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I. HELYZETÉRTÉKELÉS
Kultúraközvetítő szerepünk megnövekedett, mivel a kommersz minőség a média ízlésformáló sze-
repe miatt korlátok nélkül terjed. Annak a szemléletnek az erősödését kell támogatnunk, mely a 
kultúrát növekvő jelentőségű erőforrásként tartja számon. Programjainkban a mennyiség helyett 
a minőségnek kell dominálnia és a kreativitás, az alkotás szerepe is egyre fontosabbá válik. Nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kulturális lehetőségek száma hihetetlenül kiszélesedett, a tech-
nikai fejlődés következtében a hálózatokba szerveződő kapcsolatok alakítják az emberek és kultú-
rák érintkezését, az elérhetőség lehetősége korlátlan. Ezzel szemben nekünk az élő kapcsolatokra és 
kultúraközvetítésre kell hangsúlyt fektetnünk, ami nem kis feladat.

Az egyik legértékesebb közművelődési feladatunknak a hagyományok, a nemzeti kultúrák ápolását 
tartjuk, amely fontos, hogy folyamatosan jelen legyen kerületünk életében. A nemzetiségi önkor-
mányzatok is a Jókai Klubban és a Lívia-villában tartják összejöveteleiket. A kerületi nemzetiségi 
önkormányzatok (horvát, lengyel, német, örmény, szlovák) számára havi egy alkalommal a Jókai 
Klub biztosít helyet. Nagy hangsúlyt fektetünk az ünnepi alkalmak szervezésére. A jeles napokat 
megemlékezésekkel, kézműves foglalkozással, táncházzal, hagyományőrző programokkal ünnepel-
jük. Művészeti csoportjaink, alkotóművészeink mind segítik a hagyományok ápolását és átadását, 
magas színvonalú munkájuk példát mutat az új generációknak. 

Tevékenységszerkezetünket a környezetünkben élők igényei alakítják, építünk a lokális kötődé-
sekre és kiszolgáljuk a lakosság kreativitását és kezdeményezőkészségét. Fontos feladatunk a helyi 
lakosság önszerveződő képességének támogatása és erősítése, ami nem merülhet ki az intézmény 
tereinek igénybevételében. Számos klubot és tanfolyamot működtetünk, programjaikat segítjük 
reklámtevékenységgel, szervezéssel és tanácsadással. Jó példa a Jókai Klubban zumba órára járó 
hölgyek baráti társasága, akik rendszeresen összejönnek szabadidejükben is nálunk, közös progra-
mokat szerveznek és nagyon összetartó kis közösséggé kovácsolódtak. 

A közművelődési feladatokra igénybe vehető épületek és telephelyek számában nem történt vál-
tozás. Továbbra is három, a kerületben egymástól távol eső intézményben végezzük kulturális te-
vékenységünket. A Virányosi Közösségi Ház elegáns villaépületek szomszédságában, a Virányos 
– Kútvölgy – Zugliget találkozásánál, a 156-os busz végállomásánál, a Szarvas Gábor út 8/c. szám 
alatt található. A Jókai Klub a Svábhegyen a Hollós út 5. szám alatt lévő, gondozott ősfás parkban 
álló műemlék jellegű épület. A Lívia-villa a Költő utca 1/a. szám alatt található. A felújított, patinás 
régi villa, amely korábban a kerületi német kisebbség rendezvényeinek adott otthont, most közös-
ségi, közművelődési célokat szolgál. Belső tereink igényesen kialakítottak, barátságosak, családias 
légkörben fogadjuk vendégeinket, melyet sokan választanak a zsúfolt, személytelenebb kulturális 
szolgáltatók helyett. A művelődési házakban a hét minden munkanapján információs ügyeletet 
működtetünk. Munkatársaink telefonon és személyesen nyújtanak felvilágosítást az aktuális prog-
ramokról, eseményekről. A Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub tevékenysége 2016-ban ismét 
új feladattal bővült. A Hegyvidéki Önkormányzat a kerületi művelődési intézményeket bízta meg 
a Városháza téri rendezvények és ünnepségek megszervezésével tavasztól őszig. Ezeknek a szabad-
téri rendezvényeknek is aktív részesei vagyunk. 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A három intézményt 1 igazgató, 1 igazgatóhelyettes, 2 gazdasági munkatárs, 6 szakalkalmazott, 
1 kézbesítő-berendező, valamint 7 technikai munkatárs, összesen 18 fő működteti. Az elmúlt 
év során három művelődésszervezői státusz üresedett meg, a régi kollégák helyett felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező szakembereket alkalmaztunk. Egy fő gazdasági ügyintéző munkaviszonya is 
megszűnt, a feladatellátás megoldása novembertől nehézségeket okozott. A házak alapfeladatainak 
sokszínűsége és a közönség igénye miatt sok külsőssel dolgozunk. A tanfolyam és klubvezetőkkel 
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a közművelődési csoporton belüli témafelelősök tartják a kapcsolatot. A rendszeres és a váratlan 
feladatok megoldása, figyelemmel követése, ellenőrzése és értékelése céljából a Virányosi Közösségi 
Házban és a Jókai Klubban is hetente tartunk értekezletet az összes munkatárs részvételével. Évente 
négy alkalommal közös értekezleten vesznek részt az intézmények dolgozói, kiemelt rendezvények 
esetében külön értekezletet tartunk az érintett dolgozóknak. Egy közművelődési munkatárs, mint 
jegyzőkönyvvezető, mindegyik fórumon részt vesz, jegyzőkönyvet ír és ezt eljuttatja az érintettek-
hez. Minden értekezlet az előző értekezlet óta eltelt időszak történéseinek elemzésével, a feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámolókkal telik. 

TÁRGYI FELTÉTELEK

Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intézményeinkben a lehető legnagyobb kihasználtságra 
törekszünk, folyamatosan – évi 10-15 nap nyári karbantartással – üzemelünk. Hétköznapokon 
9-21 óráig, hétvégeken a rendezvények függvényében tartunk nyitva. A közösségi tereinket civil 
közösségek, baráti társaságok, klubok és tanfolyamok veszik birtokba hétről hétre. 2016-ban negy-
vennégy csoport tartotta rendszeresen foglalkozásait, tanfolyamait az intézményekben. Jelentős 
részük gyerekekből, fiatalokból illetve idősekből tevődik össze, akik a maguk örömére és közössé-
gük javára hasznosan, tartalmasan töltik el szabadidejüket. Megfelelő méretű és kulturált közös-
ségi tereket tudunk biztosítani a lakosság, a közösségek, iskolák és társintézmények, cégek részére. 
Technikai felszereltségünk is jónak mondható. Az érdekeltségnövelő pályázatok nagy segítséget 
nyújtanak a hang- és fénytechnikánk folyamatos megújításához. A gyerekek számára kialakítot-
tunk egy játszósarkot, mely a kicsik számára teszi kellemesebbé a várakozást a Jókai Klubban. Az 
információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az internet, ezért az intézmény fo-
kozottabban figyelt az internetes megjelenésre. A lakosság számára internet használati lehetőséget, 
valamint WiFi elérhetőséget biztosítunk. Folyamatosan frissítjük saját honlapunkat. Mindkét in-
tézményben kialakítottunk saját interaktív honlapot, amelyet folyamatosan fejlesztünk: szervezői 
blogok, fotóalbumok készülnek, kiállításaink anyagát archiváljuk, video felvételeket teszünk közzé 
tanfolyamainkról. 

A művelődési házakban továbbra is a nagyarányú igénybevétel a jellemző. Ebben az évben, több 
alkalommal kerültünk szinte megoldhatatlan helyzetbe, mind a terembeosztás, mind a technikai 
szükségletek biztosítása terén. Továbbra is igénylik programjaikhoz technikai szolgáltatásainkat 
a civil szervezetek és a kerületi intézmények. A technikai segítségnyújtás összeegyeztetése a saját 
programjaink technikai feladatainak ellátásával nagyarányú alkalmazkodást és szervező-, egyeztető 
munkát igényel. 
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II. FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS
Sajnos a betervezett felújítási munkák nem történtek meg 2016 nyarán. Csak karbantartási fel-
adatokat tudtunk külsős segítséggel elvégeztetni. A klímaberendezések és a kazán szerződés szerinti 
időszakos karbantartása, az érintésvédelem, villámvédelem ellenőrzése történt meg. Az épületek 
tisztasági festését, a kültéri faanyagok lefestését és karbantartását, a kerítés és a lépcső, valamint 
a kerítés és a kertkapu javítását önerőből végezték saját dolgozóink. Az épület tisztasági festése, 
szőnyegek, kárpitos bútorok tisztítása is munkatársak feladata volt. Az épületek állaga mindhárom 
helyen tovább romlott, ez már nagyobb renoválást igényelne, ami nem történt meg. A nedvese-
dés, beázás mindennapos problémánk. A kazán cseréje a Virányosi Közösségi Házban szintén a 
következő évre tolódott. A nagytermek parkettájának csiszolása és lakkozása a Jókai Klubban és a 
Virányosi Közösségi Házban is aktuális. Érintésvédelmi és villanyszerelési munka is bőven akadt 
a korszerűtlen hálózat miatt. A Lívia-villában a szennyvízcsatorna akna falazását, a homlokzatra 
neon felirat készítését is a 2016-ban elvégzendő feladatok között terveztük. A látogatók fogadásá-
hoz kevés parkolóhely áll rendelkezésünkre. Nagyobb rendezvényeknél különösen nagy problémát 
jelent a parkolás mindkét intézményben.

Virányosi Közösségi Ház
 
 Karbantartás: 

•	  Klíma és kazán időszakos karbantartása.
•	 Elektromos kéziszerszámok éves érintésvédelmi felülvizsgálata.
•	 Ereszcsatorna tisztítása.

Jókai Klub

 Karbantartás: 
•	  Klíma és kazán időszakos karbantartása.
•	  Elektromos kéziszerszámok éves érintésvédelmi felülvizsgálata.
•	  Ereszcsatorna tisztítása.
•	  A számítástechnikai és egyéb eszközeink (a tanfolyamokhoz szükséges számítógépek, 

technikai felszerelések) karbantartását is elvégeztük.

Lívia-villa

 Karbantartás: 
•	 Kazán időszakos karbantartása.
•	 Ereszcsatorna tisztítása.
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III. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ
Az intézmények gazdasági működtetését a Gazdasági Ellátó Szolgálat végzi. A Virányosi Közösségi 
Ház alaptevékenységébe tartozó feladatainak teljesítésére a Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016-os költségvetési évre 94.961.000 Ft kiadási és bevételi eredeti előirányzatot ha-
gyott jóvá. Az elfogadott eredeti kiadási előirányzat - belső átcsoportosításokat követően - elegen-
dőnek bizonyult az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezetére. Az intézmény eredeti 
bevételi előirányzatát a 72.854.000 Ft összegű finanszírozási bevétel, mint központi, irányítószervi 
támogatás, illetve a 22.107.000 Ft összegű működési bevétel alkotja. 

A rendszeres pályázás egyik kiemelkedő eredménye a Hegyvidéken, az évek óta nagy népszerűség-
nek örvendő jazz programok Nemzeti Kulturális Alap által támogatott megvalósulása. A koncertek 
olyan közönségréteget szólítottak meg, akik ennek a vonzerőnek köszönhetően lettek részei a klub 
közösségi életének. 

A Virányosi Közösségi Ház és telephelyei – a Jókai Klub és a Lívia-villa – a Hegyvidéki Önkor-
mányzat által fenntartott művelődési intézményként 2016-ban is részesültek közművelődési érde-
keltségnövelő pályázati támogatásban. Pályázatot nyújtottunk be technikai, műszaki és az eszköz-
állományunk fejlesztésére, valamint berendezési tárgyaink megújítására.
A pályázathoz az önkormányzat által megítélt támogatás 1.717.000 Ft volt.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően bútorokat, technikai berendezéseket, új klímaberendezést, 
számítógépes alkatrészeket, valamint háztartási gépeket tudtunk vásárolni. A Virányosi Közösségi 
Ház nagytermében kicseréltük az elavult légkondicionáló berendezést, ez nagy segítség a nyári me-
legben, mert a tetőtéri helyiség hűtése a tanfolyamok működéséhez elengedhetetlen. 
Az elavult porszívót és mosógépet is cserélni kellett. Technikai eszközparkunkat a koncertek meg-
felelő minőségű hangosítása érdekében kellett bővíteni keverőpulttal, 2 aktív hangfallal és egy 
mobil keverőerősítővel, amit a kültéri rendezvényekhez tudunk használni. A Jókai Klubban, az 
egyik galériánkban gyereksarkot alakítottunk ki, mely újításunk nagy sikert aratott a kicsik és 
szüleik körében. Kanapét vásároltunk, szőnyeget, új polcokat, amelyen mesekönyveket, játékokat 
helyeztünk el, így a tanfolyamokra való várakozás közben is gyorsabban telik az idő. A konyhánkat 
új konyhaszekrénnyel tettük korszerűbbé, több dolog tárolására alkalmassá. G
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IV. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS MÁRCIUS 15. ÉS OKTÓBER 23. ALKALMÁBÓL
március 15.

A MOM Kulturális Központban megtartott program részeként díjakat adtak át kiemelkedő közös-
ségépítő munkát végző embereknek, kiválóan tanuló és sportoló diákoknak, eredményes edzők-
nek, valamint azoknak a gyerekeknek, akik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc témájában 
meghirdetett kerületi pályázaton a legjobban szerepeltek. A megemlékezés zárásaként a résztvevők 
átvonultak a Gesztenyés kertben található ’48-as emlékoszlophoz, ahol a pártok, nemzetiségi ön-
kormányzatok, egyházközségek, iskolák, művelődési intézmények, lokálpatrióta és hagyományőr-
ző szervezetek, a rendőrség és a polgárőrség képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából Pokorni Zoltán pol-
gármester mondott ünnepi beszédet, majd a hegyvidéki pedagógusok, közintézményi dolgozók 
vettek át kitüntetéseket a MOM Kulturális Központban.
Az ünnepség a Gesztenyés kertben folytatódott, ahol felavatták Szmrecsányi Boldizsár szobrász-
művész „A szabadság szárnyaló madara” című alkotását. A fekete talapzatra állított, carrarai fehér 
márványból készült mű egy galambot ábrázol, amely a forradalom tisztaságát szimbolizálja. Az új 
szobrot megkoszorúzták a kerületben működő pártok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, 
intézmények, civil szervezetek, hagyományőrző társaságok képviselői. Ezt követően az ünnepi ko-
szorúzások lebonyolítását kulturális szervezőink koordinálták.

„EMLÉKEZZÜNK”
Gyertyagyújtás az elhunyt hősökre emlékezve a nemzeti gyásznapon.
november 4.

A műsorban Bereményi Géza, Zas Lóránd, Csoóri Sándor és Tamási Lajos versei, valamint népda-
lok hangzottak el. Közreműködött: Bakos Bettina és Dévényi Zoltán zenész, Haagen Imre előadó-
művész valamint Rajeczky Zsuzsanna konferált. A program végén egy-egy szál gyertya meggyújtá-
sával emlékeztünk a forradalom áldozataira.

A VÁROSHÁZA TÉR TAVASZI ÉS ŐSZI PROGRAMJAI 2016-BAN

A Városháza téri programok szervezésével a MOM Kulturális Központtal közösen azt szeretnénk el-
érni, hogy a Hegyvidéken olyan szabadtéri találkozóhely jöjjön létre, ahol az itt élők találkozhatnak 
barátaikkal, ismerőseikkel és új kapcsolatok is kialakulhatnak. A családok együtt tölthetnek pár órát 
és egy-egy programba is bekapcsolódhatnak. 
Március 26-án délelőtt húsvétváró programok (nyuszi simogató, kézműves foglalkozások, kiszehajtás, 
valamint táncház és Agócs Péter meséi gyerekeknek) várta a termelői piacra érkezőket.
Május 1-jén az édesanyákat köszöntöttük a délelőtti programmal. A Mese Batyu Társulat: Lim-Lom 
Mese című környezetóvó bábjátékban mesés környezetbe ágyazva tisztázták a környezetvédelemhez 
kapcsolódó fogalmak jelentését és jelentőségét. Az édesanyák környezetbarát szatyrot kaptak ajándék-
ba. A környezetvédelem témája végigívelt a programokon. A programokat öko-játszóház, óriáskocka, 
körhinta, májusfaállítás is kiegészítette. 

