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I. Helyzetértékelés

Továbbra is három, a kerületben egymástól távol eső intézményben végezzük kulturális tevékeny-
ségünket. A Virányosi Közösségi Ház elegáns villaépületek szomszédságában, a Virányos, Kút-
völgy, 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 található gondozott ősfás parkban 
álló műemlék jellegű épület. A Lívia-villa a Költő utca 1/a. szám alatt található. A felújított, pa-
tinás régi villa, amely korábban a kerületi német önkormányzat rendezvényeinek adott otthont, 
most közösségi, közművelődési célokat szolgál. Belső tereink igényesen kialakítottak, barátságosak, 
családias légkörben fogadjuk vendégeinket, melyet sokan választanak a zsúfolt, személytelenebb 
kulturális szolgáltatók helyett. 

Alaptevékenységünkben meghatározott feladatunk a kulturális, művelődési, szórakozási igények 
kielégítése, a művészi értékek közvetítése, a szociális szolgáltatások biztosítása, valamint az ismeret-
terjesztés, a különféle tanfolyamok, előadások szervezése. Önkormányzati fenntartású intézmény-
ként, mindezekkel egyenrangú megbízatásunk a kerület központi rendezvényeinek - hagyományos, 
kulturális nagyrendezvények, ünnepi megemlékezések, évfordulók - szervezése és lebonyolítása. A 
kultúra minden szegmensére nyitottak vagyunk, a tradíciókat alapként értelmező, de a kreatív 
újdonságoknak is helyet adó irányvonalat képviseljük.

Az induláskor a legfontosabb célként tűztük magunk elé, hogy olyan intézményeket működtes-
sünk, amelyek igényes programokat biztosítanak minden érdeklődőnek és értékteremtő, közvetítő, 
közösségformáló és közösséget szolgáló feladatokat látnak el. Arra törekedtünk, hogy program-
struktúránkkal a lakosság minél szélesebb körét szólítsuk meg és minden látogató kedvére való 
szabadidős elfoglaltságot találjon nálunk. A környék lakóinak megnyerése elsőbbséget élvez, igé-
nyeiknek, érdeklődésüknek megfelelő programok bőséges választékát kínáljuk. 

Lényeges megbízatásunk a fesztiválokon, nagyrendezvényeken keresztül a kerület arculatának 
építése, hagyományainak tisztelete. Tradícióvá vált a Hegyvidéki Napok, a Svábhegyi Pünkösdi 
Búcsú, a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok valamint az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi 
vásár megrendezése. A felsorolt rendezvények elmélyítik a helyiek kötődését kerületükhöz és kö-
zösségteremtő erővel is bírnak. A Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub tevékenysége 2016-ban 
új feladattal bővült. A önkormányzat a kerületi művelődési házakat bízta meg a szabadtéri progra-
mok megszervezésével a Városháza téren. Ezeknek a rendezvényeknek is aktív részesei vagyunk. A 
hagyomány és a modernitás harmonikus összekapcsolása mellett reagálunk a helyi változásokra is. 
A Városháza téri programoknál, a MOM Kulturális Központtal közös feladatnál az volt a cél, hogy 
a Hegyvidéken olyan szabadtéri találkozóhely alakuljon ki, ahol az itt élők összefuthatnak baráta-
ikkal, ismerőseikkel és új kapcsolatok is létrejöhetnek. A családok együtt tölthetnek pár órát és a 
programokba is bekapcsolódhatnak. Húsvétváró program, az édesanyák köszöntése, gyermeknap, 
Sörfesztivál és a Hegyvidéki Zenés Péntek Délután szórakoztatta az elmúlt két évben a népes kö-
zönséget. A rendezvények sorát advent első vasárnapjától karácsonyig az „Advent a Hegyvidéken” 
kulturális rendezvénysorozat és vásár zárta.

Programjaink kialakításánál figyelembe vesszük a lakossági igényeket, felméréseket végzünk látoga-
tóink körében. Szívesen fogadjuk a konkrét javaslatokat és ötleteket egyaránt. Művészeti csoport-
jainknál kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az önkifejezés különböző formáira, a 
megmutatkozás lehetőségeire. A hagyományos közösségi formáinkon kívül tanfolyamaink, klub-
jaink, ismeretterjesztő sorozataink a különböző életkorú és érdeklődésű látogatóknak kínálnak 
új ismereteket, kulturált elfoglaltságot. A gyermekek részére különösen sokszínű a kínálatunk. A 
szülők nyugodtan engedik el gyerekeiket, mert tudják, hogy jó közösség, megbízható barátok és 
színvonalas oktatás várja itt a fiatalokat. Koncertjeinkre, előadóestjeinkre, kiállításainkra az igényes 
szórakozásra vágyókat várjuk. Nagy öröm számunkra, hogy a helyi közösségek kezdeményezésére 
kialakult programok száma is egyre gyarapszik. Az idősek számára is széles választékban kínálunk 
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programokat. Számítógépes tanfolyamunk évek óta nagy népszerűségnek örvend, nyugdíjas-, kert-
barát- és bridzsklubunk is egyre több kerületi nyugdíjasnak jelent társaságot és kulturált szórako-
zási, ismeretszerzési lehetőséget. Látogatóink számára különböző szolgáltatások igénybevételére is 
lehetőséget biztosítunk, a színházjegy árusítás, professzionális színvonalú hangstúdió működtetése, 
masszázs és akupunktúra is ebbe a körbe tartoznak. 

A kisebbségi önkormányzatok (német, lengyel, horvát, görög, szlovák, örmény) kulturális tevé-
kenységéhez a Jókai Klub és a Lívia-villa adja a helyszínt és munkatársaink segítenek a szervezésben 
is. Fellépési lehetőséget biztosítunk a nemzeti kultúrájukat bemutató hazai, esetenként külföl-
di művészeti csoportoknak, együtteseknek. A nemzetiségek fontos feladatuknak tekintik a jeles 
eseményekhez, ünnepekhez kapcsolódó szokások felelevenítését és a kulturális és gasztronómiai 
hagyományok továbbadását. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal különösen szoros kapcsola-
tot ápolunk. Közös rendezvényeink a sváb Batyus bál, húsvétváró családi programunk a „Böjt és 
húsvét”, a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, az őszi Terményünnep és a közösen szervezett Hegyvidéki 
Sörfesztivál. 

Az elmúlt években bérleti díjaink emelésére csak korlátozott lehetőségünk volt. Pályázati támoga-
tás felhasználásával valósult meg 2017 őszén a reformáció 500. évfordulójának tudománytörténeti 
emléket állító fotókiállítás és előadássorozat, mely a Szakrális Művészeti Hetek, az Ars Sacra Fesz-
tivál rendezvényeihez kapcsolódott.

Az étterem megszűnése 2011-ben kedvezőtlenül befolyásolta bevételeink alakulását és a rendezvé-
nyeink ellátottságát. Látogatóink igénylik az éttermi és büfészolgáltatást. 2017 tavaszától új bérlő 
nyitott a Jókai étteremben, a vállalkozás színvonala eddig nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket. A Virányosi Közösségi Házban üzemelő büfé is megszűnt. Bevételi kötelezettségeinknek 
eleget téve terembérleteink számát is igyekszünk növelni, ennek egyik fontos feltétele a minőségi 
vendéglátói háttér biztosítása. H

E
L
Y

Z
E

T
É

R
T

É
K

E
L

É
S



5

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2017. évi beszámolója

II. Stratégiai célok

Hosszú távú fejlesztésekben gondolkodva az aktív mindennapok munkájára van szükség stratégiai 
céljaink megvalósításához. A művészeti ágak összekapcsolására törekedtünk az elmúlt évben, hogy 
tanfolyamaink látogatóinak sokrétű élményekben lehessen részük. Ezt a szándékot többek között 
a Budapest Musical- és Tánciskola valósította meg, ahol a gyerekek tánc, ének és szövegmondó ké-
pességét egyaránt szakavatott művésztanárok fejlesztik. Olyan módon szeretnénk a nyitottságot, a 
befogadó hozzáállást erősíteni a kulturális értékek iránt, hogy a folyamatban résztvevők aktivitása, 
alkotóképessége is megnyilvánulhasson. 

A pozitív arculati elemek erősítésére törekedtünk intézményeinkben, igyekeztünk hatékony, ösz-
szehangolt stratégiát kialakítani a házak imázsának kialakításánál. Az elmúlt év vívmánya, hogy 
elkészültek az intézmények új arculati elemei (intézményi logo, kiadványok), amelyek a kollégák 
és a közösségeink lokális kötődését is erősítették.

Stratégiai cél volt a közös értékek mentén megvalósuló önszerveződés elősegítése a kerület mikro-
közösségeinek támogatásával, a tartalmas közös időtöltés feltételeinek megteremtésével. Sok egész-
ség- és környezettudatos közösséget működtetünk, ilyen a baba-mama klub, kertbarát kör, termé-
szetjárók vagy a zumba tanfolyamra járó hölgyek összetartó baráti társasága. A kerületben aktív 
helyi közösségek alakulnak ki, melyek erős identitástudattal bírnak. A közösségek összetartása egy 
élhetőbb kerületet hoz létre, a lakosok kötődése népességmegtartó erőt is jelenthet.

III. Felújítási munkák, karbantartás

A Jókai Klub több mint száz éves épülete már régóta felújításra szorulna és a Virányosi Közösségi 
Ház épületén is lenne még javítani való. Sajnos 2017-ben a szükséges épületfelújításokra nem 
került sor és ez további állagromlással is jár. A Jókai Klub szerkezetileg és kivitelezésében is korsze-
rűtlen, az elektromos hálózat is elavult. A felmerülő nyári karbantartási és felújítási munkálatokat 
a javításokkal megbízott cégek nem mindig a legmagasabb kivitelezési minőségben végezték el, 
ami működésünkben fennakadásokat okozott. Így történt ez a Virányosi Közösségi Ház mosdói-
nak és alagsori tornastúdiójának, illetve a kazán felújításakor is, amelyet többszöri korrekció után 
szeptember végére sikerült használható állapotban átadni. A Lívia-villa pincéjének vizesedésének 
megszüntetésre 2016-ban tett önkormányzati erőfeszítések nem hozták meg a várt hatást, a prob-
léma továbbra is fennáll.

