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I. SZAKMAI TERV – BEVEZETŐ

A Virányosi Közösségi Ház és társintézményei - a Jókai Klub és a Lívia-villa - a kerület lakosai szá-
mára elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatásokat biztosítanak. 
Feladatainkat továbbra is az alábbi törvények határozzák meg:
1. Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről a  
 nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. 
2. A 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  
 közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.
3. A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 4. 3. 65/2013 (XII. 13.) számú rendelete  
 a közművelődési tevékenység helyi feladatairól.
4. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatának az intézményre vonatkozó  
 határozata.
5. A Virányosi Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzata.
6. A Virányosi Közösségi Ház Alapító Okirata.

Kultúraközvetítő feladatunk a környezetünkben élő lakosság megszólítása, a helytörténeti, művésze-
ti értékek közvetítése, a lokálpatriotizmus és a helyi identitás-tudat erősítése, a szabadidő tartalmas 
eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének valamint a kulturált szórakozás 
formáinak és kereteinek biztosítása. A jövőben is szeretnénk a művelődni vágyó öntevékeny kö-
zösségek, valamint a művészetre, kultúrára fogékony lakosok bázisintézményei maradni. Lényeges 
megbízatásunk a kulturális fesztiválokon, nagyrendezvényeken keresztül a kerület arculatának épí-
tése, hagyományainak tisztelete. A mindennapok során az a legfontosabb feladatunk, hogy minden 
korosztály találjon kulturális palettánkon olyan programot, amelyre szívesen jön el, amely érté-
ket közvetít számára, ahol közösségek épülnek a hasonló érdeklődésű emberekből. Fontos szere-
pet kapnak a helyi civil szervezetek valamint a kerületi kisebbségi önkormányzatok rendezvényei. 
Hagyományos feladatainkon túl, kiemelt figyelmet fordítunk az országos kulturális eseményekre, 
évfordulókra. Megünnepeljük a történelmi évfordulókat (március 15.- október 23. - november 4.), 
a költészet napját, a népmese napját, a zene világnapját, az adventet. Fontos esemény lesz a Jókai 
Klub történelmi vetélkedője, amely Szigetvár ostroma 450. évfordulójának állít emléket, valamint 
a Konkoly-Thege Miklós csillagász halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett előadás és em-
lékkiállítás a Virányosi Közösségi Házban. Idén is megrendezésre kerülnek a tradicionális nagyren-
dezvények, a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok, a Hegyvidéki Na-
pok és a jubileumi Hegyvidéki Néptánc Találkozó, az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár. A 
Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok új koncepciója a megújult közösségi tér kulturális és közösségi 
tartalommal való megtöltése. A tér újragondolásának egyik fő kiindulási pontja volt, hogy valódi 
helyi igényekre adjon válaszokat, illeszkedjék a környék lehetőségeihez, infrastruktúrájához. Az át-
alakult térrel szembeni elvárás, hogy a helyi élet, helyi identitás megélésére és megismerésére kínál-
jon lehetőséget. Legyen nyitott és befogadó idősek és fiatalok, helyiek és turisták számára egyaránt. 
Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg, melynek főösszegei 
az előző években sem bővültek. Az idei év szakmai programjainak kialakításánál figyelembe kell 
vennünk az intézmény éves költségvetésének már adott kereteit, a szakmai minőség megtartása 
mellett, racionális tervezés szükséges. Sajnos a 2015. évben megtapasztalt problémáink 2016-ban is 
nagy biztonsággal prognosztizálhatók. Központi valamint saját rendezvényeink költségkerete évek 
óta változatlan, ami fejlesztést nem tesz lehetővé és a programok színvonalának fenntartását is meg-
nehezíti. Költségérzékeny- és hatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított 
forrásból az intézmények biztonsággal működtethetőek. A kiegyensúlyozott, biztonságos intézmé-
nyi gazdálkodásban nagy szerepe lesz annak, hogy mennyire sikerül a bevételek maximalizálása és a 
kiadások minimalizálása mellett a rendelkezésre álló forrásokat pályázati és / vagy egyéb támogatá-
sokkal bővíteni. Gazdasági lehetőségeink, bevételeink növelése érdekében megtettük és folyamato-
san megtesszük a szükséges és lehetséges lépéseket: szolgáltatási díjainkat ugyan nem emeltük, de új 
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kezdeményezésekkel és a pályázati lehetőségek fokozottabb kihasználásával igyekszünk bővíteni be-
vételeinket ebben az évben is. Természetesen a kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket is igyekszünk 
maximálisan kihasználni. Ennek érdekében fokozzuk a pályázatfigyelő tevékenységet. Ugyanakkor 
az is igaz, hogy ez évben csak olyan pályázati projektben gondolkodhatunk, amely nem igényel 
önerőt; illetve, hogy a pályázati lehetőségek egyre inkább a nagy projektekre korlátozódnak, ame-
lyekben mi viszont korlátozottan vagyunk kompetensek. Továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy 
önzetlen támogatókat vonjunk be a kulturális és szórakoztató programok megrendezéséhez.

 

S
Z

A
K

M
A

I 
T

E
R

V
 - 

B
E

V
E

Z
E

T
Ő



5

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

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

II. FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, KARBANTARÁS
Külső cégek által elvégzendő javítási-felújítási munkálatokat és saját erőből történő karbantartáso-
kat is tervezünk a 2016-os évre.

Virányosi Közösségi Ház: mellékhelyiségek burkolása, felújítása, ajtó csere (4 db), női zuhanyozó 
felújítása, tornaszalon öltözőjének és zuhanyzójának felújítása, ablakok cseréje, kazán, fűtési rend-
szer korszerűsítése, épület körüli süllyedés, beázás miatt a lábazat javítása valamint a nagyterem 
parkettájának csiszolása és lakkozása.
Jókai Klub: homlokzat festése, műhely előtti szakasz betonozása, lépcső javítása, aszfalt javítása, fő-
bejárat előtti tér egységes burkolása, térkövezése. Főbejáratnál a homlokzaton a neon felirat cseréje. 
Tetőszerkezet fa elemeinek felújítása. Műhely előtti lépcső és járda betonozása. Kocsibejárón és az 
udvari járdákon az aszfalt javítása. A kerítés lábazatának javítása. Sportpálya felújítása.
Lívia-villa: a pince fala javítások ellenére továbbra is nedvesedik, a belső helyiségekben a fal salét-
romosodik, ennek a problémának a megoldását keressük. A kiskapu felőli bejárat homlokzatának 
újravakolása, festése. Prés felújítása, festése. Világító „Lívia-villa” felirat elhelyezése a homlokzaton.

Karbantartások:
A klíma és a kazán szerződés szerinti időszakos karbantartása, az érintésvédelem, villámvédelem 
ellenőrzése valamint az elektromos kéziszerszámok éves érintésvédelmi felülvizsgálata mindhárom 
intézményben szükséges. Az épületek tisztasági festését, a kültéri faanyagok festését és karbantartá-
sát a kerítés és a kertkapu javítását önerőből végzik saját dolgozóink.
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III. 2016. ÉVI PROGRAMTERV

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

KOSZORÚZÁS OKTÓBER 23. ÉS MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL, „EMLÉKEZZÜNK”
A nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés a MOM Kulturális Központ műsorát követően, ha-
gyományosan koszorúzással fejeződik be. A Gesztenyéskertben megrendezésre kerülő ünnepélyes 
koszorúzásokon a politikai, egyházi és civil szervezetek, az egyes intézmények képviselői valamint a 
kerületi polgárok róják le tiszteletüket az emlékműveknél. Az önkormányzat előtt az 56-os áldoza-
tokra emlékező műsor és gyertyagyújtás szervezése is a mi feladatunk lesz.
Programfelelős: Herczeg Józsefné

HEGYVIDÉKI ZENÉS PÉNTEK DÉLUTÁNOK
április, május, június, szeptember 
Tavasszal hat, ősszel két alkalommal tervezünk táncházzal, tánctanítással egybekötött szabadtéri 
koncerteket, az önkormányzat mellett kialakított új közösségi téren, pénteki napokon 16-19 óra 
között. A rendezvényt a Kenderkóc Népi Játszóház tagjai által vezetett kézműves foglalkozások, 
valamint a Szamos Marcipán Kft. támogatásával megvalósított „Gyurmarci” marcipánszobrászat 
színesíti. A nyugdíjasok minden alkalommal vendégeink egy kávéra a Szamos Marcipán Budai Cuk-
rászda jóvoltából. A rendezvénysorozat 16 éve azzal a céllal jött létre, hogy olyan szabadtéri, elsősor-
ban népzenei programokat szervezzünk, ahol minden korosztály megtalálja a számítását. Ma már 
elsősorban családok és nyugdíjasok látogatják és a visszajelzésekből ítélve kedvelik, várják a Zenés 
Péntek Délutánokat. 
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

