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I. HELYZETÉRTÉKELÉS
A Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott, önállóan gazdálkodó Virányosi Közösségi Házban 
és intézményegységeiben az elmúlt évben is a fenntartó közművelődési koncepciójának szellemé-
ben és a képviselő testület által elfogadott éves munkaterv alapján végeztük feladatainkat. Arra 
törekedtünk, hogy a ház és társintézményei olyan közösségi helyszínekké váljanak, amelyekben 
mindenki jól érzi magát, amelyek képesek megszólítani minden korosztályt, mindenfajta műfaj 
kedvelőjét, a környékbeli, a kerületi és a főváros más kerületeiből érkező látogatókat egyaránt.
Célunk az volt, és a mai napig az, hogy napról napra új értéket teremtsünk, és a látogatóink ráéb-
redjenek: a tradíciók őrzésével is lehet újat alkotni. Tudjuk, hogy a múlt ismerete biztos eligazo-
dást nyújt a jelenben és segít meghatározni a jövő feladatait. Ezért tartjuk az egyik legértékesebb 
közművelődési feladatunknak a hagyomány, a magyar kultúra ápolását, amely fontos, hogy fo-
lyamatosan jelen legyen kerületünk életében, az itt lakók identitástudatának formálásában. Nagy 
hangsúlyt fektetünk az ünnepi alkalmak szervezésére. A jeles napokat megemlékezésekkel, kézmű-
ves foglalkozással, táncházzal, hagyományőrző programokkal ünnepeljük. Művészeti csoportjaink, 
alkotóművészeink mind segítik a hagyományok ápolását és átadását, magas színvonalú munkájuk 
példát mutat az új generációknak. 
Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a tereink nyitottságára, az intézmények sokszínűségére és a 
helyi társadalomban betöltött közösségépítő szerepére. Kiemelt feladatunknak tartjuk az intézmé-
nyekben folyó közösségi művelődés népszerűsítését. A kerület közösségeinek aktivitására is építve, 
minden korosztály számára magas színvonalú programokat: kiállításokat, komoly- és könnyűzenei 
koncerteket, filmeket, ismeretterjesztő előadásokat és a legkülönfélébb tematikájú klubokat, körö-
ket, tanfolyamokat kínálunk.

A három, különböző helyszínen található ingatlan egyike sem művelődési célra épült, kisebb alap-
területű, családias léptékű és hangulatú villákban tevékenykedünk.

A huszonöt éves fennállását 2014-ben ünneplő Virányosi Közösségi Ház elegáns villaépületek 
szomszédságában, a Virányos – Kútvölgy – Zugliget találkozásánál, a 156-os busz végállomásánál, 
a Szarvas Gábor út 8/c. szám alatt található.

A Jókai Klub a Svábhegyen, a Hollós út 5. szám alatt lévő, gyönyörű ősfás parkban álló műemlék 
jellegű épület, amely a főváros legmagasabban fekvő művelődési intézménye. A házhoz egy 31x15 
méteres sportpálya is tartozik, amely a szabadtéri rendezvények és sportfoglalkozások során hasz-
nosul.

A Lívia-villa a Költő utca 1/a. szám alatt található, 2011. szeptember 15-én a VKH Jókai Klub 
Alapító Okiratának módosítása után került kezelésünkbe. A felújított régi villa, amely korábban a 
kerületi német kisebbség rendezvényeinek adott otthont, most közösségi, közművelődési célokat 
szolgál.

A tapasztalt és a kerülethez sok szállal személyesen is kötődő kollektíva az aktuális feladatok ellá-
tásához alkalmazkodó szervezetben, korszerűnek mondható műszaki-technikai infrastruktúrával 
végezheti kultúraközvetítő, közösségszolgáló munkáját. A három intézményt 1 fő igazgató, 1 fő 
igazgatóhelyettes, 1 fő gazdasági vezető, 2 fő gazdasági munkatárs, 6 fő szakalkalmazott, 1 kézbe-
sítő-berendező, valamint 7 fő technikai munkatárs, összesen 19 fő működteti. A megnövekedett 
feladatok ellátását a 2013. évi létszámleépítés ellenére is igyekeztünk teljesíteni. 2014-ben 2 fő 
közfoglalkoztatott munkaerőt foglalkoztattunk: egy főt 4 hónapig, egy másikat 12 hónapig, akik 
sokat segítettek a technikai feladatok megoldásában. 
Becsei Tamásné közalkalmazotti jogviszonya 2014. május 31. napján közös megegyezéssel meg-
szűnt. A megüresedett takarító pozícióra 2014. október 1-jével Fejesné Lettner Gabriella lett ki-
nevezve. Monori Szabolcs közalkalmazotti jogviszonya 2014. december 21. napján, szintén közös 
megegyezéssel szűnt meg. A megüresedett művelődésszervező pozíció sikeres hirdetését követően 
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Nagy Tibor István 2015. január 19-től dolgozik a Virányosi Közösségi Házban.   
Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intézményeinkben a lehető legnagyobb kihasználtságára 
törekszünk, folyamatosan – évi két hetes nyári karbantartással – üzemelünk. Hétköznapokon 9.00 
- 21.00 óráig, hétvégeken a rendezvények függvényében tartunk nyitva.

