotott kőzeteket, ásványokat, ősmaradványokat, drágaköveket, illetve az ezekből 
készült ékszereket és dísztárgyakat. Az előző évihez képest azonban már csak egy naposra ter-
veztük a programot, mivel tavaly az iskolák nem használták ki a számukra fenntartott pénteki 
napot. Változatlanul az volt a célunk, hogy aki valamilyen módon kötődik az ásványokhoz (ér-
deklődő, gyűjtő, kereskedő, szakember) találjon magának megfelelőt a választékból, legyen ez 
egy találkozópont a számukra. Ismét terveztünk interaktív gyerekprogramokat, elsősorban a 
kisebbek érdeklődésének a felkeltésére. Ezek között volt az aranymosás, ami a tavalyi évben is 
sikert aratott, továbbá az ékszerkészítés alapműveleteinek elsajátítása. Az aranymosás bemuta-
tón a gyerekek megpróbálhatják az aranymosó tál segítségével megtalálni a folyami homokban 
megbúvó „arany” szemcséket. A rendezvényt számos érdeklődő és vásárló kereste meg ezen az 
esős májusi napon.
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Nyári táborok

Zumba tábor 

Június 17-28-ig és augusztus 26-30-ig alsó tagozatos tanulók részére indítottunk szünidei tábort. 
A kézműves foglalkozások és játékok az elmúlt évek nagy sikerű táboraira alapozva folytak, de 
a tevékenység középpontjában a zumba tánc tanulása állt. A programot a kert kihasználásával, 
a manzárd helyiségünkben valósították meg a tábor vezetői, Németh Krisztina és Gallatz Rita.

Tánctábor

Június 19 –23-ig, a B.V.S.C. Jókai Táncklub szervezésében társastánc tábor indul 12-20 éves 
fi atalok részére, ahol standard és latin táncokat sajátíthatnak el a résztvevők az öt napos kurzus 
során, Juhász Szilvia, a Magyar Táncművészeti Főiskola diplomás tánctanárának irányításával.

Művészi torna tábor

Egy héten keresztül július 1-5-ig Pataki Rita mozdulatművészet tanár szervezett nyári, egész na-
pos szünidei foglalkozásokat tanfolyami csoportjainak, akik többnyire a kisiskolás korosztályból 
kerültek ki.

Nyári kertmozi

Hosszú évekre visszatekintő hagyománya a Hegyvidéknek a Szamos Szépkilátás Cukrászda kert-
helyiségében nyaranta rendezett kertmozi sorozat. Szokásosan július és augusztus hónapban,  a 
tavalyi nyáron összesen kilenc alkalommal vetítettünk. Rendkívül szerencsésnek bizonyult ez 
az évad, tekintettel arra, hogy mindössze egy alkalommal maradt el vetítés az időjárás miatt. A 
sorozat összeállításában ismét a Best Hollywood Kft . volt segítségünkre, sokszínű kínálatukból 
most sem volt nehéz összeállítani olyan programot, ami aztán a Hegyvidék fi lmkedvelő közön-
ségének is örömére szolgált. Ez megmutatkozott a nézőszámban is; olyan esténk is volt, amikor 
a közönség létszáma a 200 főt is meghaladta, és még a kerti bútorok némelyikére is szükség volt, 
hogy mindenki ülőhelyet kaphasson… 
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A 2013-as évad fi lmjei az alábbiak voltak:

július 4.
Richard Donner: 16 utca
40 fő

július 11.
Kenneth Branagh: Ahogy tetszik
60 fő

július 18.
Laila Marrakchi: Marokkó
120 fő

július 25.
Francis Veber: Pofa be!
140 fő

augusztus 1.
Jon Avnet: A törvény gyilkosa
160 fő

augusztus 8.
D. J. Caruso: Pénz beszél
180 fő

augusztus 15.
Martin Koolhoven: Rántotthús
130 fő

augusztus 22.
Laurent Tirard: Moliere
220 fő

augusztus 29.
Brian W. Cook: Kubrick menet
eső miatt elmaradt

Amint a fenti felsorolásból is kitűnik, a közönség megtisztelő érdeklődéssel kíséri évről évre a 
programsorozatot, ami minden bizonnyal idén nyáron is megrendezésre kerül.
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Történelmi-műveltségi vetélkedő
november 22.

A Szent István Év alkalmából, „Szent István király és munkássága” címmel szervezett kétfordu-
lós vetélkedő témája István király egyházszervező tevékenysége, uralkodása és a koronázás volt.  
A versenyen az általános iskolák és a hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumok tanulói vehettek 
részt. A kérdéseket Balázs Attila, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője állította össze és a verseny 
lebonyolításában is sok segítséget kaptunk tőle.  Az interneten megjelent kérdésekre helyesen 
válaszoló első hat helyezett csapat került be a történelmi vetélkedő döntőjébe, mely rendezvé-
nyünknek a Lívia-villa biztosított helyszínt. A zsűri elnöki tisztet Sikota Krisztina képviselő, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke vállalta el. A hat nyertes csapat 2014 márciusában 
székesfehérvári buszkiránduláson vesz részt, amely során megtekintjük a város István királyhoz 
fűződő nevezetességeit.

Kiállítások

“155 év a napóra alatt”
január 31 - február 25.

A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola gyermek-
rajz kiállítása.
Hagyományosan minden évben lehetőséget kap - immár ha-
todik alkalommal – a kerület patinás iskolája, hogy év elején 
bemutatkozzon a Jókai Klub kiállítótermében. A mindig más 
tematikával megrendezendő kiállítás tavaly az iskola 155. év-
fordulóját ünnepelte a vizualitás eszközeivel. Szalma Ágnes 
művésztanár válogatásában mutatkoztak be a diákok rajzi és 
kézműves munkáikkal. A kiállított alkotások egy szavazáson is 
részt vettek. A látogatók a szavazataikat egy kihelyezett doboz-
ban helyezhették el, így a kiállítás végén derült ki, hogy kinek 
a munkája volt a legnépszerűbb. A megnyitót követően a gye-
rekek nagy örömmel fogadták a klub „ajándékát” a pattogatott 
kukoricát és a teát.
A kiállítást Hellnerné Nádor Ildikó igazgató nyitotta meg.
Megnyitó: január 31. 14 órakor

Z. Szabó Zoltán festőművész kiállítása
március 1 - május 2.

Z. Szabó Zoltán képei, kortalan fi guráival összhangot teremte-
nek ember és világ között. A képek térbe helyezett emberi kap-
csolatokról szólnak,  bár az alakoknak nincs történetük. Az ál-
lapot felmutatása az érdekes számára: a kiemelések-elhagyások 
illetve taszítások-vonzások. A képeken használt fényhatások különösen fontosak, a színes fény-
csíkokkal tagolt térből felbukkanó alakok kapcsolata véletlenszerű, kiszámíthatatlan. Képei egy-
másra épülnek, egymásból keletkeznek. A kiállítást megnyitotta Pálosi Judit művészettörténész.
Megnyitó: március 1. 19 órakor
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�155 e´v a napo´ra alatt� 

�
�

Va´logata´s a sva´bhegyi Jo´kai iskola also´ e´s felso tagozatos dia´kjainak rajzo´rai e´s ke´zmuves 
muhelymunka´ibo´l. 

 
SSzeretettel hi´vjuk O¨nt a kia´lli´ta´s megnyito´ja´ra. 

2013. janua´r 31. csu¨to¨rto¨k� 14.30h 
Jo´kai Klub 1121 Budapest, Hollo´s u. 5. 

 

A kia´lli´ta´st megnyitja: 

Hellnerne´ Na´dor Ildiko´ 
igazgato´ 

 

Ko¨zremuko¨dnek: 
Juha´zs Zso´fia    8. c 

Lits Levente    5. a 
Ti´ma´r-Paulin Laura  6. a 
Szathma´ry Eo¨rs   8. a 

Az idoszaki kia´lli´ta´s megtekintheto: 2013. februa´r 24-ig. 
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„FOHÁSZAIM” - Stekly Zsuzsa tűzzománcai
május 3 – 31.

A művésznő témáit főleg a mitológiából és a Bibliából meríti, 
de nem idegen tőle a mese, a természet, a történelem és a szép 
női akt sem. Nem tartja magát tájképfestőnek, inkább az ember-
ábrázolás érdekli. Megítélése szerint egy szép nővel mindent ki 
lehet fejezni a tavasztól az elmúlásig, a boldog anyaságtól a fi át sirató Madonnáig.
A megnyitó napján a képek mellett zománcékszereit is megcsodálhatták a látogatók és válogat-
hattak belőlük kedvükre. A kiállítást Kubanek Miklós tanár, újságíró nyitotta meg, míg a meg-
nyitót kísérő műsor fellépője Mózes Tamara jazzénekes volt.

Megnyitó: május 3. 19.00 órakor

„Családban marad” - Mihályfi  Iván grafi kus kiállítása
június 7 – július 11.

Mihályfi  Iván kollázs grafi káin majmokat és embereket ábrázol mindennapi szituációkban, nem 
mindennapi jelentéstartalommal. Úgy gondolja, hogy az emberiség egy nagy család, amelyben 
mindenki egyszerre jó és rossz, bűnös és ártatlan. A különféle tulajdonságok köztünk, velünk és 
bennünk élnek, azaz „családban maradnak”. A kiállítást megnyitotta Hargitai Lilla szociológus, 
kommunikációs szakember, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője.

Megnyitó: június 7. 19.00 órakor

„Rozetták” - Bere Róza kiállítása
július 16 – 31.

Bere Róza gyermekkora óta vonzódott a művészetekhez, sok 
mindent kipróbált: balettozott, zenélt, rajzolt, verset mondott, 
mostanában énekel és mesél. A festészet sokáig csak álom ma-
radt számára. Aztán Kulcsra sodorta a sors, ahol a Geiszler Jó-
zsef festőművész által indított rajzkör adta lehetőség és az ő há-
rom évtizedes festésvágya találkozott. Az azóta eltelt három év 
munkáját mutatta be most ez a kiállítás.

A kiállítást megnyitotta Lengyel Tóth Krisztina. Beve zető jét kö-
vetően Baráth Bálint zon go ramű vész, Nagy Ágnes vers mondó 
és Magyar Róbert ope ra éne kes (zon go rán kísérte Maza lin 
Wanda) színesítette műsorával az estét.

Megnyitó: július 16-án, 18.00 órakor
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„Remény ikonok” - Kiss Andrea Emese táblafestmény kiállítása 
augusztus 21 - 30.

Költő, festő, lelkek látója, gyógyítója, gyertyák művészi megmunkálója – vallotta magáról a ki-
állító. A népi díszítőművészet elemeire emlékeztető motívumok egy modern színvilág ötvöző-
désével jelentek meg a fára készített festményeken, melyek az „ikonok” világát idézte fel a láto-
gatóban. „A festett deszkák szépséges, színes fi gurái a mi lelkünkből nyíló virágok, madarak, 
égi üzenetét hordozzák. Nem egyszerű díszei a szobánk falának. Ők élnek! Terápiás képességük 
folytán enyhítik lelkünk fájdalmát, gyógyítják sérüléseit.” – írták a munkáiról.
A megnyitót - a szintén általa festett - égő gyertyák misztikus hatása tette még bensőségeseb-
bé. A kiállítást megnyitotta Vincze Gabriella önismereti tanácsadó és Orsovszky Gyöngyvér 
szocioterapeuta, oktató.

Megnyitó: augusztus 21. 18.00 órakor

„Arcok - látvány és vélemény” - A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem grafi kus 
hallgatóinak kiállítása
szeptember 10 - 28.

A kiállítás „apropóját” egy főiskolai feladat megszűnése adta, mely évek óta része volt a hallgatók 
képzésének és amely – mint a kiállítás is bizonyította – bemutatta a hallgatók absztrakciós ké-
pességét. Az első éves diákoknak kettős feladata volt: bemutatni a társukat a vizualitás eszközei-
vel az első találkozás illetve egy hét együtt eltöltött idő után. Izgalmas volt felfedezni az elkészült 
munkákban a „véleményváltozás” különbségét. A kiállítást megnyitotta Pálfy György László a 
MOME tanára.