SVÁBHEGYI BÚCSÚ
május 14., 15. és 16.
A helyi kötődést elmélyítő, hagyományápoló rendezvények megvalósítása és ezzel párhuzamosan, 
új hagyományok teremtése is feladatunk. A XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen szervezzük meg 2016-ban is a sváb pünkösdi búcsút. A hegyvidéki svábok szokásait ápolva 
és megőrizve olyan programokat szeretnénk összeállítani, amelyek a kerületi családok számára ma is 
vonzóak lehetnek. A német nemzetiségi oktatási és nevelési intézmények nemzetiségi táncokból és 
dalokból állítanak össze egy csokrot a megnyitón. A tavalyi nagysikerű gyermekprogramokhoz ha-
sonlóan idén is népszerű bábelőadásokkal, gyermekkoncertekkel színesítjük a kínálatot. A látogatók 
kirakodóvásáron válogathatnak a portékákból. Sörsátorral és eredeti sváb konyhával várjuk idén is 
az érdeklődőket. Nem hiányozhat a sváb zene és tánc sem. A háromnapos rendezvény zárónapján 
– pünkösdhétfőn –, a világháborúk svábhegyi áldozataira beszéddel és koszorúzással emlékezünk 
a Hősök szobránál. Reméljük, a kulturális események idén is sok látogatót csalogatnak ki a Diana 
parkba.
Programfelelős: Herczeg Józsefné

HEGYVIDÉKI NAPOK 
június 11-12.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata hagyományteremtő szándékkal, immár tízedik 
alkalommal rendezi meg ezt a népszerű kulturális fesztivált nyár elején a Gesztenyéskertben. A két-
napos rendezvényen társszervezőkként leszünk jelen. A látogatók jobban megismerhetik a szervező 
intézményeket és élvezhetik a közösségi- és családi programokat, a színvonalas zenei produkciókat 
és a vásári hangulatot. A koncertszervezés mellett az infrastruktúra kialakításában is közreműkö-
dünk, egyúttal mi szervezzük és bonyolítjuk a kirakodóvásárt is.
Programfelelős: Herczeg Józsefné
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XX. JUBILEUMI HEGYVIDÉKI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
május 21.
Bemutatkozási lehetőséget ad azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, akik iskolájukban különböző 
néptánc csoportokban tanulják az autentikus magyar táncokat. A nagy létszámra való tekintettel a 
rendezvény állandó színhelye a MOM Kulturális Központ. Húsz éve találkozunk itt minden évben 
a magyar néptánckultúrát, népzenét szerető és ápoló pedagógusokkal és tanítványaikkal, valamint 
a budapesti és a kerületi népdalverseny helyezettjeivel. Az elmúlt években több száz gyermek szere-
pelt a fesztiválokon. Vendégként rendszeresen fellépett a Csillagszemű Táncegyüttes. Alkalmanként 
meghívott külföldi néptáncosok és ismert hazai népdalénekesek is bemutatkoztak, a jövőben pe-
dig népi hangszeres előadók, csoportok színpadi produkciójával gazdagodik majd a jeles esemény, 
amely már hagyománynak számít a Hegyvidék kulturális életében. A pedagógusokkal közösen vall-
juk, hogy a néptánc pedagógiai hatása felbecsülhetetlen értékű és a népi hagyományokon nevelkedő 
gyermekek az élet más területein is igényes felnőttekké válnak. 
Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna

„ADVENT A HEGYVIDÉKEN” 
november 27. - december 24.
A minőségi iparművészeti és kézműves termékeken és finom falatokon túl, számos ingyenesen lá-
togatható programot kínálunk az érdeklődőknek, hogy még tartalmasabbá váljon az ünnepvárás 
időszaka. A karácsonyi vásár megnyitójával párhuzamosan nyílik a Hegyvidéki Polgármesteri Hi-
vatal földszinti folyosóján egy kiállítás, amely az óvodások és iskolások erre az alkalomra tervezett 
alkotásait mutatja be. Hétköznapokon, kedden és csütörtökön délután a kerületi oktatási és nevelési 
intézmények, kórusok, színjátszók, zeneiskolai növendékek mutatják be karácsonyi műsoraikat, a 
négy adventi hétvégén pedig egész napos rendezvényeket szervezünk. Szombaton és vasárnap báb-
színházi előadásokkal, mesékkel, gyerekkoncertekkel, betlehemes játékkal várjuk a gyerekeket, kon-
certekkel a felnőtteket és természetesen idén is megérkezik majd a Mikulás. A kisebbeket szombat 
délelőtt kézműves foglalkozás, vasárnap „Gyurmarci” marcipángyurmázás várja a jurta sátorban. 
Szombatonként 17.00 órakor a kerületi egyházközségek képviselői gyújtják meg az adventi gyer-
tyákat rövid műsor kíséretében. December 18-án, délben vendégségbe hívjuk a Hegyvidék rossz 
anyagi körülmények között élő nyugdíjasait egy karácsonyi hangulatot idéző műsorra és ebédre a 
MOMkult kupolatermébe. 
Programfelelős: Herczeg Józsefné
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A JÓKAI KLUB PROGRAMJAI

Intézményünk fontos színtere és tevékeny résztvevője a lokális kö-
zösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot szeretnénk 
erősíteni. Nyugdíjas- és bridzsklub, természetbarát- és gombais-
mereti kör egyaránt megtalálható a kínálatban. A zenei klubok 
közül a Bran együttes tevékenysége kötődik intézményünkhöz. 
Több közösségfejlesztő nyári tábort hirdetünk idén is: „Zumba” 
táncos- és kézműves-, illetve „Bagolyvár” kézműves tábor, vala-
mint művészi torna tábor szerepel a kínálatunkban. A kerület-
ben egyedülállóan a nyugdíjas korosztálynak indított tanfolyamunkon számítógépes és internet-
használattal kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el az érdeklődők. A művelődési ház termeiben 
a délelőtti, délutáni és az esti órákban gyakran párhuzamosan zajlanak foglalkozások. Művészeti 
csoportjaink népszerűsége és az alkotó művelődési közösségek létszáma folyamatosan növekszik. 
Egyre látogatottabbak a sport és szabadidős foglalkozások is. Az általános iskolások a közművelődési 
szolgáltatásokat jellemzően szervezett, iskolai keretek között veszik igénybe. A cél, hogy az általános 
iskolát elhagyó diákok középiskolásként, felnőttként, majd később családjukkal együtt kapcsolat-
ban maradjanak a kerület kulturális életével, részt vegyenek a kulturális intézmények programjain, 
a közösség életében, tevékeny tagjai legyenek a civil szervezeteknek. 
Az intézmény marketingszemlélete, hogy programjairól minél bővebb és színesebb tájékoztatást 
adjon a nyomtatott sajtón keresztül is. A helyi média szerepe továbbra is fontos, hiszen a környék 
lakói jelentik az intézmény törzsközönségét. A látogatók nagyobb hányada még mindig a klasszikus 
kommunikációs formákból tájékozódik (plakát, szórólap, újság, szórólap), így ezek a reklámfelüle-
tetek továbbra is fontosak. Amennyire finanszírozási korlátaink engedik, tervezzük a hatékonyabb 
online kommunikációt és a közösségi média intenzívebb használatát is.

KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK
április 7.
A költészet, a versek az egész emberiség történetét végigkísérik és - ha gyakran észrevétlenül is -, 
de az emberek mindennapjaiban is fellelhetőek. A költészet napját szavalóversennyel ünnepeljük 
április 8-án. A versenyre április 1-ig jelentkezhetnek alsó tagozatos, 1-2 osztályos, kerületi általános 
iskolások egyénileg és az iskola által delegálva. A gyerekek a család, a gyermekkor, az őket körülvevő 
világ történéseit, eseményeit, hangulatát tükröző versek közül választhatnak.
Programfelelős: Herczeg Józsefné

KIÁLLÍTÁSOK
Az idei évben is sokszínűségre törekszünk a kiállításaink tervezésénél. Bemutatkozási lehetőséget 
biztosítunk ismert és pályakezdő művészeknek, egyéni kiállítóknak, illetve  csoportos kiállításoknak 
is. A célként megfogalmazott vizuális ízlésformálás – az előző évekhez hasonlóan –, most is meg-
határozó a kiállításra kerülő alkotásoknál. Arra törekszünk, hogy a képzőművészet minél szélesebb 
skáláját mutathassuk be. Helyet kapnak majd olajképek, grafikák illetve fotóművészeti alkotások is. 
Az év első tárlatát a hagyományoknak megfelelően a Jókai iskola növendékeinek munkáiból Szalma 
Ágnes művésztanár rendezi.  Az idei kiállításuk a Kép-Sor címet viseli.  Változatos gyerekmunkákkal 
találkozhatunk majd, a képregénytől a parafrázisig és a színes sorozatoktól a zootróp szalagokig. A 
tárlat a művészettel való nevelés fontosságát hirdeti, amely az iskola egyik hitvallása. Márciusban 
Makray János festőművész kiállításának adunk helyet. A művészportréktól kezdve az ezoterikus fest-
ményeken át a tájképekig sokféle témát jelenít meg képein. Kocsis Gábor szociofotói után, mely az 
áprilisi hónap ígéretes kiállítása lesz, a Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportjának 
a vándorkiállítása kerül bemutatásra. A Fény éve kapcsán készült fotókat már a tavalyi évben is több 
helyszínen a közönség elé tárták, nagy sikerrel. Ebben az évben is csatlakozunk az Ars Sacra Fesztivál 
rendezvényeihez, Artner Margit szakrális témájú képeivel. A neves grafikusművész rézkarcaival és 
akvarell festményeivel emelkedik ki a kiállítók névsorából. Októberben kollégánk, Egervári Gábor 
mutatkozik be fotóival immár második alkalommal a klub látogatói előtt. „Mesés képek”: immár 
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ötödik éve folytatódik a mesekönyvbemutatóval egybekötött sorozat, melyet a legfiatalabb korosz-
tály számára szervezünk. Programfelelős: Litauszki Erzsébet

„KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK A JÓKAI KLUBBAN” SOROZAT
március, április, október
Élénk érdeklődés kíséri a tavaly elindított sorozatunkat, mely a kortárs irodalmat próbálja népsze-
rűsíteni. Az érdeklődők elsősorban a kerületi középiskolák tanulói, de szép számmal jelen voltak a 
kerületi nyugdíjasok is. Irodalmi délutánok keretében nyerhetünk betekintést egy-egy mű születésé-
nek a hátterébe, megismerhetjük az alkotói tevékenység néhány kulisszatitkát. Az idei meghívottak 
az alább felsorolt művészek közül kerülnek majd ki: Garaczi László, Grecsó Krisztián, Dragomán 
György, Jónás Tamás, Erdős Virág, Háy János, Simon Márton, Závada Péter. 
Programfelelős: Litauszki Erzsébet

MESÉS KÉPEK
november 7.
Immár ötödik éve folytatódik a mesekönyvbemutatóval egybekötött kiállítássorozat, amit a legfiata-
labb korosztály számára szervezünk. Az óvódás és kisiskolás gyerekek számára szervezett programon 
egy-egy új mesekönyvet mutatunk be, valamilyen játékos foglalkozással kiegészítve. A mesekönyv-
höz készült illusztrációkkal a könyv grafikusa ismerteti meg a résztvevőket és segíti őket abban, hogy 
otthonosan mozogjanak a kiállítási térben. Visszajelzések alapján igazolható, hogy az irodalom és a 
képzőművészet játékos-szórakoztató módon való összekapcsolása maradandó élményhez juttatja a 
gyerekeket. Programfelelős: Litauszki Erzsébet

UTAZÓ PLANETÁRIUM
október 19.
A tavalyi évben nagy sikere volt az egész nap folyamatosan ismétlődő csillagászati előadásoknak, 
melyet óvodás korú gyerekeknek szerveztünk. Mivel a digitális planetárium a hagyományos plane-
táriumokhoz hasonlóan mutatja be a csillagképeket, a bolygókat, ezen égitestek mozgását és azt is 
láthatjuk, hogyan változik a csillagos égbolt látványa a Föld különböző pontjairól nézve, céljának 
elsősorban az oktatást és ismeretterjesztést tekintjük, így a kért műsor összeállításánál is ez a fő szem-
pont. Ebben az évben az iskolákat szeretnénk meghívni erre a programra. Meggyőződésünk, hogy 
nagy segítséget jelenthet számukra a természettudományos oktatásban.
Programfelelős: Litauszki Erzsébet
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HÓNAP NÉV TECHNIKA
január Az origami csodálatos világa 2015.12.04 -01.30-ig

Kép-sor 
a Jókai iskola kiállítása

március Makray János 07.márc
április Kocsis Gábor 02.ápr

május
Magyar Fotóművészek 
Szövetsége Senior 
Alkotócsoportja 

02.máj

június
Ars Sacra
Artner Margit

október Egervári Gábor 08.okt
november Mesés képek 04.nov
december Lencse Melinda/Lívia-villa 02.dec

2016
IDŐPONT
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február 04.febr vegyes

fotó
illusztráció
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festmény
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TÉR-ZENE
október 1.
A zene világnapja alkalmával közös éneklésre, zenélésre hívjuk a kerületi intézmények együtteseit, 
kórusait, szólistáit, alkalmi formációit. Várjuk az énekesek, kórusok, jazz és komolyzenét egyaránt 
szerető jelentkezőket. Az önkormányzat előtti új közösségitér kiváló helyszínt biztosítana az ese-
mény megrendezéséhez és a zene élvezete mellett az alkalom lehetőséget teremt a közösségi élmény 
megteremtésére, közösségformálásra is. 
Programfelelős: Litauszki Erzsébet

GYEREKKONCERTEK
„Állati Zenés ABC” –Bíró Eszter koncertje
február 11.
Bíró Eszter énekeső, színésznő 2013 tavaszán új, elsősorban gyerekeknek és családoknak szóló ké-
peskönyvet és ehhez kapcsolódóan lemezt és színpadi produkciót is készített. Az „Állati Zenés ABC”  
2014-ben az év hazai gyerekalbuma lett. 2015 novemberében jelent meg új, Állati Zenés ABC 2. 
című könyve és lemeze, Födő Sándor “Fodo” zenéjével. 
Programfelelős: Litauszki Erzsébet

A Sebő együttes gyermekkoncertje
április 21.
A Sebő együttest a hazai hangszeres népzenei- és táncházmozgalom elindítójaként tartják számon. 
Gyerekeknek szóló koncertjeiken is az autentikus népzene és a megzenésített versek népzenei hagyo-
mányokkal történő bemutatására törekszenek. Céljuk, hogy a legkisebbek is szeressék és kötődjenek 
a népzenéhez és közben megismerkedjenek a magyar költők verseivel is játékos formában. A koncer-
ten többek között Varró Dániel, Weöres Sándor egy-egy gyerekverse is elhangzik majd. 
Programfelelős: Litauszki Erzsébet

A Makám együttes koncertje
október 13.
A Makám együttes a világzene nemzetközileg elismert hazai követe. Az együttes repertoárjával a 
legfiatalabb nemzedék megszólítására is komoly gondot fordít, ezt Szindbád című műsoruk is bi-
zonyítja.
Programfelelős: Egervári Gábor

ZENEI PROGRAMOK

A Jókai Klub, mint remek adottságokkal rendelkező koncerthelyszín, az idei évben is igyekszik 
fellépési lehetőséget biztosítani úgy a nagy hagyománnyal rendelkező, visszatérő produkcióknak, 
mint a feltörekvő fiatal generáció egy-egy kiemelkedő képviselőjének. Az előbbi kategória fő repre-
zentánsai az ír népzenét játszó Bran együttes, ők lassan két évtizede rendszeres vendégeink, illetve a 
Kollmann Gábor szaxofonművész legtehetségesebb tanítványaiból alakult Jazzmánia Big Band. Ez 
utóbbi produkciót nagy örömünkre a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja, segítségükkel 2016-
ban egy három estét magában foglaló sorozat kerül bemutatásra a Jókai Klub színpadán. A kon-
certeket hagyományosan egy meghívott vendégművész - énekes vagy szólista - fellépése teszi igazán 
emlékezetessé. A Jazzmánia Big Band tervezett koncertdátumai: február 27., április 23., október 8. 

Kimondottan gyerekeknek rendezett koncertjeink is nagy népszerűségnek örvendenek, legtöbbször 
előre szervezett óvodás csoportok teszik ki a publikum nagy részét, nem könnyű elővétel nélkül 
bejutni. Február 11-én Bíró Eszter “Állati zenés ABC” című produkciója kerül bemutatásra, április 
7-én a Makám együttes lesz vendégünk, április 21-én pedig nem kisebb híresség, mint Sebő Ferenc 
fog énekelni, muzsikálni a kicsiknek. 
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Március 26-án kerül sor a Várallyai Petra Trió újabb koncertjére, és minden bizonnyal eljön idén is 
hozzánk a Republic örökségét továbbvivő, immár elsőlemezes Mohikán zenekar. 

Április 2-án lép fel a Klubban a Négy Akkord Show Kórus, ők is visszatérő vendégeink, immár har-
madik alkalommal koncerteznek nálunk.

Évről évre feladatunk, hogy részt vegyünk a kerület központi rendezvényeinek technikai kiszolgá-
lásában, 2016-ban is segíteni fogjuk a Hegyvidéki Napok, a Zenés Péntek Délutánok, a Svábhegyi 
Pünkösdi Búcsú, a Terményünnep, illetve az idén újdonságként megrendezett tavaszi, nyáreleji ren-
dezvények zökkenőmentes lebonyolítását. 

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy kisebb-nagyobb projektek a Jókai Klub remek akusztikával bíró 
nagytermét bérelik ki hangfelvétel készítése céljából. A terem méretei lehetővé teszik akár egy 20-24 
főt számláló kamarazenekar leültetését és bemikrofonozását is. A felvételekre rendre vasárnap kerül 
sor, ilyenkor adott a teljes nyugalom a minőségi munkához. Idén januárban már két vasárnap is 
sikerült a nagyterünket ily módon kihasználni.

TÁBOROK NYÁRON

ZUMBA ÉS KÉZMŰVES TÁBOR
június 20-24. és augusztus 22-26.
Alsó tagozatos tanulók részére hirdetünk szünidei tábort nyár elején és végén. Az elmúlt évek nagy 
sikerű táboraira alapozva a táborban kézműves foglalkozások és játékok mellett zumba oktatás fo-
lyik. A programot a kert kihasználásával a manzárd helyiségünkben rendezik meg a tábor vezetői, 
Németh Krisztina és Gallatz Rita.