A közösségi tereinket civil közösségek, baráti társaságok, klubok és tanfolyamok veszik birtokba 
hétről hétre. 2014-ben negyvennégy csoport tartotta rendszeresen foglalkozásait, tanfolyamait az 
intézményekben. Jelentős részük gyerekekből, fiatalokból illetve idősekből tevődik össze, akik a 
maguk örömére és kisebb-nagyobb közösségük javára hasznosan, tartalmasan töltik el szabadide-
jüket. Nagy és kulturált közösségi tereket tudunk biztosítani a lakosság, a közösségek, iskolák és 
társintézmények, cégek részére. A kerületi nemzetiségi önkormányzatok (görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, román, szerb, szlovák) számára havi egy alkalommal a Jókai Klub biztosít 
lehetőséget rendezvényeik megtartására. 

II. FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS
Külső cégek által elvégzett javítási, felújítási munkálatok:

Virányosi Közösségi Ház: nagyterem parketta csere, előadó II. és irodák parkettájának csiszolása 
és lakkozása, tetőjavítás, villámhárító javítás, ereszcsatorna tisztítás, gázfogadó átalakítás, melegí-
tőkonyha vízvezeték javítás és festés, emeleti mosdó csapok cseréje, villanyszerelési munkák, 400 
V-os ipari aljzat felszerelése.

Jókai Klub: nyílászárók javítása, étterem terasz szigetelése, burkolása, tető javítása, színházterem és 
az irodák parkettájának csiszolása, 2 db radiátor felszerelése a színházteremben.

Lívia-villa: támfal javítása, lépcső betonozása, pince szigetelésére védőárok kiépítése, pincében ve-
zetékek és az elektromos kapcsolótábla cseréje, csillárok felújítása, kazáncsere.

A klímaberendezések és a kazán szerződés szerinti időszakos karbantartása, az érintésvédelem, vil-
lámvédelem ellenőrzése valamint az elektromos kéziszerszámok éves érintésvédelmi felülvizsgálata 
mindhárom intézményben megtörtént.

Az épületek tisztasági festését, a kültéri faanyagok lefestését és karbantartását, a kerítés lábazat javí-
tását, kerékpártároló állvány kihelyezését, a kerítés és a kertkapu javítását valamint az utcai vitrinek 
felújítását önerőből végezték saját dolgozóink.
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III. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS 
március 15. és október 23. alkalmából

A Virányosi Közösségi Ház munkatársai évtizedek óta szervezik és bonyolítják a MOM Kulturális 
Központ munkatársaival a nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett koszorúzási megemlékezése-
ket a Gesztenyéskertben.

„EMLÉKEZZÜNK“ 
AZ 56-OS ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZŐ MŰSOR ÉS GYERTYAGYÚJTÁS
november 4.

A forradalom és szabadságharc elesett hősei és áldozatai előtt tisz-
telegve közös megemlékezésre hívtuk a kerület lakóit november 
4-én. A műsorban Reményik Sándor, Zas Lóránd versei, Örkény 
István prózája valamint népdalok hangzottak el. Közreműködött: 
Lakatos Laura előadóművész és Berta Alexandra Junior Príma dí-
jas citerás és népdalénekes. A műsor végén egy-egy szál gyertya 
meggyújtásával emlékeztünk a forradalom áldozataira.

SVÁBHEGYI PÜNKÖSDI BÚCSÚ
június 7-8-9. 