Megnyitó: szeptember 10. 18.00 órakor

Sérült Fiatalok Fesztiválja
október 7 – 31.

A Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub tizenötödik alka-
lommal rendezte meg a Sérült Fiatalok Fesztiválját. A rendez-
vény értelmileg sérült, siket, nagyothalló, vak, gyengén látó 
és mozgássérült fi atalok részére szerveződött. Az eseményhez 
kapcsolódó kiállítás anyagát az előzetesen kiírt pályázatra érke-
zett anyagból szakértői zsűri bírálta el, majd intézményenként 
az 1-3. helyezett került díjazásra. A fonott kosaraktól a festmé-
nyeken keresztül a fafaragáson át a kerámiáig és a szőttesekig 
nagyon sokfajta pályamunka érkezett hat budapesti intézményből. A rendezvényen a köszöntőt 
Kovács Lajos alpolgármester úr mondta. A díjátadót követő gálaműsor illetve az azt követő ven-
déglátás az összes résztvevő munkájának az elismerését szolgálta. A műsorban fellépett Vásáry 
André énekművész, valamint Dvorák Gábor pantomimművész. A különleges édességeket a 
Sugar Shop szállította, mely szponzorálta az eseményt a termékeivel. A kiállítást megnyitotta 
Bakos Tamás grafi kusművész.

Megnyitó: október 7. 14.00 órakor
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Alkotási gyakorlatok a tanító és óvodapedagógus képzésben - Az ELTE Tanító- 
és Óvóképző Kar Vizuális Nevelési Tanszékének hallgatói munkákból rende-
zett kiállítása
november 8 – 30.

Immár a második alkalommal szerepelt a kiállítóink közt az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskola 
Vizuális Nevelés Tanszéke. Míg az előző évben a tanszék tanárai saját munkájukkal mutatkoztak 
be egy nagysikerű kiállítás keretében, addig 2013-ban a hallgatók munkáin keresztül ismer-
kedhettünk a tanszéki munkájukkal. A kiállítás a tanszék archív hallgatói munkáiból váloga-
tott anyaggal mutatta be vizuális nevelési koncepcióját. Hangsúlyt kapott az egységes oktatói 
szemlélet mellett az egyéni megközelítések sokszínűsége, a műfaji, technikai változatosság és 
az egyéni kreatív megoldások személyessége. Fontosnak tartottuk, hogy a Jókai Klub látogatói 
(gyerekek és szülők egyaránt) betekintést nyerjenek a tanítójelöltek és oktatóik munkájába, hisz 
a gyerekek vizuális látásmódja az ő hatásukra fejlődik, formálódik majd az évek során.
A kiállítást Kucsák László országgyűlési képviselő, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságának 
alelnöke nyitotta meg, bevezetőt mondott Bakos Tamás tanszékvezető.

Megnyitó: november 8. 19 órakor

Színes kert - Bakos Tamás grafi kusművész papírmerítéses képeinek és Varga 
Gábor festőművész selyemfestményeinek a közös kiállítása
december 6 – 2014. január 20.

Bakos Tamás képeinek különlegességét és egyben a jellegzetes-
ségét is a saját készítésű, merített alapanyagú papírművészeti 
eljárást alkalmazó technikája adja. A merített anyag nem csu-
pán háttérként szolgál, hanem a rajzzal és színekkel együtt maga 
is kompozíciós elemmé válik, sajátos formavilágot hozva létre. 
Munkáin a természethez való szoros kapcsolódás fedezhető fel, 
összekapcsolva a papírban rejlő plasztikai lehetőségekkel és mintegy háromdimenziós alkotást 
teremtve. A természethez való szoros kapcsolódás a másik kiállító, Varga Gábor munkáit is jel-
lemzi. Nagyméretű selyemképeit az erdők, virágok, mesebeli tájak világa népesíti be. A precíz, 
pontos grafi kai tervezés változatos színvilággal párosul és az ólmozott üvegablakok látványát 
idézi. A két művész képei - mint az a kiállítás megnyitóján el is hangzott –, valóban egy színes 
kertbe varázsolt bennünket, ahol a kiállítók voltak a kertészek és megpróbáltak nekünk titkokat 
feltárni a mi külső és belső világunkról.
A kiállítást Ferkai Tibor meseíró nyitotta meg.

Megnyitó: december 6. 19 órakor
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Koncertek

2013 évben az alábbi koncertek hangzottak el a Jókai Klub színpadán: 

Aft er Crying: május 19.

Bran együttes: január 26., február 23., március 23., május 25., szeptember 14., október 12., no-
vember 16., december 28.

Dr. Jazz: február 1.

Göller Lóránt: március 2.

Jász András Kulturfunk: február 15.

Jazzation: szeptember 21.

Jazzmánia Big Band: október 18.

Kalmár Trió: január 25.

LeQuartet: március 8.

Makám: április 11.

Marcipán Trió: november 7. 

Mózes Tamara: január 18., március 9.

Négy Akkord Show Kórus: december 30.

Négyes-Hatos Vokálegyüttes: szeptember 21.

Sweet Jane: december 29.

Zolbert: március 22., november 22.
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A Jókai Klub fennállásának hosszú évtizedei során mindig koncerthelyszínként is működött, 
fellépési lehetőséget biztosítva úgy a klasszikus, mint a könnyű műfajok művelői számára. A 120 
fős nagyterem, a 32 m2-es színpad, a kiemelkedően kellemes teremakusztika kedvező feltételeket 
jelent különféle produkciók számára, az utóbbi évek során a hangsúly elsősorban a jazz felé to-
lódott el, tekintettel a Klub közvetlen környezetére, hiszen a csendes, békés villanegyed - érthető 
okokból - nehezen tolerálná a rendszeres, komolyabb zajterheléssel járó koncertéletet. 

A színpadi élet, a koncerthelyszínek működése nagyon sok változáson ment keresztül, ha csu-
pán az elmúlt tizenöt esztendőre tekintünk is vissza. Nem túlzás kijelenteni, hogy nagyságrend-
del nőtt az élő zenei produkciókat felléptető helyek száma, ugyanígy nagyságrenddel bővült pél-
dául az egy hétvégére eső események/információk/hirdetések száma is, miközben a potenciális 
célközönség létszáma, illetve információbefogadó képessége nem változott. Ebből logikusan 
adódik, hogy nagyobb a verseny a helyszínek között, és ezeknek mindenképpen számolniuk 
kell a közönség szétszóródásával. Évről évre nagyobb tömegeket vonz a nyári fesztiváldömping 
is, ami jelentős részben lefedi a fi atalok koncertigényeit, s ehhez felemészti anyagi lehetőségeik 
nagyobb részét. 

Immár harmadik esztendeje nem üzemel a Jókai Étterem, ennélfogva azon kevés intézmény közé 
tartozunk, amelyek vendéglátás nélkül próbálkoznak koncerteket rendezni. A nagyobb esemé-
nyekre természetesen igyekszünk külső vállalkozók közreműködésével enyhíteni a problémán, 
ez azonban nem ugyanazt jelenti, mint egy rendszeresen a Klubban üzemelő étterem vagy büfé. 

A Klubban az utóbbi évek során kialakult 1.000 Ft-os jegyár egyfajta “lélektani határnak” fogható 
fel; ennél magasabb belépőt a közönség nem szívesen áldoz egy-egy estére. Teltházas rendezvény 
esetén, a jegybevétel forgalmi adóját, a fellépők tiszteletdíját, illetve az Artisjus felé megszabott 
jogdíjtételeket megfi zetve paradox módon a Klub legjobb esetben is nullszaldóval számolhat. Ezt 
a helyzetet próbáltuk meg úgy orvosolni, hogy a Hegyvidéki Smooth Jazz Klub működtetésére 
sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, így egy négy koncertből álló sorozat fi nanci-
ális hátterén jelentős mértékben tudtunk javítani - ez jelentheti a működési nehézségek egyik 
megoldását. Úgyszintén pályáztunk a Balassi Intézet hazai amatőr vokális produkciókat támo-
gató kiírására a Jazzation együttes „Duplicappella” projektjével, ez a pályázatunk azonban sajnos 
nem járt sikerrel. Ezeken túlmenően természetesen könnyebb feladat fellépéseket szervezni a 
nagyobb, központi költségvetéssel támogatott rendezvényeken, amilyenek például a Hegyvidéki 
Napok, a Svábhegyi Búcsú vagy az Advent a Hegyvidéken. 

Mindezek tükrében a számadat, miszerint a 2013-as évben 24 koncertet rendezett a Jókai Klub, 
bíztatónak mondható. Hosszabb-rövidebb hagyományokra visszatekintő, rendszeres vendége-
ink voltak a fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Bran együttes, az izgalmas kortárs 
jazzt játszó Mózes Tamara, és a hazai a cappella kiválóság, a Jazzation együttes, illetve a második 
alkalommal hozzánk látogató 4 Akkord Show Kórus. A Hegyvidéki Smooth Jazz Klub keretein 
belül látogatott a Jókai Klub színpadára a Jász András Kulturfunk, Zolbert és zenekara, és a Jazz-
mánia Big Band. Érdekes színfoltot jelentett a LeQuartet vonósnégyes fellépése, ők a Magyar-
országi Orvosmuzsikusok Közhasznú Egyesülete szervezésében jöttek el. Az év egyik záró ese-
ményét egy élő lemezfelvétel jelentette, kihasználva a nagyterem valóban nagyszerű hangzását. 
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Tanfolyamok

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

TÜCSÖK ZENE
Személyiségfejlesztő foglalkozás 6 hónapos kortól 4 évesig, jól működő csoport az elmúlt év fo-
lyamán a résztvevők száma megnövekedett. A foglakozásokat heti egy alkalommal tartják.

KLASSZIKUS és JAZZ BALETT
Négy- tizennégy éves korú lányok részére szerveződött csoport, sajnos az utóbbi pár hónapban 
igen kis létszámmal működnek, hetente kétszer, hétfőn és szerdai napokon.

SZIVÁRVÁNY TÁNCSZÍNHÁZ
 A táncszínház alkalmat ad arra, hogy a résztvevők szabadideje kellemesen, baráti hangulatban 
és önfeledten teljen el, megtanulják a tánc alapjait, a szabályos testtartásokat, technikákat, forgá-
sokat és egyébelemeket. 
A csoport kiegyensúlyozottan, azonos létszámmal működik évek óta heti két alkalommal.

CSIRI-BIRI 
A foglalkozások igen népszerűek, igen nagy létszámban vesznek részt az apróságok, szüleik kísé-
retében az órákon, ahol a mamák és a babák is egyaránt jól érzik magukat heti 1 órában, pénteki 
napokon.

ROCKY 
Évek óta sikeresen működő csoport, magas létszámmal, állandó tagokkal, a gyermekek körében 
nagyon kedvelt ez a táncműfaj, heti 3 órában folynak a foglakozások már óvodás kortól.

MŰVÉSZI TORNA  
Berczik Sára módszere alapján – zongorakísérettel tart foglalkozásokat óvodásoknak 4 éves kor-
tól, kisiskolásoknak, felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Heti 5 órában szombati napo-
kon tartják foglalkozásaikat.

NTC School Budapest (holland bölcsőde-óvoda)
Holland tanmenet szerinti foglalkozások fl amand és holland anyanyelvű családok részére ked-
den és szerdán. A csoportok létszáma állandó évek óta.

JU-JITSU 
Rugalmas küzdősport, ami a csavarásokat, dobásokat, gáncsokat részesíti előnyben. Sokoldalú 
és változatos önvédelmi irányzat. 
Nagyon sikeresen működő csoport, több nemzetközi helyezést értek el az elmúlt évek során. 
Heti egy alkalommal, szerda délutánonként tartják foglakozásaikat.

HELEN DORON ANGOL NYELVOKTATÁS –korai fejlesztés angol nyelven
Ez a nemzetközileg elismert angol tanulási rendszer a gyermek természetes képességére épít, a 
játékos foglalkozások pozitív, vidámsággal teli környezete megadja a gyerekek számára azt, hogy 
az angol a gyermek második anyanyelve lehessen. Heti két alkalommal kis létszámú csoportok-
ban tartják foglakozásaikat.
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GYEREK ÉS TINI ZUMBA
Gyerekekre és tinikre szabott játékos táncos foglalkozás, többségében latin zenére. Célja, hogy a 
fi atalok közösségben együtt élvezzék a zenét, a táncot, átéljék a mozgás és az egészséges életmód 
örömét. A foglalkozásokat heti egy-egy alkalommal tartják keddi és csütörtöki napokon. 