Helyiségeinkre továbbra is a szűkösség és a nagyfokú igénybevétel jellemző. A tavalyi évben több 
alkalommal kerültünk nehezen megoldható helyzetbe mind a terembeosztás, mind a technikai 
szükségletek biztosítása terén. Továbbra is igénylik programjaikhoz, kültéri rendezvényeikhez tech-
nikai szolgáltatásainkat a civil szervezetek és a kerületi rendezvények. A technikai segítségnyújtás 
összeegyeztetése saját programjaink feladatellátásával nagyarányú logisztikát és szervező munkát 
igényel. Technikai felszereltségünk jónak mondható. Az érdekeltségnövelő pályázat nagy segítséget 
nyújtott hang- és fénytechnikánk folyamatos megújításához. Az épület állagának megóvása foko-
zott figyelmet igényel mind az üzemeltetőtől, mind a használótól. Gyakori épületbejárásokkal a 
hibák mielőbbi feltárására és a hiba felfedezése után azonnali javítására törekszünk. 
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IV. Gazdasági tevékenység

Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intézményeinkben a lehető legnagyobb kihasználtság el-
érésén fáradozunk, folyamatosan – évi 10-15 nap nyári karbantartással – üzemelünk. Hétközna-
pokon 9-21 óráig, hétvégeken a rendezvények függvényében tartunk nyitva. A közösségi tereinket 
civil közösségek, baráti társaságok, klubok és tanfolyamok veszik birtokba hétről hétre. 2017-ben 
harmincnyolc csoport tartotta rendszeresen foglalkozásait, tanfolyamait az intézményekben. Je-
lentős részük gyerekekből, fiatalokból illetve idősekből tevődik össze, akik a maguk örömére és 
közösségük javára hasznosan, tartalmasan töltik el szabadidejüket.

Az önkormányzati támogatás általában a közművelődési intézmény működésének finanszírozását, 
a hozzá kapcsolódó béreket és járulékaikat, valamint a szakmai alapellátást tartalmazza. A feladat 
ellátásához biztosított épületek fenntartásának költségeit külön fedezi a fenntartó. Saját bevételünk 
a pályázati támogatásokból, a pénzbeli és természetbeni adományokból, szponzorációkból és jegy-
bevételekből tevődik össze. Jegybevételeinket korlátozza a színháztermeink befogadóképessége. 
A gazdasági nehézségek ellenére bevételeinket növeltük és kiadásainkat racionalizáltuk. Fontosnak 
tartom az aktív, rendszeres kapcsolattartást a Gazdasági Ellátó Szolgálattal, mivel a folyamatos 
visszacsatolás hatékonyabbá teszi a munkavégzést. Továbbra is a hatékonyság – gazdaságosság - 
eredményesség hármas követelményét tartjuk szem előtt a mindennapi munkánk során.

V. Munkatársak

„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát, de egy 
irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.”
Müller Péter szavai a közös munka tervezésénél jól példázzák hozzáállásomat a vezetői munkához. 
Fontosnak tartom, hogy az együtt dolgozó közösség ismerje a célokat és kreatívan valósítsa meg a 
feladatokat. Ehhez elengedhetetlen egy támogató légkör kialakítása, melyben a csapat tagjai mer-
nek gondolkodni, véleményt nyilvánítani, és ha kell, építő kritikákat megfogalmazni. Nagyon 
fontos feladatomnak tartom azt is, hogy megfelelő feladatmegosztással minden kollégának konkrét 
feladatokat biztosítsak, hogy mindenki egy sikeres munkahely tagja lehessen. 
Milyen munkahelyet szeretnék? 
− A demokratikus légkör tegye lehetővé a sikeres munkavégzést. 
− A kollektíva minden tagja fontosnak érezze magát, számíthasson a másikra.
− A segítő alkalmazottak is megbecsült tagjai legyenek az intézmény egészének. 
− Jó érzéssel támogassa a fenntartó, mert az eredmények magukért beszélnek. 
A kihívás azonban az, hogy a munkatársak milyen belső célokat tudnak megfogalmazni, s a közös-
ség tagjai hogyan azonosulnak azokkal, s képességeik szerint megtesznek-e mindent ezek elérésé-
hez. Én hiszek a csapatmunkában, de szívesen támogatom a kreatív egyéniségek kibontakozását is. 
Vezetői, operatív munkám során a törvényesség, a jogszerűség kell, hogy vezéreljen. Ennek meg-
felelően a törvények, a jogszabályok, a fenntartó döntései és az intézmények alapdokumentumai 
határozzák meg munkámat. A három intézményt egy igazgató, egy igazgatóhelyettes, két gazdasági 
ügyintéző, hat szakalkalmazott, egy kézbesítő-berendező, valamint hét technikai munkatárs, össze-
sen tizennyolc fő működteti. Az elmúlt évben három művelődésszervezői státusz üresedett meg, a 
régi kollégák helyett felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket alkalmaztunk. 
A szabadtéri rendezvényekkel és a Lívia-villa működtetésével bővült feladatok ellátását a 2013. évi 
létszámleépítés ellenére is igyekeztünk teljesíteni.
Intézményeinkben kiemelt hangsúlyt kapott a szakképzett munkatársak alkalmazása. Alapvető el-
várás, hogy a kollégák megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezzenek és tudásukat folyama-
tosan frissítsék. A Virányosi Közösségi Házban a szakmai munkát az igazgatóhelyettes koordinálja, 
rajta kívül három művelődésszervező végzi a napi feladatokat. A Jókai Klubban az igazgatón kívül 
szintén három szakalkalmazott dolgozik. A Lívia-villában sajnos nincs állandó státuszunk, itt a 
programok szervezését és ügyeletét a munkatársak felváltva biztosítják. 
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VI. Központi rendezvények

Ünnepi koszorúzás március 15. és október 23. alkalmából

A Virányosi Közösségi Ház munkatársai évtizedek óta szervezik a nemzeti ünnepeink alkalmából 
rendezett koszorúzást. A MOM Kulturális Központban tartott ünnepi műsorok befejezéseként a 
megemlékezések a Gesztenyéskertben folytatódtak, ahol a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, 
egyházközségek, oktatási és művelődési intézmények, lokálpatrióta és hagyományőrző szervezetek, 
a rendőrség és a polgárőrség képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

A Városháza tér programjai

április 8. Húsvétváró
május 5. Anyák napja
május 28. Gyermeknap
szeptember 1., 2., 3. Sörfesztivál
szeptember 22., 23., 24. Szőlőünnep

A felsorolt rendezvényekhez kapcsolódtak a pénteki zenés délutáni programok is. Húsvétkor hímes 
tojás kapirgáló, kisállat-simogató, népi kézművesség valamint a Kótyonfitty együttes produkciója 
várta a gyerekeket. Anyák napján a Góbé zenekar szórakoztatta a gyerekeket, valamint vászontás-
kákat díszíthettek, melyet később édesanyjuknak ajándékozhattak. Gyereknapon a Holddalanap 
együttes és a Brass Cirkusz fellépése várta az érdeklődőket.

Az őszi szezon Városháza téri nyitórendezvénye a legnépszerűbb események egyike volt a kerület-
ben. A sváb hagyományok életben tartásáról olyan nemzetiségi tánccsoportok, kórusok és zeneka-
rok gondoskodtak, mint a Zwickl Polka Party zenekar, a Budakeszi dalárda valamint a Heimattöne 
Kapelle zenekar. A gyerekeket a Veronaki trió – „Kuruttyoló békakirály” gyermekkoncertje, 
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valamint a Nefelejcs Bábszínház szórakoztatta, de az érdeklődők részt vehettek a Kenderkóc Népi 
Játszóház kézműves foglalkozásain, kipróbálhatták a Fabatka Porta kosaras körhintáját és népi já-
tékait is. A látogatók a három napos rendezvényen kézműves sörök széles skálájából válogathattak, 
valamint sváb ételspecialitásokat kóstolhattak. A rendezvény programjait a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat segítségével szerveztük.

Az Eszterlánc együttes fellépésével kezdődő Szőlőünnep után este a Fenyves Márk Trió lépett fel. 
A könnyed jazz jól illett a borkóstoláshoz és ez a koncepció meg is maradt végig a három napos 
rendezvényen. Szombaton Borbényi Dani és Kész Petra duója után a Creme de la pop koncertje 
zárta az estét, remek hangulatot teremtve a Városháza térre látogató vendégek számára. Másnap 
egész délután különböző műfajok előadói szórakoztatták a borkedvelőket. Weszely Ernő harmoni-
kaművészt a Louisana Double füstös blues balladái követték, utánuk az Oti Voice and Bass kiváló 
duója játszott, este a Zrínyi Pop jazz quartet-jével búcsúztunk a látogatóktól.

Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok

május 5. Fakutya zenekar
május 12. Mező együttes
május 19. Lóca együttes
május 26. Eszter-lánc mesezenekar
szeptember 1 Veronaki zenekar
szeptember 15. Fakutya zenekar
szeptember 22. Csörömpölők együttes

Zenés programjaink a Városháza téren szerveződtek, többnyire népzenei együttesek közreműkö-
désével. Kézműves foglalkozásokat és a Szamos Marcipán Kft. támogatásának köszönhetően mar-
cipángyurmázási lehetőséget kínáltunk a gyerekek számára. Ezen kívül alkalmanként kirakodóvá-
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sár, népi körhinta, valamint arcfestés bővítette 
a programok választékát. A rendezvénysorozat 
rendszeresen visszatérő vendége a Fakutya ze-
nekar moldvai csángó magyar dallamokat, 
népzenei feldolgozásokat játszó zenekar. Fel-
lépéseiket minden alkalommal tánctanítás, 
táncház kísérte. A háromtagú, tradicionális 
magyar népzenét játszó Mező együttes új szín-
foltja volt a rendezvénysorozatnak. Zenéik-
ben a legnépszerűbb tájegységek, falvak (Du-
nántúl, Szatmár, Kalotaszeg, Szék, Bonchida, 
Vajdaszentivány) népzenéi kaptak főszerepet. 
Rendkívül színvonalas koncerttel kápráztatták 
el közönségüket.

A Lóca együttes a gyermekek aktív részvételére tervezte előadásait. Az aktuális ünnepkörhöz, jeles 
naphoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi játékokat és táncot mutattak be. Az együttes 
tematikus műsorai mellett zenés meséket is hallhattak az érdeklődők.

Május utolsó péntekén a háromnapos gyermeknapi rendezvény részeként Kárász Eszter és az Esz-
ter-lánc mesezenekar „Holnemvolt” című interaktív mesekoncertjét hallhatták a gyerekek.

A Veronaki együttes a saját írásait mesélte a gyermekeknek. Az együttes repertoárjában az afrikai 
gyermekdalok feldolgozása mellett az indiai, lappföldi, litván, pakisztáni és magyar népdalok is 
különleges zenei csemegét kínáltak. A gyermekeknek, családoknak és felnőtteknek egyaránt szóló 
koncert igazi zenei világjáró körút volt.

A Csörömpölők együttes fellépésein legfőképp saját szerzeményeiket játsszák, de műsorukat folya-
matosan bővítik és színesítik ismert költők verseinek megzenésítésével, mesékkel, játékos drama-
turgiai elemekkel és nem utolsó sorban népzenével. A Szőlőünnepen a „Szüretelnek, énekelnek, 
láttál-e már ennél szebbet?”című koncertjükkel arattak hatalmas sikert. A kerületi nyugdíjasok 
ingyenes kávéjegyeket kaptak, amelyet a rendezvényen válthattak be.