A Svábhegyi Pünkösdi Búcsú a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében az elmúlt 17 év 
jelentős eseménye volt a kerület kulturális életében. Intézményeink harmadik alkalommal szerve-
zik ezt a hagyományőrző kulturális rendezvénysorozatot. 2014-ben a Svábhegyi Hagyományőrző 
Egyesülettel közösen rendeztük meg az eseményt, amelynek elsődleges célja a sváb hagyományok 
továbbvitele, életben tartása volt. Az idei programkínálat ezt jól tükrözte, hiszen több, ismert 
sramli zenekar (Die Adlersteiner, Die Spatzen) mellett a Budakeszi Hagyományőrző Kör kórusa 
és fúvószenekara, továbbá a Vecsési Fúvószenekar is jellegzetes sváb dallamokkal szórakoztatta a 
rendezvény látogatóit.
Természetesen nem csupán a sváb hagyományokra nyitott érdeklődőket vártuk, hanem a kerületi 
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családokat és az idősebbeket is. A gyerekeket a Kalamajka Bábszínház szórakoztatta, tanúi lehettek 
a Ládafia Bábszínház vásári komédiázásának, majd a délutáni órákban a Marcipán Trió varázsolta 
el őket kedves és vidám dalaikkal. A Fabula Bábszínház előadásában Vitéz László mutatta meg, 
hogyan kell elbánni a komisz ördögökkel. A Kenderkóc Népi Játszóház vezetőinek segítségével 
szebbnél szebb játékokat és apró tárgyakat készíthettek a gyerekek. A szülők elsősorban a Normafa 
Óvoda, a Jókai Mór- és a Tamási Áron Általános Iskola műsorát kísérték figyelemmel, az idősebb 
korosztály tagjai pedig a Soroksári Asszonykórus fellépését élvezték. A látogatók mindemellett a 
Balogi Tradicionális Húsáruház jóvoltából ízletes ételeket és italokat kóstolhattak, amelyek közül 
nem hiányozhattak a sváb specialitások sem.

A rendezvényt három napon át tartó kézműves vásár tette még vonzóbbá színes portékáival és 
különleges ínyencségeivel. Pünkösd hétfőjének délutánján Kovács Lajos alpolgármester úr és Ko-
csis István atya közreműködésével megemlékezést tartottunk a Hősök emlékművénél. Szabadtéri 
programjaink fogadtatása egyértelműen pozitív volt. Megfigyelhető, hogy leginkább az egyébként 
is közösségi aktivitást mutató, intézményeinket évközben is rendszeresen látogató törzsközönsé-
günk és az igényes programokat kereső közönség vette szívesen a szabadtéri rendezvényeink kínálta 
lehetőségeket. Az utóbbi évek fenntartói szándéka sikeresen találkozott a közművelődésben dolgo-
zó szakemberek koncepciójával, így lehetővé vált, hogy a költségvetésből jelentős összegeket for-
díthassunk ingyenesen látogatható nagyrendezvények szervezésére. Ezzel látványosan építhetjük 
kapcsolatainkat a néhány éves távlatban kialakuló, megjelenő, új, igényes programokra reagáló, 
elsősorban fiatal, családos közönséggel.

HEGYVIDÉKI NAPOK
június 14-15.

A Hegyvidéki Önkormányzat nyolcadik alkalommal rendezte meg nyárköszöntő kulturális fesz-
tiválját. A Gesztenyés kertben megvalósuló nagyszabású szabadtéri rendezvényen a látogatók a 
közösségi- és családi programok, a színvonalas zenei produkciók és a vásári hangulat közepette 
jobban megismerhették a kerületi művelődési házak program kínálatát, kulturális ajánlatait is. A 
koncertek szervezése mellett az infrastruktúra kialakításában is közreműködtünk, egyúttal mi szer-
veztük és bonyolítottuk a kirakodóvásárt is. A rendezvényen az alábbi koncertek valósultak meg a 
Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub szervezésében.

Makám Együttes 

A 2014-ben fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő 
Makám együttes a világzene műfajának nemzetközi szinten is 
ismert és elismert képviselője. A Krulik Zoltán gitáros-énekes 
zeneszerző vezette zenekar ezúttal is professzionális előadással 
örvendeztette meg a közönséget. A Makám együttes rendszeres 
vendége a különféle hegyvidéki rendezvényeknek, a különleges, 
ugyanakkor fülbemászó muzsika mindig sikert arat.

Bab Társulat, óriásbábos előadás

Nem sok olyan bábos produkció működik, mint a Bab Társulaté, 
országunkon belül bizonyosan nem. Az előadás különlegességét a 
nagyjából három méteres óriási bábfigurák garantálják, a színészek 
ezekbe bújva játszanak, riogatják a kicsiket, kacagtatják a nagyo-
kat, régi-régi vásári csepűrágók lassan múltba vesző hagyományait 
felidézve. A rengeteg rögtönzéssel zajló előadás természetesen pel-
lengérre tűzi az aktuális napi gondokat, bajokat is. 
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Weszely Ernő, harmonikaművész

Aki szereti a harmonika hangját, a tangót, vagy a francia sanzo-
nokat, annak bizonyára nem kell Weszely Ernőt bemutatni. A vi-
lágtalan muzsikus egyértelműen hangszerének egyik legnagyobb 
virtuóza hazánkban, karcos, átütő énekhangja pedig tökéletes 
Ray Charles-előadóvá emeli. Hangszere egy Roland elektronikus 
harmonika, amivel elképesztő mértékben ki tudja tágítani a har-
monika eredeti lehetőségeit. A műsorban felcsendültek rock and 
roll örökzöldek, és egy-egy Astor Piazzola darabot is meghallgat-
hattunk.