Május 29-én, a gyermeknapon Czuczor Gidai Zsófi meséjét hallgathatták meg a kicsik és szüleik. Fel-
lépett a BaHorKa társulat egy interaktív előadással, valamint a Fabatka Porta játékai kínáltak izgalmas 
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szórakozást a gyerekeknek.
Szeptember 2-án, 3-án és 4-én került sor a Sörfesztivál nagyrendezvényére. A vendégek szom-
baton német, vasárnap ír kézműves sörök széles választékát kóstolhatták meg, a gasztronómiai 
kínálatot jófajta csülök és a hagyományos sváb specialitások képviselték. A zenei programok pén-
teken délután indultak a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánnal, ezt követte a Die Eber Kapelle 
zenekar, akik a hagyományos sváb polkán és keringőn kívül szlovén, bajor és osztrák népzenével 
valamint magyar és külföldi örökzöld melódiákkal biztosították este a jó hangulatot, a gondtalan 
mulatozást. Szombaton a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben, kulturális és 
hagyományőrző produkciókban gyönyörködhettek a látogatók. A műsorban fellépett a Lochberg 
Tánccsoport Zsámbékról, a Budakeszi Hagyományőrző Kör férfikórusa, a Vecsési Fúvószenekar 
valamint a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület tánccsoportja.
A Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok tavasszal és ősszel összesen hat alkalommal kerültek meg-
rendezésre, áprilistól júniusig, illetve szeptemberben. A programok délután 16-19 óráig szórakoz-
tatták a népes közönséget népzenei produkciókkal, táncházzal, kézműves foglalkozással és körhin-
tázni is lehetett.
A városháza téri rendezvények sorát november 27-től karácsonyig az „Advent a Hegyvidéken” 
kulturális programsorozat és vásár zárta.

SVÁBHEGYI PÜNKÖSDI BÚCSÚ
május 14., 15., 16.

A Svábhegyi Pünkösdi Búcsú a Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal közösen szervezett háromnapos rendezvény a kerületi Dia-
na-parkban. A rendezvény a régmúlt sváb közösségi tradícióit őrzi 
és adja tovább a fiatalabb generációnak. Ezeket a hagyományokat 
elevenítettük fel, többek között a budajenői Ringlein Tánccso-
porttal, a Budakeszi Hagyományőrző Kör Fúvószenekarral, vala-
mint a Blaublumen Tánccsoporttal. Az Ybl Miklós tervezte temp-
lomban tartott pünkösdi vasárnapi mise idén is a program részét 
képezte, csakúgy, mint a gyerekeket vonzó kézműves foglalkozások. Közülük sokan a színpadon is 
megmutatták tehetségüket, a kerületi nemzetiségi iskolák és a Normafa Óvoda tanulóinak fellé-
pésén. Ahogy a búcsúban ez lenni szokott, természetesen idén is volt sváb gasztronómiai kínálat. 
Végül pünkösdhétfő délután szentmise zárta a programot az elhunyt katonákért, ezt követően dr. 
Fónagy János emlékezett meg róluk beszédében és megkoszorúzta a Hősök Emlékművét. A prog-
ramokról elmondható, hogy az esemény jellegének megfelelő, sokszínű produkciót láthattunk, 
kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való időtöltést a gyermekszínháztól a játszóházon 
át a fúvószenekarok, táncegyüttesek fellépéséig. Mindhárom nap nagyszámú érdeklődőt vonzott, 
a késő délutáni, esti órák voltak a leginkább látogatott időpontok. 
A programok a következőképpen alakultak:

május 14. szombat 
19.00-22.00   Schwabenkraft zenekar

május 15. vasárnap
10.00    Ünnepélyes megnyitó
10.00-13.00   Kézműves foglalkozás
10.10-11.00   A kerületi nemzetiségi iskolák és a Normafa Óvoda tanulóinak fellépése
11.00-12.00   Pünkösdi vasárnapi mise
11.00-12.00   Bartha Tóni Bábszínháza
12.15-13.00   Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Vegyeskórusa és a Kunterbunt  
   Szülői Tánccsoport
13.00-13.30   Zsámbéki Lochberg Tánccsoport
13.30-14.00   Blaublumen Tánccsoport és Énekkar Ikladról
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14.00-15.30   Budakeszi Hagyományőrző Kör Fúvószenekara
16.00-17.00   Budajenői Ringlein Tánccsoport
18.00-19.00   Pünkösdi vasárnapi mise
19.00-22.00   Friedrich Kapelle

május 16. hétfő
10.00-13.00   Kézműves foglakozás
10.00-11.00   Kolompos Együttes
11.00-12.00   Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület
12.00-13.00   Német Nemzetiségi Gimnázium
15.00-16.00   Heimattöne Kapelle
16.00-17.00   Szentmise az elhunyt katonákért
17.00-17.30   Megemlékezés a Hősök Emlékművénél
17.30-18.30   Heimattöne Kapelle

HEGYVIDÉKI ZENÉS PÉNTEK DÉLUTÁNOK 

Az immár tizenhat éve megrendezésre kerülő rendezvénysoro-
zat idén a megújult Városháza téren várta a visszatérő és új kö-
zönségét színvonalas népzenei koncertekkel, táncbemutatókkal 
és táncházzal. A megszokott és megszeretett együttesek mellett 
minden évben új fellépők is lehetőséget kaptak a bemutatkozás-
ra. A rendezvényen rendszeresen fellépő Fakutya zenekar moldvai, 
csángó, magyar dallamokkal és népzenei feldolgozásokkal szerzett vidám perceket hallgatóinak. 
Az ének és a hagyományos hangszerek (furulyák, dob, koboz) bemutatója mellett táncház is várta 
az érdeklődőket. A néphagyományokat és népszokásokat felelevenítő Lóca együttes moldvai dal-
lamokkal és táncokkal színesített műsora is elnyerte a közönség tetszését, melynek részeként zenés 
mesejátékot is láthattak a gyerekek. A falusi zenekarok hagyományait követve gyimesi és moldvai 
csángó népzenét hallgathattunk a Szigony zenekar előadásában. A Tulipántos Népi Játékpark és 
Alkotó Műhely táncháza elsősorban magyar népzenével, körtáncokkal és mondókás játékokkal 
hozta lázba a gyerekeket és szüleiket. A saját szerzeményeiket játszó Csörömpölők együttes ismert 
költők verseinek megzenésítésével, mesékkel, játékos dramaturgiai elemekkel és nem utolsó sorban 
népzenével várta az érdeklődőket.

április 15.  Fakutya zenekar, moldvai-csángó népzene tánctanítással
április 22.  Csörömpölők együttes, megzenésített versek, táncház
május 6.   Tulipántos Népi Játékpark táncháza 
május 20.  Lóca együttes, táncház és a „Katyika meg Matyika” című zenés mesejáték
június 3.   Tulipántos Népi Játékpark táncháza
szeptember 2.  Fakutya zenekar (moldvai-csángó népzene)
szeptember 30.  Szigony együttes (gyimesi és moldvai csángó népzene)

A zenei programok mellett a gyerekek minden alkalommal kézműves foglalkozáson ismerkedhet-
tek meg a népi iparművészet technikáival a Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével, alkalmanként 
pedig a „Gyurmarci” marcipángyurmázás fortélyaival. Újdonságként népies motívumokkal díszí-
tett fa körhintába ülhettek, melyet a Tulipántos Népi Játékpark népviseletbe öltözött játékmestere 
irányított. A Fabatka Porta népi játékai valamint a kosaras körhinta a hagyományok megőrzésével, 
felelevenítésével kínált izgalmas szórakozást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Arcfestőink kíván-
ságaik szerint festették ki a gyerekeket. A Szamos Marcipán Budai Cukrászda jóvoltából a nyugdí-
jasok minden alkalommal vendégeink voltak egy csésze kávéra.
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XX. HEGYVIDÉKI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
május 21. vasárnap 

A Hegyvidéki Néptánc Találkozó idén huszadik alkalommal ke-
rült megrendezésre és bátran mondhatjuk, hogy a Hegyvidék 
egyik fontos kulturális eseményévé vált. Kerületünk néptánccso-
portjai és népdalénekesei mutatták be a tanévben tanult táncai-
kat, koreográfiáikat, népdalaikat. A rendezvényt Gilicze Zoltán 
a Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda 
vezetője nyitotta meg.
A művészeti vezető, koreográfus Timár Böske táncművész volt. A 
táncosokat a Tündök zenekar kísérte. A rendezvénynek a MOM 
Kulturális Központ színházterme adott otthont. Ez alkalommal a 
következő fellépőket köszönthettük a rendezvényen: 

•	  az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Apró talpasok és Dűlődöngölő 
csoportját, 

•	  a Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szivárvány Néptánc Csoportját, 
•	 a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola Tulipántok kisegyüttesét, 
•	  a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola tánccsoportját, 
•	  a Sashegyi Néptánc Együttest, 
•	  az Újbudai Babszem- és a Csillagszemű Táncegyüttest. 

A rendezvény vendége Kubinyi Júlia a Népművészet Ifjú Mestere címmel és Junior Príma díjjal 
kitüntetett népdalénekes volt, akit a szélesebb közönség a „Felszállott a páva” tehetségkutató ver-
senyből ismerhetett. A fesztivál zárásaként Gilicze Zoltán oklevelet és ajándékokat adott át a részt-
vevőknek. A terem az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal is zsúfolásig megtelt, a fellépőktől igényes 
produkciókat láthatott a közönség. 

HEGYVIDÉKI NAPOK
június 11 - 12.

A manók és tündérek jegyében 2016-ben is megrendezésre ke-
rült „Hegyvidéki Napok” elnevezéssel az a több napos program, 
amelyet a kerületben működő intézmények, a MOM Kulturális 
Központ, a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub, a XII. kerüle-
ti Rendőrkapitányság, a Szabadidősport Központ, a Hegyvidéki 
Helytörténeti Gyűjtemény és a Hegyvidéki Önkormányzat közö-
sen szervezett. 
A családi programok (játszóműhelyek, kézműves foglalkozások, 
kalandpark és borkóstolás) mellett a nagyszínpadon gyermekkon-
certeket hallgathattak az érdeklődők, sor került a meghirdetett vetélkedők, pályázatok díjkiosztói-
ra, majd délután és este a népzene és a világzene ismert képviselői koncerteztek. A fellépők között 
megtalálhattuk az After Crying együttest, valamint játszott a Magashegyi Undergroud, a Kék Nyúl 
Hammond Band, a Besh O Drom, és a Firkin ír zenekar is. A gyermekek sem unatkozhattak, a 
Kaláka együttes valamint a Búgócsiga Zenede és gólyalábas produkció szórakoztatta őket. A ren-
dezvényen fontos szerepet kapott az olasz specialitásokat felvonultató kultúra és gasztronómia, így 
mindenki kedvére hódolhatott a kulináris élvezeteknek. A rendezvényre a belépés ingyenes volt.
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ADVENT A HEGYVIDÉKEN
november 27 - december 23.

Advent első vasárnapján tizennegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit az „Advent a Hegyvidé-
ken” kézműves vásár és kulturális programsorozat. Az előző évekhez hasonlóan idén is egy hóna-
pon át, minden kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap vártuk programokkal az ünnepekre 
hangolódó látogatókat. Az „Advent a Hegyvidéken” programjai november 27. és december 23. 
között kerültek lebonyolításra a Városháza téren.
A megnyitón Gilicze Zoltán irodavezető úr, beszéde után ünnepélyesen átadta a kerület óvodá-
sainak és iskolásainak meghirdetett rajzverseny díjait és okleveleit. A beérkezett alkotásokból a 
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján nyílt kiállítás, melyet január elejéig tekinthettek meg 
az érdeklődők. 
Különleges élményt ígért két estére a Hegyvidéki Önkormányzat épületét ragyogó képekkel feldí-
szítő fényfestés, valamint a vásár nyitónapján az Ablakmuzsika, amelynek keretében a Brass in the 
Five zenekar tagjai zenéltek a Polgármesteri Hivatal ablakaiból. 
A XII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat által szervezett kézműves árusok valamint a kürtős ka-
lács, a sült kolbász és egyéb gasztronómiai különlegességek készítői a hét minden napján kínálták 
termékeiket.
Hétköznapokon, kedden és csütörtökön délután a kerületi oktatási és nevelési intézmények mutat-
ták be adventi műsoraikat, melyeket rendszeresen felnőtt programokkal zártunk. Fellépett a Tűzfé-
szek társulat, a Hajdú Klára és Fenyvesi Márk duó, Bujdosó Eszter, Kész Petra és Vikukel Dániel és 
visszatérő vendégünk Weszely Ernő harmonikaművész valamint a M.É.Z. zenekar. A hétvégi na-
pokon is vonzó programokkal vártuk az érdeklődőket. Délelőtt elsősorban gyerekműsorok voltak, 
délután a felnőtteknek szóló produkciókat láthatták a vásárba érkezők. A rendezvényen többek 
között fellépett a Sashegyi Néptánccsoport, a Görömbő Kompánia, Gryllus Vilmos, a Szivárvány 
Táncszínház, a Tűzfészek Társulat, Szalóki Ági, a Voodoo Papa duó, az Eszter-lánc mesezenekar, a 
Membrán együttes, a Nefelejcs Bábszínház, a Solti György Zeneiskola Rézfúvós Kamaraegyüttese, 
a Helen Doron Early English gyermekcsoportja, a Voice Drops énekesei és Szeder-Szabó Krisztina. 
A kisebbeket szombat délelőtt kézműves foglalkozás, vasárnap ”Gyurmarci” marcipángyurmázás 
várta a jurta sátorban. A zenei produkciók, bábelőadások mellett jégszobrász bemutató, valamint 
esténként látványos tűzzsonglőr produkciók szórakoztatták a vásár látogatóit. Szombatonként 16 
órakor a kerületi plébániák kórusai, cserkészei adtak műsort, majd ezt követte az adventi gyertyák 
meggyújtása az egyházak közreműködésével. Adventi vendégségbe hívtuk kerületi nyugdíjasainkat 
a MOM Kupolatermébe december 22-én. Itt a Voice Drops együttes örökzöld karácsonyi dallama-
it hallgathatták meg a vendégek, majd Pokorni Zoltán polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, 
ezután több fogásos ebédre hívtuk meg őket.

Támogatók: 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, valamint a Szamos Csokoládé Műhely
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V. A JÓKAI KLUB SAJÁT RENDEZVÉNYEI 

Szakmai tevékenységünk helyszínei a 130 főt befogadó színházterem, a két galéria, amelyek kiál-
lító teremként is működnek, egy négy helyiségből álló tetőtér valamint egy klubhelyiség az épület 
manzárd részében. Jelenleg a tetőterünkben található helyiségeket Tarnai Kálmán építész, Szalma 
Ágnes művésztanár, Makray János festőművész és Dr. Zafeiris Ilias fizikus bérli. Alagsori helyisé-
günkben az Eastrade Kulturális Egyesület hangstúdiója működik, az itt próbáló zenekarokkal való 
jó kapcsolat eredménye számos koncertünk.

SVÁB BATYUS BÁL – SCHWABENBALL AUF DEM SCHWABENBERG
január 30.

A Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, a Hegyvidék XII. kerü-
let Német Nemzetiség Önkormányzata és a Jókai Klub második 
alkalommal rendezte meg közös farsangi bálját. A rendezvényt 
Meskó Gyula elnökségi tag nyitotta meg. A programok között 
szerepelt többek között sváb tánc és ének a zsámbéki Lochberg 
Regionális Tánccsoport közreműködésével. A talpalávalóról a 
budaörsi Friedrich Kapelle gondoskodott. A bálon fánkverseny, 
tombola tette izgalmasabbá a mulatságot. A remek hangulatú, 
nagy tömegeket vonzó este mindenképpen megrendezésre kerül 
jövőre is.

ÓVODAKÓSTOLGATÓ
január 24.

A Jókai Klubban a kerületi óvodák mutatkoztak be a gyermeküket óvodába járatni kívánó szülők 
számára. A kerületi- és a magánintézmények is részt vettek az estén. Pokorni Zoltán polgármester 
köszöntő beszédében elmondta, hogy több jelentkező gyermek van a kerületben, mint amennyit 
fel tudnak venni az intézmények. Kérdésekkel, problémákkal bátran és bizalommal fordulhatnak 
a szülők az óvónőkhöz, nehezebb, bonyolultabb kérdésekben pedig a kerületi Nevelési Tanácsadó 
áll rendelkezésre – mondta Pokorni Zoltán. Dr. Vári Zsuzsa, a kerületi Nevelési Tanácsadó igazga-
tónője ismertette az óvodába lépés általános feltételeit, kiemelte a gyermekek életében a kommu-
nikáció, a kapcsolatteremtés képességének és a szociális érettség fontosságát, majd Fonti Krisztina 
alpolgármester tájékoztatta a jelenlevőket a létszámok alakulásáról. Ezt követően az óvodák veze-
tőivel is megbeszélhették a szülők a problémáikat.

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY
április 7.

Kerületünkben nagy hagyománya van a vers- és mesemondásnak. 
József Attila születésnapja olyan alkalom, amely méltóképpen 
hirdeti a versek mágikus erejét. Április 4-ig jelentkezhettek az alsó 
tagozatos, első és második osztályos, kerületi általános iskolások a 
versenyre. A szavalóverseny fontos célkitűzése volt, hogy ne csak 
mondják, hanem hallgassák is meg a verseket a résztvevők. A zsű-
ri tagjai Rák Kati színművésznő és Lukácsházi Győző műsorveze-
tő, tubaművész és zenei ismeretterjesztő voltak. A díjkiosztás során (oklevelek, könyvajándékok) a 
zsűri értékes tanácsokkal is ellátta a versenyzőket.
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TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ
november 18.

November végén rendeztük meg a Lívia-villában „Zrínyi Miklós 
élete és kora” címmel, kétfordulós történelmi vetélkedőnk dön-
tőjét. A rendezvényen Szigetvár ostromának 450. évfordulója al-
kalmából emlékeztünk a vár híres védőjéről. A vetélkedő feladatai 
Zrínyi Miklós életét és a török hódoltság időszakának történetét 
járták körül. A megmérettetésen az általános iskolák és a hat- il-
letve nyolcosztályos gimnáziumok tanulói vehettek részt. Az első 
fordulóban egy, a weboldalunkon megjelenő feladatlapot kellett 
a háromfős csapatoknak kitölteniük. A döntőbe az első hat he-
lyezett csoport került be. A döntő zsűrijének elnöke Gonda Attila, a Hegyvidéki Önkormányzat 
közművelődési szakreferense volt, a zsűri munkájában még Balázs Attila történész, a Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója vett részt. A döntőbe jutott hat csapat könyvajándékokban részesült és a 
felkészítő tanárokkal együtt, 2017 tavaszán a nyertes csapatok egy egynapos autóbuszos tematikus 
kirándulás keretében látogatják meg Szigetvárt, ahol Zrínyi emlékeinek nyomába indulnak.

KONCERTEK A JÓKAI KLUBBAN 

A tavalyi év is változatos zenei programokkal örvendeztette meg a klub látogatóit, hagyományosan 
a jazz, illetve a népzenei műfaj jeles előadói léptek fel. 

A Jókai Klub legnagyobb múltra visszatekintő zenei klubja a Kovács Gábor vezette Bran zene-
karhoz kötődik. Az ír-kelta hagyományokra támaszkodó csapat az autentikus ír népzenén túl iz-
galmas, a stíluson belül kimondottan progresszív, kísérletező hangzásokat is megszólaltat, a több 
mint húsz éve működő Bran klub a szó legjobb értelmében vett alkotóműhely is egyben. 2016-ban 
összesen 9 alkalommal lépett fel az együttes:
-  január 9.
-  február 6.
-  március 12.
-  április 9.
-  május 7. 
-  szeptember 3.
-  október 15.
-  november 12.
-  december 10.

Harmadik alkalommal adott koncertet a Jókai Klubban a 4 Ak-
kord Show kórus április 2-án. A Magyarországon kevéssé ismert 
műfaj lelkes, fiatal művelői egyre magasabb színvonalú előadáso-
kat visznek színre. A több mint 20 fős kórus főként világslágerek 
átiratait szólaltatta meg, többek között felcsendült a Queen élet-
művének egyik kulcsdarabja, a Bohém rapszódia is. A kimunkált 
kórushangzáson túl látványos koreográfiák tették még élvezete-
sebbé az estet, az előadásra minden jegy elkelt. 

A fiatal jazzgeneráció egyik kiemelkedő tehetsége, Várallyai Petra trió formációban lépett fel április 
16-án a Jókai Klubban. Petra kivételesen sokoldalú muzsikus, hallgathattuk zongorázni, csodál-
hattuk hegedűjátékát és énekét is. Számos kompozíciót is jegyez szerzőként. Előadásmódja rend-
kívül energikus, szuggesztív, magával ragadó. A Várallyai Perta Trió harmadik alkalommal lépett 
fel a klubban. 
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A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával folytatódott 2016-ban is a Jazzmánia Big Band koncert-
sorozata. A zenekar vezetője a Budapest Jazz Orchestrából ismert Kollmann Gábor szaxofonmű-
vész, a Jazzmánia Big Band (továbbiakban: JBB) elsősorban az ő tanítványaiból áll, nekik biztosít 
fellépési lehetőséget. A JBB legnagyobb példaképe a Count Basie Orchestra, az ő repertoárjuk 
jelenti mindig egy-egy JBB-koncert gerincét, de rendre felhangzanak sztenderd átiratok is. 
A zenekar minden fellépésére egy-egy vendég szólistát hív meg, így volt ez a tavalyi évben is, fellé-
pett a Jazzmánia Big Band-del Mujahid Zoltán énekes, Bujdosó Eszter és Mózes Tamara zongoris-
ta énekesnő is. Az egyre népszerűbb sorozat 2017-ben, az őszi évadban folytatódik. 

GYEREKKONCERTEK

ÁLLATI ZENÉS ABC - KONCERT GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK
február 11.

2015 novemberében jelent meg Bíró Eszter színésznő új, Állati 
Zenés ABC 2. című könyve és lemeze, Födő Sándor “Fodo” ze-
néjével, Hegyi György dalszövegeivel és Bakos Barbara rajzaival. 
Ez a könyv a nagysikerű, Állati Zenés ABC 1. könyv és lemez 
folytatása volt, amelyben az alkotók a magyar ábécé - első kötet-
ből kimaradt - 24 betűjét és sok izgalmas, helyenként képzeletbeli 
állatot verseltek és zenésítettek meg.
A koncert a kerületi óvodások számára szerveződött.

A SEBŐ EGYÜTTES KONCERTJE ÓVODÁSOKNAK
április 21.

A Sebő együttest a hazai hangszeres népzenei- és táncház mozga-
lom elindítójaként tartják számon. Gyerekeknek szóló koncert-
jeiken is az autentikus népzene és a megzenésített versek népze-
nei hagyományokkal történő bemutatására törekszenek. Céljuk, 
hogy a legkisebbek is szeressék és kötődjenek a népzenéhez és 
közben megismerkedjenek a magyar költők verseivel, játékos for-
mában. A koncerten többek között Varró Dániel, Weöres Sándor 
egy-egy gyerekverse is elhangzott.

A MAKÁM EGYÜTTES KONCERTJE
október 13.

Az etno-világzenei műfaj legnevesebb hazai képviselője a Krulik 
Zoltán vezette Makám együttes. A változó felállásokban működő 
csapat több mint 40 éve járja az ország és a világ színpadait ösz-
szetéveszthetetlenül egyedi stílusú, igényes, kifinomult muzsiká-
jával. A kimondottan gyerekeknek írt lemezeik is kiemelkednek 
a hasonló célú művek mezőnyéből, kedves humor, derű és persze 
nagyszerű muzsika szól mindegyiken. A Makám együttes már so-
kadszorra látogatott el a Jókai Klubba, a nagytermet megtöltöt-
ték az óvodás csoportok és nagy örömmel hallgatták a “Bogárbál” 
című koncertet. 
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“AZ ORIGAMI CSODÁLATOS VILÁGA” BEMUTATÓ FOGLALKOZÁS
január 18. és május 9.

Mindkét alkalommal alsó tagozatos diákok ismerkedhettek az 
origami készítés alapjaival. Megtapasztalhatták, hogy hogyan lesz 
a sík papírból térbeli forma ragasztás és vágás nélkül, hajtogatá-
sok segítségével. Mivel már az első foglalkozáson nagy élvezettel 
hajtogatták a színes papírokból a különböző formákat (madarat, 
virágot, vagy éppen pörgettyűt) a májusi foglalkozás a résztvevő 
csoport külön kérésére lett megszervezve. A foglalkozást Orient 
Enikő iparművész vezette.

KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK A JÓKAI KLUBBAN 

ZÁVADA PÉTER ÖNÁLLÓ MŰSORA
március 21.

Závada Péter dalszövegeket és verseket is ír. Szövegeit többek között az Élet és Irodalom, a Jelenkor 
és a Műút is publikálja. Első kötete, az Ahol megszakad 2012-ben, második, a Mész pedig 2015-
ben jelent meg a Libri Kiadónál. Tagja a József Attila Körnek és az ő nevéhez fűződik Akkezdet 
Phiai elnevezésű zenei formáció létrehozása is, amely nagyon népszerű a fiatalok körében. Önálló 
műsorában Ratkóczi Hubával közösen lépett fel, aki a magyar underground zenei élet jellegzetes 
alakja. 

VENDÉGÜNK VOLT GARACZI LÁSZÓ ÍRÓ, KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ 
április 25.

A sorozat következő meghívottja Garaczi László volt, aki tagja a Szépírók Társaságának, valamint 
tiszteletbeli tagja a József Attila Körnek. 1982 óta szabadfoglalkozású író. Pályája során írt verset, 
prózát, esszét, drámát és több mozi- és tévéfilm-forgatókönyv is a nevéhez fűződik. A posztmodern 
irodalom képviselőjének tartják. Az irodalmi délután keretében megismerhettük a művek keletke-
zésének a hátterét, az alkotói tevékenység néhány kulisszatitkát különös tekintettel a „Pompásan 
buszozunk” című írására. Beszélgetőtársa Kiss Judit Ágnes költő volt.

CSILLAGFÉNY – BALÁZSY PANNA KÖNYVBEMUTATÓJA
október 7.

Az ismert televíziós személyiség Balázsy Panna - új szerepben -, íróként mutatkozott be a rendezvé-
nyen résztvevő gyerekeknek. Mint két kiskamasz lány édesanyja, igazán közelről látja a korosztály 
problémáit a közösségben, családban, önmagukkal. Könnyed hangon mesél a 8-9 évesek min-
dennapjairól és próbál megoldást adni egy-egy problémásabb helyzet feloldására. Az immár négy 
részből álló sorozat a Csuromvíz, Csupaszív, Csillagfény és a könyvbemutató idején megjelenő 
Csakazértis főhőse, Szandra, sok gyermeknek és szülőnek lett a kedvence.

WORKSHOP ILLUSZTRÁTOROKNAK
július 1.-2.-3. és szeptember 19.-20.-21.
A “Csodaceruza” gyerekmagazinnal való jó együttműködésünknek köszönhetően a magazin és a 
Flamand Kormány Kulturális Képviselete illusztrátoroknak és képzőművészeti alkotóknak hirde-
tett nyári műhelyfoglalkozást a Lívia-villába. A két foglalkozás vezetői elismert fiatal illusztrátorok 
voltak, Sabien Clement és Kaatje Vermeire Belgiumból. Az irányításukkal “A tenger titkai” projekt 
első részében született történeteket jelenítették meg, dolgozták fel vizuálisan. 
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MESEÍRÓ PÁLYÁZAT - EREDMÉNYHIRDETÉS
szeptember 30.

A 2016-os évben is meseíró pályázattal ünnepelte a Jókai Klub a népmese napját. Az idei évben az 
általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói Tóth Krisztina író, költő által írt mesebefejezéshez 
találhattak ki történetet. A beérkezett pályamunkákat értékelve Tóth Krisztina az értékelésében 
elismerően szólt a beérkezett pályamunkáról kiemelte a mesék fontosságát és mindenkit további 
írásra buzdított.

“AZ ORIGAMI CSODÁLATOS VILÁGA” - WORKSHOP
október 15.

Az Origami Világnaphoz kapcsolódóan került megrendezésre az egész napos workshop, melyen 
az ELTE Tanító- és Óvóképző hallgatói vettek részt. A leendő pedagógusok megismerhették az 
origami készítés rövid történetét és pedagógiai hatását az oktatásban. Lépésről lépésre jutottak el 
az alapoktól a bonyolultabb formákig.

VERSSZÍNHÁZI ELŐADÁS - POKOLBÉLI VILÁGNÉZŐ FALUDY GYÖRGGYEL
november 15.

“Faludy György volt talán az utolsó élő képviselője irodalmunk-
ban annak az egyetemes görög és latin kulturális értékeket ismerő 
költő-gondolkodó generációnak, amely a századelő magyar iro-
dalmát meghatározta.”
Turek Miklós versszínházi monodrámája Faludy György életéről 
és költészetéről lett összeállítva kizárólag versei felhasználásával. A 
művész saját rendezésében került színpadra az előadás.

KIÁLLÍTÁSOK

január
Az origami csodálatos világa – vándorkiállítás
2015. december 4. - 2016. január 30.

A Magyar Origami Kör 25 évvel ezelőtt alakult meg, ennek tiszteletére Országos Origami Kiállí-
tással népszerűsítették a feltételezhetően japán eredetű, ügyességfejlesztő játékot. A kiállításon a 
legjobb magyar papírhajtogatók alkotásaiból adtak ízelítőt, bemutatva az origami sokszínűségét, a 
benne rejlő lehetőségeket. 
Megnyitó: december 4. 17.00 óra

február
Kép-sor – Kiállítás a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak munkáiból
február 4. – 27. 

A Jókai Iskola növendékeinek munkáiból Szalma Ágnes művésztanár által rendezett kiállításon 
változatos gyerekmunkákkal találkozhattunk, a képregénytől a parafrázisig a színes sorozatoktól a 
zootróp szalagokig. A tárlat a művészettel való nevelés fontosságát hirdette, amely az iskola egyik 
hitvallása. A kiállítást Hellnerné Nádor Ildikó nyitotta meg, valamint közreműködtek az iskola 
tanulói.
Megnyitó: 2016. február 4. 

JÓ
K

A
I 

K
LU

B



17

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2016. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

március
Gyógyító színek, szavak, hangok – Makray János festőművész kiállítása
március 7. - április 2.

Makray János “Természetgyógyászatért” díjas festőművész kiállítása Marcellus Hesperus verseivel 
nyílt meg a Jókai Klubban. A kiállítást szóval és énekkel Bach Szilvia előadóművész színesítette. 
Közreműködött Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész. 
Megnyitó: március 7. 18.00 óra

április
Hétköznapok, ünnepnapok – Orient Enikő művésztanár növendékeinek kiállítása
április 11. - április 30.