MOZDULATMŰVÉSZET TÁBOR
június 27. - július 1.
Egy héten keresztül Pataki Rita mozdulatművészet tanár szervez nyári egész napos szünidei foglal-
kozásokat tanfolyami csoportjainak, akik a kisiskolás korosztályból kerülnek ki.
Programfelelős: Herczeg Józsefné

JÓ
K

A
I 

K
LU

B



12

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

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI

BEVEZETŐ
A kerület legkisebb közművelődési intézményeként – melynek 
előnye a családias légkör, a személyes kapcsolat, hátránya a kevés 
és kisméretű termek, a színpad hiánya – dolgozunk a környék la-
kosságának kulturális igényeit szem előtt tartva. Tettük mindezt 
az elmúlt 26 év során, igényes, megszokott és új, állandó és alkal-
mi programok egyre színvonalasabbá, színesebbé tételével. Érték, 
minőség, megbízhatóság. E fogalmakat szeretnénk közvetíteni a 
tanfolyamok és a rendezvények látogatói, valamint a partnereink 
és a támogatóink felé. Szerencsére számos előadóművészt isme-
rünk, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak. Ők mindig szíve-
sen térnek vissza hozzánk fellépni. Természetesen ezt az értékren-
det képviselik tanfolyam- és klubvezetőink is, akik közül többen a 
kezdetektől jelen vannak intézményünk életében. 
Érzékeljük a tanfolyami létszámok visszaesését, az ingyenes előadások, programok felértékelődését. 
Látjuk, halljuk, tapasztaljuk, hogy a gyerekek, pedagógusok, szülők egyre fáradtabbak, egyre keve-
sebb idejük marad az iskolán kívüli tevékenységek művelésére. Míg az elmúlt években közvetlenül 
a tanítási idő után érkeztek a gyerekek programjainkra, tanfolyamainkra, addig ma számukra a ki-
kapcsolódásra szánt idő erősen leszűkült. A VKH-nak egyik nagy problémája, hogy nincs megfelelő 
létszám (300-400 fő) befogadására alkalmas színházterme, melyet kedvező kondíciókkal lehetne 
bérbe adni, illetve amely alkalmas lenne nyereséges rendezvények megvalósítására. A nehézségek 
ellenére intézményünk a helyi lakosság számára az állandóságot jelenti, megteremtve ezzel a lehető-
séget, szabadidejük hasznos eltöltésére, az örömteli kikapcsolódásra és kulturálódásra.

Nagysikerű központi rendezvényeink mellett több saját rendezvényünk is tradícióvá vált a kerület-
ben. Ezek közé tartozik a 25. alkalommal megrendezésre kerülő Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny, a 
Virányosi Méz és Lekvár Fesztivál, a Családi délelőtt, valamint a Kiss Áron Emléknap.

ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY
2016. november 20.
2016-ban immár 25. alkalommal rendezzük meg az Erkel Ferenc Sakk Emlékversenyt a Hegyvi-
dék általános és középiskolás tanulói, valamint felnőtt lakosai számára. A Hegyvidék méltó az erkeli 
örökséghez, elég csak arra gondolni, hogy az itteni iskolák többségében a tanórákon és a választható 
foglalkozásokon is helyet kap a kétkirályos játék tudománya, amelynek számos előnye van mind az 
iskolapadban, mind a való életben. A sakk fejleszti a logikát, a számolási készséget, amelyek egy bo-
nyolultabb matematikai feladat megértésénél is hasznosak lehetnek. Rendszerességre, illetve tudatos 
időbeosztásra nevel, ami a mai világban nagyon hasznos. Ennek is köszönhető, hogy az emlékverse-
nyen a felnőttek mellett rendre sok gyerek is asztalhoz ül. Az indulók nemenkénti és korosztályonkénti 
csoportokban mérhetik össze tudásukat. A legjobbak éremdíjazásban részesülnek, a legtöbb pontot 
elért iskola serleget kap. 
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

VIRÁNYOSI MÉZ ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL
2016. október 8-9.
Idén hetedik alkalommal rendezzük meg a Virányosi Méz és Lekvár Fesztivált, melynek célja tovább-
ra is az, hogy a vendégek számára kétnapos, színvonalas, kulturált szórakozási lehetőséget biztosítson, 
valamint teret adjon az őstermelőknek termékeik bemutatására. A kóstolóval egybekötött vásárt, 
mézeskalács-, gyerekkönyv-, textiljáték- és kerámiaárusok kínálata és bemutatója is színesíti. A két-
napos, kifejezetten családias jellegű esemény keretében, kerületi óvodásoknak és általános iskolások-
nak minden évben rajzpályázatot hirdetünk, a fesztivál tematikájához kapcsolódóan. A rendezvény a 
rajpályázat ünnepélyes díjátadójával veszi kezdetét, majd gyermekműsorokkal folytatódik. Ügyességi 
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vetélkedők, ugrálóvár, a Kenderkóc Népi Játszóház kézműves foglalkozásai (mézeskalács sütés), és a 
házban működő tanfolyamok bemutató órái várják a gyerekeket, családokat. A gyerekeket színvo-
nalas koncertek várják, a felnőttek a M.É.Z. együttes koncertjén és táncházában szórakozhatnak, 
valamint egészségügyi előadásokat hallgathatnak. A fesztivál záróakkordjaként a résztvevők tombola-
sorsoláson vehetnek részt, ahol – szponzoraink jóvoltából – értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

GYERMEKSZÍNHÁZ
A ház kínálatából nem hiányozhatnak a gyermekszínházi előadások sem. Ezeket az eseményeket a 
környék kisgyermekes családjain kívül elsősorban óvodai csoportok látogatják, akik a házat köny-
nyedén és biztonságosan, akár utazás nélkül is meg tudják közelíteni. Rendszeres visszatérője a ren-
dezvénysorozatnak Gryllus Vilmos, aki régi és új albumaiból válogatva, a gyerekek kedvenc dalait 
adja elő. A koncertek mellett a Nefelejcs Bábszínház, Marék Veronika tollából született Kipp - Kopp 
sorozatának előadásait láthatják a gyerekek és szülők.
Tervezett gyerekelőadások:
február 16. Gryllus Vilmos koncertje: Maszkabál és kedvenc dalok
április 12. Nefelejcs Bábszínház 
október 11. Nefelejcs Bábszínház 
november 8. Gryllus Vilmos koncertje
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

 CSALÁDI NAP – CSALÁDI KARAOKE
2016. április 16.
Idén áprilisban nyolcadik alkalommal kerül sor családi rendezvényünkre. Idén, a kihelyezett tábori 
karaoke sikerén felbuzdulva, újításként családi karaoke délutánt szervezünk, ahol a vendégek, csa-
ládok, baráti társaságok és bemutathatják énektudásukat a legismertebb magyar és külföldi slágerek 
segítségével. A délutáni, kora esti órákban megrendezésre kerülő esemény lebonyolításában egy kife-
jezetten karaoke rendezvényekre szakosodott csapat lesz segítségünkre, akik garantálják a megfelelő 
minőségű és mennyiségű zenei alapot, ezzel fokozva a hangulatot.
Programfelelős: Nagy Tibor István

JELES NAPOK
2016. március - október – november - december
A programot ünnepekhez, jeles napokhoz kötődően, kisiskolások és kisgyermekes családok részére 
szervezzük a Lívia–villában évi négy alkalommal a Kenderkóc Népi Játszóház segítségével. Az ünne-
pekhez kapcsolódóan a résztvevők tojást festhetnek, hagyományos eljárásokkal töklámpást, adventi 
koszorút és karácsonyi díszeket készíthetnek.
Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna

KISS ÁRON EMLÉKNAP – Kiss Áron Játéktársaság
Idén már huszonkettedik alkalommal kerül megrendezésre a 171 évvel ezelőtt született közösség-
szervező, intézeti tanár, lelkész tiszteletére szervezett megemlékezés, amelynek keretében a Kiss Áron 
Tisztelőinek Köre koszorút helyez el a Kiss Áron u. 2. sz. alatt lévő Gálbory-villa falán lévő emlék-
táblánál, majd a Virányosi Közösségi Házban folytatódik a tiszteletadás. Középpontban az oktatás, 
a játék hagyományos és korszerű, régi és újabb formái állnak. Sor kerül a 2016. évi Pro Ludo díjak 
átadására is.
Programfelelős: Blaskó Éva

KIÁLLÍTÁSOK
A Ház nem rendelkezik önálló kiállítóteremmel, hiszen első emeleti előadótermünkben a megnyitó-
kon kívül gyakran tartunk gyermekfoglalkozásokat és olykor öltözőként is funkcionál a helyiség. A 
kiállított alkotások biztonságának, épségének biztosítása nem megoldott, az egyes kiállítások meg-
tekintése is csak az intézmény egyéb programjaihoz igazodóan lehetséges.
A nehézségek ellenére igyekszünk méltó teret adni a kiállított képeknek. Huszonhét éve havi rend
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szerességgel szervezünk kiállításokat különböző művészeti ágakban jeleskedő, elsősorban a kerület-
ben élő művészeknek, de szívesen fogadunk tehetséges alkotókat az ország minden részéből.

Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna és Nagy Tibor István
 

ÚJ PROGRAMJAINK
Minden évben figyelemmel kísérjük az országosan meghirdetett emlékéveket, a neves írók, költők, 
zeneszerzők, képzőművészek, történelmi személyiségek születési és halálozási évfordulóját, amelyek-
ről idén is méltó módon kívánunk megemlékezni. Életük és munkásságuk felidézésével szeretnénk 
előttük tiszteletünket leróni.