Munkácsy Eszter és zenekara

Munkácsy Eszter a 2013-as Montreux Jazz Voices Competition 
magyar versenyzőjeként a legjobb kilenc között végzett. Ezzel a 
mai magyar jazzénekesek élvonalába énekelte magát, most pedig 
a Hegyvidéki Napokon adott egy igen kellemes koncertet. Eszter 
szerényen állt a különben óriási színpadra, halk szavúan konfe-
rálta fel az éppen soron következő számokat, és éneklésével sem 
a lehengerelésre törekedett. És milyen jól tette: épp ezzel a visz-
szafogott stílussal lett az este egyik kiemelkedő személyisége, aki 
nem mellesleg igen nagyszerű zenekarral érkezett. A zongoránál 
Szebényi Dániel, bőgőn és basszusgitáron a szintén frissen díjazott Fónay Tibor, a doboknál pedig 
Laskay Péter játszott.

Tárkány Művek

Ez a néhány éve együtt muzsikáló, Tárkány-Kovács Bálint 
zeneszerző-szövegíró-cimbalmos által alapított ifjú csapat már az 
első, 2010-ben megjelentetett lemezével beírta magát a világze-
nei színtér nagykönyvébe. Mi pedig itthon nagyon örülhettünk, 
hogy egy olyan népzenén alapuló banda bontotta ki szárnyait, 
amely bár képzett népzenészekből áll, nem a megszokott hagyo-
mányőrzésre tett fel minden lapot, hanem kialakított egy olyan 
széles merítésű önálló hangot, amelyben a magyar dalkultúra 
százéves hagyományának esszenciája öltött testet. 

Szabó Balázs Bandája

Szabó Balázst egy cseppnyi gúnnyal zenebohócnak is lehetne ne-
vezni, hiszen elég sokféle hangszeren játszik. Azon kívül, hogy he-
gedűn, gitáron és a furulyára emlékeztető kavalon működik közre 
zenekarában, nagyszerűen is énekel. 
Célja megtalálni azt a pontot, ahol a könnyűzenei és népzenei 
hangszerek találkoznak, és ebből valami csodálatos és váratlan 
összhang alakul ki, vagy ahogyan ő fogalmazott, „ahol átmerész-
kedhet az ősi saját és az eltanult modern világ egymáshoz”. Régi 
és új ismeretségeket felhasználva újra zenészeket toborzott maga 
mellé, és hamarosan megkezdődtek az új próbák. Létrejött a Szabó Balázs BANDája, és 2010 ele-
jére már egy erős, 9 számos lemezt is kiadtak “Megcsalogató” címen. A régi és újdonsült – egyre 
csak gyarapodó – rajongók örömére nem lankadt a művészek lelkesedése, csupán egyetlen eszten-
dőre volt szükségük ahhoz, hogy összehozzanak egy újabb 9 dalt felvonultató korongot, az Alízótai 
álmodozókat.
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Cimbaliband

“A népzene tehát a természet tüneménye” - mondta Bartók, és ez 
az állítás a mai világban is megállja a helyét, vallják a Cimbaliband 
tagjai . Zenéjükben a modern kelet európai életérzés keveredik a 
népzenével, viszont mindez természetes formában történik, mert 
ők egy igazi “multikulti” zenekar.  Szerb harmonikás, magyar 
hegedűs, roma nagybőgős, sváb-magyar cimbalmos és gitáros, 
mindez egy sejtelmes női énekhanggal, és egy jazzdobossal meg-
fűszerezve. Zenéjük forrásai különböző helyekről fakadnak:  ma-
gyar népzene, klasszikus zene, jazz, balkáni népzene, rock’n’roll, 
de két dolog mégis összetarjta a bandát, a barátság, és egy igazi varázslatos magyar hangszer: a 
cimbalom. Nem véletlenül emlegetik a zenei szaklapok Unger Balázst a „cimbalom Chuck Berry-
je” ként! Gyors ”riffjeivel” változatos stílusban mozgatja irányítja a zenekart az igazi magyar akusz-
tikus „keverőpult” mögül. A fentieket egyesítve válik teljessé a hallgató számára az eredeti Kelet-
európai cimbalom rock’n’roll.