Érdemes a figyelmünket a gyerekek felé fordítani, hiszen mi, felnőttek is gazdagodhatunk tőlük 
– vallja a kiállító. Gyűjtik az ismereteket és a fantázia csodálatos gazdagságával jelenítik meg a 
világot, bármilyen anyag átlényegül a kezükben, megelevenednek a tárgyak, az anyagok: a papír-
fonal-textil-gyapjú. 
A kiállítás a Nádasdy Művészeti Iskola kézműves növendékeinek alkotásaiból szerveződött. A kiál-
lítást Bakos Tamás grafikusművész nyitotta meg.
Megnyitó: április 11. 18.00 óra

május
Fény-kép – A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportjának kiállítása
május 2 - június 15.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportja folytatta tematikus kiállításainak so-
rozatát, a „fény éve” tiszteletére rendezett vándorkiállítással mutatkozott be a Jókai Klubban.

szeptember
Artner Margit rézkarcai
szeptember 1-30.

Artner Margit művészi pályája könyvek, újságok illusztrálásával indult. Első egyéni kiállítását 
1982-ben, a Csepel Galériában rendezte. Rendszeres résztvevője volt a miskolci Grafikai Bienná-
léknak, a hazai és külföldi grafikai csoportkiállításoknak. A látogatók a művésznő szakrális témájú 
rézkarcaiból láthattak válogatást az Ars Sacra Fesztivál alkalmából.

október
Mesés képek sorozat – Rippl Renáta illusztrációi
október 7. - 31.

2016-ban a „Mesés képek” meghívottja Rippl Renáta grafikus volt. Balázsy Panna mesekönyv-
bemutatójával egy időben a könyvhöz készült illusztrációiból és egyéni munkáiból szerveződött a 
kiállítás.
Megnyitó: október 7. 14.00 óra
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november
Nehézlégzés – Freisinger Balázs kiállítása
november 5 - 26. és december 9- 22.

A kiállítást Csurgó Bernadett szociológus nyitotta meg. A megnyitó érdekességeként a festő novel-
láját Tóth Péter énekes olvasta fel.
Megnyitó: november 5. 17.00 óra

NYÁRI TÁBOROK

A nyári feladatok között szerepel a szünidőben a gyerekek felügyelet melletti tartalmas kikapcso-
lódásának és mozgásigényének biztosítása. Erre a célra a Jókai Klub nagy parkjával, jó levegőjével 
ideális helyszín. Június 20.- 24. között és augusztus utolsó hetében került sor a tavalyi évben is 
nagy népszerűségnek örvendő zumba tábor megrendezésre, utána június 27-től július 1-ig Pataki 
Rita mozgásművészeti tábora kínált mozgásos élményeket az érdeklődő gyerekek számára. Ezzel 
párhuzamosan a manzárd termünkben, fiúk részvételével indult a robotépítő tábor. A kerületi 
napközis tábor lakóit is változatos programokkal szórakoztattuk a nyár folyamán.

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

KLASSZIKUS BALETT
Klasszikus balett oktatás zenére kezdőknek és haladóknak óvodás kortól. A klasszikus balett min-
denki számára elérhető és megtanulható mozgásrendszer, melynek során javul az általános kondí-
ció, fejlődik a figyelem és a koordináció. A foglalkozás 4-10 éves lányok részére ajánlottuk. 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 
A Rock and Magic SE XII. kerületi szakosztálya évek óta sikeresen készül fel a Jókai Klubban a 
területi és országos versenyekre. A jó hangulatú foglalkozásokon a 4-6 éves korosztály számára ösz-
szeállított mozgásanyag fejleszti az alapvető koordinációs képességeket és a ritmusérzéket, mindezt 
játékos gyakorlatokon keresztül. A közösen, zenére végzett mozgások közben a gyerekek figyelme 
összpontosul, ezután többfelé is képesek lesznek figyelni. A foglalkozásokon fiú és lány gyermekek 
egyaránt részt vettek. 

SZIVÁRVÁNY TÁNCSZÍNHÁZ
Formációs tánc, show tánc és hip-hop 7 éves kortól. A táncszínház alkalmat ad arra, hogy a részt-
vevők a begyakorolt koreográfiákat fellépéseken (vásárokon, fesztiválokon) bemutassák. A foglal-
kozáson lányok és fiúk is részt vehettek, de elsősorban lányok látogatták. 

CSIRI-BIRI 
Dalos, mondókázós, örömteli mozgásfejlesztő torna 0-3 éves korig. A foglalkozások alkalmával a 
gyermekek és szüleik a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel ismer-
kedtek meg. A foglalkozás nagyon népszerű volt a kisgyermekes szülők körében. 

MŰVÉSZI TORNA 
Mozgáskoordináció és ritmusérzék-fejlesztő gimnasztika Berczik Sára módszere alapján. Célja a 
mozgáskultúra fejlesztése a kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig. A foglalkozás 4-20 éves korig 
látogatható korosztály szerinti csoportbontásban.

NTC SCHOOL BUDAPEST (holland bölcsőde, óvoda)
Holland tanmenet szerinti foglalkozások flamand és holland anyanyelvű családok részére. 
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JU-JITSU 
Rugalmas küzdősport, ami a csavarásokat, dobásokat, gáncsokat részesíti előnyben. Sokoldalú és 
változatos önvédelmi irányzat. A foglalkozás általános iskolás kortól ajánlott, fiúk és lányok számá-
ra egyaránt. A foglalkozásokat elsősorban fiúk látogatják. 

HELEN DORON (angol nyelvoktatás – korai fejlesztés angol nyelven)
Nemzetközileg elismert angol tanulási módszer, amely a gyermek természetes képességeire épít. 
A játékos foglalkozások pozitív, vidámsággal teli környezete biztosítja a gyerekek számára a lehe-
tőséget, hogy az angol a második anyanyelvük lehessen. A foglalkozás kis létszámú csoportokban 
történt. 

ZUMBA FITNESS GYEREKEKNEK
A ZUMBAKIDS® kifejezetten gyerekekre szabott játékos táncos foglalkozás többségében latin ze-
nére. Célja, hogy a gyermekek közösségben együtt élvezzék a zenét, a táncot, átéljék a mozgás és az 
egészséges életmód örömét. A foglalkozások által nő az önbizalmuk és fejlődik motorikus-, koor-
dinációs-, koncentrációs-, valamint kifejezőkészségük. A foglalkozást lányok látogatták.

FIT-TEEN PROGRAM
A tinédzser korosztály számára kidolgozott komplex táncos edzésprogram, ötvözi a zumba, a balett 
és a jóga elemeit. Minden foglalkozás 90 perces vidám, táncos kardio részből, célzott alakformálás-
ból és nyújtásból áll. A Fit-Teen Program kiemelt hangsúlyt fektet a helyes testtartásra és a termé-
szetes nőies mozgás elsajátítására. A foglalkozást lányok látogatták. 

ÉLETFA JÁTÉKTÉR
Az Életfa Játéktér egy olyan világba hívta meg a gyerekeket, ahol a fantázia végtelenbe száguldó 
ereje, a mesék gyógyító hatása, a varázslatos hangok misztériuma, az alkotás öröme lehetőséget ad 
a gyermek belső világának felfedezésére, érzelmei kifejezésére, társas kapcsolatai megerősítésére, 
miközben rengeteg részképessége fejlődik. Ezek a hatások segítik abban, hogy a személyisége egy-
re jobban kibontakozhasson, önbizalma megerősödjön. A foglalkozás 3-8 éves korú gyerekeknek 
ajánlott. A foglalkozásokon fiúk és lányok egyaránt részt vettek.

ROBOTÉPÍTŐ SZAKKÖR
A szakkörön megtanulható volt, hogyan lesz a fejben megszülető ötletből működő robot. A fog-
lalkozásokon a kisebbek a LEGO EDUCATION® programban fejlesztett WeDo 2.0® robottal és 
tudományos építőkészletekkel sajátították el a szükséges alapokat, a nagyobbak a LEGO EDUCA-
TION Mindstorm EV3® robotépítő készletet használhatták az építéshez, a programozáshoz egy-
ségesen a LabWiev® grafikus programozó felületeit alkalmazták. Az oktatás 2-4 fős csoportokban 
történt. A foglalkozáson többnyire fiúk vettek részt. 

FELNŐTT TANFOLYAMOK

ZUMBA FITNESS 
Könnyen elsajátítható latin ritmusokra épülő intenzív mozgásforma, mely aerobik és különböző 
táncok lépéseiből tevődik össze. A foglalkozáson való részvétel mindenkinek ajánlott, de elsősor-
ban hölgyek látogatták.

ANGOL NYELVOKTATÁS
Kezdők, újrakezdők és fontolva haladók részére saját tempóban, kiscsoportban. A foglalkozás láto-
gatottsága kor és nem szerinti eloszlásban vegyes volt. 
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FELNŐTT TÁNCTANFOLYAM
Felnőtt és senior korúak részére indított tanfolyam korhatár nélkül. A résztvevők megismerkedtek a 
standard és latin táncokkal. A foglalkozás látogatottsága kor és nem szerinti eloszlásban vegyes volt. 

ETKA-JÓGA ERŐGYŰJTŐ MÓDSZER
Segít a gyermekkori rugalmasság és frissesség visszaszerzésében, valamint segít a velünk született 
légző- és mozgáskészség, tartós energiaszint visszaszerzésében. A foglalkozás nemtől, kortól, egész-
ségi állapottól függetlenül mindenkinek ajánlott. A foglalkozásokat elsősorban idősebb nők láto-
gatták. Foglalkozások heti két alkalommal zajlottak.

HATHA JÓGA
A jóga egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben használt ága világszerte. A test és szellem har-
monizálására, a mindennapi stressz és az ülőmunka negatív hatásainak ellensúlyozására kiválóan 
alkalmas minden korosztály számára. Test-, légző-, relaxációs és meditációs gyakorlatai kitűnő 
egészségmegőrző hatásúak, emellett hatékony útja az önmegismerésnek. A foglalkozást elsősorban 
nők látogatták.

MERIDIÁN TORNA
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal! Egészségvédelem az évezredes kínai 
tapasztalatok alapján. A 3-1-2 meridián torna a meridiánokból áramló energia-egyensúly helyre-
állításával a szervezet immunrendszerét erősíti. A foglalkozás nemtől, kortól, egészségi állapottól 
függetlenül mindenkinek ajánlott. A foglalkozásokat elsősorban idősebb hölgyek látogatták. 

ZUMBA GOLD
Ízületkímélő egyszerű lépésekből összeállított táncos mozgás latin zenére, korhatártól függetlenül. 
A foglalkozás nemtől, kortól, függetlenül mindenki számára ajánlott. A foglalkozásokat elsősorban 
nők látogatták.

BEAUTY BODY
Alakformáló és erősítő torna mindenkinek, alapvetően a gerincoszlop melletti mélyizmokra kon-
centrálva. Minden elgyengülésre hajlamos izmot erősítő, kiváló alakformáló és kondicionáló torna. 
A foglalkozás nemtől, kortól, egészségi állapottól függetlenül mindenkinek ajánlott. A foglalkozá-
sokat elsősorban nők látogatták. 

FIT-BALL GERINCTORNA
A Fitt-Ball gerinctorna során az egyik leghatékonyabb fitneszeszközzel, az óriás méretű gumilabdá-
val végezik a gyakorlatokat. A Fit-Ball segítségével harmonikusan fejleszthető a kondíció és a ko-
ordinációs képesség, az egyensúlyozó képesség, valamint a gerinc, a hát és a törzs izmai. Hatékony 
a különféle eredetű hát- és derékfájás megszűntetésében, így az iskoláskorú gyermekeknek az aktív 
dolgozóknak és idősebbeknek egyaránt javasolt. Kitűnő megoldás a cellulitisz kezelésében, fiatalon 
tartja a porckorongokat, megelőzhető vele a csontritkulás és a legtökéletesebb CORE tréning a 
törzsizmok edzésére. A foglalkozásokat elsősorban nők látogatták. 

ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL IDŐSEBBEKNEK
A program célja, hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a számítógép használatára, elsősor-
ban az internet elérésére, melynek végén a résztvevők képesek lesznek hasznos és érdekes informá-
ciókat önállóan megkeresni, illetve távoli ismerőseikkel e-mail útján kapcsolatot tartani. A fogla-
kozások kis csoportokban folytak, a résztvevőknek külön számítógépet biztosított az intézmény. A 
három hetes kurzusok heti két órában havonta indultak.

TÖRZSI FÚZIÓS HASTÁNC
A hastánc különleges válfaja, amelyben az afrikai, közel-keleti és ázsiai elemek, illetve a modern 
tánctechnikák találkoznak. A foglalkozás nagy figyelmet fordít a testtudatosságra, csípő, mellkas, 
váll izolálására és összehangolására. A foglalkozás nők részére ajánlott, nincs korhatárhoz kötve. 
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BUJUTSU-KAI KENSHIN-RYU
Önvédelmi sport, mely állóképességre nevel. Egy ősi szamuráj család hagyatéka, melynek célja és 
feladata a személyiség fejlesztése a harcművészet útján. A foglalkozás elsősorban felnőtt korosztály 
részére ajánlott, férfiak és nők számára egyaránt.

RITUÁLIS TRANSZTÁNC ÉLMÉNYEK
Havi egy alkalommal Wilbert Alix módszerének felhasználásával az ősi szertartások ereje vált a 
mai ember számára hozzáférhetővé. A foglalkozások egyesítették a gyógyító hangokat, dinamikus 
ütős ritmusokat, légzési technikákat, amelyből kialakulhat egy spirituális ébredés, amely utat nyit 
a mentális tisztánlátás, az érzelmi egyensúly és a testi egészség felé. 
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VI. A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI

12 ÓRA MESE A 12. KERÜLETBEN
február 12. 

A Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület felhívására „12 óra mese a 12. ke-
rületben” címmel szerveztünk programot a Nemzetközi Könyvajándék Napjához kapcsolódva, 
melynek az volt a célja, hogy ezen a napon folyamatosan jelen legyen a népmesemondás a kerület 
intézményeiben. 

INDONÉZ CSALÁDI NAP
február 20. 

Nagy érdeklődés kísérte a meghirdetett farsangi indonéz családi 
napunkat, a vendégek egy különös hangulatú délutánon vehettek 
részt. Ízelítőt kaptak Indonézia kultúrájából, megkóstolhatták 
ételeiket és megcsodálhatták néprajzát, népviseletét. Az eseményt 
a nagykövet asszony távolléte miatt dr. Bang Bang, a helyettese 
nyitotta meg, ezután röviden bemutatta Indonézia egzotikus kul-
túráját. 
A műsorban először egy közép-jávai indonéz táncot, az ayung-
ayung-ot láthattuk, majd Úr Eleonóra tárlatbemutatóján vehet-
tünk részt. A művésznő a batikfestést Indonéziában tanulta, ahol 
háromszor járt, célja, hogy művészetével hidat alkosson Európa 
és Ázsia között. 
Térfy András hangszerbemutatót tartott a balinéz gamelánról, me-
lyet az érdeklődők ki is próbálhattak. A rendezvényt gyerek- és felnőtt táncbemutatók, koncertek, 
majd össztánc zárta. 
A látogatók egy délutánra Indonézia varázslatos világában érezhették magukat. A programot az 
Indonéz Nagykövetség munkatársai támogatták.

VASÁRNAPI MESEDÉLUTÁN 
A Toboz Design-Hungary Iparművészei: Szokolyai Dorottya és Göntér 
Ildikó 4-10 év közötti rajzos kedvű gyerekeket vártak vasárnapi mese-
délutánra. A mese meghallgatása után a gyerekek az iparművészek által 
készített kifestőkönyvet színezték ki, illetve a tematikához kapcsolódó 
illusztrációkat készítettek. Február 21-én Az aranyszőrű bárány, már-
cius 20-án Az égigérő fa, április 17-én Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack című mesék voltak hallhatók. 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS
május 23. 