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK

ZUMBA 
A nagyon divatos, és sok résztvevőt „megmozgató órák nagyon népszerűek, igen nagy létszám-
ban vesznek részt a vendégek az órákon. Heti három alkalommal délelőtti órákban, hetente 
kétszer pedig az esti órákban tartanak foglalkozásokat. Az órákat Németh Krisztina okleveles 
zumbaoktató tartja.

HATHA JÓGA 
A foglakozásokat, csütörtök este és péntek délelőtt tartják, állandó létszámmal, a tanfolyamot 
Pazonyi Mónika vezeti.

ETKA-JÓGA ERŐGYŰJTŐ RENDSZER
Az elsősorban idősebb korosztály számára kifejlesztett speciális jóga népszerűsége töretlen, 
hosszú évek óta kialakult  csoport jár Nyerges Margit jógaoktató foglalkozására.

HASTÁNC 
Hetente egyszer hétfő este várja a hölgyeket. A fi nom mozdulatoknak, és a táncban való kifeje-
zésnek a nőiesség kiemelésében fontos szerepe van. Vezetőjük:  Ládonyi Borbála

B.A.C. JÓKAI TÁNCKLUB 
Évek óta kiemelkedő sikereket érnek a táncosok hazai és külföldi versenyeken. Az egyesület 
állandó tagokkal működik a házban immár több mint húsz éve. Vezetőjük Juhászné Vágvölgyi 
Györgyi.

MERIDIÁN TORNA 
Az egészség megőrzésében és a betegségek hatékony legyőzésében van segítségére a résztvevők-
nek. A foglakozás elsősorban az idősebb korosztály körében népszerű. 
Vezeti: Hóka Ildikó. 

BUJUTSU-KAI Kenshin-Ryu 
Harcművészeti sport, mely a tizenöt – huszonöt éves korosztály rendszeres edzését biztosítja, 
valamint a résztvevők állóképességét nagyban javítja. Évek óta azonos létszámmal működő cso-
port, vezetőjük Horváth Attila 1 danos mester.

JU-JITSU 
A foglakozások elsősorban általános iskolás 7-14 éves fi úknak nyújtanak kiváló edzési lehetősé-
get, a csoport évek óta eredményesen szerepel Országos bajnokságokon. Több csoportban folyik 
az oktatás, vezetőjük: Derkényi László.
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SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Az elsősorban idősebb korosztály részére szerveződött tanfolyam az előző évekhez hasonlóan 
nagyon sikeres volt. Előjegyzésre már hosszú hónapokra előre betelik a létszám, és a résztvevők 
is nagyon elégedettek az oktatás színvonalával. Tanfolyamvezető Szentiványi Imre villamosmér-
nök és számítástechnika oktató.

Klubok

Nyugdíjas Klub

Az elmúlt év folyamán nyolc taggal bővült a klub tagjainak száma. Hetente, csütörtök délutá-
nonként 14-16 óra között tartják összejöveteleiket, az események függvényében változó létszám-
mal. A klubnapok rendezvényei között megtalálhatjuk a rendszeres előadásokat, fi lmvetítéseket, 
kirándulásokat, és a nagyon kedvelt zenés táncos délutánokat. Minden hónap első csütörtökjén 
megvendégeltük nyugdíjasainkat, kávéval, teával, szendvicsekkel, az év második felétől, ismeret-
terjesztő előadásokat hallgathatnak a résztvevők.
Havonta, a fi lmvetítések alkalmával, többféle érdekes és szórakoztató mozifi lmet tekinthetnek 
meg nyugdíjasaink, az elmúlt évben megkezdett, Liszt Ferenc életét felölelő nyolc részes fi lmso-
rozat nagy sikert aratott a nézők körében.
Télen múzeumlátogatásokat szervezünk, a tavaszi időszaktól havi rendszerességgel kiránduláso-
kon vesznek részt a klub tagjai, az elmúlt év során nagyon népszerűek voltak ezek a programok, 
főként a székesfehérvári és váci kirándulás jó hangulata maradt emlékezetes.
Minden hónap utolsó klubnapján Komlós András zongorista gondoskodik a kellemes szórako-
zásról, és a jó hangulatról.
A programok tervezésénél igyekszünk fi gyelembe venni klubtagjaink kéréseit és szívesen vesz-
szük programjavaslataikat.
A nyugdíjas klub tagsági díja jelképes, 100 Ft/fél év a regisztrált klubtagok számára.

Bridzs Klub

Több évtizede működik intézményünkben a Bridzs klub. Tagjai hetente egy alkalommal - szerdai 
napokon - látogatnak minket, igen szép létszámban (24-32 fő/alkalom). Nagyrészt az idősebb 
korosztály képviselői vesznek részt a klubnapokon. A jelentős játékerőt képező, magas színvona-
lú klubba elsősorban a hasonlóan erős játékosok csatlakozását várják.

Reklámtevékenység, közönségszervezés, kommunikáció

Az információs társadalom rohamos fejlődése az elmúlt években folyamatos megújulásra kész-
tette marketing- és médiastratégiánkat, ennek következtében operatív programjaink tervezését, 
bonyolítását és értékelését is át kell gondolnunk. Ebben a sokszínű, változatos kommunikáci-
ós rendszerben meg kell találni a helyünket és fejlesztenünk kell intézményeink tájékoztatási 
rendszerét, fi gyelembe véve a mindenkori színvonalat, szakmai igényességet és az anyagi lehe-
tőségeket. A kulturális és szabadidőpiac kerületünkben is dinamikusan, folyamatosan erősö-
dik, sorra nyílnak meg új magániskolák, kondicionáló- és fi tnesztermek, jógaiskolák, melyek 
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erősítik a versenyhelyzetet. A programok hirdetésében, a visszajelzések megismerésében és az 
információk áramlásában sok lehetőséget jelent a Facebookon és a többi közösségi oldalon való 
megjelenés, valamint a honlap okos telefonokhoz történő csatlakozása. Munkánk része még a 
sajtókapcsolatok kiépítése és ápolása, az interjúk, televíziós felvételek megszervezése valamint 
programajánlók készítése a helyi média számára. A látogatók tájékoztatása, a piaci igények fel-
mérése, a reklámeszközök hatékonyságának mérése is fontos cél. Ezek a tényezők és a mindig 
megújuló felhasználói igények határozták meg napi feladatainkat. A látogatóink jól ismerik és 
keresik nyomtatott kiadványainkat is. A kéthavonta megjelenő programfüzet már hozzákap-
csolódik intézményeinkhez. A rendezvényekkel együtt járó meghívók, plakátok kisebb részét a 
bérlők hozzák, nagyobb részét saját dolgozóink készítik el. Mindezek mellett nem feledkezünk 
meg a személyes kapcsolattartás fontosságáról sem.
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IV. A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A családias jellegű Virányosi Közösségi Ház tíz percre van a Széll Kálmán téri csomóponttól, 
környezetét mégis a kertvárosi jelleg határozza meg. 1989-ben jött létre, azóta végzi sokrétű 
közművelődési tevékenységét. A háromszintes épület 100 négyzetméteres tetőtéri, légkondicio-
nált nagyterme szűk körű előadások, táncestek, ünnepélyek befogadására alkalmas. A középső 
szinten a kiállítóteremként is funkcionáló előadóterem várja a látogatókat, valamint a hangula-
tosan berendezett társalgó és büfé. A földszinten a Virányos Gondozási Központ fogadja a kör-
nyék idős polgárait, míg az alsó szinten a Happy Torna Stúdió szolgáltatásai vehetők igénybe. A 
maximum 100 főt befogadó nagytermünk nem igazán alkalmas nagyobb koncertek, előadások 
megtartására, nincs színpadunk, ezért pódiumműsort sem tudunk szervezni. A ház kis méretei, 
családias terei elsősorban a kiscsoportos művelődési formáknak és a gyermekprogramoknak 
kedveznek, 2013-ban az ilyen jellegű programokat próbáltuk továbberősíteni. A régi, bejáratott 
programok továbbra is népszerűek, tanfolyamaink iránt nem csökkent az érdeklődés. Az ősz 
folyamán kisgyermekeknek szóló kínálatunkat bővítettük a Kerekítő-tippentő és a Málna-móka 
programokkal. Előbbi negyven perces, néphagyományokra épülő foglalkozás, utóbbi pedig egy 
modern eszköz, a bilibó használatával a kicsik mozgáskoordinációját fejlesztő, játékos óra. A 
felnőtteket a Csillagszemű Néptáncegyüttes Timár Böske irányításával indított néptánc oktatás 
és táncház várta. A fi ataloknak szóló könnyűzenei programsorozatunk (Virányosi Unplugged 
Rock Klub) sajnos kevés sikerrel járt. 

Saját rendezvények

XXII. Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny

Nagy sikerrel zárult intézményünkben a 22. alkalommal megrendezett nagyszabású kerületi 
rendezvény, az Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny. A Hegyvidék diákjai minden évben nagy lelke-
sedéssel várják a versenyt, amelyet az előző évektől eltérően ezúttal önállóan, a Szabadidősport 
Központ támogatása nélkül rendeztünk meg.  A felkészítő tanároktól tudjuk, a gyerekek komoly 
kihívásnak és rangnak érzik az „Erkelen” való részvételt, nem meglepő tehát, hogy számos visz-
szatérő versenyzőt köszönthetett idén Kovács Lajos alpolgármester az ünnepélyes megnyitón. A 
három versenybíró – Csom Etelka, a Zugligeti Általános Iskola sakk oktatója, Balog Gábor, a So-
roksári SE vezetője és Rollinger Károly, a Virányosi Sakk szakkör csapatfőnöke – elmondta, míg 
a felnőttek a partik jó hangulatára helyezik a hangsúlyt, addig a gyermekek szinte vérre menő 
csatákat vívnak egymással. A résztvevő gyerekek közt kiélezett küzdelemben dőltek el az egyéni 
helyezések, a csapatversenyt pedig első ízben nyerte meg intézményünk sakk szakkörének a csa-
pata, maga mögé utasítva a sokszoros bajnok Zugligeti Általános Iskola növendékeit.
Az esemény védnöke Pokorni Zoltán polgármester volt.
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IV. Virányosi Méz és Lekvár Fesztivál

A Virányosi Közösségi Ház 2013. október 12-13-án negyedik alkalommal rendezte meg a Méz 
és Lekvár Fesztivált. A rendezvény célja továbbra is az, hogy a kerület lakói számára két napos, 
kulturált körülmények közt eltölthető, színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítson, valamint 
teret adjon az őstermelőknek termékeik bemutatására. A szervezés során elsődlegesen ismét a 
környékbeli kisgyermekes családokat jelöltük meg célközönségnek. Az előkészületek már ta-
vasszal elkezdődtek, hiszen bővíteni szerettük volna az árult termékek palettáját. A megszo-
kott méz, lekvár és mézeskalács árusításon túl ezúttal gyermekkönyveket, textiljátékokat, kürtős 
kalácsot is vásárolhattak. Újdonságként az érdeklődők maguk is belekóstolhattak a helyszínen 
a lekvárfőzés örömeibe, Szilvás Erzsébet őstermelő jóvoltából. A rendezvényt Fonti Krisztina 
alpolgármester asszony köszöntőbeszéde után a hagyományokhoz hűen a „Méhek a kaptárban” 
rajzverseny díjainak átadásával kezdtük. Korosztályonként három helyezett kapott jutalmat, de 
több különdíj is átadásra került. A nyertes alkotásokból kiállítás nyílt a Virányosi Közösségi Ház 
társalgójában.