Mystery Gang

Az 1998 óta, hiszen az egyre népszerűbbé, sőt kultikussá váló 
Mystery Gang nemcsak egyre hitelesebben hozta a kor manír-
jait, hanem a stílusvilág is színesedett, a rockabilly és a rock and 
roll mellé beférkőzött a garage és jungle is. Anno példaképeik 
bemutatásával kezdték, mint Carl Perkins, Johnny Cash, Johnny 
Burnette, Billy Lee Riley, Eddie Cochran vagy Buddy Holly, 
majd az utóbbi években pedig Egri Péter szövegeire és dalaira 
építve adnak koncerteket Budapesttől Amszterdamig. Egy Japán-
ban kiadott kislemez után Hot’n’ Wild Rockabilly Cuts című első 
albumuk 2001-ben jelent meg, ezt követte 2003-ban a Dig That Rock!, majd 2006-ban a Jungle 
Fever, mindhárom külföldi kiadó gondozásában. 2009 januárjában a Művészetek Palotája színpa-
dán bemutatott Privát Buddy Holly Story című műsoruk nyugodtan nevezhető eddigi karrierjük 
csúcspontjának. Mindezen túl felfigyelt rájuk a filmes szakma: szereztek zenét az amerikai Townies 
és a Till Attila által rendezett Pánik című filmekhez, a Mystery Gang filmszerepet kapott Goda 
Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában, az énekes-gitáros Egri Péter pedig Brennert 
alakította Fonyó Gergely Made in Hungaria című filmjében.

XVIII. HEGYVIDÉKI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
november 9. 

A néptánc pedagógiai hatása felbecsülhetetlen értékű, népi gyökereink ismerete minden iskolásko-
rú gyermek számára nélkülözhetetlen. Ezt hivatott bizonyítani a Hegyvidéki Néptánc Találkozó, 
amelyet intézményünk idén tizennyolcadik alkalommal rendezett meg a MOM Kulturális Köz-
pontban. 
A fesztivál bemutatkozási lehetőséget adott azoknak a gyerekeknek, akik iskolájukban tanóra 
keretein belül, vagy különböző néptánc csoportokban tanulják az autentikus magyar táncokat, 
valamint azoknak a népzenét, népdalokat szerető-ápoló diákoknak, akik a kerületi és budapesti 
népdalversenyen helyezést értek el. A rendezvény védnöki tisztét Pokorni Zoltán polgármester 
úr vállalta el és Fonti Krisztina alpolgármester asszony nyitotta meg. A fesztivál programjában 
többféle magyar és nemzetiségi tánc, népdalok, népi játékok szerepeltek. Láthattunk szatmári-, 
galgamenti-, sárközi-, rábaközi- és somogyi táncokat. A táncosokat Nagy Albert és zenekara kí-
sérte. A táncos produkciók mellett a kerületi és országos népdalverseny győzteseinek előadását 
hallhattuk. Meghívott vendégünk Szvorák Katalin, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, 
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előadóművész volt, akinek tehetségét szintén megcsodálhatták a jelenlévők. A fesztivál művészeti 
vezetőjének feladatait Tímár Böske táncművész látta el.

Fellépő iskolák: Arany János Általános Iskola és Gimnázium – Sashegyi Néptánc Együttes, Csil-
lagszemű Táncegyüttes, ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, Jókai Mór Német Nem-
zetiségi Általános Iskola, Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Újbudai Babszem 
Táncegyüttes, valamint Kuti Csenge és Kállay Zora (népdal). 

A betanító tanárok munkáját dicsérték a látványos, fegyelmezetten előadott, jól koreografált pro-
dukciók.
Felkészítő tanárok: Iliás Daniella, Mihalovics Csilla, Gubik József, Hutura Bea, Novák János, 
Tímár Böske, Timár Mihály, Kardos Georgina, Ruff Alexandra, Kuti László, Koppán Szilvia, 
Goldea-Raksányi Boglárka és Hrasek Katalin.

A fellépő gyerekeknek és a felkészítő tanároknak az ajándékokat és az emléklapokat Fonti Krisztina 
alpolgármester asszony és Szvorák Katalin előadóművész adta át. Az ajándéknak szánt táncoló párt 
ábrázoló kerámia tárgyat Faragó Ágota készítette.
A terem az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal is zsúfolásig megtelt, a fellépőktől igényes produkci-
ókat láthattunk, melyet a közönség fergeteges tapssal jutalmazott.