KONKOLY-THEGE MIKLÓS csillagász halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett előadás 
és emlékkiállítás
2016. március 3.
Konkoly-Thege Miklós (1848. január 20. – 1916. február 17.) csillagász, meteorológus az MTA 
tagja, országgyűlési képviselő 100 éve hunyt el. A tudós számos magyar és nemzetközi kitüntetést 
kapott élete során bel- és külföldi tudományos társulatok munkájában való részvételéért, a hazai 
csillagászat területén pedig kimagasló eredményeket ért el, jelentős tudományos életművet hagyva 
maga után. Konkoly-Thege Miklós személye a Hegyvidék számára külön jelentőséggel bír, hiszen a 
XII. kerületben található az MTA Csillagászati Kutatóintézet, mely az ő nevét viseli. A híres csilla-
gászra kívánunk emlékezni, előadással egybekötött emlékkiállításunkkal.
Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna

HORVÁTH BALÁZS FOTÓKIÁLLÍTÁSA BÓDI LÁSZLÓRA EMLÉKEZVE
2016. február 6.
A 2013-ban elhunyt dalszerzőre, énekesre, a Republic zenekar egykori frontemberére, Bódi László 
„Cipő”-re emlékezünk Horváth Balázs fotóival. Az esemény nem előzmények nélküli, hiszen – igaz 
más kerületben - volt már a zenekart érintő témájú kiállítás, amin még Bódi László is jelen lehetett. 
Ezzel az alkalommal kifejezetten az ő emlékének adózunk. A kiállítás érdekessége, hogy az énekes 
személyes fotóit és néhány kedves tárgyát is közszemlére tesszük. A rendezvény túlmutat egy egy-
szerű fotókiállításon, Balázsovits Edit egy dallal emlékezik Bódi Lászlóra, néhány mondat erejéig 
pedig Benkő László (Omega) és Szigeti Ferenc (Karthago) is felidézi a múltat, de meghívást kaptak 
Cipő egykori zenésztársai és közvetlen hozzátartozói, barátai is, így valódi tiszteletadás ez a fiatalon 
elhunyt dalszerzőnek.
Programfelelős: Nagy Tibor István
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FARSANGI INDONÉZ NAP
2016. február 20.
Bárdos Yvette és Ur Eleonóra többször járt Indonéziában az elmúlt évek során. Yvette fotóin és Eleo-
nóra színpompás batik képein az indonéz kultúra szemünk láttára elevenedik meg. Az Indonéziában 
tanult volt ösztöndíjasok és a Magyarországon élő, az indonéz kultúrát itt bemutató és művelő elő-
adók, batikfestők, zenészek, táncosok hozzák el nekünk ezt az izgalmas világot. Térfy András, Novák 
Anikó és Dus Polett előadásával, az Arum Melati Junior és a Kupu-kupu tánccsoport bemutató-
jával, Vágó Nóri és Ur Eleonóra batik előadásával ízelítőt adnak az ezerarcú világ érdekességeiből. 
Farsang lévén a látogatók magukra ölthetik a különböző népviseleteket, fejdíszeiket, hagyományos 
batik sarungokat, faragott ősi maszkokat. A látogatók megszólaltathatják a gamelán hangszereket és 
kipróbálhatják az indonéz táncok alapmozdulatait, finom, érzékeny tánclépéseit, vagy a sámántánc 
ősi elemeit.  
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

VIRÁNYOSI SUDOKU BAJNOKSÁG
2016 őszén, a Virányosi Közösségi Házban kerül először megrendezésre a XII. kerület sudoku rang-
adója, az I. Virányosi Sudoku Bajnokság, népszerűsítve a játékos gondolkodást. A rendezvény kü-
lönleges megmérettetést kínál az érdeklődnek. 
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

MAGYAR NYELV KLUB KÜLFÖLDIEKNEK
2016. február 18.
A XII. kerületben nagyon sok külföldi él, sok nemzetközi iskola és óvoda működik és követségeket 
is találunk a kerületben szép számmal. Igény merült fel egy külföldieket magyar nyelvre oktató tan-
folyamra. A magyar nyelvtanfolyam célja, hogy a hazánkban élő külföldiek boldogulását segítse. A 
nyelvoktatáson túl az is célunk, hogy a hazánkban élő külföldiek társaságot találjanak maguknak, 
lehetőségük legyen hasonló helyzetben lévő emberekkel megismerkedni. A csoport heti két alka-
lommal fog találkozni, kedd és csütörtök délelőtt, így 2x2 órában lesz lehetőségük a magyar nyelv 
elsajátítására. A tanfolyamot dr. Wágner Veronika szakfordító, angol és német nyelvtanárnő vezeti.
Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Az intézmény kis méretei miatt elsősorban a kiscsoportos művelődési formáknak felel meg. Ezt 
segítette elő az is, hogy a ház emberléptékű, otthonos, barátságos, gondosan karbantartott, vendég-
szerető hely. Állandó csoportjaink a jól felkészült, hiteles és elhivatott vezetőknek köszönhetően a 
kezdetek óta változatlan sikerrel működnek. 

SZABADIDŐ, SPORT
Nagy az igény a sportfoglalkozások iránt, amelyek igen széles skálán mozognak és a ház kihasznált-
ságának jelentős részét adják. A felnőtt művészi torna jó lehetőséget kínál mindazoknak, akik a 
szép és természetes mozgások útján szeretnének eljutni izomerejük, állóképességük, hajlékonyságuk 
fejlesztéséhez, testük fizikai karbantartásához, alakjuk formálásához. A csoport vezetője Tass Olga, 
olimpiai bajnok tornász. Szintén az egészség megőrzésére, testedzésre nyújt lehetőséget az Egészség-
védő Tornaklub, amelynek csoportvezetője Bánfai Ágnes, olimpiai válogatott tornász. 

Pers Júlia mozgásművészeti iskolája, az Óbudai Mozgásművészeti Iskola (OMISK) a főváros egyik 
legszínvonalasabb, kiváló minősítésű intézménye, ahol Berczik Sára módszerei alapján, öt csoport-
ban folyik az oktatás. A ház örömmel ad otthont ennek a test- és mozgásfejlesztő, iskolarendszerűen 
egymásra épülő képzésnek, amely töretlen sikernek örvend.

2016-ban továbbra is hétfőnként várjuk azokat a vendégeket, akik a test és szellem egységét jógaok-
tatásunk segítségével kívánják elérni. A csoport vezetője továbbra is Bucher Katalin.
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A kismamáknak kínál mozgási lehetőséget a baba-mama klub, amelyen gyermekeikkel együtt ve-
hetnek részt minden kedden és csütörtökön. A foglalkozás ideje alatt a gyermekek felügyelete is 
megoldott, így az anyukák zavartalanul átadhatják magukat a mozgás örömének.

Az eszközhasználathoz és életkorhoz nem kötött meridián torna, elsősorban a közép- és időskorú 
hölgyek körében sikeres a frissítő, egészséget javító és fenntartó mozgásaival. Vezetője, Szigeti Mag-
dolna szerdánként várja az érdeklődőket.
Igen nagy népszerűségre tett szert a Borbély Enikő által oktatott zumba és gerinctorna. Az alak-
formálásra kiváló, latin-amerikai tánclépésekkel ötvözött fitness, amely meghódította a világot, el-
sősorban a hölgyek érdeklődésére tart számot, minden kedden és csütörtökön, míg szerdánként 
a preventív gerinctorna napjaink egyik népbetegségének, a gerincproblémák megelőzésére, illetve 
kezelésére adhat megoldást.

A Virányosi Közösségi Házban működő tornaszalon is számos lehetőséget nyújt a mozgás szerelme-
seinek és az egészséges életmód követőinek. A vendégek karbantartó tornán mozgathatják testüket, 
a sportjóga a fizikum és a szellem frissességét célozza, míg a bless you gym torna speciálisan nők 
számára kialakított zenés mozgásformái, a nőies mozgást, egyensúlyt, ritmusérzéket is fejlesztik.

A kismamákat készíti fel kedden és pénteken a szintén a tornaszalonban működő kismama torna, 
amely nem csak fizikailag készíti fel a várandós anyukákat, hanem hasznos tanácsokkal gazdagod-
hatnak a szülést és csecsemőgondozást illetően.

Szellemi kihívást és edzést jelent a Rollinger Károly által vezetett, több, mint egy év szünet után újra 
működő ifjúsági sakk szakkör. A foglalkozás elsősorban az általános iskolás gyermekek részvételével 
zajlik, akik közül szép számmal kerülnek ki az Erkel Ferenc Sakk Emlékversenyen is induló verseny-
zők, akik házunkat képviselik. 

CSALÁDI PROGRAMOK
A kisgyermekes szülők és gyermekeik is nagyon szívesen vesznek részt azokon a programokon, ame-
lyek során a szülők közreműködésével különböző területeken fejlődhetnek a kicsik képességei.

A minden kedden megrendezésre kerülő Hangszervarázs az óvodások és kisiskolások játékos, kiscso-
portos zenei nevelését célozza, kidolgozott tematika szerint, hangszerhasználattal (furulya), egyedi 
zenei és érzékszervi játékok, feladatok alkalmazásával. A nagyobbak a saját módszerű kottaolvasást 
is elsajátíthatják.

A Csiri-biri játékos, mozgásfejlesztő foglalkozás szerdánként kerül megrendezésre, dalokkal, mon-
dókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel várja az 1-3 éves gyermekeket. A foglalkozást Orszáczky Il-
dikó vezeti.