Csatlakozva a Szépkorúakért a Hegyvidéken – Szolidáris szomszédság 
közösségfejlesztő programhoz, arra kértük a Németvölgyben, Kriszti-
navárosban, Virányoson és Kútvölgyben lakó időseket, beszélgessenek 
velünk a lakóhelyükhöz fűződő viszonyukról, örömeikről, bosszúsá-
gaikról, ötleteikről, javaslataikról. A beszélgetéseket összesítve képet 
kaptunk arról, melyek a kedvelt programok és mit hiányolnak a ke-
rületben élő lakók, milyen az idősebb korosztály közösségi élete. 
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KISS ÁRON EMLÉKNAP
június 16.

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a Pro Ludo Társaskörrel közö-
sen, évente egy alkalommal, júniusban megemlékezést szervez a 
Virányosi Közösségi Házban névadója emlékére.
Miután megkoszorúzták dr. Kiss Áron (1845-1908) lelkész, pe-
dagógus, közösségszervező és játékgyűjtő emléktábláját annak 
egykori lakhelyén (Gálbory-villa, Kiss Áron u. 2.), az esemény 
főszervezői köszöntötték az egybegyűlteket intézményünk nagy-
termében, majd az alábbi szakmai előadásokat hallgathattak meg 
az érdeklődők:
-  Játékpedagógiai eszmék és jó gyakorlatok, 
-  Levezető: Dr. W. Mikó Magdolna professzor emerita, 
-  Laczkóné Pálfi Alojzia: A kifogyhatatlan Kiss Áron-i kincsestár, 
-  Monostori Józsa Kata: Dráma-játék-pedagógia, ahogy mi csináljuk Kecskeméten,
-  Dr. Bodnár Zsuzsanna: A játék és játszás megújuló hagyományai a sóstói skanzen életében,
-  dr. Kriston Vízi József: 95 éves az irodalmi lelemény virtuóza: Vargha Balázs, 
-  Játékos közösségek nap, mint (hol) nap.
Az előadásokat jó hangulatú, kötetlen beszélgetés zárta.

VII. VIRÁNYOSI MÉZ- ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL 
október 8.-9. 

Szombaton hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Virányosi 
Méz- és Lekvár Fesztivál.
Rendezvényünk célja, hogy teret adjon az őstermelőknek termé-
keik bemutatására, népszerűsítse az egészséges életmódot, vala-
mint színvonalas, változatos minden korosztályt megszólító prog-
ramokat kínáljon. Mint minden évben, idén is rajzpályázatot 
hirdettünk a kerületi óvodásoknak és iskolásoknak. Macskássy 
Gyula: A telhetetlen méhecske című rajzfilmje alapján készül-
tek az alkotások. Közel 300 rajz érkezett a felhívásra, ebből 25 
rajz ért el helyezést vagy kapott különdíjat, ezeket állítottuk ki 
a közösségi házban. A díjkiosztón Kovács Lajos alpolgármester 
mondott köszöntőt, majd kiosztotta a nyerteseknek az ajándékot 
és az oklevelet. A délelőtt folyamán Nagy Molnár Dávid bűvész 
szórakoztatta a közönséget, de népi játszóház, ugráló vár, mézes-
kalácssütés és logikai játékok is várták az érdeklődőket. A délután 
folyamán karaoke partira hívtuk a családokat, majd Galla Miklós 
volt a vendégünk. 
A napot a M.É.Z. együttes koncertjével és skót táncházával zártuk.
Vasárnap délelőtt a Nefelejcs Bábszínház: A telhetetlen méhecske 
című bábjátékát láthatták az érdeklődők, délután a kertben „virányosi hétpróba” várta a kicsiket 
és nagyokat. Különböző ügyességi és logikai játékokat kellett megoldani a résztvevőknek, és akik 
teljesítették, jutalomban részesültek. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen mindkét napon sok napsütésben volt részünk, így a szabad-
téri programok is maradéktalanul megvalósulhattak. 
A kertben a gyerekeket a Kenderkóc Népi Játszóház fából készült ügyességi játékai várták. Kurió-
zum volt a solymászbemutató, melyre nem csak a rendezvényre látogatók, hanem az utcán sétálók 
is megálltak. A legkisebbeket a Tatay Színház: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadása vár-
ta. A rendezvény tombolasorsolással zárult, ahol szponzoraink jóvoltából értékes nyereményekkel 
gazdagodhattak a résztvevők.
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A látogatók száma idén is tovább növekedett, rendezvényünk egyre népszerűbb a kerületi lakosok 
körében. Árusaink is elégedettek, évről évre visszatérnek hozzánk. A díjtalanul látogatható feszti-
válon a vendégek számtalan programon vehettek részt és bevásárolhattak az egészséges finomsá-
gokból.

KÖNYVBEMUTATÓ – PETŐ JUDIT: ÁLARC NÉLKÜL
október 10. 

Az autizmussal (Asperger szindrómával) élő fiatalok jelenét és jövőjét körüljáró könyv bemutatója, 
valamint az azt követő beszélgetés egyaránt hasznosnak tűnt, bár a téma iránt érdeklődők keve-
sen voltak. Pető Judit könyvét nem tisztünk megítélni. A rendezvény egy olyan közegben, ahol 
havi rendszerességgel működik klub az Asperger szindrómával élő fiataloknak (segítséget kapnak a 
munkavállaláshoz, valamint kirándulásokat és kézműves foglakozásokat, kiállításokat és színházlá-
togatásokat szerveznek nekik) mindenképpen hasznos és fontos. 

XXV. ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY
november 20. 

Erkel Ferencről a legtöbb embernek a Himnusz megzenésítése jut az eszébe, pedig a neves zene-
szerző a sakkban is maradandót alkotott. Korának egyik legjobb játékosa volt, aktívan részt vett 
az első Pesti Sakk-kör 1864-es megalapításában, amelynek előbb alelnökeként, majd haláláig az 
elnökeként dolgozott.
Egész életében népszerűsítette a sakkot, fiatal tehetségeket fedezett fel és ő maga is rendszeresen 
részt vett különféle megméretéseken, többek között szerepelt az emlékezetes Pest-Párizs mérkőzé-
sen is. Ekkor dolgozták ki a magyar mesterek a sakk koronázatlan királyainak tartott franciák ellen 
az úgynevezett budapesti megnyitást.
Erkel évekig a Hegyvidéken élt, ezért döntött úgy az akkoriban a Virányosi Közösségi Házban 
dolgozó Kahlich Endre, hogy róla nevezi el az idén már huszonötödik alkalommal megrendezett 
sakkversenyt. A bajnokságra az idén több mint ötven diák és felnőtt nevezett.
A rapid partikat korcsoportonként, a résztvevők számának megfelelően, svájci valamint körmér-
kőzéses rendszerben játszották le, a versenybírói feladatokat Rollinger Károly mellett Csom Etelka 
és Balog Tibor látta el.
Ezúttal is az egyéni pontszámok alapján alakult ki a csapatverseny végeredménye, a győztesnek járó 
kupát az immár huszonnégyszeres bajnok Zugligeti Általános Iskola vihette haza. 

I. VIRÁNYOSI SUDOKU BAJNOKSÁG
november 20. 

Idén első alkalommal került megrendezésre a XII. kerület sudoku rangadója, népszerűsítve a já-
tékos gondolkodást és különleges megmérettetést kínálva az érdeklődők számára. A rendezvényt 
sajnos még kevesen látogatták, de szélesebb körben hirdetve, jövőre újra megpróbáljuk népszerűsí-
teni ezt a kevéssé ismert játékot.
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KIÁLLÍTÁSOK

január
Kiállítás megnyitó és költői emlékest.
A költészet és a képzőművészet találkozása.

Bíró Ida festőre és Bárdos Attila költői munkásságára emlékez-
tünk. Két olyan művész alkotásai kerültek bemutatásra, akik már 
nincsenek közöttünk. Bíró Ida különböző évszakokat megjelení-
tő festményeihez párosítva Bárdos Attila finom megfigyelésekre 
épülő derűs tájversei hangzottak el a különleges tárlatvezetésen. A 
zenészek és előadóművészek méltóképpen mutatták be a festőnő 
és költő gondolat- és érzelem világát. 
Közreműködtek: Bak Rita költő és műfordító, Hegedűs Miklós 
színművész, Horváth Ábel zongoraművész, Király Eszter, Köny-
ves-Tóth Mihály trombitaművész, Takács Dorottya fuvolaművész

február 
Bódi László „Cipő” Emlékkiállítás

1990. február 23-án alakult meg a ‚90-es évek Illés zenekaraként 
is emlegetett Republic együttes.
2013. március 11-én távozott közülünk a csapat legendás dal-
szerző – énekese Bódi László, vagy ahogyan mindenki ismerte 
„Cipő”. Rá emlékeztünk Horváth Balázs „Lehet, hogy megyek, 
lehet, hogy jövök” című fotókiállításával. A kiállítást barátja, Ve-
rebes István Jászai Mari-díjas színész, rendező, dramaturg, író, 
színházigazgató nyitotta meg. A megemlékezésen közreműködött 
Balázsovits Edit színművész és Földes Máté zenész. A rendezvé-
nyen az érdeklődők mellett családtagok, zenésztársak és művészek 
is megjelentek. Az eseményről az RTL Klub híradója is tudósított.

március
„Kurtág György 90 éves” – Születésnapi fotókiállítás 

Kurtág György Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész 
és zenetanár, idén ünnepelte a 90. születésnapját. Ebből az alka-
lomból Felvégi Andrea a Muzsika folyóirat képszerkesztő-riporte-
re fotósorozatot készített a művészről, ami egy kiállítás keretében 
került bemutatásra.

április
APS STÚDIÓ költészetnapi kiállítása
„Nyugtalanság völgye …”

A fotókör Babits Mihályra emlékezett a költő halálának 75. évfordulóján. Babits Mihály a Nyugat-
folyóirat első nemzedékének kiemelkedő költője volt. A rendezvényen a költő meghittebb, tájleíró, 
impresszionista versei hangzottak el. A kiállítást Erdődi Gábor költő, műfordító nyitotta meg, 
közreműködött Kövesdi László színművész és Szabó Péter előadóművész.
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május 
Eszes Hajnal grafikus és illusztrátor anyák napi kiállítása

Eszes Hajnal mesekönyv illusztrációkból összeállított kiállítását 
anyák napi ünnepségnek szántuk anyukáknak, nagymamáknak, 
családoknak. Az esemény számos érdeklődőt vonzott. A megnyi-
tó után a gyerekeket a művésznő által készített színező várta. „A 
gyerekeket szeretni kell és ez nem mese. Az anyai szívben lakni 
olyan, mint egy tündérkertben létezni”- állítja Eszes Hajnal. Any-
nyi biztos, hogy a művésznő grafikáival igazi tündérkertet vará-
zsolt körénk. A tárlatot Homolya Gábor képzőművész nyitotta 
meg, közreműködtek a Solti György Zeneiskola fuvolista növen-
dékei.

június 
APS STÚDIÓ „orkesztika” című fotókiállítása 

A tárlat az APS Stúdió fotósainak, egy nyári mozdulatművészet 
workshop során tapasztalt élményeit mutatta be. Az orchesztika a 
gimnasztikát, a táncot és a mimikát egyesítő mozdulatművészet. 
Ezt a mozgást Dienes Valéria alkotta egy mozdulatrendszerré. A 
kiállításon szereplő fotók a Magyar Mozdulatművészeti Társaság 
művészeinek részvételével készültek. A fotósok igyekeztek minél 
jobban bemutatni, visszaadni az orchesztikával foglalkozó tánc-
csoport táncát, mozdulatait, művészetét a megkapó pillanatok 
megörökítésével.

szeptember 
Foltos MaMók – Foltos magyar modern klub kiállítása

A Közösségi Házban működő Foltos MaMók modern patchwork 
csoport második önálló kiállításán megmutatta, hogy lehet egy 
mikro kezdeményezést országos mozgalommá fejleszteni és 
mennyire összehangolódott a csoport másfél év alatt. A klubta-
gok eddig készült munkáikat mutatták be.
A kiállításra a fekete-fehér alkotásokon kívül színesek is készültek, 
sőt kékfestő anyagból is hozott egy oklahomai testvércsoport al-
kotásokat. A rendezvényt nagy örömünkre Dolányi Anna, az első 
magyar patchwork céh megalapítója is megtisztelte jelenlétével.

október 
Sivák Enikő grafikus „Fény és én”című kiállítása

Sivák Enikő grafikus alkotásai spirituális témájú képek. A lát-
hatatlan világot rajzolja le a művésznő, hogy harmonizáljon és 
gyógyítson minket. A megrajzolt „fénylények” különös érzéseket, 
gondolatokat közvetítenek. A megnyitó alkalmából megnézhet-
tünk egy, a művésznő képeiből összeállított filmet, amelyet egé-
szen különleges hangszereken, acél nyelves dobon és didjeridoon 
játszó zenészek kísértek.
A vetítés, misztikus relaxációs zenével fűszerezve, különleges él-
ményt nyújtott. 
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november 
Abonyi Maya „Chopin: Cisz-moll keringő OP. 64.” című fotókiállítása

Abonyi Maya tárlatát Chopin Cisz-moll keringője inspirálta. Ez 
a mű a szerző egyik legbensőségesebb zenei vallomása. A kiállítás 
megnyitóján Túros Eszter zongoraművész előadásában a Cisz-
moll noktürnt hallgathattuk meg, majd a Cisz-moll keringőt is. 
A művésznő csodálatosan játszott, igazi élmény volt hallgatni. 
Deák Mihály előadóművész Chopin életrajzából olvasott fel egy 
részletet, majd Fabó Katalin a MAFOSZ ügyvezető elnöke nyi-
totta meg a fotókiállítást. Végül Erdődy Gábor műfordító néhány 
soros verse zárta a rendezvényt.

december 
„Irány út-víz ” Rosta Mariann (FŐVINFORM) festőművész kiállítása

Mint a cím is jól mutatja, decemberi kiállítónk leginkább a médiákból ismert, de ma már a fes-
tészet a szerelme. Festményein mindig visszatér az út, mint irány. Gül Baba utca című alkotása a 
Budai Képzőművész Egyesület versenyén II. díjat nyert. A kiállítást Filp Csaba DLA Munkácsy 
Mihály díjas festőművész, egyetemi docens nyitotta meg. Közreműködött Fuchs G. Tamás grafi-
kusművész, Paksi Éva stúdióvezető és Kriesch Barbara hárfaművész. 

GYEREKRENDEZVÉNYEK

A kínálatból nem hiányozhattak a gyermekszínházi előadások 
sem. Ezeket elsősorban kerületi óvodás csoportok és a környék 
kisgyerekes családjai látogatták, de egyre többen érkeztek Buda-
kesziről és a környező településekről is. 
A rendezvény visszatérő előadója Gryllus Vilmos Kossuth-díjas 
zenész, előadóművész, zeneszerző, aki régi és új albumaiból a gye-
rekek kedvenc dalait adta elő. Koncertjei mindig teltházasak. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel novemberben egymás után két 
koncertet rendeztünk. 
Tavasszal második alkalommal járt nálunk a Nefelejcs Bábszínház, 
ők az óvodások körében oly népszerű Marék Veronika mesékből állították össze előadásukat. Ősz-
szel a Galagonya bábszínház előadásában a Vándormanók című produkciót láthatták a gyerekek. 

ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK

A közösségi házban több mint két évtizede működő társastáncklub rendszeresen szervez nagyobb 
ünnepekhez köthető bálokat, táncklubot, ahol a tánctanfolyamot látogatók egy parti keretében 
szabadon gyakorolhatják a már elsajátított társastáncokat. Januárban télbúcsúztató farsangi bálba 
vártuk a fiatalokat és felnőtteket. Húsvét hétfőn locsolóbálba vártuk a táncklub tagjait, akik a 
hagyományoknak megfelelően alaposan meglocsolták a lányokat, volt tojás szépségverseny, locso-
lóvers-mondó verseny és természetesen táncverseny is.
Decemberi rendezvényükön megérkezett a Mikulás és megajándékozta a legügyesebb, legillemtu-
dóbb táncosokat. Előszilveszteri báljukon közös tánccal, étellel-itallal búcsúztatták az évet.
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ELŐADÁSOK
Lelkünk titkai – mentálhigiénés előadássorozat 

A nyolc alkalmas előadássorozat az élet fontosabb, nehezebb területeit és problémáit járta körbe, 
feltárva az okokat és a lehetséges megoldásokat. Az előadások végén az előadó a résztvevők kér-
déseire válaszolt, majd személyes problémák megbeszélésére és további segítség kérésére is volt 
lehetőség. 
A nyolc alkalmas előadássorozat eddig elhangzott előadásai:
-  A stressz napjaink népbetegsége. Mi a megoldás? 
-  A depresszió vajon legyőzhető?
-  Az epigenetika, avagy a gondolataink és az életmódunk által miként tudjuk befolyásolni az       
   örökölt génjeink működését az egészség vagy a betegség irányába? 
Előadó: Kecskeméti János lelkész, mentálhigiénés előadó

KLUBOK

FOLTOS MAMOK MAGYAR MODERN PATCHWORK KLUB 

A foltvarrás modern stílusú ágának magyarországi művelői létrehoztak egy virtuális szakmai mű-
helyt, a „Foltos MaMoK” csoportot és egy állandó klub is alakult, ahol a foltmunkák kedvelői 
havonta egy alkalommal közös varrással hódolhattak szenvedélyüknek. A csoport szoros kapcso-
latban áll oklahomai foltvarrókkal, egymást inspirálva hoztak létre szebbnél szebb alkotásokat, 
melyeket kiállításokon is bemutattak az érdeklődőknek.

NAMASTÉ – ASPERGER KORTÁRS KLUB

Az autizmussal élő fiatalok klubja igazán rendhagyó és különleges színfoltja a közösségi ház életé-
nek. Minden hónap második vasárnapján találkoznak a közösségi házban. A klubvezető, Vadasné 
Tóth Mária célja és missziója, hogy változatos programokkal (kézművesség, drámajáték, színház- és 
kiállítás látogatás, túrák szervezése) segítse a fiatalokat, szakmai támogatást nyújtson a munkavál-
lalásukhoz és segítse őket a gyakorlati életben. Idén könyvbemutatót is szervezett, melyen Pető 
Judit mutatta be „Álarc nélkül” című könyvét, amely az autizmussal élő fiatalok jelenét és jövőjét 
ábrázolja.

TÉRY ÖDÖN TURISTA BARÁTI TÁRSASÁG 

A Mészáros János vezette turista társaság az elmúlt évekhez hasonlóan, 2016-ban is kedd estéken 
találkozott, hogy megosszák egymással élményeiket, tapasztalataikat közös és önálló kirándulásaik-
ról, túrázásaikról. Jó hangulatú összejöveteleik régóta a közösségi házban zajlanak. 

SZABADSÁG VÁNDORAI – TERMÉSZETJÁRÓK KLUBJA

A természetjáró klub évek óta sikeresen működik a közösségi házban, tagjai középkorú és idősebb 
kerületi lakosok. Közös kirándulásokon vettek részt belföldön és külföldön egyaránt, majd az út-
jaik során szerzett élményeiket, tapasztalataikat osztották meg egymással a vetítéssel egybekötött 
összejöveteleken. Az önszerveződő klubhoz folyamatosan lehet kapcsolódni, meghirdetett előadá-
saikra szívesesen látták a téma iránt érdeklődőket. A klubot Sütő-Nagy István vezeti.
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Az összejövetelek témái és időpontjai:

január 20. India
  Előadó: Rokolya Péter
február 17. Szilézia
  Előadó: Koppány Zsuzsa
március 16. Baden-Württenberg
  Előadó: Fernbach László
április 20. Kirándulások Ausztriában
  Előadó: Koppány Zsuzsa
május 16. Bogotától Caracasig
  Előadó: Bajkai Árpád
június 15. Egy Közép- és Dél- Spanyolországi körutazás élményei
  Előadó: Dr. Gál József
szeptember 21. Tavaszi túra Bakony-hegységben
  Előadó: Glódi Margaríta
október 19. Ismerkedés Finnországgal
  Előadó: Dr. Csorba András
november 16. Nyugati-Tátra
  Előadó: Koppány Zsuzsa
december 21. Emlékezés régi karácsonyokra prózában és képekben
  Előadó: Gál Csanád

KERTBARÁT KÖR 
A Kertbarát kör témái mindig az adott évszakhoz illetve az éppen aktuális kerti munkákhoz iga-
zodtak. A klub elsődleges célja az ismeretek bővítése, újítások, hasznos tanácsok megvitatása. A 
harminc éves távlatra visszatekintő klubban idős emberek jöttek össze havonta egy alkalommal és 
beszélgettek a kertjükről, a kerti teendőkről. A klubot Bartók Sándor vezeti.
január 26. A zöldségtermelés előkészítése a kiskertekben
  Előadó: Dr. Szabó Anna
február 23. Klubest, kötetlen beszélgetés az aktuális kerti munkákról
március 29. Klubest, kötetlen beszélgetés az aktuális kerti munkákról
április 26. Az aktuális növényegészségügyi- és növényvédelmi helyzet
  Előadó: Reiderné Klára, növényvédelmi szakmérnök
május 24. Klubest, kötetlen beszélgetés az aktuális kerti munkákról
június 7. A zöldségtermesztés mesterfogásai
  Előadó: Ónodi-Szabó Sándor kertészmérnök
szeptember 27. A klub jövőbeli tervei
október 25. Endoterápia, favédelem
  Előadó: Posnyák Klára, okleveles kertészmérnök
november 29. Az elmúlt években megjelent kerti kártevők és a védekezés gyakorlata
  Előadó: Zsigó György növényvédelmi szakmérnök
december 20. Az év értékelése, a jövő év előkészítése

VIRÁNYOSI FILMKLUB
 
Ebben az évben öt alkalommal kerültek megrendezésre a Virányosi Filmklub vetítései. Sajnos az 
érdeklődés valamelyest csökkent a vetítések iránt, de a minden hónap utolsó csütörtökén tartott 
rendezvény 20-30 fős nézőszáma reményekre ad okot a jövőre nézve. Az érdeklődés vélhetően a 
filmek célközönségét figyelembevevő válogatásának köszönhető. Az előző évekhez hasonlóan klasz-
szikus, a televíziók által mégsem játszott filmeket vetítettünk, melyek elkerülték figyelmünket, 
vagy épp újra és újra megnéznénk egy kellemes társaságban. 
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A vetítések időpontjai: 
január 28.   Idétlen időkig (színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték)
február 25.  Napok romjai (színes, magyarul beszélő, angol-amerikai filmdráma)
március 31.   Truman Show 
április 28.   A tanú (magyar film, 1969.)
május 26.  Lesz ez még így se (színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték)

EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB
Az egészséges életmód iránti igény, a betegségek megelőzése, a különböző alternatív gyógymódok 
megismerése hívta életre a klubot. Tagjai minden hónap első keddjén találkoztak. 

február 2.  Íriszdiagnosztika Előadó: Árpádföldi Zsuzsanna
április 5.  „Öngyógyító emberek” Előadó: Kiss Erzsébet 
május 3.   „Gyógyító érintés” Előadók: Vathy Andrea és Kövecsné Varga Mónika

APS STÚDIÓ
Abonyi Maya fotóművész által vezetett klub már nyolc éve működik intézményünkben. Tagjai 
összetartó, gyakran együtt alkotó művészek. Kiállításaik gyakran jeles irodalmi-történelmi évfor-
dulókhoz kapcsolódnak, de a tagok önálló kiállításait is szívesen fogadja intézményünk.

január 22.  „Fortissimo” - Irodalmi előzetes a költészet napi kiállításhoz, Babits Mihály  
   halálának 75. évfordulójára. Előadó: Erdődi Gábor – költő, műfordító
február 19.  Babits Mihály halálának 75. évfordulójára „Mindenek szerelme”
   Előadó: Erdődi Gábor – költő, műfordító
március 18.  „RAW feldolgozás (II. rész)
   Előadó: Horváth Imre – a MAFOSZ elnöke
április 15.  Bulgária 
   Előadó: Fabó Kati 
május 20.  Hogyan készítsünk diaporámát?
   Előadó: Horváth Imre a MAFOSZ elnöke
szeptember 19.  Esztergom, részlet fekete-fehérben címmel vetítés és képelemzés
   Előadók: Abonyi Maya és Baán Katalin fotóművészek 
október 17.  Digiporáma készítés - vetítéssel illusztrált előadás
   Előadó: Horváth Imre
november 18.  Tündérsziget 
   Előadó: Laczkó Magyar György 
december 16.  Na, ki vagyok? címmel évzáró összejövetel rejtvényes vetítéssel.

RENDSZERES PROGRAMOK KICSIKNEK ÉS SZÜLEIKNEK

KEREKÍTŐ TIPPENTŐ
Minden hétfőn 10.00-10.40-ig. Az évek óta jelen lévő, országosan is elismert foglakozás állandó 
kedvence a fiatal szülőknek. A foglalkozásokra egész évben hozták pár hónapos kortól óvodás korig 
a babákat, kisgyerekeket szüleik, nagyszüleik. Foglalkozásvezető Cseke-Marosi Eszter tánc- és drá-
mapedagógus. A 40 perces foglalkozások a magyar néphagyományból merített ölbeli játékokkal, 
mondókákkal és dalokkal ismertették meg a magyar néptánc alapjait a kisgyermekekkel és szüle-
ikkel. A játékok között szerepel a cirókázás, lovagoltatás, hintáztatás népdalokkal, sétáltatókkal és 
tánccal.
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„TÚL AZ ÓPERENCIÁN” 
Meseterápiás foglalkozás 5-8 éves korig, hétfőnként 16.30-17.15-ig. Tatai Veronika foglalkozás-
vezető ez évben is minden hétfő délután megtartotta a gyerekek fejlődési szakaszaihoz válogatott 
mesékkel és játékokkal történő fejlesztő foglalkozását. Az 5-8 éves korosztály számára igen fonto-
sak ezek a lelket melengető mesés együttlétek.

CSIRI-BIRI TORNA 
A mozgásfejlesztést fontos mielőbb elkezdeni. A Gyöngyösi Noémi által vezetett játékos mozgás-
fejlesztő Csiri-biri torna szerdán 9.30-10.30-ig dalokkal, mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközök 
használatával vonzotta azokat a szülőket, akik már kisgyermekeiknél is szükségesnek látták a tuda-
tos mozgásjavítást.

GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK

HANGSZERVARÁZS ZENETANODA 
A kedd délutánok 13.00-17.30-ig hosszú idő óta a zenéről szólnak a közösségi házban. A foglalko-
zások Nagy Mária az Operaház zenekari művészének és gyerekprogramok játékmesterének vezeté-
sével zajlottak. Három korcsoport ismerhette meg a zene alapjait. A tematika harminc alkalomra 
kidolgozott iskolai előkészítő és fejlesztő módszer. A gyerekek furulyáztak, a program része volt 
még az egyedi zenei és érzékszervi játékgyűjtemény, valamint a feladat- és kottafüzetek megisme-
rése, gyakorlata. Kiscsoportos zenei fejlesztés történt a hangszertanulás irányelvein alapuló egyedi 
pedagógiai és fejlesztő módszerrel.

MŰVÉSZI TORNA
Az Óbuda Mozgásművészeti Iskola szervezésében kedden és csütörtökön 15.20-20.30-ig tornász-
tak a gyerekek a közösségi házban. Negyedszázada működik az Óbudai Mozgásművészeti Iskola, 
kihelyezett tanfolyamuk 2016-ban is látogatott volt. A Berczik-módszer lényege a tudatos moz-
gásra nevelés, ezért ez a képzés jó alapot teremt bármilyen táncstílushoz vagy sporthoz. A Mády 
Krisztina vezette csoport fejlődését egész évben nyilvános órákon illetve bemutatókon követhették 
nyomon az érdeklődők. Minden növendék szerepelt az évzáró előadáson, a szintén kerületi MOM 
Kulturális Központ színpadán is. 

ANGOL NYELVOKTATÁS GYEREKEKNEK 
Manapság egyre fontosabbá és természetesebbé válik a nyelvtudás, így már a legkisebbeknek is 
lehetősége nyílik a játékos nyelvtanulásra. Közösségi házunk az elmúlt évben Helen Doron mód-
szerével, speciálisan képzett tanárokkal, folyamatosan továbbfejlesztett tananyagokkal várta min-
den csütörtökön 16.00-17.45-ig a középső- és nagycsoportos óvodásokat. A 4-8 fős csoportokban 
tartott beszédközpontú oktatásra egész évben folyamatos volt a jelentkezés.

NÉPTÁNC OKTATÁS
A Csillagszemű táncegyüttes minden szerdán és pénteken óvodásoknak, kisiskolásoknak tartja 
néptánc óráit. A Timár Sándor koreográfus és Timár Böske táncművész alapította 24 éves tánc-
együttes létszámát tekintve is egyedülálló, hiszen több mint 700 fős tagsággal rendelkezik, 3 éves 
kortól a felnőtt korosztályig. Idén is a híres Timár módszer segítségével történt az oktatás, melynek 
lényege, hogy minél több gyermek, minél kisebb korban ismerkedjen meg a még elevenen élő 
néptánccal és népzenével. Így a népzene megélt tapasztalatként épül be a gyerekek mindennapi 
életébe. Ahogy honlapukon írják „Erre az eleven élményre - csodálatos nevelő ereje és közösségte-
remtő hatása miatt - a felnövekvő nemzedéknek rendkívül nagy szüksége van”. Ami az elevenséget 
illeti, az szerdán és pénteken megtapasztalható.
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TÁRSASTÁNC
Székely Attilának, a Harmónia Táncklub vezetőjének társastánc kurzusaira minden héten jöhettek 
a fiatalok ebben az évben is, ugyanúgy, mint az azt megelőző húszöt évben. Volt nálunk szalagava-
tóra felkészítő-, kezdő és haladó tánccsoport valamint versenytánc oktatás.

SAKK SZAKKÖR
Rollinger Károly sakkoktató diákjai szinte már haza járnak a Virányosba. Ifjúsági sakk szakkörünk 
(6 éves kortól) üde színfolt a közösségi ház életében és a közösségi ház egyik leglátogatottabb prog-
ramja. Az előző évekhez hasonlóan minden szerdán fél öttől hatig lehetett kipróbálni és gyakorolni 
a lépéseket, taktikákat, ezek hasznossága a XXV. Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny eredményein is 
nagyon jól látszik. 

FELNŐTTEKNEK 

PREVENTÍV GERINCTRÉNING 
A szerdánként 11.00-12.00 között tartott preventív gerinctréning célja a helyes testtartás meg-
éreztetése és megtartása. Módja a helyes testtartásban izomerősítő gyakorlatok végzése zenére. A 
gyakorlatok rendszeres végzésével elkerülhető a porckorongsérv, az ízületi kopás, a csontritkulás. 
Nem meglepő, hogy a Borbély Enikő vezette foglalkozás idén is igen látogatott volt.

MERIDIÁN TORNA
Egész évben minden szerdán fél 11-kor „Élj 100 évet egészségesen!” - 3-1-2 meridián gyakorlatok-
kal® elnevezésű meridián tornán vehettek rész az érdeklődők. Szigeti Magdolna a tornafoglalkozás 
vezetője egyszerű, eszköztelen, életkorhoz nem kötött frissítő, összehangoló, egészségjavító és fenn-
tartó mozgássorral várta a látogatókat hétről hétre.

ZUMBA
A tánclépésekkel kombinált cardio-fitness edzés minden kedden és csütörtökön délelőtt 10.00-
11.00 között egy óra teljes kikapcsolódást ígért a vendégeinek, ami a látogatottság alapján meg-
ítélve nagyon népszerű. A minden korosztály számára ajánlott és tánctudást nem igénylő edzés 
közkedvelt alakformáló és erősítő sport. Borbély Enikő vezetésével egész évben sokat látogatott 
program.