 
 
A 

Csillagszemű Gyermektáncegyüttes bemutatóját és a díjátadót követően Szalóki Ági és Dés 
András körében vehettek részt a gyermekek interaktív képességfejlesztő foglalkozáson – a telt 
házban,  jó hangulatban –, majd zumba, társastánc és judo bemutatót láthatott, aki nem sietett 
haza. A délután folyamán a Népmesék Világa Kulturális Egyesület vezetésével kalandjátékban 
vehettek részt az óvodások és kisiskolások; az interaktív mesemondás, az óriás társasjáték és az 
ügyességi verseny mind a fesztivál témájához, illetve a meghirdetett rajzpályázat tematikájához 
igazodott, hiszen központi fi gurái a szorgos kis méhecskék voltak. A nap megkoronázásaként a 
jelenlévő gyerekek jelmezben is megmutathatták magukat. Este M.É.Z.-koncerttel és táncházzal 
vártuk a felnőtteket. 
A második napon a Helen Doron Nyelvi Központ tanáraival angolul, míg a Hangszervarázs 
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Zenetanoda pedagógusának segítségével a hangszerek nyelvén ismerkedhettek egymással a gye-
rekek. Délelőtt az Eszterlánc-mesezenekar szórakoztatta az ifj oncokat, délután az Óbudai Moz-
gásművészeti Iskola bemutatója, majd Bigyó és Kamilla bohócok következtek. A népes tábor na-
gyon jól érezte magát, a nevettetők által kitalált feladatokban, a gyerekek megnyíltak és szívesen 
vettek részt. A napot a már szintén hagyományos tombolasorsolás zárta, amelynek során értékes 
nyeremények (Eleven Park és Budakeszi Vadaspark belépők, Bringóhintó kölcsönzési utalvá-
nyok, tanfolyami bérletek, kétszer ötezer forint értékű CBA Príma ajándékkosár, kehidakustányi 
családi hosszúhétvége és több mint harminc könyv) találtak gazdára fesztiválunk látogatói közt.
A gyermekek szombaton és vasárnap is felnőtt felügyelet mellett próbálhatták ki az ugrálóvárat 
és kézügyességüket a Kenderkóc Népi Játszóház kézműves foglalkozásán, míg a felnőttek körbe-
sétálták az árusok standjait, vagy jogi tanácsadást kértek a Jogpont munkatársaitól.

A programokra a két koncert kivételével a belépés díjtalan volt. Talán ennek is köszönhető, hogy 
a látogatottság ismét nőtt, s a rendezvény egyre népszerűbb a kerületi lakosok körében. Árusa-
ink közül is évről évre többen térnek vissza hozzánk, ami azt mutatja, elégedettek a szervezéssel 
és a vásárlóerővel egyaránt. 

Gyerekszínház

Február 12-én és november 12-én Gryllus Vilmos szórakoztatta 
a gyermekeket „Maszkabál és kedvenc dalok”, illetve „Kedvenc 
dalok régi és új lemezekről” című műsoraival. A Kaláka Kos-
suth-díjas előadója mit sem vesztett népszerűségéből az elmúlt 
évben, hisz mindkét koncertje telt házat produkált.

Családi nap

Május 11-én, szombaton Bigyó és Kamilla bohóc nevettette 
meg a kerületi aprónépet „Világszám” című zenés bohóctréfá-
ival. Volt varázslás, zsonglőrködés, buborék- és oroszlánszelí-
dítés, de nem maradhatott el a közös zenélés sem, amihez Ká-
rász Eszter és Vági Zsuzsi, a két népszerű bohóc számos érdekes 
hangszert hozott el a gyerekeknek. Emellett egész délelőtt kéz-
műves foglalkozáson és arcfestésen vehettek részt a vállalkozó 
szelleműek, míg az anyukák játék és gyermekruha börzénken 
válogattak csemetéiknek ajándékokat. A rendezvényre a belépés 
természetesen ezúttal is díjtalan volt.
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Kiss Áron Emléknap

A Pro Ludo Társaskör 2001-ben alakult. Több éve rendezik éves nagy találkozójukat intézmé-
nyünkben, miután megkoszorúzzák dr. Kiss Áron (1845-1908) lelkész, pedagógus, közösség-
szervező és játékgyűjtő emléktábláját annak egykori lakhelyén (Gálbory-villa, Kiss Áron u. 2.). 
2013. június 20-án, 16 órakor az esemény fő szervezői, Kriston Vizi József és Demjén Imre, a 
homoudens.hu Egyesület vezetői köszöntötték az egybegyűlteket intézményünk nagytermében, 
majd szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. Csányi János a Meleda videók digi-
talizálásának jelenlegi állásáról, Gondos Gábor a geometrikus játékokról, Pálff y László a Közös-
ségi szerencsejátékokról, Lovrovics László az úgynevezett Quarto-variációkról beszélt, míg Tóth 
Andrea matematikus és Kreutz László zenész-zeneszerző „Játékos megoldások a matematika és 
a zene kapcsolatának vizsgálatában” címmel tartott igen érdekes előadást, továbbá beszámoltak 
az Élményműhely idei programsorozatáról.
Az előadásokat jó hangulatú, kötetlen beszélgetés követte.

Virányosi Unplugged Rock Klub

Új programtípusként próbáltuk meghonosítani intézményünk-
ben a könnyűzene egyik válfaját, a városszerte nagy népszerű-
ségnek örvendő és számos helyen kiemelten látogatott akusz-
tikus koncerteket. A Virányosi Közösségi Ház nagyterme 
leginkább e műfaj befogadására alkalmas, hisz a komolyabb 
hang- és fénytechnikai felszerelés, illetve a színpad hiányából 
adódóan nagyzenekaros koncerteket nem tudunk rendezni. A 
környéken lakók nyugalmát is ezzel zavarjuk a legkevésbé. Nagy 
reményekkel vágtunk bele a szervezésbe; tucatnyi, a célközön-
ségnek szóló internetes oldalon promotáltuk az októberi és nov-
emberi estet, megfi zethető, de a rock-zenei körökben ismert fel-
lépőket hívtunk meg. Ennek ellenére mindkét koncertnek gyér 
volt a látogatottsága, és bár a jelenlévők jó hangulatban távoztak, 
úgy ítéljük meg, intézményünk nem tudja felvenni a versenyt a 
belvárosi szórakozóhelyekkel e műfaj reprezentálásában. Ennek 
elsődleges oka a megközelíthetőség, illetve az éjszakai hazauta-

zás nehézkessége.

Október 4-ei vendégünk a debreceni Acoustic Gallery volt, az István, a király felújított változa-
tából, illetve az azt promotáló Társulat című tévéműsorból ismert Koroknay Árpáddal (P.Box és 
Omen zenekarok énekese) és az Abrakazabrában gitározó Kozma Norberttel. Ők főként P.Box, 
Piramis, Edda, P.Mobil és más feldolgozásokat adtak elő.

November 8-án a Foo Lighters Akusztik lépett fel nagyter-
münkben. A Csordás Róbert (Synchronring, ex-Black-Out) és 
Csányi Szabolcs (Black-Out, Kényes Foltok) alkotta duó a mél-
tán világsztár amerikai banda, a Foo Fighters dalait tolmácsolta 
professzionálisan és hangulatosan, elővéve tarsolyukból néhány 
Black-Out nótát is.
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Japán iskola

Szeptember 10-én a Virányos úti Budapesti Japán Iskola növendékei látogattak el hozzánk, hogy 
a Hangszervarázs ZeneTanoda vezetője, az Operaház gyermekműsorainak játékmestere, Nagy 
Mária megismertethessen a diákokkal néhány különleges, magyar népi hangszert. A főváros-
unkban élő, 6-10 éves gyermekek nagy érdeklődéssel szemlélték a zeneszerszámokat, melyeket 
természetesen ki is próbálhattak.

Verdi-est

Szeptember 21-én Giuseppe Verdi születésének 200. évforduló-
ja alkalmából tartottunk operaestet, amelyen válogatást hallot-
tunk a zeneszerző mesterműveiből Godzsa Béla, basszus – bari-
ton operaénekes előadásában. A koncert ingyenes volt, többek 
közt a Nabuccoból, A trubadúrból, az Otelloból és a Traviatából 
hangzottak el részletek.

Hitek, tévhitek az asztrológiáról

November 6-án Kocsárdy Nóra asztrológus tartott előadást az-
zal kapcsolatosan, hogy a megítélés milyen fázisain ment át az elmúlt 25 évben az asztrológia. 
Volt tiltott, majd megtűrt tudomány, manapság pedig szinte „divatba jött”. Mivel sokan fog-
lalkoznak vele, számtalan tévhit alakult ki körülötte. Az előadáson az asztrológiáról, mint az 
egyik legősibb önismereti módszerről volt szó: hogyan ismerhetjük meg a születési képletből a 
sorsfeladatunkat, hogyan teremthetjük meg a harmóniát a kapcsolatainkban (családi, pár-, és 
munkahelyi), mire tanítanak meg bennünket betegségeink.

Társasjátékfejlesztők napja

November 9-én a Társasjáték Klubunk társszervezőivel, a Magyar Társasjátékos Egyesülettel 
(MATE) közösen rendeztük meg azt a különleges eseményt, amely talán az egész országban 
egyedülálló. A Társasjáték Fejlesztők éves találkozóján olyan civilek vesznek részt, akik az elmúlt 
egy év során újfajta közösségi játékot találtak ki. Ezek kipróbálásához, teszteléséhez használják 
ezt a fórumot. Tapasztalataikat megbeszélik, majd az egyes „konstruktorok” a hibák kijavítása 
és az ötletek beépítése után szabadalmaztatják „találmányukat”. A MATE tagjain kívül számos 
érdeklődő is megjelent a rendezvényen, összehasonlítva játékaikat. Az idei év bőséges termése 
azt jelzi, jövőre is érdemes lesz lebonyolítanunk a programot.
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Kiállítások

Intézményünk előadótermében továbbra is nagy sikerrel rendezünk havonta nyíló kiállításokat. 
A legkülönfélébb műfaj képviselteti magát a falakon: olaj-, akril-, akvarell-, pasztell-, és selyem-
képek, továbbá fotók és kollázsok voltak láthatóak 2013-ban. Az alkotások stílusuk szerint is 
sokrétűek, a hagyományos táj és portréfestményektől kezdve az absztrakton át a grafi kai kísérle-
tekig láthatott képeket a közönség a Virányosi Közösségi Házban. Volt, aki önállóan, míg mások 
csoportosan állítottak ki. A kerületi művészeken túl az ország számos pontjáról (Tiszaföldvári 
Képzőművészeti Alkotók Köre) érkeztek hozzánk alkotók, sőt, Mátyás András személyében Né-
metországban élő kiállítónk is volt. A megnyitókon rendszerint szép számú közönség vett részt, 
ami azt mutatja, a környékbeliek várják ezen eseményeket. A beszélgetések jó hangulatához az 
év végén megújult Virányos Cafe kínálatával járult hozzá.

január
„Portré, Táj, Csendélet”  
László Elemér, Nívó-díjas festőművész kiállítása 

február
„Látvány és a mögöttes” 
Janzsó Anna festőművész kiállítása 
Közreműködött: Wittek Béla, zene
Janzsó Anna Budán él. Képzőművészeti ismereteit autodidakta 
módon, különböző alkotótáborokban és szakkörökben fejlesz-
tette. Kiss János grafi kus és festőművész a mestere. Rendszere-
sen szerepel kiállításokon.

március
„Látható gondolatok” – Kántorné Bódi Ilona művésztanár 
kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Sipos Endre művészetfi lozófus.
Közreműködtek: Keszthelyi Anna - szaxofon, Sárady Rebeka - 
sporttánc.
Kántorné Bódi Ilona nyugdíjas rajztanár. Munkája többirányú: 
rajzol, fest, kisplasztikákat készít. Alkotásaiban gondolatai, él-
ményei, érzései valósághű és elvont formában jelennek meg. A 
Fővárosi Festőstúdió tagja.