A Kerekítő Tippentő foglalkozásokra pár hónapos kortól egészen óvodás korig várjuk a babákat, 
kisgyerekeket, szüleik, nagyszüleik kíséretében, akik hétfőnként, a szűk egyórás foglalkozásokon, 
ölbeli játékok, mondókák és dalok segítségével ismerkedhetnek néphagyományainkkal és a néptánc 
alapjaival. A foglalkozásokat Cseke-Marosi Eszter, tánc- és drámapedagógus vezeti.

Heti két alkalommal, csütörtökönként várjuk a középső- és nagycsoportos óvodásokat, hogy a 
Helen Doron módszer alapján képzett tanárok és a folyamatosan továbbfejlesztett beszédcentrikus 
tananyagok segítségével ismerkedjenek az angol nyelv alapjaival. Játékosan, interaktív módszerekkel 
sajátítsák el a nyelv szókincsét, nyelvtanát.
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TÁNCTANFOLYAMOK

A Csillagszemű Táncegyüttesben a Timár-módszerrel tanulják a gyerekek és felnőttek a magyar nép-
táncot, ami a néptánc világában azt jelenti, amit a Kodály-módszer a zenében. Lényege, hogy az élő 
néptánc és népzene minél kisebb korban, mint megélt tapasztalat épüljön be gyermekeink életébe. 
A gyerekek mellett péntekenként a felnőttek oktatását is vállalja a Timár Kamara táncegyüttes. 
A hazánkat gyakran képviselő 400 tagú táncegyüttes vezetői Timár Böske táncművész, Timár Sán-
dor koreográfus, a Nemzet Művésze, Erkel-és Állami-díjas valamint Kossuth–díjas, Érdemes Mű-
vész. Szakmai irányításuk mellett három csoportban folyik tovább 2016-ban is a néptáncoktatás.

A népszerű programjaink közé tartozik a Székely Attila vezette Harmónia Táncklub, amelyet a 
legrangosabb klubok között tartanak számon. A foglalkozásokon nemcsak tánclépéseket, hanem 
illemszabályokat, udvariasságot is tanulnak a résztvevők.
Havonta egy alkalommal várja a táncolni vágyó fiatalokat a Harmónia Táncklub, ezen felül nagy ér-
deklődésre számot tartó rendezvényeik a Harmónia farsang, a locsolóbál, a Mikulás és a Harmónia 
szilveszter. A latin–amerikai táncok iránt érdeklődők szintén Székely Attila útmutatásával, minden 
szerdán ismerkedhetnek a tüzes dél–amerikai ritmusokkal és mozdulatokkal. 

KLUBOK, SZAKKÖRÖK

Fontosnak tartjuk az önszerveződő kisközösségek, klubok intézményünkben zajló tevékenységének 
szakmai segítését, az alulról szerveződő kezdeményezések és csoportok támogatását. Közösségi há-
zunkban számos ilyen aktív közösség működik.

A Virányosi Kertbarát Kör tagjai minden hónap utolsó keddjén gyűlnek össze a Virányosi Közös-
ségi Házban, ahol a többnyire nyugdíjas korúakból álló baráti társaság a kertészkedés különböző 
témaköreiben jártas előadókat hív meg és tematikus előadások során tesz szert újabb ismeretekre. 
Félévente egyszer, kötetlen formában, saját tapasztalataikat osztják meg egymással, értékelve az ad-
dig elvégzett munkát és előkészítve a következő fél év tennivalóit. 
A klub vezetője hosszú évek óta Bartók Sándor.

A magyar turistamozgalom egyik megalapítójáról elnevezett Téry Ödön Turista Baráti Társaság 
keddenként tartja összejöveteleit. A jól összeszokott és teljes mértékben önszerveződő baráti kör 
intézményünkben tervezi meg soron következő túráit, és itt osztják meg egymással a kirándulások 
tapasztalatait, tanulságait. 
Vezetőjük Mészáros János.

A „Namasté” Asperger Kortárs Klub elsődlegesen az Asperger–szindrómás, vagyis az autista spekt-
rumból kevesebb tünetet hordozó, jó intellektus mellett is intenzív ellátásra szoruló autista fiatalok 
számára próbál hasznos programokat szervezni és az életben való boldogulásukhoz iránymutató 
tanácsokat adni. A klub minden hónap második vasárnapján tartja összejöveteleit, Vadasné Tóth 
Mária vezetésével.

Ahogyan ezt a korábbi években már megszokhatták vendégeink, a Virányosi Filmklub 2016-ban 
is minden hónap utolsó csütörtökén, 13.00 órától várja a filmek iránt érdeklődőket, ingyenes ve-
títéseivel. A rendezvényt elsősorban a nyugdíjasok látogatják, a filmalkotások gazdag választékából 
mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. 

Minden hónap első keddjén kerül megrendezésre Egészségvédő Klubunk, amely azoknak nyújt 
információban gazdag ismeretszerzési lehetőséget, akik igyekeznek egészségüket, jó közérzetüket 
megóvni, javítani, megelőzve a különféle betegségeket vagy már meglévő betegségekre keresnek 
alternatív gyógymódokat. Az ingyenes eseményeken a gyógyászat és egészségmegőrzés különféle 
területeiről meghívott előadók segítenek.
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Az Abonyi Maya által vezetett APS Stúdió 2009 eleje óta működik intézményünkben. A fotókör 
tagjai a fényképezés mellett irodalmi esteket is szerveznek, amelyeken stabil létszámú tagságuk (20-
25 fő), valamint meghívott vendégeik vesznek részt. A jó hangulatú, gyakran vetítéssel egybekötött 
előadásokra, fényképelemzésekre, egymás munkájának kiértékelésére minden hónap harmadik csü-
törtökén kerül sor.

A Szabadság vándorai 2009 óta várja a természetjárókat a Virányosi Közösségi Házban, minden 
hónap harmadik szerdáján. A klub az 1970-ben alapított Számítástechnikai Koordinációs Intézet 
1989-ig működő sportkörének, azon belül a természetjáró szakosztálynak az utóda. Az oldott han-
gulatú összejöveteleken a tagok vetítéssel és élménybeszámolókkal elevenítik fel a túrákon szerzett 
élményeket, tapasztalatokat, illetve meghívott előadók segítségével bővítik ismereteiket. Klubveze-
tő: Sütő - Nagy István

A 2015-ös év új programja volt intézményünkben a Foltos MaMoK (Magyar Modern Klub) 
patchwork, vagyis a foltvarró klub indulása. Az egyre inkább népszerű modern foltvarrás hozta 
össze a minden hónap negyedik szerdáján nálunk találkozó baráti társaságot, akiknek lelkesedésére 
jellemző, hogy nem csak a közösségi házban alkotnak és cserélnek ötleteket, tapasztalatokat, hanem 
önálló és nagy sikernek örvendő kiállításokat is szerveznek intézményünkben.

A Rajztanoda elnevezésű foglalkozásunk célja a felvételi előkészítés, a festészeti technikák (portré, 
csendélet, mozdulatvázlatok) és szabadkézi rajz oktatása. A rajzolás és festés iránt érdeklődők min-
den csütörtökön két órát töltenek a közösségi házunkban Z. Szabó Zoltán festőművész vezetésével.

Munkatársaink a jó légkör megteremtésével, szakmai támogatással törekszenek arra, hogy segítsék 
az önszerveződő csoportok munkáját, hogy vendégeink minden esetben elégedetten távozzanak 
intézményünkből. A pozitív visszajelzésekből tudjuk, hogy sikerrel tesszük ezt, hiszen az új és hosz-
szú évek óta nálunk működő társaságok tagjai az intézmény egyéb rendezvényeinek is visszatérő 
látogatói.

TÁBOROK 

A kisméretű kertet a Virányos Gondozási Központ nyugdíjasaival közösen használjuk, így gondot 
okoz a terület nyugdíjasokkal és táborozó gyermekekkel egy időben történő használata. Ugyan-
akkor, mivel az udvar nem zárt tér, a gyerekek biztonsága nem garantálható teljes mértékben. A 
szülőknek a tanév végét követő időszakban (júniusban) elsősorban napközi jelleggel működő, olcsó 
gyermektáborra van szükségük. Intézményünkben ebben az időpontban még a felnőtteknek szóló 
tanfolyamok is működnek. Eddigi gyakorlatunkhoz híven táborainkat, illetve tábori programjain-
kat külső helyszíneken valósítjuk meg. Intézményünk már két éve segíti a kerületi napközis tábort, 
ahova heti rendszerességgel szervezünk rendezvényeket. A Hegyvidéki Gyermek-és Ifjúsági Táborba 
szórakoztató programokat szervezünk, amelyek reményeink szerint idén is népszerűek lesznek. 
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 A LÍVIA-VILLA RENDEZVÉNYEI 