Svábhegyi Pünkösdi Búcsú
május 3., 4., 5. K
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A Hegyvidék gazdag programkínálatának immár sokadszorra az egyik meghatározó szabadtéri ese-
ménye a három napos Svábhegyi Pünkösdi Búcsú. Sokszínű programjaival, minőségi, kézműves 
termékek felvonultatásával méltán népszerű nem csak a kerületben, de az egész fővárosban.

A szülők és a látogatók a kerületi iskolák, óvodák német nemzetiségi csoportjainak (Normafa 
Óvoda, a Jókai iskola és a Tamási Áron Általános Iskola) produkciójában gyönyörködhettek a pün-
kösdvasárnapi ünnepélyes megnyitón. A látogatók kirakodóvásáron válogathattak a portékákból. 
Sörsátorral és eredeti sváb konyhával is vártuk az érdeklődőket. A gasztronómiai élményeken túl 
számos hagyományőrző csoport biztosította a fesztiválhangulatot, valamint a sramlizene legkivá-
lóbb képviselői mutatkoztak be a Diana parkba látogató érdeklődőknek. 

A rendezvény három napján a Zwickl Polka Party-, a Schwabenkraft- és a Die Eber Kapelle ze-
nekar, a Budakeszi Hagyományőrző Dalárda és Asszonykórus, az ikladi Blaublumen tánccsoport 
és énekkar, a zsámbéki Lochberg tánccsoport, a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, az 
adonyi Rozmaring Táncegyüttes, a Solymári Asszonykórus és a Budakeszi Hagyományőrző Kör 
Fúvószenekara lépett fel. 

A népszerű HandaBanda gyermekzenekar koncertje, a Nefelejcs együttes bábelőadása, kézműves 
foglalkozás, körhinta, arcfestés, valamint állatsimogató színesítette a kínálatot.
A rendezvény zárónapján – pünkösdhétfőn – a világháborúk svábhegyi áldozataira ünnepi beszéd-
del és koszorúzással emlékeztünk a Hősök szobránál. A jó idő és a változatos programok nagyon 
sok látogatót csalogattak ki a Diana parkba.
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Hegyvidéki Néptánc Találkozó
május 14.

A rendezvény tekintélyes múltra tekint vissza, a Virányosi Közösségi Ház munkatársai huszonegy 
éve biztosítanak reprezentatív bemutatkozási lehetőséget a kerület néptáncosainak és népdaléne-
keseinek. Kerületünk több iskolájában és három művelődési intézményében folyik néptánctanítás. 
Az iskolai néptáncoktatás feladata a Kárpát-medence tánckultúrájának megismertetése, a népi kul-
túra hagyományainak közvetítése. Nagyon fontos, hogy a felnövő generáció a saját nemzeti kultú-
ráján nevelkedjen, hagyományait, szokásait megismerje, megóvja. 

A csoportok az év során tanult legszebb koreográfiáikkal készültek az eseményre. A tét nélküli ta-
lálkozók jó alkalmat teremtettek arra, hogy a táncegyüttesek megismerjék egymást és összemérjék 
tudásukat, a nézők pedig gyönyörködhettek a gyerekek táncában.

A nagyszabású rendezvény állandó színhelye a MOM Kulturális Központ. A találkozót Gilicze 
Zoltán, az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője nyitotta meg.

A találkozó nyitótáncát a Csillagszemű táncegyüttes adta elő. A több mint ezer főt számláló Csil-
lagszeműek közül a junior korosztály Kalotaszegi táncokat mutatott be. Az ELTE Gyertyánffy 
István Gyakorló Általános Iskola tanulói Cincogók csoportjának előadásában moldvai táncokat 
láthattunk. Különleges színfoltja volt a rendezvénynek a Babák című produkciójuk. A Fekete Ist-
ván Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szivárvány néptánccsoportjának előadásában Sárközi 
táncokat láthattunk. Hargitai Hunor, a Virányosi Általános Iskola 5. osztályos tanulójának előadá-
sában Somogyi dalokat hallhattunk. A népdalcsokrot Rábaközi dus és csárdás követte a Sashegyi 
Néptánc Együttes előadásában. Ezután a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola Csipogók 
énekegyüttese Bodrogközi népdalcsokrot adott elő. Az Újbudai Babszem Táncegyüttes Garabon-
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ciás csoportjának előadásában Alföldi táncokat láthatott a közönség. Nagy örömünkre elfogadta 
a meghívásunkat a 2016-os „Fölszállott a páva” népzenei tehetségkutató verseny népi ének szóló 
kategória győztese, Erdélyi Luca népdalénekes. A találkozót a Sashegyi Néptánc Együttes Szatmári 
táncokkal zárta. A tánccsoportokat a Tündök Zenekar kísérte. A fellépő gyerekeknek és a felkészítő 
tanároknak az ajándékokat és az emléklapokat Gilicze Zoltán irodavezető úr adta át. A színházte-
rem az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is megtelt, a fellépőktől igényes produkciókat láthattunk 
melyeket a közönség nagy tapssal jutalmazott.

Hegyvidéki Napok
június 10., 11.

A Hegyvidék egyik legszínesebb és legnépszerűbb családi hétvégéje június elején került megren-
dezésre. A Gesztenyéskertben megvalósuló szabadtéri rendezvényen a látogatók a közösségi- és 
családi programok, a színvonalas zenei produkciók és a vásári hangulat közepette jobban meg-
ismerhették a kerületi művelődési házak program kínálatát, kulturális ajánlatait is. A koncertek 
és szabadidős programok szervezése mellett a hangosítás és az infrastruktúra kialakításában és az 
ügyeletek vállalásában is közreműködtünk.
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Terményünnep az Ars Sacra Fesztivál keretében
szeptember 24.

A sváb tradíciók szerint szeptember vége, októ-
ber eleje az őszi munkák befejezésének idősza-
ka. A Terményünnep (németül Erntedankfest) 
egy olyan rendezvény, amelyen köszönetet 
mondhatunk az idei termésért és sikeres, bő 
terményt adó újabb évet kívánhatunk. Ennek 
a régi hagyománynak a felelevenítésével vártuk 
az érdeklődőket szeptember utolsó vasárnapján 
a Diana parkban. A nagysikerű rendezvény a 
Szent László templomban tartott szentmisével 
indult. Ezt követte a termények megáldása, 
szőlőpréselés, bor és mustkóstolás, kenyérda-
gasztás, frissen sült kenyér kínálása. A rendez-
vényen a Zwickl Polka Party sramli zenekar 

muzsikájára mulathattak a vendégek. A gyerekeknek kézműves foglalkozást tartottunk termények 
felhasználásával: játékokat, díszeket készíthettek csuhéból, magokból, szalmából. A „Szerelemcsü-
törtök, dobszerda” című interaktív családi koncert tizenegy órakor kezdődött Korzenszky Klára 
közreműködésével. A napot látványos lovas felvonulás zárta.
A rendezvény szervezői a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Jókai Klub és a Napközi Plusz voltak.
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„Emlékezzünk”
november 4.

Az 1956‐os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos ünnepségsorozat záróakkordjának 
szervezése november 4-én hagyományosan a Jókai Klub feladata. A nemzeti gyásznapon a Buda-
pest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elé hívtuk a kerületi lakosokat 
az áldozatokról való közös, ünnepi megemlékezésre. A verses-zenés műsor végén egy‐egy gyertya 
vagy mécses meggyújtásával emlékeztünk a forradalom áldozataira.

“Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár 
december 3-24.

A Hegyvidék karácsonyi vására az elmúlt évben is megnyitotta kapuit december elején. Magyar 
iparművészek és kézművesek kínálták portékáikat: ruhák, kiegészítők, lakásdekorációk, játékok, 
kézműves és design ajándékok várták, hogy gazdára találjanak.

A vásári kínálaton és a finom falatokon túl, számos ingyenesen látogatható kulturális programot 
kínáltunk az érdeklődőknek, hogy tartalmasabbá tegyük számukra az adventi várakozás időszakát. 
A vásár megnyitójával párhuzamosan az utóbbi években már méltó helyszín, az önkormányzat 
földszinti folyosója adott helyet azoknak a kiállításoknak, amelyek a kerületi óvodások és iskolások 
karácsonyi témájú alkotásait mutatták be.

Hétköznapokon, kedden és csütörtökön délután a kerületi oktatási és nevelési intézmények mu-
tatták be karácsonyra hangolt produkcióikat. December 5-én ellátogatott a Mikulás is. A tavalyi 
évben új koncepció kialakításával kísérleteztünk. Úgy gondoltuk az adventi vásár népszerűsítésé-
ben fontos a programok frekventáltabb időpontba helyezése. Ezért megpróbáltuk a hétvégi délutá-
ni programokat az esti időpontokra tenni és a tapasztalat azt mutatta, hogy nagyobb érdeklődés 
övezte az esti rendezvényeket. A programválasztás is tudatosan zajlott. A zenekarok változatosságát 
a stílusbeli eklektika helyett a fellépők változatos és igényes zenei ismereteire bíztuk. Így alakult ki 
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a „Jazz Advent a Hegyvidéken”, ahol hétköznap jazz duók, triók, hétvégén pedig nagyobb koncer-
tek biztosították az adventi hangulatot. A műsorsorozatban fellépett a Sashegyi Néptánccsoport, a 
Katáng együttes, a Bab Társulat, a Makám együttes, a Solti György Zeneiskola Rézfúvós Kamara-
együttese, Korzenszky Klára és Bársony Bálint, a Spirit Gospel kórus, az Iszkiri együttes, a Rutkai 
Bori Banda, a Cymbal Rush, a Szabó Illés trió, a Fenyves Márk trió és az Oti Voice and Bass. A 
kisebbeket játszóház és a „Gyurmarci” marcipángyurmázás várta ezúttal is a jurta sátorban. 

A szokásoknak megfelelően a kerületi egyházak képviselői ünnepélyes keretek között, egy kis ka-
rácsonyi műsor kíséretében meggyújtottak egy-egy gyertyát a kerület adventi koszorúján szombat 
esténként. A Hegyvidéken régi kedves hagyomány, hogy advent utolsó hetében az önkormányzat 
ebéddel kedveskedik a kerületben élő, rászoruló nyugdíjasoknak. A MOM Kulturális Központ 
kupolatermében a Brass in The Five zenei burleszkjeivel hangulatos karácsonyi programot szervez-
tünk a meghívott vendégeknek.
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VII. A Jókai Klub programjai

Zenei események 

Az elmúlt esztendőben 16 előadásra került sor, ez szerény növekedést jelent a 2016-os évhez képest. 
Az intézmény kapacitása ennek a koncertmennyiségnek a többszörösét is képes lenne kiszolgálni, a 
technikai feltételek szintjén adott a növekedés szükséges háttere. Az érdekeltségnövelő pályázatnak 
köszönhetően jelentős fejlesztéseket tudtunk finanszírozni a hangtechnikai eszközpark területén, 
új, jó minőségű keverőpulttal, fesztiválok kiszolgálását lehetővé tévő 30 méteres csoportkábellel 
gyarapodott többek között a technikai felszereltségünk. 