JÓGA 
Kurzusunk idén is egész évben várta a látogatókat, akik a testi és szellemi harmónia megteremté-
sének, a jó közérzet kialakításának és fenntartásának ezt a módját választották. Bucher Katalin a 
foglalkozások vezetője hétfőn délutánonként a még kevésbé tapasztalt, majd este negyed héttől a 
már haladó szintű vendégeknek tartott órát minden héten.

EGÉSZSÉG JÓGA 
Pénteken este 18.00-19.30 között másik jógaoktatónk, Ruff Annamária tartott egész évben „Egész-
ség jóga” néven foglalkozásokat. A hatha jógát az ászanák gyakorlásával sajátíthatták el a látogatók. 
A jóga megmutatja, hogyan lehetünk egészségesek a természet erőit tudatosan felhasználva tes-
tükben és lelkükben, fokról fokra fejlesztve akaraterőnket egész éven át. Tanfolyamaink jótékony 
hatása megfigyelhető a folyamatos látogatói létszámon is. 
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HARMÓNIA TÁNCKLUB 
A 2017-ben harminc éves jubileumát ünneplő Harmónia Táncklub tevékenysége már a közösségi 
ház kezdeti éveitől szorosan összefonódott az intézménnyel. Székely Attila a táncklub vezetője és 
tánctanára a három évtized alatt számos tanfolyamot, majd a tanfolyamokon tanult lépések gyakorlá-
sához bulit és bált is tartott. A három évtizedes tapasztalat 2016-ban is gördülékeny együttműködést 
eredményezett, csakúgy a társastánc, mint a latin-amerikai és a rock and roll tánctanfolyamokon.

BABA-MAMA TORNA 
A minden kedden és csütörtökön 9.00 és 10.00 óra között tartott baba-mama torna azoknak a kis-
gyermekes édesanyáknak szól, akik kikapcsolódásra, baráti kapcsolatokra, testmozgásra vágynak, 
ám ezt gyermekük közelében szeretnék megtenni. Míg Borbély Enikő fitness oktató vezetésével az 
anyukák tornáztak, addig gyermekeik édesanyjukkal egy légtérben, felügyelet mellett játszhattak. 
Így egész évben lehetőségük nyílt a testmozgásra csakúgy, mint egy kis együttlétre, mert az edzések 
utáni közös beszélgetés idén is része volt a programnak.

FELNŐTT MŰVÉSZI TORNA
Tass Olga mesteredző, olimpiai bajnok heti három alkalommal, hétfőn szerdán és pénteken tartotta 
meg felnőtteknek szóló művészi tornáját csakúgy, mint az elmúlt években. A foglalkozások látogatói 
szép és természetes mozgásokkal fejleszthették izomerejüket, állóképességüket, hajlékonyságukat. 

KARBANTARTÓ TORNA
Krizsánné Bucsú Andrea gyógytornász karbantartó tornája kedden és pénteken délelőtt két tur-
nusban 10.00-11.00 és 11.00-12.00 óráig volt látogatható. A torna az egykori igen hasznos reggeli 
tornákat idézi a test teljes átmozgatásával, hogy a megfelelő gerinc-, csípő-, vénás torna, légző 
gyakorlatok segítségével minden nap frissen ébredhessünk. 

KISMAMA TORNA
A szülésre készülő kismamáknak délben tartott kismamatornát relaxációval, a helyes légzéstechni-
ka-, a vajúdási helyzetek elsajátításával valamint praktikus tanácsokkal szüléshez és csecsemőgon-
dozáshoz Krizsánné Búcsú Andrea.

RAJZTANODA
A 2016-os év sajnos nem minden foglalkozás esetében volt eredményes. Másfél évtizedig minden 
csütörtökön hat órától várta vendégeit Z. Szabó Zoltán festőművész, felvételi előkészítés, festészeti 
technikák (portré, csendélet, mozdulatvázlatok és rajz) oktatásával. Az egyébként igen színvonalas 
tanfolyam idén úgy tűnik már nem tudott megfelelő létszámú érdeklődőre szert tenni, ezért dec-
emberben, bizonytalan időre felfüggesztette nálunk tevékenységét.

BLESS YOU GYM 
A Bless You Gym alakformáló torna nők számára az egyik legnépszerűbb foglalkozásunk évek óta. Egész 
héten hétfőtől péntekig, reggeli és délutáni alkalmak adtak lehetőséget az 55 perces órák különböző stí-
lusú és ritmusú zeneszámokra szerkesztett „zumbás” bemelegítő, majd változó intenzitású és erősségű, 
kondicionáló, az izmok feszességét fokozó gyakorlatsorokkal folytatott feladatok elvégzéséhez. 

NÉPTÁNC OKTATÁS FELNŐTTEKNEK
A Csillagszemű táncegyüttes azok számára is lehetőséget biztosított tánctanulásra, akik az elmúlt 
évtizedeikben esetleg eddig nem érdeklődtek a néptánc iránt. Tímár Böske vezette a felnőttek nép-
tánc óráit szerdán és pénteken este 18.00-20.00 óráig. 
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SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKTANÁCSADÁS
Dr. Petrich Judit akupunktúrás orvos
Rendelési idő: hétfő 14.00-20.00, csütörtök 8.00-14.00 

SZÍNHÁZJEGY ÁRUSÍTÁS
minden páros héten szerdán 16.00-18.00
Érdeklődés: Bódi Éva 

LI-FE MASSAGE
kedd-péntek 17.00-20.00, szombat 9.00-15.00
Irodai székmasszázs, frissítő, relaxáló masszázs
Bejelentkezés: Liskán Ferenc gyógymasszőr 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR 
Idén két alkalommal (márciusban és novemberben) rendeztünk jótékonysági ruhavásárt a Széche-
nyi Lions Klub közreműködésével. A vásárlók a gyermek pszichiátria művészetterápiás részlegét és 
a sérült fiatalok nyári táborozását támogatták.

TÁBOROK

CIRKUSZOS TÁNCTÁBOR A HARMÓNIA TÁNCKLUBBAL
június
Idén első alkalommal szervezett a 7-12 éves korosztálynak tánctá-
bort a Harmónia Táncklub. A táborozó gyerekek nagy része az első 
generációs táncklubos szülők gyerekeiből verbuválódott, de bárki 
részt vehetett, akinek kedve volt hozzá. A tábor öt napja alatt napon-
ta két alkalommal volt táncoktatás, a többi időt egyéb játékokkal, 
töltötték el a gyerekek. Voltak ügyességi játékok, bohóckodás, ál-
latszelídítés, jelmezkészítés, zenetanoda, bűvész trükkök tanulása. A 
napi háromszori étkezés biztosított volt, az egyéni ételérzékenységet 
figyelembe véve. A tábort Székely Attila tánctanár vezette.
A tavalyi gyakorlatnak és kérésnek megfelelően a kerületi napkö-
zis táborba helyeztünk ki rendezvényeket heti egy alkalommal. A Hegyvidéki Gyermek és Ifjúsági 
Táborba szervezett programjaink valóban igazi színfoltot jelentettek a táborozó gyermekek számá-
ra. A 2016. június 29. és augusztus 10. között minden szerdai napon megvalósított, kihelyezett 
programok:

június 29. Karaoke – Schmidt Gábor
július 6. Táncbemutató, tánctanítás – Harmónia Táncklub
július 13. Állatbemutató: Az alkalmazkodás mesterei – Mancsok és Tappancsok Kft.
július 20. Zumba bemutató – Borbély Enikő
július 27. Bohóc és bűvész bemutató – Tóth Laca bűvész
augusztus 3. Kutyabemutató – Hódi Zoltán kutyakiképző
augusztus 10.  Zumba bemutató – Borbély Enikő
augusztus 17.  Karaoke – Schmidt Gábor

Mind a nyolc programról elmondható, hogy a táborozó gyerekeket teljes létszámban be tudta von-
ni, mind a kicsik, mind a táborvezetők részéről pozitív visszajelzések érkeztek.

   
V

IR
Á

N
Y

O
S

I 
K

Ö
Z

Ö
S

S
É

G
I 

H
Á

Z
    



35

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2016. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

VII. A LÍVIA-VILLA RENDEZVÉNYEI
A 2012-ben intézményünkhöz csatolt épület, mint a kerületi közművelődés egyik színtere egy-
re inkább bekerül a köztudatba. Jellegéből adódóan azonban két, csaknem egyforma, 40 illetve 
42 m2-es termével nem minden rendezvénytípus lebonyolítására alkalmas. A művészek körében 
igen közkedvelt a kiállításoknak rendszeresen helyet adó elegáns villaépület. Az elmúlt idők során 
sikerült a villát a különféle vetélkedők állandó színhelyévé tenni, előadássorozatokat tartottunk 
itt, gyerek rendezvényeknek, táboroknak, vásároknak valamint a Sváb Hagyományőrző Egyesü-
let rendezvényeinek adtunk otthont. Az érdeklődők előre egyeztetett időpontban látogathatják a 
helyszínt, mert a folyamatos nyitvatartást intézményünk nem tudja megoldani.

BÖJT ÉS HÚSVÉT
március 19.

Sváb hagyományok a Lívia-villában kicsiknek és nagyoknak a 
Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület és a Jókai Klub szervezé-
sében. Szeretettel vártunk minden érdeklődőt húsvétváró dal-
lamokkal, kézműves játékokkal, finom falatokkal. Bábelőadást 
nézhettek meg a gyerekek a Kalamajka Bábszínház előadásában, 
hagyományőrző együttesek is felléptek és rétes sütés, borkóstolás 
szerepelt a programok között. A gyógynövényekről Németh Ág-
nes gyógyszerész előadását „Gyógynövények a Bibliában” címmel 
hallgathatták meg a felnőtt látogatók. A rendezvényt ingyenesen lehetett látogatni.

TERMÉNYÜNNEP A SVÁBHEGYEN
szeptember 25.

Régi sváb szokás felelevenítésére vállalkoztunk a Svábhegyi Ha-
gyományőrző Egyesülettel közös rendezvényen. Az érdeklődőket 
reggel szentmisére hívták a Szent László templomban. A temp-
lom mellett szőlőpréselés, bor és mustkóstolás, kenyérdagasztás, 
frissen sült, megszentelt kenyér és kirakodóvásár várta a látogató-
kat. A rendezvényen lovasbemutatót is tartottak és szüreti traktor 
vitte körbe a gyerekeket a parkban. Póni lovaglásra is lehetőségük 
nyílt a bátrabbaknak, a félősebb gyerekek nyuszi és báránysimo-
gatással múlatták az időt. A további programokra: kézműves fog-
lalkozásra termények felhasználásával, valamint a Kalamajka együttes „Terülj terülj asztalkám” 
című zenés bábjátékának előadására a délelőtt során került sor. 

KONKOLY THEGE MIKLÓS CSILLAGÁSZRA EMLÉKEZTÜNK HALÁLÁNAK 100. ÉV-
FORDULÓJÁN 
március 3. 

Március elején egy előadásokkal egybekötött kiállítással emlé-
keztünk Konkoly Thege Miklós magyar csillagász, meteorológus, 
akadémikus halálának 100. évfordulójára a Lívia-villában. A kiál-
lítást Dr. Gazda István tudománytörténész nyitotta meg, ezután 
előadást tartott Konkoly Thege életéről és munkatársairól. Dr. 
Zsoldos Endre csillagászt előadásából ismerhettük meg. A kiállí-
tás anyaga több helyen is ki lett állítva az év során.
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JÁTÉKOS TUDOMÁNY – A FIZIKA CSODÁI INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS 
március 16., 17., 18. 

A nagy sikerrel lezajlott utazó kiállításon a természet törvényeit 
mutatták be szokatlan és látványos módon, itt minden megfog-
ható és kipróbálható volt. Játékos formában bukkantak elő a ter-
mészeti törvények, miközben a kiállított eszközöket a látogatók 
működtethették és a jelenségekre magyarázatot is kaptak.

A kiállítás öt részre különült el:
- Érdekes fizikai jelenségeket játékosan bemutató eszközök   
   (gravitáció, fény, hang, elektromosság, mágnesesség, stb.)
- Ügyességet, gyorsaságot, koncentrációt próbára tevő esz  
   közök
-  Illúziók galériája
-  Ördöglakatok és logikai játékok
-  Otthon saját kezűleg elkészíthető kísérletek bemutatója

Az ötven darab interaktív játék közül néhány: légágyú, klónozó, villámgömb, csőorgona, füstkari-
kalövés, óriás pörgettyű, ördöglakatok, stb.
A kiállítás elsősorban az általános iskolás korosztálynak szólt, de a nagycsoportos óvodások is érde-
kesnek találták. A kiállításnak három nap alatt kb. 300 látogatója volt. A gyerekek nagyon élvezték 
a „játékokat” és a jelenségek mögött álló fizikai törvényszerűségeket is megismerhették.

HÜLLŐKIÁLLÍTÁS
április 28., 29., 30.

A három napos hüllőkiállításon közel 30 egzotikus állatot, kígyót, 
siklót, óriásgyíkot, leopárdgekkót, madárpókot, varánuszt és még 
sok más állatot láthattak az érdeklődők. A kerület iskoláiból elő-
zetes bejelentkezés után osztályok, iskolás csoportok látogatták a 
kiállítást, általában környezet vagy biológia óra keretében. A hét-
végi napon a kerület családjai voltak a vendégeink. A kiállításon 
az interaktív állatbemutató alatt lehetőség nyílt állatsimogatásra, 
ami nagyon népszerű volt a gyerekek körében. Az elmúlt évben a 
hüllőkiállításnak 370 látogatója volt. 

„EGY DÉLUTÁN A FRANCIA KULTÚRA JEGYÉBEN”
PERPIGNAN ÉS ÉSZAK-KATALÓNIA
Tavasszal négy francia fotóművész, Michel Courtois-Denis, Luc 
Berget, Marie Lacalm, Stan Marie látogatott Magyarországra, 
hogy fényképeiken keresztül bemutassák a dél-franciaországi 
Észak-Katalónia szépséges tájait, építészeti alkotásait, szokásait a 
magyar közönségnek. Michel Courtois-Denis fotókkal kísért elő-
adásban mesélt Észak-Katalónia, Roussillon történetéről, szoká-
sairól, természeti szépségeiről. A kiállítást Lauren Comas magyar-
országi katalán üzletember nyitotta meg. A Diósdi Gellért Kórus 
előadásában francia dalok hangzottak el és a vendégek a francia 
fotók és zene mellett francia süteményeket kóstolhattak meg. A 
francia és a magyar kultúra találkozása felejthetetlenné és ünnepivé tette a kiállítás megnyitóját.
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„HATAN” MŰVÉSZCSOPORT KIÁLLÍTÁSA
szeptember 9. 

A csoportos kiállítás alkotói egykor iskolatársak voltak, akiket a 
barátság és a közös alkotás élménye köt össze. Mindegyikük más 
műfajban és stílusban alkotott, így jött létre ez a rendhagyó és 
sokszínű kiállítás a fotóktól a grafikákon és festményeken át a 
megfestett textíliákig és az avantgard montázs-kollázsig. 
A művészcsoport tagjai: Marie Breznay (Párizs) képzőművész, 
Csovelák Edit képzőművész, Homolya Gábor képzőművész, 
Makray János festőművész, Tanay Mercedes fotós, Tóth Alíz gra-
fikusművész. 