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
április 13-17.
Vasútmodellek költöznek be a Lívia-villa minden termébe, kü-
lönleges látványt nyújtva a látogatóknak. Fantasztikus méretű, 
különleges terepasztalok, amelyeken megcsodálhatjuk a sűrűn át-
haladó szerelvények sokaságát, de elidőzhetünk a számítógép által vezérelt digitális terepasztaloknál 
is. Láthatunk „Märklin” időutazást, is amely a vasút történetébe enged bepillantást. Az egészen 
apró gyerekek a különleges favonatos játszóházban „válhatnak” mozdonyvezetővé, forgalmi irányí-
tóvá. Vendégeink lesznek a gyermekvasutasok is, akiktől sok érdekességet megtudhatunk különleges 
munkájukról.
Ez egy igazán sokszínű családi program - ahol az apukák, nagypapák felidézhetik gyermekkoruk 
„szerelmét” a vasútmodellezést, amíg esetleg a nagyobb gyermek a terepasztalokat csodálja, a kisebb 
testvér jót játszhat a játszóházban.
Ajánljuk iskoláknak, óvodáknak is, akik - előzetes bejelentkezés után - kedvezményes áron csodál-
hatják meg a vasútmodellek világát.
Programfelelős: Egervári Gábor

ORIGAMI WORKSHOP
május 13.
Mivel a téli origami kiállításunk iránt nagy érdeklődés mutatkozott, szeretnénk 2-3 alkalommal 
origami workshop-ot szervezni a kerületben dolgozó óvónőknek és az általános iskola alsó tagoza-
tán tanító pedagógusoknak. A gyerekek nagy élvezettel hajtogatják a különböző alakzatokat, így ez 
segítség lehetne a technika megtanulására és továbbadására. Mivel az origami nemcsak szórakoztató 
tevékenység, hanem a logikai képességet is fejleszti, szakkörökön, napközis foglalkozásokon igazán 
hasznos lehet megismertetni a gyerekekkel. 
Programfelelős: Litauszki Erzsébet

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
szeptember 30.
2016-ban is szeretnénk meseíró pályázatot hirdetni a magyar népmese napja alkalmából „Hegyvi-
déki mesék” címmel. A pályamunkák kiválasztásában ismét számítunk a Csodaceruza irodalmi ma-
gazin főszerkesztőjének a segítségére, aki a tavalyi évben a díjazottak könyvajándékát is biztosította. 
A zsűri elnökének - terveink szerint - Lackfi János írót kérjük fel, aki méltán népszerű gyerekeknek 
készült könyvei kapcsán. 
Azoknak a diákoknak, akik nem lesznek a díjazottak között, műsorral készülünk majd.
Programfelelős: Litauszki Erzsébet

BÖJT ÉS HÚSVÉT
március 19.
A Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület és a Jókai Klub húsvét előtt közösen szervezi egész napos 
családi rendezvényét. A bábszínházi előadás, a sváb hagyományokat felelevenítő előadás mellett nem 
maradhat el a látványos rétessütés és a borkóstolás sem. Kézműves foglalkozásaink témája a húsvéti 
készülődés lesz. A műsorban budakeszi és budaörsi hagyományőrző táncos –énekes produkciókat 
is tervezünk. A Svábhegy kincseiről Salamin András előadását is meghallgathatják az érdeklődők. A 
belépőjegy nélkül látogatható rendezvényen kalácsot és házi lekvárt kínálunk az érkezőknek.
Szervezők: Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, Jókai Klub
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TERMÉNYÜNNEP 
szeptember 25. 
A program helyszíne a Diana-park. A rendezvény Szentmisével kezdődik a Szent László templom-
ban, ahol a termények megáldása is történik, majd 10.00 órától a vendégeket frissen sült kenyérrel 
kínáljuk valamint szőlőpréselés, mustkóstolás és kenyérdagasztás várja őket a templom melletti té-
ren. A rendezvényen az ünnepélyes megnyitó után családi kézműves foglalkozás (díszek készítése 
csuhéból. magokból, szalmából) szórakoztatja a közönséget és zenés gyermekprodukciót is terve-
zünk.
Szervezők: Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, Jókai Klub

SVÁBHEGYI SÖRDÉLUTÁN
október 8.
Második alkalommal rendezzük meg a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesülettel és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal közös programunkat a Lívia-villában. A vendégek jó időben a villa kertjé-
ben felállított sörpadoknál ülve élvezhetik a programokat. Jó minőségű kézműves sörök és a hozzá 
illő jó falatok széles választékának felvonultatásával szeretnénk várni a látogatókat. A műsorban fel-
lép a Lochberg Tánccsoport valamint az ikladi Blaublumen tánccsoport is. A műsor mellett vígasság 
lesz, sramlizenekar, tánc szórakoztatja a közönséget.

KIÁLLÍTÁSOK A LÍVIA-VILLÁBAN

JÁTÉKOS TUDOMÁNY – FIZIKA CSODÁI, INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS
március 16-17-18.
Játékos interaktív fizika kiállítást rendezünk márciusban a Lívia-villában, amely érdekes és látványos 
kísérletek segítségével ismertet meg mindenkit a tudomány hihetetlen csodáival, melyek a gyerekek 
közreműködésével önálló életre kelnek. A látogatók több mint 50 interaktív eszközt próbálhatnak 
ki. A kiállítást elsősorban kerületünk iskoláiban hirdetjük meg, ahonnan osztályokat várunk, de 
természetesen kerületi családok látogatására is számítunk. Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna

HÜLLŐKIÁLLÍTÁS
április 28-30.
A tavalyi év sikerén fellelkesülve, idén újra rendezünk hüllőkiállítást. A háromnapos kiállításon 
(április 28-30.) közel 30 egzotikus állatot: többek közöttkígyót, siklót, óriásgyíkot, leopárdgekkót, 
madárpókot, varánuszt láthatnak az érdeklődők. A kiállításon az interaktív állatbemutató során 
állatsimogatásra is nyílik lehetőség. A csütörtöki és pénteki napokra iskolás osztályokat invitáltunk 
egy rendhagyó környezet vagy biológia óra meghallgatására, a hétvégén a pedig a családok látogat-
hatják a kiállítást.
Programfelelős: Rajeczky Zsuzsanna
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III. RENDEZVÉNYNAPTÁRAK
VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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2016. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR 
 Alkalmi és egyéb rendezvények 

a Közösségi Házban 
Kihelyezett központi rendezvények 
Ünnepnapon tartott rendezvények 

Havi rendszerességgel 
ismétlődő rendezvények 

Felelős 

JANUÁR 

16. Kiállítás és költői est: Bíró Idára és 

Bárdos Attilára emlékezünk 

 Rajeczky Zsuzsa 

20.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

22.  APS Stúdió Nagy Tibor  

23. Harmónia Felnőtt Farsang  Blaskó Éva 

26.  Kertbarát kör Nagy Tibor  

27.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

28.  Filmklub Blaskó Éva 

FEBRUÁR 

2.  Egészségvédő Klub Blaskó Éva 

6. Kiállítás: Bódi László „Cipő” 

Emlékkiállítás 

 Nagy Tibor  

9. Gryllus koncert - Maszkabál  Orvos Gabriella 

17.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

19.  APS Stúdió Nagy Tibor 

20. Farsangi Indonéz Családi Nap  Orvos Gabriella 

23.  Kertbarát kör Nagy Tibor  

24.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

25.  Filmklub Blaskó Éva 
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KMÁRCIUS 

2.  Egészségvédő klub Blaskó Éva 

3. Emlékkiállítás Konkoly-Thege 

Miklós halálának 100. évfordulója 

alkalmából a Lívia-villában 

 Rajeczky Zsuzsa 

15. Ünnepi koszorúzás  Orvos Gabriella 

16.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

16. Játékos Tudomány – A fizika 
csodái 

 Rajeczky Zsuzsa 

17. Játékos Tudomány – A fizika 
csodái 

 Orvos Gabriella 

18. Játékos Tudomány – A fizika 
csodái 

 Blaskó Éva 

18.  APS Stúdió Nagy Tibor  

23.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

28. Húsvét - Locsolóbál  Rajeczky Zsuzsa 

29.  Kertbarát Nagy Tibor 

31.  Filmklub Blaskó Éva 

ÁPRILIS 

1.  Kiállítás a Livia-villában: Serdián 

Miklós 

 Rajeczky Zsuzsa 

5.  Egészségvédő klub Blaskó Éva 

9. APS Stúdió költészetnapi 
fotókiállítása 

 Rajeczky Zsuzsa 

12. Nefelejcs Bábszínház előadása  Rajeczky Zsuzsa 

15.  APS Stúdió Nagy Tibor 

15. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

16. Karaoke Est  Nagy Tibor  

20.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

22. 
 

Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 
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K26.  Kertbarát kör Nagy Tibor 

27.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

28.  Filmklub Blaskó Éva 

28. Hüllőkiállítás a Lívia-villában  Rajeczky Zsuzsa 

29. Hüllőkiállítás a Lívia-villában  Orvos Gabriella 

30. Hüllőkiállítás a Lívia-villában  Blaskó Éva 

30. Eszes Hajnal kiállítása  Rajeczky Zsuzsa 

 

 
MÁJUS 

3.  Egészségvédő klub Blaskó Éva 

6. Michel Courtois-Denis 

fotókiállítása 

 Rajeczky Zsuzsa 

6. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

14. Pünkösd - Svábhegyi Búcsú  Blaskó Éva 

15. Pünkösd - Svábhegyi Búcsú  Nagy Tibor 

16. Pünkösd - Svábhegyi Búcsú  Rajeczky Zsuzsa 

18.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

20.  APS Stúdió Orvos Gabriella 

21. XX. Hegyvidéki Néptánc Fesztivál 

MOM Kulturális Központ 

 Rajeczky Zsuzsa 

25.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

26.  Filmklub Blaskó Éva 

27. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

31.  Kertbarát kör Nagy Tibor 

 

JÚNIUS 

3. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

7.  Egészségvédő klub Blaskó Éva 

10. APS Stúdió „Tánc” c. kiállítása  Rajeczky Zuzsa 

10. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

11. Hegyvidéki Napok  Orvos Gabriella 

12. Hegyvidéki Napok  Blaskó Éva 

15.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

16. Kiss Áron Emléknap  Blaskó Éva 

22.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 
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KSZEPTEMBER 

9. A „Hatok” csoportos kiállítása a 

Lívia-villában. 