A fellépők sorában meghatározó szerep jutott a Bran együttesnek. A zenekar fennállásának 25. 
évfordulóját jövőre ünnepelő csapat a nyári szünet kivételével, havi rendszerességgel tartotta klub-
estjeit, amelyeken a koncertek mellett érdekfeszítő előadások is várták a kelta-ír kultúrkör szerel-

meseit. 

Március 18-án harmadik alkalommal lépett fel a Jó-
kai Klub színpadán a Várallyay Petra Trió. A kivételes 
tehetségű fiatal formáció ez alkalommal is elbűvölte a 
közönséget. A sikerben valószínűleg része volt annak 
is, hogy Várallyay Petra egyik kompozíciója elődön-
tőig jutott a “Dal” című televíziós tehetségkutatóban, 
a nagyszerű eredmény pedig sokak számára ismertté 
tette nevét. 

Szintén visszatérő vendége klubunknak a Csernus 
Szilvia vezette Voice Drops acappella énekegyüttes. 
A hazai vokálok között kiemelkedő formáció fellépé-
se mindig különleges élményt jelent, ezúttal sem volt 
ez másképpen, nagyszerű zenés estének örülhetett a 
közönség. 

Számos hazai előadó repertoárjában megtalálhatóak 
a gyerekeket célzó műsorok. A műfaj egyik legszín-
vonalasabb, legértékesebb gyerekprodukciója pedig 
kétségkívül a Makám együtteshez köthető. Krulik 
Zoltán és zenekara hosszú évek óta rendszeres fellépő a Jókai Klubban, de ugyanígy állandó vendé-
ge a XII. kerület nagyobb közösségi rendezvényeinek is. Műsoruk bármilyen színpadon megállja a 
helyét, elkötelezett, igényes és valóban gyerekeknek szól. 

Három kiemelkedő előadással zártuk a 2017-es évet, 
ebben a sorban az első a Cseh Tamás Projekt kon-
certje volt november 11-én. Cseh Tamás idén lenne 
75 éves, hagyatéka ma is elevenen hat, szellemisé-
ge, mondanivalója több értelmiségi generációnak is 
meghatározó élményt jelentett és jelent a mai napig. 
A projektet fiatal zenészek hívták életre Farkas Pé-
ter vezetésével, amit pedig a színpadon hallhattunk 
és láthattunk, az a legszebb példája volt a művészi 
alázatnak, érzékenységnek. Kivételesen hiteles, lebi-
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lincselő előadást élvezhetett a közönség. A Hot Jazz Band minden bizonnyal a legjelentősebb 
fellépőnk volt 2017-ben. A november 25-i koncertet már hetekkel előbb nagy érdeklődés övezte, 
a zenekar kedvelői pedig nagyon kellemes estét tölthettek kedvenceikkel egy igazán családias, köz-
vetlen hangulatú, ugyanakkor hibátlanul professzionális előadáson. 

Tízegynéhány évvel ezelőtt a Jókai Klubban indult a 
Jazzation acappella énekegyüttes későbbiekben üstö-
kösként felívelő karrierje. A zenekar jó szívvel fogadta 
meghívásunkat és december 29-én dupla koncerttel, 
egy délutáni és egy esti előadással örvendeztette meg 
az igencsak népes rajongótábort. Várallyay Katus 
megható népdal feldolgozásánál, a “Zöld az erdő”-
nél szebb óévbúcsúztatót nehéz lett volna elképzelni. 

A közönségszervezés során több előadás előtt is szer-
veztünk fizetett Facebook reklámkampányt. Akár 
híve valaki a népszerű közösségi oldal működésének, 
akár nem, kétséget kizáróan az egyik leghatékonyabb 

marketingstratégiát teszi lehetővé a szervezők számá-
ra, különös tekintettel az ár/teljesítmény viszonyra. 
A kampány hatása minden alkalommal érzékelhető 
volt, ugyanakkor nem szabad csodaszerként kezeli 
ezt sem - valódi teltházat csak a Jazzation koncert-
jén sikerült elérni. Változatlan feladat a látogatottság 
növelése érdekében új módszerek, új stratégiák kifej-
lesztése.

Kiállítások 

Emlékképek - Kovács Árpád festőművész kiállítása
Megnyitó: január 14. 

Az erdélyi származású festőművész első önálló kiállítását a szentendrei Skanzen Galériában rendez-
te. Azóta több önálló és kollektív tárlaton mutatkozott be festményeivel. Képei a magyarországi 
tárlatain kívül eljutottak Ausztriába, Romániába, Dániába, sőt Kínába is. Művei főleg olajtech-
nikával készültek, témaválasztására az embert körülvevő táj szépségének bemutatása jellemző. A 
művész 2016 májusától tagja a David Arts Képzőművészeti Szekciójának.

„Ez csak természetes!” - Svábhegyi Jókai Mór Német Nemzetiségi Iskola kiállítása
Megnyitó: február 9. 

„Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget.”
Ennek a Vincent Van Gogh idézetnek a jegyében került megrendezésre a svábhegyi Jókai iskola 
2017. évi bemutatkozó kiállítása. A kiállításon az iskola növendékeinek rajzos és kreatív tevékeny-
ségébe nyerhettünk bepillantást a témához illeszkedő munkák által. A tárlatot Szalma Ágnes mű-
vésztanár rendezte, a kiállítást a hagyományoknak megfelelően, Hellnerné Nádor Ildikó igazgató 
nyitotta meg. Az iskola tanulói egy színpadi előadással színesítették a megnyitót.
Belső táj - 5KOR képzőművész csoport kiállítása 
Megnyitó: március 4. 
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Az idei év kiemelkedő kiállításai közé tartozott az 5KOR képzőművész csoport bemutatkozása. 
2005-ben alakultak 5 képzőművész részvételével. Megalakulásuk óta 15 hazai és határon túli közös 
kiállítást szerveztek. A különböző stílusban és technikával dolgozó alkotók közös kiállításait egy-
egy vizuálisan is kifejezhető esztétikai tartalom fogja össze (transzparencia, sfumato, modus, haiku, 
átjáró). Szándékuk a választott téma mélyebb rétegeinek feltárása az egyénenként különböző kife-
jezési és technikai formákkal. A kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg.

Visszatekintés - A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportjának vándorkiállítása 
Megnyitó: május 2.

A közel ötvenfős csoport évről-évre más és más tematikát feldolgozó fotóművészeti alkotások-
kal mutatkozik be a közönségnek. Képeik vándorkiállítás formájában az ország több városában is 
bemutatásra kerülnek és már negyedik éve, hogy állandó kiállítói a Jókai Klubnak. 2017-ben az 
eddigi évek legsikeresebb munkáiból válogattak az alkotók. A kiállított alkotások a sokféleségről 
tanúskodtak a realista ábrázolást, a plakátszerű képeket, az életképeket, a számítógépes montázso-
kat vagy fotófestményeket egyaránt megtalálhattuk. 

A MAIT Egyesület képzőművészeinek kiállítása
Megnyitó: június 9. 

A kiállítás megnyitóján az egyesület tagsága saját műveit adta elő, míg a falakon képzőművésze-
ti alkotásaik voltak megtekinthetők. Az amatőr képzőművészeti csoport tagjai: Bartók Andrásné 
Gyöngyvér (Leányfalu, fotók), Demény Zita (Komjáti, fotók), Leányvári Adrienn (Miskolc, fest-
mények, fotók), Majorváry Sz. Sándor (Komjáti, festmények), Ötvösné Marika (Miskolc, festmé-
nyek), Szabóné Varga Emese (Miskolc, festmények).
A kiállítást Horváth Péter Kornél belsőépítész nyitotta meg.

Mesés képek sorozat - Bakos Barbara meseillusztrációi
Megnyitó: október 5.

“Bakos Barbara mesekönyveket, gyerekeknek szóló köteteket illusztrál, de a filmezés, az animá-
ció sem marad ki az életéből. Mindkét művészeti ágat a MOME hallgatójaként kezdte művelni. 
Bájos figurái olyannyira megragadják a néző képzeletét, hogy nem csupán a gyermekekre, de a 
felnőttekre is erős hatással bírnak. A tehetséges művészt több éve nem csak hazai, de külföldi, sőt, 
tengerentúli mesekönyvek illusztrátoraként is jegyzik”.
A könyvbemutatóval egybekötött kiállítás alkalmával a gyerekek betekintést nyerhettek az illuszt-
rátori munkába is, mivel a grafikus, a gyakorlatban is bemutatta, hogyan készülnek a rajzok a 
számítógép segítségével, sőt, egy-egy kiválasztott figurát együtt rajzoltak a gyerekek a kiállítóval.

Sérült Fiatalok Fesztiválja
Megnyitó: november 9.

Intézményünk idén novemberben 16. alkalommal rendezte meg a Sérült Fiatalok Fesztiválját, 
amelynek része egy kiállítás és az ünnepélyes gálaműsor. Az esemény hagyományosan egy felhí-
vással vette kezdetét, amelyet a siket, hallássérült, látássérült, mozgáskorlátozott, valamint sajátos 
nevelési igényű fiatalokat ellátó intézmények számára küldtünk ki.
A felhívásokat az alábbi intézményekbe juttattuk el:
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Pető Intézet Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 
Vakok Állami Intézete
Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménye és Kollégiuma 
Budapesti Hallássérültek Tanintézete
Dr. Török Béla Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma
XII. kerületi Nyitott Világ Iskola
Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona

A beérkezett műveket Bakos Tamás grafikusművész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Vizuális 
Nevelés Tanszékvezető tanára bírálta el, a kiállítást Menyhárt Éva képviselő asszony nyitotta meg. 
Az alkotások egy hónapon át megtekinthetők voltak a Jókai Klub galériájában. Az eseményről a 
helyi médiumokban tudósítás jelent meg. A díjak kiosztása gálaműsor keretében zajlott, amelyen 
műsorral és vendéglátással is kedveskedtünk a résztvevőknek. A gálaműsor közreműködői Lola, 
azaz Korsós Judit énekesnő és Dvorák Gábor pantomimművész voltak.