március
„Három dimenzió” – Pucz Károly, Várai Mihály és Kálovics Ildikó fotográfusok közös ki-
állítása
A kiállító társaság tagjai között amatőr és profi  fotóst is találhattunk. Munkájuk során a fotózás 
szeretete mellett a pillanat megörökítésének vágya, a társadalom és a természet iránti érzékeny-
ség kifejezése, a gondolatok vizuális „artikulálása” vezérelte őket.
A kiállítást megnyitotta: Rátki János fotóművész, a Kaposvári Egyetem mestertanára.
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április
Emlékezés Jékely és Áprily lírájára
Az APS Stúdió Költészet Napi kiállítása
 - 100 éve született Jékely Zoltán címmel.
Fotóillusztrációk a költők műveire komponálva
Megnyitotta: Dombi Ilona pedagógus
Vendégművész: Lővey Végh Amália - természetszobrász
Közreműködött: Szabó Péter – vers
Majer Lilianna – ifj ú versmondó, a Terézvárosi Kétnyelvű Álta-
lános Iskola 5. osztályos tanulója
Bölcsességek:    Majoros Árpád - gondolatszobrász

május
Egy vándor vallomásai festményekben – Mátyás And-
rás (D) képzőművész kiállítása
Megnyitotta: Csoma Gergely szobrászművész
„Budapesten születtem,tanulmányaimat 1981-86 között a 
Berlin-Weißensee Művészeti Főiskolán, majd Düsseldorfb an, a 
Művészeti Akadémián folytattam. „Az örök emberi az, ami ér-
dekel, az Ember a maga gondolataival, álmaival, küzdelmeivel, 
csalódásaival és sikereivel. Célom: az Élet örök csodájának meg-
felelni, és megpróbálni pozitívan alakítani Földünket. Ars longa, vita brevis, vagyis: az élet rövid, 
a művészet örök” – vallja Mátyás András, Németországban élő magyar képzőművész.
 

június
Virág-varázs – Orsovai Valéria selyemfestő kiállítása
A művésznő 1995-től kezdve alkotott selyemképeiből adott válogatást.
Köszöntőt mondott a Virányosi Közösségi Ház munkatársa.

augusztus
„Színek és formák” – az Alkotók Klubjának kiállítása
A klub fennállása óta ez volt az ötödik kiállításuk. Az elmúlt egy év alatt összegyűlt alkotásaikat 
mutatták be, amelyek elsősorban üvegfestés, mozaikozás technikával készültek. A klub művé-
szetet kedvelő, kreatív, az újdonságra nyitott emberekből áll. Jó hangulatban, jó közösségben, 
szívesen alkotnak együtt.
Megnyitotta: Süveges Julianna, az Alkotók Klubja alapító-vezetője

szeptember
„Szem, haj, száj” – az APS Stúdió fotókiállítása
A Stúdió tagjainak legújabb portréképeiből nyíló tárlat jól tükrözte az alkotók sokszínű egyé-
niségét és látásmódját. A fotók témája ismét az ember volt, az arc, az a kimeríthetetlen tükör, 
mely egyaránt közvetít gondolatokat és érzelmeket, s amelynek mélyén mindannyian mások va-
gyunk. Ezt pedig mi mással mutathatták volna meg leginkább, mint az arcon megbúvó részletek, 
a szem, a haj, a száj ábrázolásával.
Megnyitotta: Fabó Katalin, E-MAFOSZ-diplomás fotográfus, a MAFOSZ alelnöke
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szeptember
„Tájak, formák, felületek”
Szentes Kata Zsuzsa, képző- és iparművész kiállítása
Szentes Kata számára a képzőművészet nemcsak önkifejezési mód, hanem a tervezési folyama-
tok szerves segítője. Témáiban természeti jelenségekkel és nézőpontokkal, a tájak plasztikájával 
foglalkozik. Fiatal kora ellenére karakteres, önálló stílussal rendelkezik. Festményein kezdetben 
élénk és többnyire meleg színek szimbolizálták egyéniségét, jelenlegi alkotásain már visszafo-
gottabb tónusok jelennek meg. Ezt mutatta be intézményünkben a Moholy-Nagy Egyetem egy-
kori diákja.
A kiállítást megnyitotta: Szentes Ottokár, képzőművész és tanár
Közreműködött: Resch Viktória, ének

október
„Vágy - Tér - Kép” – Kiss Ferenc kiállítása
Kiss Ferenc 2006 óta foglalkozik képzőművészettel. Grafi ttal, 
színes ceruzával, pasztellal, ritkábban olajjal és akrillal alkot. 
Tagja a Péceli Fészer Alkotó Egyesületnek és a Budapesti Mű-
vészeti Tárlónak. Műveiben legszívesebben a női szépséget raj-
zolja meg, de gyakran készít természetet ábrázoló képeket is. 
2011-től folyamatosan részt vesz társas kiállításokon, ám első 
önálló tárlatára csak most került sor intézményünk falai közt.
A kiállítást megnyitotta: Máténé Dr. Szabó Mária képzőművész
Közreműködött: Gárdos Éva, zongoraművész

november
„Így látom én” – Tarcsányi Ottilia festő kiállítása
Megnyitotta: Daragics Éva művészettörténész
Közreműködött: Szöllős Luca szaxofonon
Tarcsányi Ottilia az alkotás öröméért fest. Modellje a természet, 
a teremtett és az épített világ. A formák, színek, fények végtelen 
sokaságát igyekszik megjeleníteni képein. Emlékképeket fest, a 
legmélyebb szubjektivitással, őszintén, belülről vezérelve.

december
„Téli rege” – A Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre kiállítása
Megnyitotta: Lipka Andrásné, a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesületének el-
nöke. Közreműködött: Tánczos Fanni (fuvola) és Lehoczky Éva (szavalat).
A 2007 októberében megalakult Tiszaföldvári Képzőművésze-
ti Alkotók Köre Egyesület tagjai között megtalálható grafi kus, 
festő, keramikus, fotós, szobrász, textilfestő, tűzzománcos és 
tiff any készítő is. A civilben rajztanárként, orvosként, óvónő-
ként, mérnökként dolgozó alkotók a legkülönfélébb technikák-
kal készítették el képeiket, melyeket a Virányos közönsége elé 
tártak.
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Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények

HARMÓNIA TÁNCKLUB FARSANGI BÁLJA
Jelmezbe bújva, vidám és vicces feladatok megoldásával, kisebb táncversennyel búcsúztatták a 
telet a táncklub felnőtt és gyermek tagjai.

HARMÓNIA TÁNCKLUB LOCSOLÓBÁLJA
A húsvét hétfőn megrendezett Locsolóbálon a hagyományok-
nak megfelelően tojás szépségversenyt, locsolóvers mondó ver-
senyt rendeztek a mulatozók, majd éjszakába nyúlóan ropták a 
táncot, miután alaposan meglocsolták a hölgytagokat.

HARMÓNIA TÁNCKLUB MIKULÁS-BÁLJA
A klubvezető Székely Attila minden évben Mikulás-jelmezben 
lepi meg táncosait, hogy megjutalmazza a legügyesebb és a leg-
illemtudóbb fi atalokat apró ajándékaival.

HARMÓNIA TÁNCKLUB ELŐSZILVESZTERI BÁLJA
Közös tánccal, sok nevetéssel, étellel-itallal búcsúztatták a klub 
tagjai az óévet.

Klubjaink

Egészségvédő klub
Minden hónap első keddjén tartottuk Egészségvédő Klubunk 
előadásait. Az ingyenes rendezvényre azokat vártuk, akik sze-
retnének tenni egészségük és jó közérzetük megóvása, illetve 
javítása érdekében. Ehhez hívtuk segítségül a természet-gyógy-
ászat évezredes hagyományait, valamint a technikai fejlődés 
kínálta legújabb lehetőségeket, továbbá a táplálék kiegészítők 
rendelkezésre álló és a gyakorlatban is bevált módszereit. Ezek 
mindegyike lehetőséget ad arra, hogy a szakértő irányításával a 
témában érdeklődők személyes igényeinek megfelelő tanácso-
kat kaphassanak.

február
Huminsav
Előadó: Gombás Adrienn természetgyógyász

március
Főzz évszakok szerint! – könyvbemutató
Előadó: Szepesi Dóra életmód-tanácsadó

április
Magneter
Előadó: Erdős László – Magneter szakértő
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június
Kolon hidroterápia, avagy (bél)tisztaság, fél egészség!
Előadó: dr. Gajdos Gábor – mozgásszervi sebész, böjtorvos, akupunktúrás orvos

október
A génmódosított élelmiszerek veszélyei
Előadó: Váli János

november
Az asztrológiai jegyek betegséghajlamai
Előadó: Kocsárdy Nóra asztrológus 

december
Kriella az életért, az elméért, a szépségért, a testért
Előadó: Petróczy Gyöngyi

Szabadság vándorai - természetjárók klubja
A Szabadság Vándorai az 1970-ben alapított Számítástechnikai Koordinációs Intézet 1989-ig 
működő Sportkörének, azon belül a Természetjáró szakosztálynak az utóda. 2009 szeptemberé-
től tartják összejöveteleiket a Virányos Közösségi Házban, minden hónap harmadik szerdáján. 
Ilyenkor a tagok és az érdeklődő vendégek vetítéssel és élménybeszámolóval felelevenítik a tú-
rákat, a szebbnél szebb élményeket, amelyekben közös kirándulásaik során részük volt.  Vezeti: 
Sütő-Nagy István 

 
Időpont Az előadás címe Előadó
január Dolomitok Rokolya Péter
február Tibeti zarándokutak Bajkay Árpád
március Kirándulás Kárpátalján Kaszinecz Ottokár
április Kristályok a természetben Dr. Gál József
május Francia Alpok télen-nyáron Koppány Zsuzsa
június Osztrák szecesszió Géczy László
szeptember Az Everest vonzásában Bajkay Árpád
október Bulgária Sütő-Nagy István
november Kárpátalja Sütő-Nagy István
december Vándorlások az Országos Kéktúra vonalán Gál Csanád

Virányosi társasjéték klub
Időpontok: minden hónap negyedik szombatján 13-tól 20 óráig.
A Magyar Társasjátékos Egyesülettel közösen szervezett klubunkba vártunk minden játszani 
vágyó és szerető érdeklődőt általános iskolás korosztálytól a nyugdíjasokig. Belépődíj helyett 
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mindenki hozhatta magával kedvenc társasát, hogy mások is kipróbálhassák azt. Cserébe mi is 
megismertettünk a résztvevőkkel néhány játékot, amelyeket a Szellemlovas Társasjáték Szaküz-
let biztosított számunkra.
A belépés minden alkalommal díjtalan!

Virányosi fi lmklub
Minden hónap utolsó csütörtökén rendeztük meg fi lmklubunkat, amelyre évek óta kitartóan 
járnak a környék nyugdíjasai. Hol vígjátékkal, hol drámai alkotással várjuk őket, így egyszerre 
tudunk nevettetni és elgondolkodtatni. A fi lmek közt láthattak az érdeklődők regényadaptációt, 
musicalt, életrajzi fi lmet és pszichológiai jellegű művet.

január
Az ajtó (színes, magyar-német fi lmdráma)
Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből Szabó István, Oscar-díjas fi lmrendezőnk készített 
fi lmet.

február
Mamma mia! (színes, magyarul beszélő, amerikai-angol-német zenés vígjáték)
Rendező: Phyllida Lloyd

március
A Vaslady (színes, angol-francia életrajzi dráma)
A Vaslady meghitt és meglepő életrajzi fi lm Margaret Th atcherről, akinek megszemélyesítéséért 
Meryl Streep Oscar-díjat kapott. 
Rendező: Phyllida Lloyd

április
Shirley Valentine (színes, angol-amerikai vígjáték)
Rendező: Lewis Gilbert

május
Ébredések (színes, magyarul beszélő, amerikai fi lmdráma)
Rendező: Penny Marshall
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szeptember
Csokoládé (színes, magyarul beszélő, angol-amerikai romantikus vígjáték)
Rendező: Lasse Hallström 

október 
Hétköznapi mennyország (színes, feliratos, svéd fi lmdráma)
Rendező: Kay Pollak

november 
Keleti nyugalom – Marigold Hotel (színes, magyarul beszélő, angol vígjáték)
Rendező: John Madden

Skandináv klub
Az ötödik éve működő klub célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a változatos, és hazánk 
polgárai számára jobbára ismeretlen skandináv országok kultúrájával, művészetével. A klub 
nagyrészt állandó tagsággal működik, fő szervezőjük Szabó Péter.