HEGYVIDÉKI ZENÉS PÉNTEK DÉLUTÁNOK

Intézményünk immáron tizennegyedik esztendeje tavasszal és ősszel rendezi meg nagy sikerű soro-
zatát, a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánokat a XII. kerületi Önkormányzat melletti téren, ahova 
a környék lakosait várjuk népzenei koncertekkel, táncbemutatókkal és táncházzal. Mint minden 
évben, idén is szerettük volna változatossá tenni a programkínálatot, ezért a színvonalas népzenei 
koncerteket táncházzal, tánctanítással, hangszerbemutatóval színesítettük. Tekintettel arra, hogy 
a rendezvényt elsősorban családok látogatják, fellépőink műsorukba mondókákat, népi játékokat 
is beleszőttek. Mindezek mellett a gyermekek kézműves foglalkozásokon ismerkedhettek meg a 
népi iparművészet technikáival a Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével. Kéthetente a „Gyurmarci” 
marcipángyurmázás fortélyait sajátíthatták el a Szamos Marcipán Kft. támogatásával. A Szamos 
Marcipán Budai Cukrászda jóvoltából a nyugdíjasok minden alkalommal vendégeink voltak egy-
egy csésze kávéra. Ami a zenekarok összetételét illeti, igyekeztünk úgy válogatni, hogy mindenki 
megtalálja a kedvére való muzsikát. Idén volt magyar, skót-ír, illetve moldvai-csángó népzene. 
Az idei szeszélyes, esős időjárás miatt az Eszter-lánc mesezenekar koncertjei elmaradtak. A ren-
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dezvény, amely minden esetben díjtalanul látogatható, kellemes péntek délutáni kikapcsolódást 
nyújtott a hegyvidéki családok számára.

2014-ben az alábbi zenekarok léptek fel:
május 9.   Fakutya zenekar (moldvai-csángó népzene)
május 23.   Téka együttes (magyar népzene) 
május 30.   M.É.Z. együttes (skót-ír népzene)
szeptember 19.  Fakutya zenekar (moldvai-csángó)
szeptember 26.  Tündök zenekar (magyar népzene)
október 3.   Tallabille zenekar (magyar népzene)

ADVENT A HEGYVIDÉKEN
november 30. – december 21.

Az előző évekhez hasonlóan idén is egy hónapon át, minden kedden, csütörtökön, szombaton és 
vasárnap vártuk kulturális programokkal az ünnepekre készülő látogatókat. Az „Advent a Hegyvi-
déken” programsorozat november 30. és december 21. között valósult meg a jól ismert helyszínen, 
a Hegyvidéki Önkormányzat mellett. A XII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat által szervezett 
kézműves árusok, valamint a kürtős kalácsot, sült kolbászt és más finomságokat kínáló vendéglátó 
pavilonok eladói a hét minden napján kínálták portékáikat és ételeiket. Rendezvénysorozatunkon 
sok adventi hagyományt elevenítettünk fel, karácsonyfát, betlehemet és egy óriási adventi koszorút 
is találhattak a helyszínre kilátogatók. Utóbbi gyertyáit, ahogy az előző években is, a hegyvidéki 
egyházközségek képviselői gyújtották meg szombatonként 17 órától (illetve az első gyertyát nov-
ember 30-án, vasárnap), miután karácsonyi műsort adtak a színpadon.

Hosszú évek óta díszítik a programsorozat központi helyszínét gyermekrajzok, ez idén sem volt 
másképp. Az „Állatok karácsonya” címmel meghirdetett rajzpályázat legjobbjait láthatták az ér-
deklődők a rendezvény teljes ideje alatt. Több mint ötven kulturális program valósult meg a vá-
sár színpadán. A programajánlatban garantáltan minden korosztály megtalálta az érdeklődésének 
megfelelő előadást, hisz egyaránt volt gyerekeknek, felnőtteknek és idősebbeknek szóló produkció. 

A kerületi nevelési és oktatási intézmények tanulóinak kiemelkedő műsorai mellett olyan köz-
ismert személyek és zenekarok műsorát láthattuk-hallhattuk, mint Fogolyán Kristóf fuvolista, 
Szabó István pánsípművész, Weszely Ernő harmonikaművész, a Jazzation, a Makám, az Eszter-
lánc mesezenekar, Kovácsovics Fruzsina, a Tabulatúra régizene együttes, a megzenésített versekkel 
fellépő Kávészünet együttes, a Premier Rézfúvós Kvintett, Ágoston Béla és Móser Ádám vagy a 
MintaPinty zenekar.
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A Helen Doron Early English csoportja angol nyelvi műsorral, a Madzag Bábegyüttes Mikulás-
programmal várta a gyerekeket, de fellépett az Álomzug Társulás és a Berbencés Színház is. Igazi 
különlegességnek számított a hideg, sötét téli estéken a Tűzzsonglőrök (Szivárvány Táncszínház) 
előadása. Mindezek mellett a gyerekeket a jurta sátorban hétvégenként, szombaton és vasárnap 
délelőtt kézműves foglalkozások és marcipángyurmázási lehetőség várta. Rendezvényünket a Bu-
dapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és a Szamos Csokoládéműhely támogatta.