“Alkotási gyakorlatok a tanító- és óvodapedagógus képzésben” - Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 
Vizuális Nevelési Tanszékének hallgatói munkákból rendezett kiállítása.
Megnyitó: december 13.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Vizuális Nevelési Tanszéke immár rendszeres kiállítója a 
Jókai Klubnak. A tanszék négy szakon is a közoktatásra irányuló aktív vizuális nevelői felkészítést 
folytat. A négy év után újra jelentkező kiállítás az egységes szemléleten túl, az oktatók egyéni vizu-
ális nevelési törekvéseit igyekezett bemutatni a kurzusok képi dokumentumain keresztül. Szerette 
volna beavatni a külső szemlélőt, a Jókai Klub látogatóit, a rajzi feladatokra készülő hallgatók 
módszertani munkáiba, ezért a látványos kép és plasztikai alkotásokon túl a tanításra való felké-
szülés dokumentumai is megjelentek. Mivel sok iskolás és óvodás korú gyerek jár az intézménybe, 
fontosnak tartjuk, hogy a szülők és a gyerekek is megismerjék a pedagógusképzés módszertanát. 
Igen sokrétű és komoly felkészítésről tanúskodó anyagot láthattunk. 

„Kortárs írók, költők” sorozat

Simon Márton
április 24. 

Áprlis 24-én újabb kortárs művész mutatkozott be a sorozat keretében. A nagy érdeklődést kísérő 
irodalmi délután vendége Simon Márton költő, slammer volt. A slam poetry nagyon népszerű 
műfaj a fiatalok körében, segíthet abban is, hogy a diákok közelebb kerüljenek a versekhez és meg-
szeressék. Hallhattunk részleteket a költő készülő verseskötetéből, majd slamszövegei közül adott 
elő néhányat.

Arany-óra Kemény Zsófival 
november 27. 

A középiskolások körében nagyon népszerű fiatal író, költő volt a délután vendége. A beszélge-
tőtárs Visy Beatrix irodalomtörténész, kritikus volt, aki Arany válogatáskötetének a születéséről, 
a válogatásba belekerülő Arany versek és balladák kiválasztásának szempontjairól, illetve a saját 
művek születésének körülményeiről kérdezte a költőnőt.
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Gyermekprogramok

Utazó Planetárium - Utazás a Naprendszerben
február 16.

Az Utazó Planetárium az idei évben a kerületi iskolások természettudományos ismereteinek elmé-
lyítését tette lehetővé. A program kapcsán egy olyan egyedülálló mobil planetáriummal ismerked-
hettek meg a diákok, amely az országban bárhová elvihető, látványos és szórakoztató formában 
mutatja be a csillagok távoli világát és kedvet ad a csillagászathoz, a tudományhoz diplomás csil-
lagászok, kutatók, oktatók segítségével. A programra tíz gyerekcsoport jelentkezett be, ami a nagy 
érdeklődést is bizonyította. A planetáriumot üzemeltető vállalkozó felajánlott egy ingyenes elő-
adást is, amit a klub a Fekete István iskola hátrányos helyzetű tanulóinak ajánlott fel ingyenesen.

Költészet napi szavalóverseny
április 11.

Kerületünkben komoly hagyománya van a vers- és mesemondásnak. József Attila születésnapja 
olyan alkalom, amely méltóképpen hirdeti a versek varázslatos erejét. A szavalóverseny fontos 
célkitűzése, hogy ne csak mondják, hanem hallgassák is meg egymás szavalatait az alsótagozatos ál-
talános iskolás résztvevők. A zsűri tagjai Rák Katalin színművésznő és Lukácsházi Győző műsorve-
zető, tubaművész és zenei ismeretterjesztő voltak. A díjkiosztás során (oklevelek, könyvajándékok) 
a zsűri tagjai értékes tanácsokkal is ellátták a versenyzőket. 

„Tündérboszorkány” Bosnyák Viktória interaktív könyvbemutatója
május 5.

Bosnyák Viktória író, műfordító. Számtalan ifjúsági- és gyermekkönyvet fordított angol és né-
met nyelvből. Regényei és vicces oktató meséi hamar elnyerték a gyerekek, a pedagógusok és a 
könyvtárosok tetszését. Műveiből országszerte tartottak már városi és megyei szintű vetélkedőket. 
Humoros szövegeit a gyerekek gyakran adják elő mesemondó versenyeken. 
Vetítéssel, játékkal egybekötött interaktív foglalkozáson a Testnevelési Egyetem Gyakorló Általá-
nos Iskola 3-4. osztályosai vettek részt. Az író személyisége magával ragadta a diákokat és igazi „fel-
nőttes” író-olvasótalálkozó kerekedett a könyvbemutatóból. Záporoztak a kérdések és a találkozón 
írói műhelytitkokat is megtudhattunk. 

Baár Tünde: Buda és Vince (Utálom a padtársam) könyvbemutató
október 5.

Buda és Vince, no meg az osztálytársaik kalandjait Baár Tünde sokéves pedagógusi élményei ih-
lették és ezeket szőtte bele történeteibe. A bemutatón kvízkérdésekre is kellett válaszolni a gyere-
keknek, ami jó válasz esetében nyeremény édességgel járt. A könyvet Bakos Barbara illusztrálta, 
aki megmutatta a gyerekeknek, hogyan készíti a számítógép segítségével az alkotásokat, és akinek 
a könyvbemutatóval egy időben nyílt kiállítása a könyvhöz készült illusztrációkból. 

Babaszínház: Panka álomországban
szeptember 28.

A 35 perces interaktív, élőzenés, baba-színházi előadáson a gyerekek segítettek Pankának eljutni 
Bármiába, az álmok országába, és egy kalandos út végén segítettek megtalálni kedvenc játékát, 
Boldizsárt. Útközben találkoztak a Kígyóval, akinek csomó van a farka végén és ki kellett bogozni. 
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Hajtogattak hajót, amivel tengerre szálltak. Szelet fújtak és lett belőle vihar. Táncoltak a hangyák-
kal és az út végén énekeltek Harmóniának, hogy odaengedje őket Boldizsárhoz. Aztán az ébredés 
sem volt könnyű, mert ahogy nehéz volt eljutni Bármiába, úgy nehéz volt otthagyni is. Az előadás 
igazi színházi élményt nyújtott a legkisebbeknek, mivel a szereplők a gyerekek aktív részvételével 
bonyolították a történetet.

Kézműves foglalkozás - adventi koszorúkészítés
december 2.

Advent első szombatján közös kézműves foglalkozás-
ra, kikapcsolódásra, ráhangolódásra hívtuk a kerület 
lakosait a klub galériájába. Az adventi koszorúk elké-
szítéséhez dr. Géczi-Laskai Judit, az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar Vizuális Nevelés Tanszék tanára adott 
tanácsokat és ötleteket.

Tanfolyamok

GYEREK TANFOLYAMOK

Budapest Musical Iskola

Mesterek: Finta Gábor koreográfus, táncművész és táncpedagógus és Varga Rea drámapedagógus. 
Olyan diákok részvételével zajlik, akik szeretnek táncolni, és/vagy énekelni és szívesen vesznek 
részt profi színvonalú gyermekmusical produkciók létrehozásában. A program során a növendékek 
alapos tánc- és dráma képzésben részesülnek. 

Klasszikus balett

A klasszikus balett mindenki számára elérhető és megtanulható mozgásrendszer, melynek során 
javul az általános kondíció, 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. 
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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 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. 

Jiu-jitsu 

Rugalmas küzdősport, ami a csavarásokat, dobásokat, gáncsokat részesíti előnyben. Sokoldalú és 
változatos önvédelmi irányzat. A foglalkozás általános iskolás kortól ajánlott. A foglalkozásokat 
elsősorban fiúk látogatták. 

Helen Doron (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 lehetőséget, 
hogy az angol a második anyanyelvük lehessen. A foglalkozás kis létszámú csoportokban történt. 

Zumba 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 alakformá-
lásból és nyújtásból állt. A program kiemelt hangsúlyt fektet a helyes testtartásra és a természetes 
nőies mozgás elsajátítására. A foglalkozást lányok látogatták. 
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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.

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 segíti az önismeretet. A foglalkozást elsősorban nők látogatták.

Meridián torna

A 3-1-2 meridián torna a meridiánokból áramló energia-egyensúly helyreállításával a szervezet im-
munrendszerét 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. 

Fitt-ball gerinctorna

A Fitt-ball gerinctorna során az egyik leghatékonyabb fitneszeszközzel, az óriás méretű gumilabdá-
val végzik a gyakorlatokat. A Fit-ball segítségével harmonikusan fejleszthető a kondíció és a koor-
dinációs képesség, az egyensúlyozó képesség, valamint a gerinc, a hát és a törzs izmai. Hatékony a 
különféle eredetű hát- és derékfájás megszüntetésében, így az iskoláskorú gyermekeknek az aktív 

J
Ó

K
A

I-
K

L
U

B



24

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2017. évi beszámolója

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

Szeptembertől újra elindulhatott a kerület időseinek körében oly kedvelt tanfolyamunk, miután a 
szolgáltató cseréje által, megbízható lett a házban az internet elérése. 
A program célja, hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a számítógép használatára, elsősor-
ban az internet elérésére, a levelezőrendszer használatára, fájlok csatolására, letöltésére. A hallga-
tók három egymást követő héten, alkalmanként két-két órában sajátítják el az alapokat, melyek 
segítségével képesek lesznek hasznos és érdekes információkat önállóan megkeresni, illetve távoli 
ismerőseikkel e-mail, skype útján kapcsolatot tartani. A foglalkozások kis csoportokban folynak, 
mindenki külön számítógép előtt ül.
A tanfolyamot Szentiványi Imre villamosmérnök, számítástechnika oktató vezeti.

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. 

Nyugdíjas klub

Nyugdíjas klubunk heti rendszerességgel működött. Múzeumlátogatások, kirándulások, ismeret-
terjesztő előadások, táncos délutánok, filmvetítések tették vonzóvá a klubéletet a tagság számára. 
A közkedvelt nyugdíjas klub ismeretterjesztő, szórakoztató rendezvényeinek szervezése mellett je-
lentősen növekedett intézményeinkben az időskorúak számára szervezett, aktív egészségmegőrző 
tevékenységet kínáló tanfolyamok száma is. 

Bridzs klub

A bridzsklub tagjai heti rendszerességgel látogatták intézményünket, hogy délutánjaikat ezzel a 
komoly gondolkodást igénylő játékkal töltsék.
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TÁBOROK

Nyári táboraink szervezése során minden évben kihasználtuk a Jókai Klub kiváló adottságait, az 
ősfás parkot és a jó levegőt. A nyári szünet első és az utolsó hetében a kreatív kézműves és zumba 
tábor csapata, június végén egy hétig a mozdulatművészet tábor lakói költöztek be egy-egy hétre a 
klubba. Ezen kívül szerveztünk a számítógépes játékok szerelmeseinek robotépítő tábort is. 
A Csodaceruza “Készíts velünk újságot!“ foglalkozásai, a Lívia-villában ismertették meg a gyere-
keket az újságkészítés legfontosabb lépéseivel, miközben a résztvevők kipróbálhatták magukat a 
versírásban és az illusztrációkészítésben is. 
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VIII. Virányosi Közösségi Ház programjai

Kiss Áron emléknap
június 22.