Időpont Az előadás címe Előadó
január Dylan Th omas ifj úkori költészete Závori Andrea, Szabó Péter
február August Strindberg életműve Hendi Ilma költő
március A pénz és a kapcsolatok építő szerepe Csorba András
április Fiatalító testépítés Szigeti Magdolna
május Svéd fi lmest Szabó Péter
június Szent Iván-éji zenés irodalmi est Závori Andrea
szeptember Izland - úti beszámoló
október Norvégia - úti beszámoló
november Oslo - Norvégia fővárosa
december Évzáró összejövetel

 APS studió – fotóklub
Az Abonyi Maya fotóművész által vezetett klub több éve működik a Virányosi Közösségi Ház-
ban. Tagjai összetartó, gyakran együtt alkotó művészemberek. Aktivitásukra jellemző, hogy 
nem csupán a minden hónap harmadik péntekén megrendezésre kerülő estjükön számolnak be 
egymásnak munkáikról, hanem pályázatokon is közösen vesznek részt, sőt, olykor utazásaikat is 
együtt szervezik. Kiállításaik tematikusan felépítettek, rendezvényeik pedig általában jeles iro-
dalmi-történelmi évfordulókhoz kapcsolódnak.

január
Évnyitó rendezvény, a 2013. évi tervek megbeszélése, Költészet napi műsor tervezése, szervezése. 
Kiállítások anyagának és a 2013-as pályázatoknak a megbeszélése. 

február
Készülődés a Költészet Napjára Jékely Zoltán és Áprily Lajos költészetének tükrében
Előadó: Burkus Alexandra
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március
Tudnivalók a digitális fotográfi áról
Előadó: Csidér Bálint

április
Klub-foglalkozás: pályázatok elbírálása, vetítés, későbbi programok tervezése.

május
Művészet és metafi zika
Művészi intuíció érzékelése, eredete és megjelenítése. Vetítés a keleti világkép művészeti alkotá-
sokon való megnyilvánulásáról.
Előadó: Dr. Máté János, egyetemi docens, értékrend kutató.

szeptember 
Évadnyitó megbeszélés: pályázati lehetőségek, kiállítástervek, nyári tapasztalatok.

október 
Világítási lehetőségek kül- és beltéren
Előadó: Patrus Dóra, nemzetközi fotográfus, művésztanár.

november
Fotótörténeti előadás a ’60-as évek tükrében
Előadó: Baán Katalin, E-MAFOSZ tag

december 
Évzáró összejövetel

Kertbarát kör
A Bartók Sándor által vezetett Kertbarátok ebben az évben is minden hónap utolsó keddjén 
tartották összejövetelüket intézményünkben. A tagok ismert növényvédelmi szakemberek, tu-
dományos kutatók és biokultúra „nagykövetek” előadásait hallgatták meg, majd a két félév végén 
összegezték a hallottakat és saját tapasztalataikat.

Időpont Az előadás címe Előadó
január Minőségi mikrobiológiai megoldások Lencsés László
február Minden, amit kiskertünk elbír Bihari Balázs
március A növényvédelem új szabályai Zsigó György
április A talaj tápanyag utánpótlása Tóth Gábor
május A csírák szerepe a táplálkozásban Holdampf Lajos
szeptember A diófa kezelésének tudnivalói Dr. Szentiványi Péter
október A trágyapótló komposzt készítése Balog Béla
november Növényvédelmi aktualitások Zsigó György
december Évzáró összejövetel Bartók Sándor, Lay Márton
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NAMASTÉ – Asperger Kortárs Klub (autizmussal élő fi atalok számára)
A klub minden hónap 2. és 4. vasárnapján 16-18-ig tartotta összejöveteleit.
Változatos programokkal várta a fi atalokat. 2013-ban is fő feladatának tartotta, hogy tagjainak 
segítséget nyújtson és irányt mutasson a munkavállalásban, a „világ dolgaiban való eligazodás-
ban”. Ahogy az elmúlt években, úgy 2013-ban is Székely Attila, a Harmónia Táncklub vezetője 
vállalta a fi atalok tánctanítását. A klub elsődlegesen az Asperger-szindrómás autista fi atalok szá-
mára próbál hasznos programokat szervezni és tanácsokat nyújtani. Néhány hónapon át felnőtt 
„tagozata” is látogatta intézményünket. 
A klub vezetője: Vadasné Tóth Mária

Baba - mama klub
Heti két alkalommal működik intézményünkben a zumba tan-
folyamot is tartó fi tnesz oktató, Borbély Enikő irányításával. 
Azon kisgyermekes anyukák tornázhattak itt, akik kikapcso-
lódásra, baráti kapcsolatokra, testmozgásra vágytak, miközben 
gyermekeik felügyelet mellett játszottak. Az edzések után teával 
vártuk őket.

Alkotók klubja
A 10-15 főből álló társaság 5 éve tartja klubfoglalkozásait a 
Virányosi Közösségi Házban. Összejöveteleiken selymet- és 
üveget festenek, mozaikot készítenek és egyéb technikákat  is 
kipróbálnak. Folyamatosan bővülő tagságuk számára minden 
augusztusban lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, kiállí-
tásuk 2013-ban is nagy népszerűségnek örvendett.
Vezeti: Süveges Julianna, művész-tanár

Téry Ödön turista baráti társaság
Heti egy alkalommal tartotta összejöveteleit a társaság, melynek keretén belül fi lmvetítések, elő-
adások, beszámolók hangzottak el.
Klubvezető: Mészáros János

Gilde - Öregcserkészek klubja
Minden hónap második pénteki napján tartották összejöveteleiket, amelyeken régi emlékeket és 
élményeket elevenítettek fel fényképek, videofelvételek segítségével.
Elnök: Elsholtz Lászlóné

Kicsiknek és szüleiknek szervezett kuzusok

Hangszervarázs - ZENEtanoda
A Hangszervarázs az óvodások játékos zenei nevelését segíti. Korcsoportos bontásban zenei já-
tékokat és furulyaismereteket tanulnak. A nagyobbaknak a saját módszerű kottaolvasás elsajátí-
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tása is a feladataik közé tartozik.
Vezeti: Nagy Mária, az Operaház zenekari művésze, az Operaház gyerekműsorainak játékmes-
tere.

Tücsök zene
A személyiségfejlesztő foglalkozás zenetanár vezetésével a legfogékonyabb időszakban, 6 hóna-
postól 4 éves korig, hetente egy alkalommal, két csoportban zajlott május végéig. 
Vezeti: Gál Gabriella

Csiri-biri torna
Hetente egy alkalommal vártuk a Csiri-biri babatornára 3 éves korig a már járni tudó, izgő-
mozgó kistornászokat. A foglalkozásokon minden mozgásformát dalok, mondókák kíséretében 
hajtottak végre.
Vezeti: Orszáczky Ildikó

Málna-móka
Szeptemberben indított tanfolyamunkra olyan játékos foglalko-
zásra vártuk a kicsiket és szüleiket, amelynek keretében újfajta 
mozgásformákkal ismerkedhettek meg. A gyerekek labdát és 
Bilibokat használtak segédletként. A mókás foglalkozások min-
den alkalommal játékkal, rajzolással vagy bábbal kísért mesével 
végződtek, melybe a gyerekek is kedvük szerint bekapcsolód-
hattak.
Vezeti: Ürmös Adrienn

Kerekítő tippentő
A Kerekítő Tippentő foglalkozásokra pár hónapos kortól óvo-
dás korig vártuk a babákat, kisgyerekeket szüleikkel, nagyszü-
leikkel. A 40 perces foglalkozásokon a néphagyományokból 
merített ölbeli játékok, mondókák és dalok közt kalandoztak a 
résztvevők. A foglalkozás szeptemberben indult.
Vezeti: Cseke-Marosi Eszter, tánc- és drámapedagógus

Gyerekeknek, fi ataloknak szervezett kurzusok

Angol nyelvoktatás gyerekeknek
Helen Doron módszerével, speciálisan képzett tanárokkal, középső- és nagycsoportos óvodá-
soknak tartott beszédcentrikus oktatás heti két alkalommal.

Művészi torna
az Óbudai Mozgásművészeti Iskola közreműködésével
Művészi torna Berczik Sára módszerével. Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartás-
javító gyakorlattal, zenei kísérettel. Az iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csopor-
tokban 4 éves kortól, heti két alkalommal vártuk a gyerekeket.
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Gyermeknéptánc 
a Magyar Örökség Díjas, Európa Táncdíjas és Príma Primissima 
Díjas Csillagszemű Gyermektáncegyütessel
Az évek óta tartó néptánc tanítás három csoportban zajlik in-
tézményünkben. 2013-ban több, mint 250 gyermek iratkozott 
be a Csillagszemű foglalkozásaira. Művészeti vezetők:Timár 
Sándor Állami- és Erkel-díjas koreográfus, illetve Timár Böske 
táncművész.

Ifj úsági sakk szakkör
A sakk kör 24 éve, intézményünk megnyitása óta működik ná-
lunk, és töretlen népszerűségnek örvend. Vezeti: Rollinger Ká-
roly.

Hamónia Táncklub - társastánc
Szintén 24 éve tartja óráit a Virányosi Közösségi Házban Szé-
kely Attila. A szombati és vasárnapi órákat évente több száz ka-
masz és felnőtt látogatja. A kezdő, haladó és középhaladó cso-
portokba osztott társaság nagy örömmel keresi fel a Harmónia 
Táncklub egy-egy kiemelt rendezvényét is.
Vezeti: Székely Attila

Rock’n’Roll tánctanfolyam és latin-amerikai táncok 
kurzusa
A Harmónia Táncklub szervezésében heti egy alkalommal látogathatták az órákat az érdeklő-
dők. A rock and roll kurzussal az első félévben, a latin táncokkal a másodikban várta a látoga-
tókat Székely Attila.

Judo
4 éves kortól vártuk a gyerekeket, akik a harcművészetek egyik legkifi nomultabb formáját tanul-
hatták a tanfolyamon. A judo az önfegyelemre és a lágy küzdőszellemre épül, erőszakos moz-
dulatok (rúgások, ütések) alkalmazása nélkül. Az edzések során a gyerekek játékos formában 
sajátíthatták el a judo alapjait, az eséstechnikákat, földharc elemeket és a dobásokat.
Vezető edző: Rajcsányi Gergő

Felnőtteknek szervezett kurzusok

Zumba
Töretlenül népszerű az egy óra teljes kikapcsolódást és szórakozást ígérő zumba foglalkozás, heti 
két alkalommal. 
Vezeti: Borbély Enikő zumba oktató

37

V
IR

Á
N

Y
O

S
I 

K
Ö

Z
Ö

S
S

É
G

I 
H

Á
Z

      



38

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub, és a Lívia-villa 2013. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

Pilates torna
A Pilates torna az izomzat feszessé tételében, a karcsúság és a hajlékonyság elérésében segít. Re-
mek feszültségcsökkentő, stresszoldó, elősegíti a szellemi felfrissülést. 
Vezette: Farkas Judit

„Élj 100 évet egészségesen!” - 3-1-2 meridián gya-
korlatokkal®

A meridián torna egyszerű, eszköztelen, életkorhoz nem kötött 
frissítő-összehangoló, egészségjavító- és fenntartó mozgássor. 
Zhu professzor magyarországi képviselője, dr. Eőry Ajándok 
orvos természetgyógyász, a biológiai tudományok kandidátusa, 
a 3-1-2 meridián egészségmegőrző módszer nemzetközi okta-
tója honosította meg hazánkban a módszert.
A tornát dr. Eőry Ajándok tanítványa, Szigeti Magdolna vezeti.