IV. PÁLYÁZAT
A rendszeres pályázás egyik kiemelkedő eredménye a Hegyvidéken évek óta nagy népszerűség-
nek örvendő jazz programok Nemzeti Kulturális Alap által támogatott megvalósulása. A koncer-
tek olyan közönségréteget szólítanak meg, akik kimondottan ennek a vonzerőnek köszönhetően 
lesznek részei a klub közösségi életének. A kéthavi rendszerességgel, összesen három alkalommal 
megrendezendő koncertek átíveltek a következő év tavaszára is (2014. szeptember 19-től 2015. 
március 27-ig). A projektidőszakban három alkalommal léptek fel a Jókai Klubban az igényes 
big band muzsika hazai képviselői – a Jazzmánia Big Band zenekar és vendégeik. A zenekar 2000 
februárjában alakult a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskolában. Az együttest a zeneiskola egykori 
növendékei és lelkes budapesti muzsikusok alkotják. Megálmodója Solt Tamás, a zeneiskola egy-
kori klarinét és szaxofon tanára volt. Zenekaruk jelenlegi művészeti vezetője Kollmann Gábor sza-
xofonművész, a zeneiskola szaxofon tanára. Számos budapesti és vidéki rendezvényen nagy sikert 
arattak. Repertoárjukban az 1930-as, ‚40-es évek hangzásvilága mellett a korszerű hangszerelések 
(jazz-rock és funky) is megtalálhatóak. Az elmúlt évek nagy sikerei elevenedtek meg a Jókai Klub-
ban Mujahid Zoltánnal, Urbán Orsolyával és számos szólistával a fiatal generációból.

A koncertek időpontjai: 
2014. szeptember 19. 
2014. október 17. 
2015. március 27.

P
Á

LY
Á

Z
A

T



12

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2014. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

V. MARKETING
A Virányosi Közösségi Ház és társintézményei egyéni, sajátos arculatát igyekeztünk az elmúlt évek-
ben markánsabbá tenni, ismertségünket folyamatosan növelni kerületi és fővárosi szinten egyaránt. 
Folyamatosan frissítjük arculatunkat és úgy gondoljuk, hogy a hegyvidékiek többsége már ismeri 
és kedveli intézményeink szolgáltatásait, programjait. Az imázsépítő és fenntartó feladatokon túl 
az egyes programokhoz kapcsolódóan külön reklámtervet készítünk. Online-, média- és köztéri 
megjelenéssel reklámozzuk rendezvényeinket. A Hegyvidék Újsággal és a kerületi televízióval na-
gyon jó a kapcsolatunk, rendszeresen jelen vannak rendezvényeinken. A már meglévő ismertséget 
szeretnénk tovább szélesíteni az országosan is elérhető médiumoknál. Kéthavonta megjelenő prog-
ramfüzetünk 1000-1000 példányban jelenik meg. Az intézményeknek külön honlapja van, ame-
lyeket gyakran megújítunk, frissítünk. Közösségi oldalakon történő megjelenésünk folyamatos, az 
aktuális eseményeket minden alkalommal reklámozzuk. 

Élve a számítástechnika korában egyre szélesebb körben elérhető eszközökkel, folyamatosan igyek-
szünk gondot fordítani a ház jelentősebb eseményeinek digitális archiválására. 2014 tavaszától 
indult honlapunkon a “digitális tárlatok” c. projekt, melynek keretében lehetővé vált, hogy a klub-
ban hónapról hónapra változó kiállítások anyaga megőrizhető, visszanézhető legyen. A képek digi-
talizálását részben saját kollégánk végzi, részben a kiállító művészek maguk gondoskodnak elektro-
nikus formában közzétehető anyagokról. 

Szintén a klub honlapjáról érhető el, de saját tárhellyel rendelkező ingyenes felületet biztosít a 
Shutterfly tárhelyszolgáltató, ezt kimondottan a képi megjelenítés érdekében üzemeltetjük, egy-
egy képriport ad számot a klub életének jelentősebb történéseiről. Rendezvényeink sorában talán 
éves szinten az „Advent a Hegyvidéken” programsorozat a legnagyobb, ez önálló honlappal is 
büszkélkedhet, amit minden év végén “élesítünk”. Jelenleg 2013-ig visszamenően találhatók meg 
képes beszámolók a méltán népszerű rendezvénysorozatról. 