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság és a Pro Ludo Társaskör hosszú évek óta tartja előadásokkal 
tarkított megemlékezéseit a Virányosi Közösségi Házban. Az elmúlt évben sem volt ez máskép-
pen. Miután megkoszorúzták dr. Kiss Áron (1845-1908) lelkész, pedagógus, közösségszervező és 
játékgyűjtő emléktábláját annak egykori lakhelyén (Gálbory-villa, Kiss Áron u. 2.), az esemény fő 
szervezői köszöntötték az egybegyűlteket intézményünk nagytermében, majd szakmai előadásokat 
hallgathattak az érdeklődők. 

Sirtos görög farsang
február 27. 

Február utolsó szombatján került megrendezésre a 
Sirtos együttes közreműködésével farsangi rendezvé-
nyünk. Az autentikus görög népzenét játszó együttes 
a tradicionális népi hangszerek bemutatójával kezdte 
koncertjét. A dalokat tudatosan Hellász különböző 
tájairól választotta az együttes. A koncert rész lezárá-
sára a Zorba híres szirtakiját választották, az együttes 
egyik tagja táncra perdült, vastaps kísérte az egyre 
gyorsuló tánclépéseket, a közönséget bevonva a tán-
colásba. A dal végére már táncolt a közönség, majd a 
teljes nagyterem megtelt táncolókkal. A vendéglátói 
hátteret stílusosan a Gyradiko Estia görög büfé szol-
gáltatta széles étel és italkínálattal. 

„A csontnak partjain” - kétnyelvű, zenés költői est Dylan Thomas emlékére
június 19. 

A XX. századi „walesi bárd” az egyik legfantasztikusabb költő a modern lírában. Az előadó Erdődi 
Gábor költő-műfordító rendszeresen tart irodalmi esteket kedvenc költőjéről, Dylan Thomas-ról. 
Előadásának különlegessége, hogy a versek angolul és magyarul hangzottak el Martin O’Regan és 
Závori Andrea színművész tolmácsolásában, Huzella Péter megzenésítésében. Az estnek Abonyi 
Maya fotóművész Dylan Thomas verseire készített fotókiállítása adta a keretet.
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Virányosi Méz és Lekvár Fesztivál 
október 7-8. 

Idén nyolcadik alkalommal került megrendezés-
re a kerületben már kurióziumnak számító Méz- és 
Lekvár Fesztivál. A rendezvény célja továbbra is az, 
hogy a kerület lakói számára színvonalas szórakozási 
lehetőséget biztosítson, valamint teret adjon az őster-
melőknek termékeik bemutatására. A kétnapos ese-
mény kifejezetten családias jellegű, ezért igyekeztünk 
a programokat úgy összeállítani, hogy minden kor-
osztály megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. A 
kerületi óvodásoknak és iskolásoknak rajzpályázatot 
hirdettünk a fesztivál tematikájához kapcsolódóan. A 
beérkező több mint háromszáz alkotásból korosztá-
lyonként válogatva a legjobb rajzok kerültek kiállí- 

              tásra intézményünkben. 

A rendezvényt Herczeg Józsefné igazgató asszony 
nyitotta meg, majd adta át az okleveleket és díjakat 
a nyerteseknek. Szponzoraink jóvoltából több kü-
löndíj is átadásra került. A megnyitó után az Iszkiri 
gyerekzenekar koncertjével vártuk a családokat, majd 
délután Kaszányi Roland bűvész varázsolta el az ér-
deklődő gyerekeket. A felnőttekre is gondoltunk, 
délután 17.00 órai kezdettel Kálloy Molnár Péter 
és Hrutka Róbert zenés irodalmi műsorára vártuk 
az érdeklődőket, majd este a M.É.Z. együttes kon-
certjével és skót táncházzal zártuk a napot. Vasárnap 
délelőtt a Babszem Jankó Gyerekszínház „Az igazság 
lekvárja” című bábelőadására, délután a Népmesék 
Világa Kulturális Egyesület vezetésével megrendezett Arany Kaptár kaland és ügyességi játékára 
invitáltuk a gyerekeket. Mindkét napon a Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével kézműves fog-
lalkozás, ugrálóvár, valamint az Okos Kópé, az Okos Játékok Boltjának játékbemutatója várta az 
érdeklődőket. A fesztivál zárásaként a résztvevők tombolasorsoláson vehettek részt, ahol szponzo-
raink jóvoltából értékes nyereményekkel gazdagodtak. A fesztiválnak idén is szép számmal akadtak 
támogatói, akik elsősorban tárgyi ajándékokkal és szolgáltatásokkal járultak hozzá rendezvényünk 
sikeréhez. 

Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny 
november 19.

Novemberben 26. alkalommal rendeztük meg az Er-
kel Ferenc Sakk Emlékversenyt a Hegyvidék általá-
nos és középiskolás tanulói, valamint felnőtt polgárai 
számára. Erkel tevékeny részt vállalt a Pesti Sakk-kör 
megalapításában, amelynek alelnöke, majd elnöke 
volt. Kilenc évet töltött el a Hegyvidéken, ez idő alatt 
sokat tett a sportág magyarországi népszerűsítéséért. 
Intézményünk ezért választotta 1992-ben Kahlich 
Endre, kezdeményezésére Erkel Ferencet az emlék-
verseny névadójának. Azóta a rendezvény kerületünk 
egyik legrégebbi közösségi sporteseményének számít. 
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Az indulók nemenkénti és korosztályonkénti csoportokban mérhették össze erejüket. A verseny 
bírói teendőit idén is Csom Etelka, Balog Gábor és Rollinger Károly látta el. A legjobbak éremdí-
jazásban részesültek. Az első helyet a sokszoros győztes Zugligeti Általános Iskola, a másodikat a 
Virányosi Közösségi Ház, míg a harmadikat a XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskola szerezte 
meg.

Kiállítások 

A Virányosi Közösségi Ház első emeleti előadója kiállító teremként is működik. A közösségi ház 
elsősorban a kerületben élő művészek alkotásaiból rendez kiállítást, de szívesen fogad tehetséges, 
sikeres művészeket az ország bármely részéből.

Akvarellek
január 14. 

A kiállítás Kisnémeth Ferenc akvarelljeiből nyílt, melyeket utazásai során festett. Egyfajta útinap-
lóként festette meg ezeket a vidékeket, mitha fényképezett volna, ahogy mondja: „az akvarell a 
pillanat megörökítését teszi lehetővé, a pillanatét, amelyben valahol benne van az örök.” Szalai 
Zsuzsanna megnyitóját követően maga a művész is közreműködött gitáron. 

Írók és költők a karikatúrában
február 27. 

A Virányosi Közösségi Ház az Arany János emlék-
év országos programsorozatához a MUOSZ Magyar 
Karikatúraművészeti Szakosztály „Írók és költők a 
karikatúrában” című kiállításával csatlakozott. A ki-
állítást Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalom-
történész nyitotta meg, közreműködött Faragó Laura 
Magyar Örökség-díjas énekművész, aki Arany János 
dalszerzeményeiből adott elő.

Költészet napi kiállítás
április 8. 

Az APS Stúdió „Lélektől lélekig” című fotókiállításával ünnepeltük József Attila születésnapját. 
A magyar költészet napja alkalmából rendezett kiállítást Erdődi Gábor költő, műfordító nyitotta 
meg, és közreműködött Kövesdi László színművész, László Anna Regina zeneszerző énekes. 

„Vonalak, színek, sorsok”
május 15. 

„Vonalak, színek, sorsok” címmel nyílt kiállítása Károlyi András festőművésznek. Számtalan ki-
állítás résztvevője és 1970-ben a képgrafikai rajzpályázat különdíjasa volt. Munkájára a konstruk-
tivista és szürrealista elemek keveredése jellemző. Kiállítását Szakolczay Lajos irodalomtörténész 
nyitotta meg, közreműködött Földesi Lajos hegedűművész és Kocsis Andrea hárfaművész.
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Ikon kiállítás 
szeptember 17.

Héderfái Péter nyugalmazott rajztanár évek óta visszajáró kiállítója a Virányosi Közösségi Háznak. 
Az eddigiektől eltérően adventi kiállítás helyett szeptemberre az Ars Sacra rendezvénysorozathoz 
kapcsolódóan mutatta be bizánci típusú ikonképeit magyar szentekről és történelmi személyisé-
gekről.

Reformáció 500’
szeptember 20.

„A reformáció hatása a magyarországi tudományok 
fejlődésére” címmel nyílt előadásokkal egybekötött 
emlékkiállítás a reformáció 500. évfordulója alkal-
mából a Jókai Klubban. A harminc tablóból álló 
kiállításon neves természetfilozófusok, botanikusok, 
matematikusok, fizikusok, csillagászok életművén 
keresztül mutattuk be a korszak magyar tudósvilágát. 
A magyarországi reformáció korai időszakát Berta 
Zsolt református lelkész ismertette. A kiállítást dr. 
Gazda István tudománytörténész nyitotta meg, ezt 
követően pedig a 17-19. századi magyar református 
természettudósok munkásságról tartott előadást.

Zene a karikatúrában
október 1.

A Zene Világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hege-
dűművész és az UNESCO zenei tanácsának a felhí-
vására ünneplik október 1-jén. Ennek jegyében nyi-
tottuk meg a MUOSZ Magyar Karikatúraművészeti 
Szakosztály „Zene a karikatúrában” című kiállítását 
Faragó Laura énekművész közreműködésével. 

Fraktál dimenziók
november 4. 

A fraktálművészet a képzőművészetben a digitális 
művészet új ága, amelynek lényege a matematikában 
fraktáloknak nevezett önhasonló alakzatok digitá-
lis művészi megjelenítése vagy felhasználása. Lóránt 
Zsolt fraktálgrafikai kiállítása az elmúlt év munkái-
nak válogatása. A tárlatot Lóránt Attila fényképész 
nyitotta meg Székely Andrea közreműködésével. 
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A Foltos Mamók modern patchwork klub éves munkáiból készült kiállítás
december 2. 

A Foltos Mamók modern patchwork klub éves kiállítását ebben az évben, decemberben tartotta, 
tematikájának pedig a zöld színt választotta. A kiállítást Kacsuk Éva, a Magyar Foltvarró Céh veze-
tőségi tagja nyitotta meg és a Lovas János Demkó Balázs gitárduó működött közre. 