Kriston intim torna
Idősek, fi atalok, nők, férfi ak, kismamák részére tartottuk az órá-
kat. Az intim torna az alhas izmait, kötőszöveteit, szerveit védő 
egészségnevelő program, megelőzési és szövetgyengeségből 
származó tünetek megszüntetésére, mérséklésére való törekvés-
sel. A résztvevők lépésről lépésre sajátíthatták el a rejtett izmok tréningjét.
Vezette: Áldott Katalin, tréner

Felnőtt művészi torna
A foglalkozásokat mindazoknak ajánlottuk, akik a szép és 
természetes mozgások útján szeretnének eljutni izomerejük, 
állóképességük, hajlékonyságuk fejlesztéséhez, testük fi zikai 
karbantartásához, alkatuk formálásához. A foglalkozások heti 
három alkalommal zajlottak, két csoportban.
Vezető: Tass Olga mesteredző, olimpiai bajnok

Jóga
A jóga gyakorlása segíti a testi-lelki-szellemi egészség és har-
mónia megteremtését, a jó közérzet kialakítását és fenntartását. 
Egyre nagyobb az érdeklődés iránta, egyre többen hasznosítják 
a mindennapi életükben. A Virányosi Közösségi Házban Bucher 
Katalin jógaoktató tartotta az órákat kezdők és haladók részére.

Sport-jóga
A sport-jóga testtudatos torna, edzésmódszer, szellemi gyakorlat, a test fi zikai szintjén fejleszti 
szervezetünk és idegrendszerünk egészségi állapotát. A légzéssel összekapcsolt nyújtó és lazító 
testhelyzetek, gyakorlatok erősítik és tonizálják izmainkat. A tanfolyam látogatottsága az elmúlt 
évben stagnált.
Vezeti: Ruff  Annamária
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Egészségvédő tornaklub
Heti két alkalommal tartott órákat középkorú hölgyeknek Bánfai Ágnes olimpikon, világbajnoki 
bronzérmes tornásznő.

Karbantartó torna
A karbantartó torna a test teljes átmozgatását segíti, hogy minden nap frissen ébredhessünk 
(gerinc-, csípő-, vénás torna, légző gyakorlatok). Nagyon népszerű, főleg a középkorúak köré-
ben, mert vidám és jó légkörben végzett, célirányos gyakorlatokkal segíti az egészséges közérzet 
elérését és megtartását.
Heti két alkalommal, két csoportba vártuk az érdeklődőket.
Vezeti: Krizsánné Bucsú Andrea, gyógytornász

Kismama torna
Szülésfelkészítő torna kismamáknak relaxációval, vajúdási helyzetek oktatásával, légzéstechnika 
gyakorlásával. Praktikus tanácsokat kaphattak a kismamák a szüléshez és csecsemőgondozás-
hoz. A védőnők és a gyermekorvosok segítségét kértük a program reklámozásához.
Vezeti: Krizsánné Bucsú Andrea gyógytornász

Happy torna studió
A Prímatorna korhatár nélkül, bármikor elkezdhető tömegsport. A torna javítja a mozgáskoor-
dinációt, tartást, egyensúly és ritmusérzéket, szépre formálja a testet. Az élvezetes koreográfi a, 
a nőies mozdulatok kikapcsolnak a mindennapokból és felfrissítik a szellemet. A hét minden 
napján részt lehet venni a 60 perces órákon.

Rajztanoda
Felvételi előkészítés, festészeti technikák, (portré, csendélet, mozdulatvázlatok), rajz oktatása 
heti egy alkalommal, csütörtökönként, Z. Szabó Zoltán festőművész vezetésével.

Szolgáltatások

Játék- és ruhabörze
A börzére használaton kívüli, de jó minőségű játékokkal és ru-
hákkal vártuk az érdeklődőket. Minden alkalommal számos 
édesanya és nagyszülő jelentkezett be árusítani, sajnos azonban 
a vásárlók száma elmaradt előzetes elvárásainktól. A börzét két 
helyszínen rendeztük, márciusban, áprilisban, májusban, szept-
emberben és októberben a svábhegyi Lívia-villában, januárban, 
februárban és novemberben pedig a Virányosi Közösségi Ház-
ban.

Színházjegy árusítás
Dráma, vígjáték, abszurd, gyerekelőadás és musical, bármely műfaj iránti érdeklődést kielégít-
jük. Az alaposan felkészült, a színházi világban igen jártas Bódi Éva minden páros héten szerdá-
ján a Virányosi Közösségi Ház társalgójában részletes tájékoztatást ad a darabokról, amelyekre 
jegyeket is árusít.
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Szaktanácsadás
Szaktanácsadás és akupunktúrás kezelés Dr. Petrich Judit, akupunktúrás orvosnál előzetes beje-
lentkezés alapján.

Porcelánbemutató
Ünnepekhez kapcsolódóan porcelán bemutatót tartottunk Gombos Piroska porcelánfestő alko-
tásaiból.

Reklám, marketing tevékenység

2013-ban folytattuk az előző évben elkezdett online médiakapcsolatok építését-fejlesztését, nem 
mellőzve a hagyományos hirdetési módokat sem. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a következő 
portálokkal, ahová havi rendszerességgel küldjük programjainkat:

babamama.info
babanet.hu
bmknet.hu
budavar.hu
csaladinet.hu
hegyvidek.hu
programajanlo.hu
programturizmus.hu
port.hu
rendezveny.hu

Facebook közösségünk tagjainak száma az első félévben jelentősen emelkedett, emailes címlis-
tánk viszont alig bővült. Az a tapasztalatunk, hogy az emberek nem szívesen adják meg közvet-
len elérhetőségüket, helyette a közösségi oldalakon folytatnak kommunikációt egymással, illetve 
az intézményekkel.
2013 végén megújítottuk honlapunkat, a www.viranyos.hu-t is. A korszerűbb és látványában 
modernebb oldalt a statisztikák szerint napi kétszázötven-háromszáz fő látogatja, ami jelentő-
sebb növekedésnek számít az első félévhez képest. Már decemberben számos pozitív visszajel-
zést kaptunk a megszépült és komolyabb tartalommal feltöltött honlap kapcsán, de reméljük, a 
jövőben még több dicsérő szó jut majd el hozzánk.

Programfüzetünk kéthavonta jelenik meg 1000-1200 példányban. Mivel intézményünk 2014-
ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, e médiumot is szeretnénk megújítani – szebb kivite-
lű, színes és fotókkal tűzdelt ajánlót kínálnánk ezentúl az érdeklődőknek. 

Programkínálatunk kétheti rendszerességgel van jelen a Hegyvidék Újságban. A kerületi em-
berek tájékozódását – honlapunk és műsorfüzetünk mellett – e médium szolgálja leginkább. A 
távolabb élőket is igyekszünk megnyerni programkínálatunkkal, hozzájuk a Bóbita Magazin, 
a Fidelio és esetenként a Pesti Est segítségével próbáljuk meg eljuttatni híreinket. A reklámo-
zásban, ahogyan már hosszú évek óta, jelentős szerepet kaptak az utcai vitrinekbe elhelyezett 
plakátjaink. Sajnos azonban ezek az üvegvitrinek is elhasználódtak az idők során, felújításukra 
lenne szükség. Ráadásul csupán távolról alig látható, A4-es, laminált plakátok férnek el bennük, 
amelyek már nem korszerű formái a reklámozásnak. Épp ezért a kiemelt rendezvényeinket szó-
rólapokon is hirdettük.
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V. A LÍVIA-VILLA RENDEZVÉNYEI
A 2012-ben intézményünkhöz csatolt épület – jellegéből következően – nem minden rendez-
vénytípus lebonyolítására alkalmas helyszín. Az elmúlt idők során sikerült a villát a különféle 
vetélkedők állandó színhelyévé tenni, előadássorozatokat tartottunk itt, ezen kívül elsősorban 
kiállításoknak tudunk otthont adni a két, csaknem egyforma, 40 illetve 42 m2-es teremben. 

Kiállítások a Lívia-villában

április
„ Gondolatok a képtárban” az APS Stúdió fotókiállítása
Megnyitotta: Baán Katalin fotóművész
Közreműködött: Lövey Végh Amália természetszobrász Vers, zene: Szabó Péter

május
Dolomitok – Futó László fotográfus kiállítása
Megnyitotta: Abonyi Maya fotóművész, az APS Stúdió vezetője
Közreműködött: Gál Csanád és Sütő-Nagy István
Futó László túratársaival együtt bejárta a Dolomitok egy részét 2007 júliusában. Az ott készült 
fényképekből válogatta össze kiállítása anyagát.

szeptember
Az absztrakció állomásai – Bekő Éva festőművész kiállítása
A művésznő kiállított képeivel azt igyekezett bemutatni, hogy a művészi elvonatkoztatás milyen 
módon eredményezi egy tárgy, egy gondolat vagy egy érzés festői megjelenítését.
A kiállítást megnyitotta: Bódis Kriszta, író-fi lmrendező
Közreműködött: Nagy Ivett, hegedűművész

október
Színek szárnyán – Harkányi Rita kiállítása
Harkányi Rita családjából hozta a művészet iránti rajongását. Képeivel az utazásai során élmény-
ként magába szívott, gyönyörű Toscán és Andalúz tájakat szerette volna megismertetni a közön-
séggel. Célja, hogy műveivel meghitt, bensőséges légkört teremtsen.
A kiállítást megnyitotta: Kovács Hédi
Közreműködött: Windberg Anna, hegedű

A „Csodaceruza” irodalmi folyóirat bemutatkozása 
március 18., április 10.

A “Csodaceruza” című gyermekirodalmi folyóirat nagycsoportos óvodások és a kisiskolások 
számára készült: verseket, meséket, játékokat, játékos feladatokat, recepteket tartalmaz. A szer-
kesztők nem titkolt célja, hogy olyan irodalmi, művészeti alkotásokkal ismertesse meg a gye-
rekeket, amelyek a legnagyobb igényességgel készülnek. Többek között Kányádi Sándor, Lackfi  
János és Nyulász Péter műveivel ismerkedhetnek meg a gyerekek a folyóirat lapozgatása során.  
Az illusztrációkat a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói készítik, valamint kortárs il-
lusztrátorok munkáiból is válogatnak. A Csodaceruza “Készíts velünk újságot!“ foglalkozásai 
megismertették a gyerekeket az újságkészítés legfontosabb lépéseivel, miközben kipróbálhatták 
magukat a versírásban és az illusztrációkészítésben is. 
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Ismeretterjesztő előadások

Tavasztól tudományos ismeretterjesztő sorozatot indítottunk a Lívia-villában.  Egyrészt szeret-
tük volna a kerületi tanulókban felkelteni az érdeklődést a tudomány legújabb eredményei iránt, 
másrészt úgy gondoltuk, a sorozat az iskolai munkához segédanyagként is szolgálhat, mintegy 
kiegészítve a tananyagot. Az előadók között volt Dr. Juhász Árpád, aki a Föld Napján a legutóbb 
megjelent „ A gleccserek a Föld hőmérői” című könyvét mutatta be  április 22-én hétfőn, 14.30 
órakor. „Jó néhány évtizede fi gyelem azoknak a világtájaknak a gleccsereit, amelyekre eljutot-
tam. Én a gleccsereket tartom a Föld legjobb hőmérőinek. Ezek hosszának változása nem egy-
egy évszak, vagy egyetlen esztendő szeszélyes időjárását tükrözi, hanem évtizedes csapadék- és 
hőmérséklet-átlagokat. A gleccserek hosszának rövidülései, vagy egyes átmeneti időszakokban 
rövidtávú növekedése mellett mérhetővé vált a gleccserek és jégsapkák vastagságának, s így tö-
megének mérése is. Az ENSZ szerint a világ gleccserei 1980 óta átlagban évente 30 cm-t veszíte-
nek vastagságukból Az ENSZ, pontosabban az UNEP 1965 óta készít leltárt bolygónk több mint 
100 ezer gleccseréről, űrfelvételek, légifotók és térképezés alapján.” Juhász Árpád az előadásában 
a fent említett problémát mutatta be a saját maga készített fi lm segítségével.

Dr. Sík András egy izgalmas előadás keretében a Curiosity Mars-járó munkájáról számolt be 
május 8án szerdán, 14.30 órakor. „2012 augusztusában új űrszonda szállt le a vörös bolygó fel-
színére, hogy a múltbeli élet nyomait kutassa. Azóta már több mint 500 métert gurult a fagyos 
terepen, lenyűgöző panorámaképeket küldött a földi irányító, központba, s fúróberendezésével 
mintákat gyűjtött több kőzetből is, hogy szerves anyagokat keressen belsejükben.” Mindezekről 
és a Mars-kutatás további izgalmas eredményeiről volt szó a májusi előadásban.