EMLÉKHELYEINK 
Abonyi Maya, Király Erika és Szita László (Szitus) fotókiállítása az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójának tiszteletére.
október 21. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkal-
mából nyílt meg Abonyi Maya, Király Erika és Szita László alko-
tóművészek fotókiállítása „56-os emlékhelyeink” címmel. A for-
radalom emlékeit, emlékhelyeit mutatta be. A megnyitó nagyon 
szépen, meghitten zajlott, méltó volt ’56 szellemiségéhez, a jelen-
lévők megemlékeztek a forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lójáról. A megnyitó kulturális műsorát kerületünk diákjai adták, 
gitáron közreműködött Illyés Lóránt a Solti György Zeneiskola 
növendéke, Szathmári Éva Zoé és Falus Barnabás, a Jókai Mór 
Német Nemzetiségi Általános Iskola növendékei 56-os verseket 
szavaltak. A kiállítást Krisár Miklós nyugállományú alezredes, az „Összefogás 1956 Örökségéért 
Egyesület” ügyvezető alelnöke nyitotta meg.

LENGYEL FÜGGETLENSÉGI NAP 
November 11-én ünnepelte a kerületi Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Lengyel Nemzeti Függetlenségi Napot a Lívia-vil-
lában. Az Apor Vilmos téri Pilsudski emléktábla megkoszorúzása 
után, az ünneplő közönség egy „kisvonattal” érkezett a Lívia-vil-
lába, ahol a megemlékezés folytatódott.
Az ünnepi beszédek után került sor Siekierski Zenóbia festőmű-
vész „A tájképek muzsikája” című kiállításának megnyitójára. A 
kerületi lengyel gyökerekkel rendelkező Siekierski Zenóbia mun-
kásságának vezérfonala a lengyel és a magyar táj, amit olaj- és 
akvarell képeken örökít meg. A művésznő szívéhez legközelebb 
az akvarell technika áll. Nyitrai Zoltán elnök köszöntőjét követően Rajeczky Zsuzsanna művelő-
désszervező mutatta be a kiállítás anyagát. A ünnepséget a Szent Efrém Férfikar koncertje zárta.

„JELES NAPOK” KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 
november 21. 

Adventi ajtódísz és koszorú készítésével hangolódtunk az ünnepekre a Kenderkóc Népi Játszóház 
vezetésével. A foglalkozást óvodások és kisiskolásoknak hirdettük meg.
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AZ ÜVEGHEGYEN TÚL – LENCSE MELINDA KIÁLLÍTÁSA

A mese fontossága a gyermekek és felnőttek életében is egyaránt szerepet játszik, ebből merítkezik 
minden gyermek, ez tanít meg minket az élet velejáróira. Lencse Melinda „Az üveghegyen túl” 
című kiállításán olyan mesefigurák jelentek meg előttünk, melyekkel gyermekkorunkban már ta-
lálkoztunk, olyan formában, ahogyan azt a művész elképzelte, megálmodta. A kiállítást Littvay 
Imre nyitotta meg, a 100 Folk Celsius zenekar frontembere.
Megnyitó: december 9. 
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VIII. MARKETING
A kulturális és szabadidőpiac kerületünkben is dinamikusan fejlődik – magán művészeti iskolák, 
tánciskolák, jógaházak, kondicionáló termek nyílnak és működnek. Bár jelenlegi oktatóink, fel-
lépőink tudása, hírneve kiemelkedő (foglalkozásainkat neves szakemberek vezetik), mégis tavalyi 
reklámtevékenységünket nagyon átgondoltan kellett megszerveznünk az egyre szaporodó riválisok 
miatt. A kommunikáció fejlesztését tartottuk legfontosabb feladatunknak. Tekintettel az elsősor-
ban rendszeres művelődési formát szolgáltató rendszerünkre, kéthavi bontásban jelentettük meg 
egységes külsejű műsorfüzeteinket. A társintézmények, óvodák, iskolák is közreműködtek a ter-
jesztésében – melyet nagyon köszönünk – segítségükkel számos családhoz sikerült eljuttatnunk a 
kiadványt. Saját készítésű plakátjainkat, szórólapjainkat egységeinkben és a kerületi óvodákban, 
iskolákban, egészségügyi és szociális intézményekben terjesztjük. A kerületi kapcsolattartást ki-
emelten fontosnak tartjuk: a fent nevezett ágazatokon kívül a kisebbségekkel és a kerületi vállalko-
zókkal is harmonikus kapcsolatot ápolunk.

A 2016-os évben a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk intézményeink megjelenésére 
a legnagyobb közösségi oldalon. A Facebook közösségi oldalunk felhasználóinak száma egyre nő, 
nagyon sok ismerőssel büszkélkedhetünk, amely egyértelmű jele annak, hogy a kerületiek többsé-
ge használja ezt a kommunikációs színteret. Az online social network (online közösségi hálózat) 
olyan emberek közössége, akik internetes felületeken megosztják másokkal érdeklődési körüket 
és tevékenységeiket, és kíváncsiak másokéra is. A legtöbb ilyen közösség számára különböző lehe-
tőségek adottak az egymás közötti interakcióra (azonnali üzenetküldés, levelezés, videó és egyéb 
fájlok megosztása, fórum stb.). Ez az egyik legjobb kommunikációs csatorna arra, hogy elérjük az 
embereket híreinkkel, eseményeinkkel. Nagy figyelmet fordítunk ezen a közösségi oldalon az aktív 
reklámlehetőségek kihasználására. Az oldalon a kommunikációs aktivitás magas, gyakran érkeznek 
visszajelzések programjaink kapcsán. A felhasználók létszámának növelésére folyamatos megosztá-
sokkal próbáljuk meg az érdeklődést még jobban felkelteni programjaink iránt.
Ezen kívül szoros kapcsolatokat ápolunk a Hegyvidék Tv-vel és a Hegyvidék Újsággal is. Fontos, 
hogy minél többször hírt adhassunk mi is ezekben a médiumokban elképzeléseinkről, terveinkről 
és a megvalósult sikeres rendezvényeinkről is. A honlapjainkon a felhasználók tájékoztatására mul-
timédiás eszközöket is bevetünk.
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IX. GAZDASÁGI ADATOK
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Állandó irodabérlők 2015. évi bevétel 
2016-ban 2016. évi bevétel

Agrivent Kft. 60 000 Ft 660 000 Ft
Felismerés Alapítvány 60 000 Ft 360 000 Ft
Makray János 385 000 Ft
OKMI Bt. 420 000 Ft
Szalma Ágnes 330 000 Ft
Dr. Zafeiris Anna Kinga 240 000 Ft
Összesen: 120 000 Ft 2 395 000 Ft

Állandó terembérlők 2015. évi bevétel 
2016-ban 2016. évi bevétel

Angol felnőtteknek - Rigó Judit 31 000 Ft
Balett – Adagio Kft 165 000 Ft
BRAN klub - Kovács Gábor 148 500 Ft
Csiri-biri - Orico 52 000 Ft
Életfa Játéktér foglalkozásai 96 000 Ft
Etka jóga – Nyerges Margit 333 000 Ft
Gombász szakkör - Lukács Zoltán 132 000 Ft
Hastánc – Ládonyi Borbála 60 000 Ft
Hatha jóga – Pazonyi Mónika 49 000 Ft 227 500 Ft
Helen Doron - Erinac 423 000 Ft
HIP-HOP – Balázs M.- Inflectum 166 250 Ft
Holland iskola – Lightenberg Marian 512 600 Ft
Ju-jitsu – Derkényi L. 360 000 Ft
Kiállítások (8 alkalom) 0 Ft
Kobudó – Horváth Attila 24 600 Ft 131 200 Ft
Meridián torna - Hóka Ildikó 9 000 Ft 90 000 Ft
Musical Tánciskola 141 000 Ft
Művészi torna – Pataki Rita 552 000 Ft
Robot építő szakkör 36 000 Ft
Rocky – Fekete Kinga – Rock & magic SE 57 000 Ft 448 500 Ft
Színházjegy árusítás 0 Ft
Táncklub – Juhász Sz. 48 000 Ft
ZUMBA felnőtt – Punto Latino
Beauty Body - Punto Latino
Gerinctorna - Punto Latino
Zumba Gold – Punto Latino
ZUMBA gyerek  – Punto Latino
ZUMBA tini  – Punto Latino
Összesen: 466 600 Ft 5 494 550 Ft

JÓKAI KLUB IRODABÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2016-BAN

327 000 Ft 1 341 000 Ft
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KAlkalmi rendezvények Jókai Klubban 2015. évi bevétel 2016-ban 2016. évi bevétel
12 óra mese a 12. kerületben 0 Ft
4 Akkord Show kórus (ápr.2.) 100 000 Ft
Állati zenés ABC gyemekkoncert (febr. 11.) 137 000 Ft
Családi rendezvény 253 000 Ft
Jazzmánia Big Band koncert 73 000 Ft
Kiállítás megnyitó 0 Ft
Kortásr írók, költők (márc.21.), (ápr.25.) 0 Ft
Költészet napi szavalóverseny (04.07.) 0 Ft
Lemetfelvétel (2 alkalom) 20 000 Ft
Művészi torna tábor 70 000 Ft
Óvodakóstolgató (02.10) 0 Ft
Origami foglalkozás gyerekeknek - Orient 
Enikő 0 Ft

Robot építő szakkör 24 000 Ft
Robot építő tábor 35 000 Ft
Sebő együttes koncertje (04.21) 102 000 Ft
Sváb batyus bál (jan. 30.) 0 Ft
Szakmai rendezvény 87 500 Ft
Társasházi közgyűlési 42 000 Ft
Történelmi vetélkedő kirándulása (04.28.) 0 Ft
Transztánc 20 000 Ft 120 000 Ft
Várallyai PetraTrió koncert (04.16.) 20 000 Ft
Zumba gyerektábor  (2 alkalom) 70 000 Ft
Zsirai László, Kubik Anna könyvbemutató 0 Ft
Makám gyerekkoncert 75 000 Ft
Mesés képek könyvbemutató 0 Ft
Népszavazás 0 Ft
Táncverseny 30 000 Ft
Szlovák kisebbség rendezvénye 0 Ft
Összesen: 20 000 Ft 1 258 500 Ft

Klubok 2015. évi bevétel 2016-ban 2016. évi bevétel
BRIDZS KLUB (2000 Ft/félév) 52 000 Ft
NYUGDÍJAS KLUB (100 Ft/félév) 4 500 Ft
Összesen: 0 Ft 56 500 Ft

Saját tanfolyam 2015. évi bevétel 2016-ban 2016. évi bevétel
Számítógépes tanfolyam 222 000 Ft
Összesen: 222 000 Ft
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KAlkalmi rendezvények Lívia-villában 2015. évi bevétel 2016-ban 2016. évi bevétel
Böjt és Húsvét 0 Ft
Családi rendezvény 44 000 Ft
Kiárusítás Kft. 330 000 Ft
Mobil Textilbolt Kft. 30 000 Ft 312 000 Ft
Társasházi közgyűlés 78 000 Ft
Vasútmodell kiállítás (ápr. 14-17.) 50 000 Ft
Workshop illusztrátoroknak  (2 alkalom) 216 000 Ft
Zinetex Kft. - aprócikk vásár 30 000 Ft
Meseíró pályázat eredményhirdetése 0 Ft
Origami workshop 0 Ft
Összesen: 30 000 Ft 1 060 000 Ft

ÖSSZESEN: 636 600 Ft 10 486 550 Ft
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Állandó bérlők Tervezett bevételek
Tényleges 
bevételek

PRÍMATORNA                          1 386 000    1 386 000            
Összesen: 1 386 000 Ft 1 386 000 Ft

Állandó terembérlők Tervezett bevételek Tényleges 
bevételek

AKUPUNKTÚRA                             504 000    504 000               
BABA-MAMA KLUB                             259 000    252 000               
CSILLAGSZEMŰEK                             882 000    911 400               
CSILLAGSZEMŰ FELNŐTT                             445 200    646 800               
CSIRI BIRI TORNA                             118 800    16 500                 
DIMENZIÓ                               60 000    54 000                 
EGÉSZSÉGVÉDŐ TORNA                               61 200    8 500                   
FELNŐTT MŰVÉSZI TORNA                             792 000    749 100               
FRISSÍTŐ MASSZÁZS                                      -      9 000                   
GERINCTORNA 108 000                           126 000               
GYÓGYMASSZÁZS                             330 000    360 000               
HANGSZERVARÁZS                             220 000    330 000               
HARMÓNIA                          1 035 000    630 200               
HELEN DORON                             148 500    214 500               
JÓGA                             312 000    304 000               
KEREKÍTŐ TIPPENTŐ                             136 000    128 000               
MERIDIÁN TORNA                               60 000    56 700                 
OMI MŰVÉSZI TORNA                          1 102 500    1 102 500            
RAJZTANODA                             128 000    72 000                 
ZUMBA                             281 200    296 500               
ALKALMI TEREMBÉREK 200 000                           242 000               
TÁNCPRÓBA 100 000                           70 000                 
EGYÉB NEM TERVEZETT 100 000                           -                        
SVÁBHEGYI BÚCSÚ 250 000                           265 000               
Összesen: 7 633 400 Ft 7 348 700 Ft

Alkalmi rendezvények a Virányosi Közösségi 
Házban Tervezett bevételek Tényleges 

bevételek
 CSALÁDI NAP/Karaoki                                      -      -                        
 ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY                                      -      -                        
 FARSANGI INDONÉZ NAP                               50 000    51 000                 
 GYERMEKSZÍNHÁZ                             360 000    294 000               
 HARMÓNIA FARSANG                               10 000    10 000                 
 HARMÓNIA LOCSOLÓBÁL                               20 000    10 000                 
 HARMÓNIA MIKULÁS                               15 000    -                        

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2016-BAN
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KHARMÓNIA TÁNCKLUB                                   -      21 600                                     
HARMÓNIA TÁNCTÁBOR                                   -      50 000                                     

 HARMÓNIA ELŐSZILVESZTER                           10 000    30 400                                     
 ISMERETTERJ. ELŐADÁS                                   -      -                                            
 JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR                                   -      24 000                                     
 KIÁLLÍTÁSOK Virányos                                   -      -                                            
 BÓDI LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK                                   -      -                                            
 KIÁLLÍTÁSOK Önkormányzat                                   -      -                                            
 KISS ÁRON BARÁTI KÖR                                   -      -                                            
 KONCERT, MŰSOR                         100 000    367 500                                   
 KÖLTÉSZET NAPJA - APS                                   -      -                                            
 MESEDÉLUTÁN                                   -      18 000                                     
 LELKÜNK TITIKA                                   -      16 500                                     

 MÉZ ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL                         120 000    96 000                                     
 NAPKÖZIS TÁBOR -                                -                                            
 SZABADSÁG VÁNDORAI -                                64 000                                     
 SZUDOKU BAJNOKSÁG -                                -                                            
 TERMÉKBEMUTATÓ -                                96 000                                     
Összesen: 685 000 Ft 1 149 000 Ft
Klubok Tervezett bevételek Tényleges bevételek
APS STÚDIÓ                           25 000    26 000                                     
AUTISTA KLUB                           25 000    26 000                                     
EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB                                   -      -                                            
PATCHWORK KLUB                           50 000    42 000                                     
VIRÁNYOSI FILMKLUB                                   -      -                                            
KERTBARÁT KÖR                           40 000    16 500                                     
Összesen: 140 000 Ft 110 500 Ft
Saját tanfolyam Tervezett bevételek Tényleges bevételek
SAKK KÖR                           80 000    201 300                                   
Összesen: 80 000 Ft 201 300 Ft
Alkalmi rendezvények Lívia-villában Tervezett bevételek Tényleges bevételek
HÜLLŐKIÁLLÍTÁS                           50 000    97 000                                     
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS (Fizika 
csodái)                           60 000    152 000                                   
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK                                   -      -                                            
KIÁLLÍTÁSOK Lívia-villa                                   -      -                                            
KONKOLY-THEGE EMLÉKEST                                   -      -                                            
Összesen: 110 000 Ft 249 000 Ft

Továbbszámlázás Tervezett bevételek Tényleges bevételek
Továbbszámlázás                                   -      234 489                                   
Összesen: 0 Ft 234 489 Ft
ÖSSZESEN: 10 034 400 Ft 10 678 989 Ft