Gyermekszínház 

A 2017-es évben három alkalommal szerveztünk színházi eseményeket a legkisebbeknek. Gryllus 
Vilmos Kossuth-díjas zenész, előadóművész, zeneszerző februárban és novemberben dupla fel-
lépéssel szerepelt nálunk. Az elismert és népszerű előadó régebbi és új dalai az évszakokhoz, a 
természethez, a közelgő ünnepekhez kapcsolódtak. A kerület óvodásai és kisiskolásai, valamint 
kisgyermekes családok vettek részt rajta.

Április 25-én a Galagonya Bábszínház a „Tarka rét 
manói” című bábjátékot mutatta be, melynek kö-
zönségét első sorban a kerületi óvodás csoportok, 
kisgyermekes családok alkották. 

Valamennyi programunkon nagy figyelmet fordítot-
tunk arra, hogy a kisebb és nagyobb gyerekeknek is 
szolgáljunk értékes előadásélménnyel. Így a Méz- és 
Lekvár Fesztiválon több, a gyerekközönséget meg-
szólító fellépőnk is volt (Iszkiri együttes, Rolando 
bűvész, Babszem Jankó Gyerekszínház), valamint a 
Svábhegyi Pünkösdi Búcsún (Nefelejcs Bábszínház: 
Sündisznócska lovagol) és az Advent a Hegyvidéken 

programsorozatában (a Katáng együttes, az Iszkiri, a Rutkai Bori Banda, a Bab Társulat) is.

A Harmónia Táncklubhoz kapcsolódó rendezvények

A 28 éve intézményünkben működő Harmónia Táncklub ünnepi rendezvénysorozata januárban 
télbúcsúztató farsangi bálba várta a fiatalokat és felnőtteket. Húsvét hétfőn locsolóbálba vártuk 
a táncklub tagjait, ahol a hagyományoknak megfelelően alaposan meglocsolták a hölgytagokat, 
majd tojás szépségversenyt, locsolóversmondó versenyt és természetesen táncversenyt is rendeztek 
a vendégeknek.
Decemberben Székely Attila a táncklub vezetője személyében megérkezett a Mikulás a Har-
mónia Táncklubba, megjutalmazva a legügyesebbeket, legillemtudóbbakat apró ajándékokkal. 
Előszilveszteri báljukon közös tánccal búcsúztatták az évet.

Előadások

„A boldogság ezer arca” - irodalomterápiás foglalkozás
Irodalomterápiás foglalkozást indítottunk azzal a céllal, hogy az érdeklődők az irodalmon keresztül 
bepillantást nyerjenek a lélek titkaiba. Találkozásaik alkalmával kérdéseket tettek fel, amelyeket 
irodalmi művek, elbeszélések és mesék megbeszélésével, játékkal és átéléssel próbáltak megvála-
szolni. Az irodalomterápiás foglalkozás célja a lassan feledésbe merülő klasszikus világirodalmi 
és magyar szépirodalmi művek, a tartalmas és igényes irodalmi alkotások újrafelfedezése volt, de 
az érdeklődők csekély száma miatt a sorozat a második félévben nem folytatódott. A foglalkozást 
Szász Éva könyvtáros, irodalomterapeuta vezette.
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Lelkünk titkai - mentálhigiénés előadássorozat 
Az előadássorozat az élet fontosabb, nehezebb területeit és problémáit járta körbe, feltárva az oko-
kat, majd a lehetséges megoldásokat. Az előadások végén a résztvevők feltehették kérdéseiket az 
előadónak, valamint lehetőségük volt a személyes problémák megbeszélésére és további segítség 
kérésére is. Az előadásokat Kecskeméti János lelkész, mentálhigiénés előadó tartotta.

Klubok

A „Szabadság vándorai” természetjáró klub 2009 szeptemberétől tartja összejöveteleit a Virányosi 
Közösségi Házban minden hónap harmadik szerdáján. Ilyenkor a tagok vetítéssel és élménybeszá-
molóval elevenítették fel a túrákat, a szebbnél szebb élményeket, amelyekben közös kirándulásaik 
során részük volt. Az elmúlt évben Kőrösi Csoma Sándor nyomába eredtek, de egy dokumentum-
film segítségével a két világháború magyar hősi halottainak Európa-szerte fellelhető emlékműveit 
is megtekintették. Kárpát-medencei tájakon készült felvételeket, de távoli vidékekről: Japánról, a 
Kaukázusról, Szicília és Nápoly környékéről fotózott képeket, filmeket is megosztottak egymással. 
A Szabadság Vándorai klubestjeire a klubtagokon kívül érdeklődők is szép számban érkeztek, min-
den alkalommal 30 fő fölötti látogatottsággal.

Nagy hagyományú az APS Stúdió fotóklub és a Virányosi Közösségi Ház együttműködése. Több 
kiállítást rendeznek évente a közösségi házban és havonta egyszer itt tartják szakmai megbeszélé-
seiket is.
2017-ben irodalmi témájú előadást is tartottak meghívott előadó segítségével: Tóth Árpád költé-
szetéről beszélt Erdődi Gábor költő, műfordító a Magyar Kultúra Napján. De vetítéseken megte-
kinthetőek voltak a bajai fotótáborban készült felvételek; Ócsáról, a különleges pincék városáról 
készült fotók és Kovács Judit klubtag Indiában készült gazdag fotógyűjteménye is.

A három évtizede működő Kertbarát Kör az adott évszakhoz illetve az épp aktuális kerti mun-
kákhoz kötődő előadásokkal az ismeretek bővítését, az újítások, hasznos tanácsok megvitatását 
szolgálta a klubtagok és alkalmi látogatók számára egyaránt. Havonta egy alkalommal találkoztak 
a Virányosi Közösségi Házban és egy-egy tágabb kertészeti témát jártak körül meghívott szakértő 
előadó segítségével. Szó volt idén a metszésekről, palántázásról, a biokertészkedésről és a téli felké-
szülésről is megtudhattak a résztvevők néhány hasznos tanácsot.

Tanfolyamok a Virányosi Közösségi Házban

Intézményünkben egyre bővülő programlehetőségekkel vártuk a gyerekeket a legkisebbektől a kö-
zépiskolásokig.
Az országszerte népszerű Kerekítő foglalkozásokat (kisgyermekeknek, csecsemőknek és szüleik-
nek szóló mondókázós, ölbéli játékok a magyar népköltészet kincsestárából) hétfő délelőttönként 
tartotta nálunk Cseke-Marosi Eszter tánc- és drámapedagógus. Erre folyamatosan nagy az érdek-
lődés, sok kisgyermekes család látogatta, valamint a közelünkben lévő pedagógiai intézmények 
növendékei is hospitálták.

Hosszú évek óta kedd délutánonként a Hangszervarázs Zenetanodában ismerkedhetnek a hang-
szerekkel, a zenével az óvodások; így történt 2017-ben is. Ennek a foglalkozásnak a tematikája 
harminc alkalomra kidolgozott iskolai előkészítő- és fejlesztőmódszer, Nagy Mária, az Operaház 
zenekari művészének és gyermekprogram-felelősének vezetésével.

Az Óbudai Mozgásművészeti Iskola művészi tornaórái gyerekeknek olyan tudatos mozgásra neve-
lést nyújtanak a nagyhírű pedagógus, Berczik Sára módszerét követve, amely jó alapot szolgáltathat 
bármilyen más mozgásformához, tánchoz vagy sporthoz. A foglalkozásokat Mády Krisztina vezette 
kedden és csütörtökön a házban.
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Házunkban is működik angol nyelvoktatás Helen Doron módszerével: minden csütörtökön kö-
zépső- és nagycsoportos óvodásoknak tartottak beszédközpontú nyelvi foglalkozásokat.

A nagy hagyományokkal bíró, sok elismerésnek örvendő Csillagszemű néptáncegyüttes házunkban 
óvodásoknak és kisiskolásoknak tartott néptánctanítást, Timár Sándor és Timár Böske táncművé-
szek vezetésével. A heti kétszeri foglalkozásokon a népzene, a tánclépések megélt tapasztalatként 
épülnek bele a gyerekek mindennapi életébe.

Az ifjúsági korosztály számára is tartott társastánc tanfolyamokat a Székely Attila vezette Harmó-
nia Táncklub. Kezdő és haladó tánccsoportok, valamint versenytánc oktatás is működött nálunk.

Odafigyelünk arra, hogy a felnőttek részéről érkező igényeknek is tudjunk tanfolyamok keretében 
lehetőséget biztosítani. A régóta kedvelt és látogatott foglalkozások mellett minden évben kísérle-
tezünk új tanfolyamok megszerettetésével, bevezetésével is. Az elmúlt évben volt lehetőség pilates 
foglalkozásokra is járni, valamint ki lehetett próbálni a szenior örömtánc lépéseit is.

Több, mozgással kapcsolatos foglalkozásunk töretlen népszerűségnek örvend: a preventív gerinc-
tréning, a baba-mama torna, a zumba Borbély Enikő vezetésével; jógaóráink Bucher Katalin és 
Ruff Annamária instruálásával; a Bless You Gym; az idősebb korosztály pedig a meridián tornát és 
a karbantartó tornát látogatta az elmúlt évben. A felnőtt korosztály részére a néptáncot a Csillag-
szemű Néptáncegyüttes vezetői tartották, míg a társastáncot a Harmónia Táncklub óráin sajátítot-
ták el a résztvevők. 

Táborok

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a nyári hónapokban kihelyezett rendezvényekkel szí-
nesítettük a Hegyvidéki Gyermek és Ifjúsági Tábor programkínálatát. Az alábbi programokon 
vehettek részt a táborozó gyerekek.
június 28. Karaoke Karacs Miklóssal
július 5. Táncbemutató, tánctanítás, össztánc a Harmónia Táncklub szervezésében
július 12. Zumba Borbély Enikővel
július 19. Állatbemutató: Az alkalmazkodás mesterei (Mancsok és tappancsok Kft.)
július 26. Bűvészshow, interaktív gyerekműsor Kaszányi Rolanddal
augusztus 2. Zumba Borbély Enikővel
augusztus 9. Kutyabemutató Hódi Zoltán kutyakiképzővel
augusztus 16. Karaoke Karacs Miklóssal
A táborvezetők részéről ebben az évben is pozitív visszajelzést kaptunk.
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IX. A Lívia-villa programjai

Rendhagyó kémiaóra 
május 18. 

Irinyi János születésének 200. évfordulója alkalmából 
rendhagyó kémiaórát tartottunk a Lívia-villában. A 
délelőtt folyamán két, egy órás kémiaóra keretében 
a 7. és 8. osztályos gyerekek ismerkedhettek meg a 
magyar vegyész és feltaláló munkásságával Dr. Gaz-
da István tudománytörténész előadásában, majd Dr. 
Róka András az ELTE Kémiai Intézetének docense 
Irinyi munkásságával összhangban foszforos és égés-
sel kapcsolatos kísérleteket mutatott be. A gyerekek a 
Jókai Mór és a Zugligeti Általános Iskolából érkeztek 
és érdeklődéssel vettek részt a rendhagyó kémiaórá-
kon.