Dr. Göőz Lajos az ásványok csodálatos világába kalauzolt el minket március 20-án szerdán, 
14.30 órakor. Az ásványok és a kőzetek ismeretének a fontossága a technika fejlődésével sem 
veszített jelentőségéből és modern korunkat sem lehet elképzelni a földkéreg ásványi nyers-
anyagai nélkül. A tanulmányozásuk során megtudhatjuk, hogy miből épül fel Földünk, milyen 
változások mennek végbe a mélyben. Az előadáson a gyerekek megismerkedhettek Földünk 
leggyakoribb kőzeteivel, ásványaival sőt, saját maguk is vizsgálhatták azokat.
Továbbá szó volt olyan érdekes kérdésekről is, hogy miről tanúskodik a Holdról származó kő-
zetminta anyaga vagy éppen miről „árulkodnak”a kövületek a dinoszauruszok kihalásával kap-
csolatban. 
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Mesemondó estek

Havonta, minden harmadik csütörtökön, felnőtt emberek összeülnek, mesélnek egymásnak, 
hallgatják és alakítják a mesét, nevetnek, szomorkodnak közösen. Nincs szenzáció, sem kataszt-
rófa, sem rivaldafény, sem csillogás – és mégis képesek ezt órák hosszat csinálni. Mint azokban a 
régi szép mesei időkben, amikor természetes volt, hogy kisközösségek időnként összegyűljenek, 
és együtt legyenek, együtt dolgozzanak valamit és közben elüssék az időt. Ezt a hagyományt 
próbáltuk feléleszteni azzal, hogy havonta egyszer összegyűlik egy folyamatosan bővülő társaság 
mesét mondani, mesét hallgatni, egymástól tanulni – mint Szőcs Boldizsár székelykevei mese-
mondó megjegyezte: „ A mese a szegény ember egyeteme.”  

Matematikai csodák villája

Játékos matematikai interaktív foglalkozások gyerekeknek a Magyar Matematika Baráti Köre 
szervezésében. „A lényeg, hogy a matematikát úgy kellene felfogni, mint egy természettudo-
mányt. Odamenni, megtapasztalni, kézbe venni, játszani vele.” 
Holló Szabó Ferenc matematikus, az ELTE Matematika Múzeumának vezetője kezdeményezte, 
hogy kerületünkben is legyenek olyan interaktív, játékos matematikafoglalkozások, melyeket 
általános és középiskolák számára hirdettünk meg. A program helyszíne a Lívia-villa. Az ér-
deklődés függvényében heti egy alkalommal, kedden délelőtt tartott szemléltető eszközökkel, 
játékokkal színesített rendhagyó matematika órákat a tanár úr.
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VI. FELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK
A Virányosi Közösségi Házban - mely egy épületben van a Virányos Gondozási Központtal - a 
Városüzemeltetési Iroda végeztette el az ivóvízhálózat szakaszelzáróinak cseréjét, tetőjavítást, a 
tűzlépcsőre korlát betétek hegesztését, valamint a nagytermünk parketta csiszolását, lakkozását. 
A Téry Ödön Turista szakosztály klubtagjai végezték el a VKH egyes közös helyiségeinek tisz-
tasági festését. Vállalkozással időszakosan elvégeztetett klima- és kazán karbantartáson kívül 
intézményünk technikai dolgozói végezték el az előadó termeink valamint az alagsorban lévő 
“tornaszalon” tisztasági festését, a tornaszalonban az ajtók, ablakok, radiátorok mázolását, me-
nekülő lépcső festését, utcai nagykapu javítását, hegesztését, 40 db szék csiszolását, lakkozását. 
2013-ban került sor az érintésvédelmi-, villámvédelmi felülvizsgálatra, valamint az elektromos 
kéziszerszámok éves érintésvédelmi felülvizsgálatára.

A Jókai Klub több mint 100 éves épülete már régóta rekonstrukcióra szorulna és a Virányosi 
Közösségi Ház épületére is várnak felújítási feladatok.  A nyári szünetben a Jókai Klub színház-
terem erkélyének csúszásmentesítése és a járólapok cseréje, az épület lábazatának javítása, vala-
mint a bejárati lépcső burkolása valósult meg. Technikai dolgozóink közreműködésével készült 
el az étterem gazdasági bejárat lépcsőjének betonozása, a belső tisztasági festés, a külső fafelüle-
tek festése és a klímagépek karbantartása.

A Lívia-villában elvégzendő feladatok közül a pince vizesedésének megakadályozása kiemel-
ten fontos teendő. Ennek érdekében a helyiség megfelelő szigetelésének megoldása szükséges, 
amelynek jelentős költségvonzata lenne, erre vonatkozóan árajánlatot, szakvéleményeket szerez-
tünk be. Az udvari világítás problémáját tavaly sikerült alapszinten megoldani. Saját dolgozóink 
végezték el a Lívia-villában a falak külső-belső javítását és a teljes ház belső festését is.
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VII. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
a 2013. költségvetési évről

Gazdálkodásunkat a közpénzek felhasználásának főbb szabályai határozzák meg. Ennek értel-
mében meg kell felelnünk a hatályos jogszabályoknak, melyek a közpénzek felhasználásáról ren-
delkeznek, valamint a felhasználás hatékonyságát, eredményességét is bizonyítanunk kell. Köz-
művelődési-szakmai tevékenységünk törvényes, tervszerű, takarékos önálló gazdálkodás keretei 
között zajlik, melyet a 2012. évi átfogó belső ellenőrzési vizsgálat megállapításai is megerősítet-
tek. A jogszabályi környezet változásainak következtében folyamatosan monitorozzuk szabály-
zatainkat. Tavaly egyes tanfolyamaink iránt az érdeklődés elmaradt az előző évek átlagától, így 
ezek csökkentett óraszámban működtek. A bevételi kiesést az alkalmi terembérlések számának 
növelésével próbáltuk meg kompenzálni. Több rendezvényhez kértünk és kaptunk támogatást 
magánszemélyektől és vállalkozásoktól. Ilyen volt a Sérült Fiatalok Fesztiválja, és a Méz és Lek-
vár Fesztivál. Szponzorainknak korrekt, minőséget nyújtó partnerként kellett megfelelnünk. 

2013. költségvetési évre a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-
testülete a Virányosi Közösségi Ház alaptevékenységébe tartozó feladatainak teljesítésére 

     97.266 e Ft kiadási és
     97.266 e Ft bevételi eredeti előirányzatot, majd 

     106.986 e Ft módosított kiadási és
     106.986 e Ft módosított bevételi előirányzatot hagyott  
               jóvá, amelyet

     91.164 e Ft kiadási és
     94.379 e Ft bevételi összegre teljesítettük.

Kiadásaink:

Személyi jellegű kiadások: 

Eredeti előirányzat               51.409 e Ft
Módosított előirányzat  55.980 e Ft
Felhasznált előirányzat  47.272 e Ft
Előirányzat maradvány    8.708 e Ft

Intézményünk 2013. évi személyi jellegű kiadása 8.708 e Ft előirányzat maradvánnyal zárult. 
Ezt a külső személyi juttatásba tervezett kiadások dologi kiadásként való megvalósulása okozta. 

Munkaadót terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat                            13.470 e Ft
Módosított előirányzat  14.703 e Ft
Felhasznált előirányzat                     11.502 e Ft
Előirányzat maradvány    3.201 e Ft
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A munkaadót terhelő járulékok esetében a maradvány a személyi juttatásoknál leírtakkal egye-
ző.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Eredeti előirányzat      32.387 e Ft
Módosított előirányzat  35.068 e Ft
Felhasznált kiadási előirányzat 31.075 e Ft
Előirányzat maradvány                   3.993 e Ft

A dologi kiadások maradványának oka a takarékos gazdálkodáson kívül az, hogy a dologi ki-
adások közé betervezett karbantartások közül több munkálatot saját dolgozóink végeztek el. A 
dologi kiadások előirányzat maradványát az is okozza, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton 
nyert összeg kiváltotta a saját erőből tervezett kis értékű tárgyi eszközök vásárlását. (Előirányzat 
módosítás után ezek az adatok változni fognak.)

Előző (2012.) évi pénzmaradvány felhasználás: 1.166 e Ft volt.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat    -       
Módosított előirányzat       1.235 e Ft
Felhasznált kiadási előirányzat      1.316 e Ft
Előirányzat túllépés               81 e Ft

Az intézmény felhalmozási kiadásainak nagy részét az érdekeltségnövelő pályázatból fi nanszí-
roztuk. Az előirányzat túllépés az utolsó előirányzat módosítás után – dologi kiadásból való 
átcsoportosítás – meg fog szünni.

Bevételeink: 

Működési bevételek:

Eredeti előirányzat   22.556 e Ft
Módosított előirányzat  22.556 e Ft
Teljesítés    22.266 e Ft
Elmaradás         290 e Ft

Bevételi kötelezettségünkhöz képest 290 e Ft az elmaradásunk. Ez a működési bevétel csökkenés 
részben a belépőjegyes rendezvények kisebb látogatottságából származik. A központi rendez-
vények és a bevezetőben említett közösségi események több saját rendezvény lemondását tették 
szükségessé, ez szintén bevételcsökkentő hatással járt. (A teljesített bevételből 150 e Ft az NKA-
hoz benyújtott pályázatból befolyó összeg, valamint 9 e Ft az SZJA 1%-ból befolyó összeg.) 
 
Önkormányzati támogatás:

Eredeti előirányzat   74.710 e Ft
Módosított előirányzat  83.264 e Ft
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Teljesítés    70.947 e Ft
Le nem utalt fi nanszírozás  12.317 e Ft
A le nem utalt fi nanszírozás oka:

- a külső megbízási díjakra előirányzott összeg dologi kiadásként valósult meg, ezért az erre ter-
vezett bér- és járulékaira nem kaptunk önkormányzati támogatást.

Intézményünk a következő központi rendezvényeket szervezte: Hegyvidéki Zenés Péntek Dél-
utánok, Hegyvidéki Napok, Hegyvidéki Néptánc Fesztivál, Svábhegyi Búcsú, Koszorúzás, „Em-
lékezzünk” (1956-os megemlékezés), „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár. A központi 
rendezvények 2013-ban kifi zetett kiadásai 6.965 e Ft-ot tettek ki, melyekre 4.430 e Ft leutalt 
támogatást kaptunk.

Átvett pénzeszközök

2013. évben 9 e Ft működési célú pénzeszköz átvételünk volt államháztartáson kívülről. Ezt a 
pénzt a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból kaptuk. 

Pályázat 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázatunkra 150 e Ft-ot nyertünk koncertekre.

Intézményünk 2013. évben érdekeltségnövelő pályázaton 2.013.440,- Ft-ot nyert, a beszerzése-
ket 2.013.490,- Ft-ból valósítottuk meg. 

A pályázaton nyert összeget az önkormányzati támogatás tartalmazza.

Az érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzéseket, felújítást, valamint a saját erőből 
saját dolgozóink által elvégzett karbantartási, felújítási munkák felsorolását az alábbiak tartal-
mazzák:

Érdekeltségnövelő pályázatból az alábbi eszközöket szereztük be: 6 db bőröndasztalt, sátrat, por-
szívót, 4 db kézszárítót, hűtőszekrényt, 29 db különböző szőnyeget, kárpittisztítót, 2 db szek-
rényt, 6 db egyedi készítésű asztalt, valamint multifunkciós térvilágítást készíttettünk a Jókai 
Klub egyik termébe. 

A Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub olyan közösségi színterek, amelyek éves rendezvé-
nyeik számával, a fogadott közönség létszámával, szakmai tevékenységükkel jelentősen hozzá-
járulnak a kerület kulturális életéhez. A különböző épületegységek helyiségeinek és eszközeinek 
jobb kihasználása, valamint a rendezvény struktúrában tett változások a látogatói kör minőségi 
kiszolgálását segítik. Intézményeink törekvése, hogy a kor kihívásaira reagálva színes, változa-
tos műfajú programokkal várjuk betérő látogatóinkat és biztosítsuk, hogy értékre, minőségre és 
nyitottságra találjanak nálunk. 
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