 Rajeczky Zsuzsa 

16.  APS Stúdió Nagy Tibor 

16. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

21.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

23. Hegyvidéki Zenés Péntek Délután  Orvos Gabriella 

24. Hegyvidéki Ősz  Blaskó Éva 

25. Hegyvidéki Ősz  Blaskó Éva 

27.  Kertbarát kör Nagy Tibor 

28.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

29.  Filmklub Blaskó Éva 

OKTÓBER 

1. APS Stúdió fotókiállítása   

4.  Egészségvédő Klub Blaskó Éva 

7. Csorba Károly Kiállítása a Lívia-

villában 

 Rajeczky Zsuzsa 

8. Méz és Lekvár Fesztivál  Orvos Gabriella 

9. Méz és Lekvár Fesztivál  Blaskó Éva 

11. Nefelejcs Bábszínház előadása  Rajeczky Zsuzsa 

19.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

21.  APS Stúdió Nagy Tibor 

23. Ünnepi koszorúzás  Orvos Gabriella 

25.  Kertbarát kör Nagy Tibor 

26.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

27.  Filmklub Blaskó Éva 
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KNOVEMBER 

4. Siekierski Zonóbia kiállítása  Rajeczky Zsuzsa 

8.  Gryllus koncert: Kedvenc dalok  Orvos Gabriella 

8.  Egészségvédő Klub Blaskó Éva 

16.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

18.  APS Stúdió Nagy Tibor 

20. XXV. Erkel F. Sakk Emlékverseny  Orvos Gabriella 

23.  Foltos MaMÓK Rajeczky Zsuzsa 

24.  Filmklub Blaskó Éva 

27. „Advent a Hegyvidéken”   Rajeczky Zsuzsa 

Orvos Gabriella 

29.  Kertbarát kör Nagy Tibor 

DECEMBER 

3. Harmónia - Mikulás  Nagy Tibor 

3. „Advent a Hegyvidéken”   Nagy Tibor 

4. „Advent a Hegyvidéken”   Blaskó Éva 

6.  Egészségvédő Klub Blaskó Éva 

10. „Advent a Hegyvidéken”   Rajeczky Zsuzsa 

11. „Advent a Hegyvidéken”   Orvos Gabriella 

16.  APS Stúdió  Nagy Tibor 

17. „Advent a Hegyvidéken”   Nagy Tibor 

18. „Advent a Hegyvidéken”   Blaskó Éva 

20.  Kertbarát kör évzárója Nagy Tibor 

21.  Szabadság vándorai Blaskó Éva 

27. Téry Ödön T.B.T. János nap  Rajeczky Zsuzsa 

27. Harmónia – előszilveszter  Nagy Tibor 
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JÓKAI KLUB

JANUÁR alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
9. Bran koncert

„Bagolyvár” családi rendezvény
Egervári Gábor

13. Bridzsklub
14. Nyugdíjasklub
16. Transztánc

LEGO szakkör nyílt nap
Egervári Gábor

17. Lemezfelvétel Egervári Gábor
18. Origami workshop Litauszki Erzsébet
20. Bridzsklub
21. Nyugdíjasklub
24. Lemezfelvétel Egervári Gábor
27. Bridzsklub
28. Nyugdíjasklub
30. Batyusbál,

LEGO szakkör nyílt nap
FEBRUÁR
3. Bridzsklub
4. A Jókai Iskola kiállításmegnyi-

tója
Nyugdíjasklub Litauszki Erzsébet

6. Bran koncert Egervári Gábor
10. Óvodakóstolgató Bridzsklub Herczeg Józsefné
11. Bíró Eszter koncert Nyugdíjasklub Egervári Gábor
12. Kerületi mesemondók 

találkozója
Egervári Gábor

13. LEGO szakkör nyílt nap Egervári Gábor
14. Táncverseny Juhászné Vágvölgyi Györgyi
17. Bridzsklub
18. Nyugdíjasklub
20. Transztánc

Családi rend. a Lívia-villában
Egervári Gábor

24. Bridzsklub
25. Nyugdíjasklub
27. LEGO szakkör nyílt nap

Jazzmánia koncert
Egervári Gábor
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MÁRCIUS alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
2. Bridzsklub
3. Nyugdíjasklub
7. Makray János kiállítás-

megnyitója
Litauszki Erzsébet

9. Bridzsklub
10. Nyugdíjasklub
12. Bran koncert Egervári Gábor
15. koszorúzás
16. Bridzsklub
17 Nyugdíjasklub
19. Zumba gyerek disco

Böjt és Húsvét a Lívia-villá-
ban

Egervári Gábor

20. Transztánc Egervári Gábor
23. Bridzsklub
24. Nyugdíjasklub
26. Várallyai Petra trió koncert Egervári Gábor

ÁPRILIS
2. 4 Akkord Show Kórus

koncertje
Kocsis Gábor kiállításmegnyitója

Egervári Gábor

6. Bridzsklub
7. Költészet napi szavalóverseny Nyugdíjasklub Herczeg Józsefné
9. Bran koncert Egervári Gábor
10. Táncverseny Juhászné Vágvölgyi Györgyi
13. Vasútmodell kiállítás a Lívia-villá-

ban
Bridzsklub Egervári Gábor

14. Nyugdíjasklub
15.
16.
17.
17. Transztánc Egervári Gábor
20. Bridzsklub
21. A Sebő Együttes koncertje Nyugdíjasklub Egervári Gábor
23. Jazzmánia koncert Egervári Gábor
27. Bridzsklub
28. Nyugdíjasklub
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MÁJUS alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
2. Magyar Fotóművészek Szövetsége

Senior Alkotócsoportjának kiál-
lításmenyyitója

Litauszki Erzsébet

4. Bridzsklub
5. Nyugdíjasklub
7. Bran koncert Egervári Gábor
11. Bridzsklub
12. Nyugdíjasklub
13. Origami workshop a 

Lívia-villábsn
Litauszki Erzsébet

14. Svábhegyi Pünkösdi Búcsú Herczeg Józsefné
15.
16.
18. Bridzsklub
19. Nyugdíjasklub
21. Transztánc
25. Bridzsklub
26. Nyugdíjasklub

JÚNIUS alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
1. Bridzsklub
2. Nyugdíjasklub
8. Bridzsklub
9. Nyugdíjasklub
11. Hegyvidéki Napok Herczeg Józsefné
12.
15. Bridzsklub
16. Nyugdíjasklub
20. Zumbatábor Herczeg Józsefné
21.
22. Bridzsklub
23. Nyugdíjasklub
24.
27. Mozdulatművészet tábor Herczeg Józsefné
28.
29. Bridzsklub
30. Nyugdíjasklub
JÚLIUS alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
1. Mozdulatművészet tábor Herczeg Józsefné
6. Bridzsklub
7. Nyugdíjasklub
13. Bridzsklub
14. Nyugdíjasklub
20. Bridzsklub
21. Nyugdíjasklub
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AUGUSZTUS alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
22. Zumbatábor Herczeg Józsefné
23.
24.
25.
26.
SZEPTEMBER alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
7. Bridzsklub
8. Nyugdíjasklub
14. Bridzsklub
15. Nyugdíjasklub
17. Transztánc
18. Artner Margit kiállításmegnyitója Litauszki Erzsébet
21. Bridzsklub
22. Nyugdíjasklub
24. Bran koncert Egervári Gábor
25. Terményünnep Herczeg Józsefné
28. Bridzsklub
29. Nyugdíjasklub
30. A meseíró pályázat eredményhir-

detése
Litauszki Erzsébet

OKTÓBER alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
1. Tér-Zene a zene világnapján Litauszki Erzsébet

5. Bridzsklub
6. Nyugdíjasklub
8. Jazzmánia koncert, Sörfesztivál Egervári Gábor
12. Bridzsklub
13. Makám koncert Nyugdíjasklub Egervári Gábor
15. Egervári Gábor kiállításmegnytója

Transztánc
19. Utazó planetárium Bridzsklub Litauszki Erzsébet
20. Nyugdíjasklub
22. Bran koncert
26. Bridzsklub
27. Nyugdíjasklub
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NOVEMBER alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
3. Nyugdíjasklub
4. Mesés képek: kiállításmegnyitó Litauszki Erzsébet
9. Bridzsklub
10. Nyugdíjasklub
16. Bridzsklub
17. Nyugdíjasklub
19. Transztánc
23. Bridzsklub
24. Nyugdíjasklub
26. Bran koncert Egervári Gábor
27. Karácsonyi vásár kezdete Herczeg Józsefné
DECEMBER alkalmi rendezvények heti rendszerességű programok Felelős
2. Lencse Melinda kiállításmegnyitó Litauszki Erzsébet
24. Karácsonyi vásár vége Herczeg Józsefné
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