Hegyen-völgyön Mesefesztivál 
május 21.

A Magyar Gyermekirodalmi Intézet, a Csodaceruza gyermekirodalmi magazin és a Jókai Klub 
közös rendezvényeként gyermekirodalmi fesztivált szerveztünk a Lívia-villában.
A villa épületében a népszerű és elismert alkotó, 2014-ben „Az év illusztrátora” címmel kitüntetett 
Molnár Jacqueline eredeti alkotásaiból nyílt kiállítás, amelyen Boldizsárné Kovács Gizella, a Ma-
gyar Rajztanárok Országos Egyesületének főtitkára rendhagyó tárlatvezetést tartott.
A rendezvény fellépői között voltak Rozka és Réka mesemondók, valamint Csukás István író, aki-
vel Kadlót Niki költő, a Csodaceruza szerzője beszélgetett. Sok érdekességet lehetett megtudni a 
híres Csukás István-mesefigurákról, Pom-Pomról, Süsüről, Gombóc Artúrról. A beszélgetés végén 
dedikálásra is nyílt lehetőség, a nagy számban megjelent érdeklődő közönség nagy örömére.
A délutáni programokban helyet kapott a Magyar Gyermekirodalmi Intézet 2016-os TOP 50 
gyermek- és ifjúsági könyveiről szóló kvíz eredményhirdetése, majd vendégünk volt a Földműve-
lésügyi Minisztérium Vadonleső programjának munkatársa, Bakó Botond, aki az Év Emlőséről, a 
mogyorós peléről tartott vetítéssel egybekötött előadást a gyerekeknek. A kellemes környezetben, 
igazi „piknikező” hangulatban telt rendezvényen a gyerekek és szüleik találkozhattak a Mintakincs-
tár, a Pandala-szigetek, az Egyboglya Egyesület, a Vadonleső program és a Csodaceruza magazin 
foglalkozásaival, termékeivel is.

„Hegyvidéki mesék” - meseíró pályázat
szeptember 29.

A Jókai Klub immár negyedik éve meseíró pályázat 
kiírásával emlékezik meg a magyar népmese napjá-
ról, Benedek Elek születésnapjáról. Mivel ebben az 
évben Arany János születésének a 200. évfordulóját 
ünnepeltük, ehhez kapcsolódott az idei pályázat té-
mája is. Arany János „Rózsa és Ibolya” című írásának 
kezdő sorait adtuk meg meseindítónak, a folytatást a 
pályázóknak kellett kitalálniuk (természetesen az ere-
detitől eltérő történeteket vártunk). 
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Nagyon sok izgalmas, fantáziadús mesét kaptunk a kerületi általános iskolák alsó és felső tagozatos 
tanulóitól. A pályázatokat hagyományosan a Csodaceruza irodalmi magazin főszerkesztője segítsé-
gével rangsoroltuk, a zsűri elnöke pedig a gyerekek körében népszerű Bosnyák Viktória írónő volt. 
A pályázók a díjak átadása után az Eszterlánc–mesezenekar műsorát hallgathatták meg.

Történelmi vetélkedő
november 24.

A Szent László év alkalmából hirdettük hagyomá-
nyos, kétfordulós történelmi vetélkedőnket a kerü-
leti oktatási intézmények tanulóinak. A vetélkedőn 
az általános iskolák és a hat- illetve nyolcosztályos 
gimnáziumok 6-8. osztályos tanulói vehettek részt, 
háromfős csapatok jelentkezését vártuk. A kérdéseket 
Balázs Attila, a Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója 
és munkatársa állította össze, valamint a döntő leve-
zetésében is segítségünkre voltak. A győztes csapatok-
kal 2018 tavaszán történelmi kirándulásra megyünk, 
bejárva az adott kor jellegzetes emlékeit. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Kreálmányok és varrmányok 
január 10.

Kakuk Andrea és a Kiskakuk Játszóház kiállítását láthatták az érdeklődők.
„Játszóházunkban hétről hétre hátat fordítunk és fricskát adunk a fogyasztói társadalomnak. Ma-
gunk készítjük a játékainkat, bevásárló táskáinkat, tornazsákjainkat, valamint a karkötőinket, 
amelyekbe ezer szeretetet fűzünk bele. Ettől lesz egyedi. A „varrmányok” is saját találmányaink. A 
régi ruháinkat újragondoljuk, megtervezzük, felújítjuk. Mert mi azt szeretjük, ami minket tükröz, 
a mi ízlésünket, álmainkat, nem a másokét.” A gyerekek elképzeléseit követően a ruhákat Kakuk 
Andrea tanító varrta meg.

„A megszokás szépsége” 
február 3. 

Papageorgiu Andrea 2007-ben diplomázott a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. A Vásár-
helyi Őszi Tárlaton számos díjat kapott. A legfrissebb 
ezek közül 2016-ban a Magyar Művészeti Akadémia 
Képzőművészeti Tagozatának díja. Kiállítása a vil-
lába új minőséget hozott. A kiállítást megnyitotta: 
Angelidisz Vaszilisz a Magyarországi Görögök Or-
szágos Önkormányzatának görög örökségért felelős 
elnökhelyettese.
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Kucza Mihály díszített famunkái
március 31.

A kiállító erdélyi útja során ismerkedett meg a festett bútorokkal, tulipántos ládákkal és az ott 
látottak hatására kezdett festett bútorokat készíteni. Ma már a saját formavilágával díszíti tárgyait, 
a kiállítás ezekből mutatott be néhányat. Voltak köztük csupán díszítő céllal készült faliképek, var-
ródobozok, de hozott festett ajtókat is, amelyek egy akkor készülő bútor elemei voltak. A kiállítást 
megnyitotta: Fáskerti Katalin, a Foltos MaMók modern patchwork klub vezetője.

„Orkesztika, tánc a természetben” - fotókiállítás a Tánc Világnapja alkalmából
április 28. 

Kiállítást megnyitotta: Gellér Katalin művészettörténész és közreműködött Tanztheater Eutin, ko-
reográfus, Horváth Krisztina, Gunda Gravemann Kamper és Ruth Speidel von Voss táncművész.
A Dr. Dienes Valéria által kidolgozott mozdulatrendszer az orkesztika, a mozdulatművészet több, 
mint 100 éves tradíciójú „tánchungarikum”, megtestesítője ma a táncszínpadokon a 20. jubileumi 
évadát ünneplő Magyar Mozdulatművészeti Társulat, amelynek vezetője Fenyves Márk és Pálosi 
István. 2015 nyarán, Kalaznón a Johann Lux Stallgalerie által szervezett workshop keretében egy 
fényképezés iránt elhivatott csoport fotózni indult Eifert János fotóművész vezetésével, a társulat 
és a Magyar Mozdulatkórus táncosaival, hogy újra készüljenek táncfotók a természetben is, mint 
egykor régen. Az ott készült képekből állították össze kiállításukat.

Fák - Őry Annamária kiállítása
június 9. 

Születés, növekedés, kiteljesedés, pusztulás, újjászü-
letés. Ezt a körforgást talán legnyilvánvalóbban a fák 
éreztetik. A fa törzse axis mundi, de az ember meta-
forája is egyben. Minden kultúrában jelen levő egye-
temes jelkép: Krisztus keresztfája, a májusfa, bam-
buszfa, amit a pagodák és falvak közepére állítanak 
hold újévkor, a sámánok világfája. A kiállítás a mint-
egy két évig készült fa sorozat darabjait mutatta be, 
kiegészülve a Vietnamban készült képekkel. A meg-
nyitón közreműködött a Modell Jazz 5, az alkalomra 
készült rendhagyó műsorával.

Fénybezárt kétszínvilág - APS Studio fekete-fehér fotókiállítása
október 6.
 
A legtöbben két, egymástól nagyon eltérő módon jutnak el a fekete-fehér fényképezéshez. Egyrészt 
vannak, akik fekete-fehér filmmel tanultak meg fotózni, ami alapvetően meghatározza a fényképe-
zéshez való hozzáállásukat. Mások, főként az újabb generációhoz tartozók számára a fekete-fehér 
fényképezés alternatív technika, aminek az alapja a színes kép, amely a fényképezőgépben vagy a 
számítógépen alakítható át fekete-fehérré. Ezzel szemben a fekete-fehér fotók a műfaj születése 
óta a fotográfia lelkét és velejét jelképezik, mert e technika képes megragadni a kép lényegi részét, 
anélkül, hogy a színek elterelnék róla figyelmünket. Hagyományosan azokat a képeket nevezzük 
így, amelyek sokféle tónust tartalmaznak a fehértől a világos-, közép- és sötétszürkéken keresztül a 
feketéig. A digitális világban már pontosabb kifejezést használunk: szürkeárnyalatosnak nevezzük 
ezeket a képeket. A kiállítást megnyitotta Fabó Katalin a Mafosz alelnöke. Közreműködtek László 
Anna Regina zenész és Fabó Gabriella.
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Arany János verseihez készült fotók kiállítása
november 24. 

Az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia a 2017-es évet – neves költőnk születésének 
200. évfordulója alkalmából – Arany János-emlékévvé nyilvánította. A költő életének 65 éve alatt 
végigélte a kor sorsfordulóit, lírájában hangot is adott mindannak, ami a magyarsággal történt. 
Arany elsősorban epikus költőnek tartotta magát, de költészetének – a méltán népszerű és hal-
hatatlan Tolditól eltekintve – elsősorban lírai része érvényes ma és hordoz az utókor számára is 
üzenetet. Az APS Stúdió tagjai Arany János verseire készített fotókiállítással emlékeztek meg 19. 
század magyar költészetének központi alakjáról, a magyar nyelv máig utolérhetetlen mesteréről.

„Testünk a csoda” - interaktív anatómia kiállítás 
március 22-23-24. 

A vándorkiállítás három napon keresztül várta az is-
kolás gyerekeket. Látványosan, különféle állomáso-
kon keresztül mutatta be az emberi test felépítését, a 
feszítő és hajlító izmok munkáját, a szív, az emésztés 
működését, a hormonok jelentőségét. Az interaktív 
kiállítás célja a tudás alapú, értékeken nyugvó játé-
kos eszközökkel, tanulásra fogékony, tudományokra 
nyitott fiatalok nevelése. A „Játékos Tudomány” uta-
zó kiállítása rendkívül népszerű volt mind az óvodás, 
mind az általános iskolás tanulók körében, a látoga-
tók létszáma elérte 500 főt.
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X. Gazdasági adatok

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 
A

D
A

T
O

K



38

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2017. évi beszámolója

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 
A

D
A

T
O

K



39

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2017. évi beszámolója

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 
A

D
A

T
O

K



40

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2017. évi beszámolója

G
A

Z
D

A
S

Á
G

I 
A

D
A

T
O

K