A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy honlapunk látogatottsága stabilan ezer találat körül 
mozog havonta. A látogatók döntő többsége természetesen hazai, de mérhető keresés az Egyesült 
Államok, illetve Románia területéről. A látogatók nagy része kevesebb, mint egy percet tölt a hon-
lapon, ahol a nyitóoldal egyértelműen legmagasabb nézettsége után a második helyen a képek ér-
deklik legjobban az erre járót. Közvetlenül a honlapunkra mutató linkek között a Facebook vezet, 
utána a filmklub.lap.hu, majd a hegyvidek.hu következik. 
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VI. A JÓKAI KLUB SAJÁT RENDEZVÉNYEI 
Szakmai tevékenységünk helyszínei a 150 főt befogadó színházterem, a két galéria, amelyek kiál-
lító teremként is működnek, egy négy helyiségből álló tetőtér valamint egy klubhelyiség az épület 
manzárd részében. Jelenleg a tetőterünkben található helyiségeket a Felismerés Alapítvány, Tarnai 
Kálmán építész és Roschné dr. Bíró Krisztina mediációs tanácsadó bérli. Alagsori helyiségünkben 
az Eastrade Kulturális Egyesület hangstúdiója működik, az itt próbáló zenekarokkal való jó kap-
csolat eredménye egynéhány koncertünk. 

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY
április 11.

„Tavasz van, gyönyörű” címmel a Költészet Napját szavalóversennyel ünnepeltük József Attila szü-
letésnapján. Ez évente ismétlődő rendezvényünk, hasonlóan a szünidei gyermekprogramokhoz. 
Idén az első és második osztályosok részére hirdettünk fellépési lehetőséget. Szakavatott zsűri – 
Rák Katalin színművésznő és Lukácsházi Győző zenei ismeretterjesztő- és műsorvezető – bírálta 
el a gyerekek teljesítményét. Minden induló oklevelet kapott a részvételért, a helyezettek pedig 
könyvjutalomban részesültek.

„TALÁLT SZÍV”
mesekönyv bemutató
október 2. 

Programjainkban kiemelt szerepet szántunk a vizuális kultúra ízlésformáló szerepének. Az előző 
évekhez hasonlóan az októberi hónapot a legfiatalabb korosztály, az óvodások számára tartottuk 
fent egy mesekönyv-bemutatóval egybekötött kiállítás számára. Az irodalom és a képzőművészet 
összekapcsolása – a visszajelzések szerint – elmélyíti az élményt a résztvevő gyerekekben. Turbuly 
Lilla írónő Aranyvackor-díjas mesekönyvét interaktív módon mutatta be. A történetre vonatkozó 
„kérdés-felelek” játékban a gyerekek lelkesen vettek részt és nagy tájékozottságot mutattak a mese 
fordulópontjait illetően. A könyvhöz készült illusztrációk világába Horváth Ildikó grafikusművész 
vezette be a foglalkozáson résztvevő csoportot. 

“A LÓ SZŐRE RAGYOG, MINT AZ ARANY” 
meseíró pályázat
szeptember 30. 

Benedek Elek születésének 155. évfordulója alkalmából meseíró pályázatot hirdettünk általános 
iskolák alsó és felső tagozatos tanulói számára, azzal a céllal, hogy csatlakozzunk az olvasást, a 
magyar kultúrát, hagyományokat népszerűsítő rendezvényekhez a magyar népmese napján. A pá-
lyázat sikerét mutatta, hogy a Csodaceruza irodalmi magazin segítségével országos szintűvé vált a 
felhívás. Nemcsak a kerület iskoláiból, hanem az ország különböző városaiból közel 80 pályázat 
érkezett. A meséket a Csodaceruza magazin főszerkesztője rangsorolta, majd értékelte azokat a 
díjátadó ünnepségen és ígéretet tett az első helyezést elért mesék 
megjelentetésére a folyóirat következő számában. Külön megtisz-
teltetés volt a számunkra, hogy Kányádi Sándor – mint a zsűri 
elnöke – elfogadta a felkérést és részt vett a rendezvényen. A he-
lyezetteken kívül minden résztvevőnek a közös „ajándéka” volt 
Gryllus Vilmos verses-zenés műsora, melyben Kányádi Sándor 
verseit adta elő.
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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. A csoportot Mondok Árpád és 
Fekete Erika Trance Dance facilitátorok vezették.

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ
november 21.

„Balassi Bálint élete és kora” címmel rendeztük meg a Lívia-vil-
lában kétfordulós, művelődéstörténeti, történelmi vetélkedőnk 
döntőjét. 460 éve, 1554. október 20-án Zólyom várában szüle-
tett Balassi Bálint, a magyar nyelvű irodalom első jelentős alak-
ja, a hazai reneszánsz kiemelkedő egyénisége, aki egy személyben 
volt poéta, tudós, vitéz katona és hősszerelmes. A XVI. század a 
magyar történelem egyik vérzivataros korszaka volt: megtorlásba 
fulladó parasztfelkelés, állandósult török fosztogatások, a függet-
len állam elvesztése, az ország három részre szakadása jellemezte. A szellemi élet mindezek ellenére 
pezsdülést mutatott, melynek hátterét a közelgő reformáció adta. A vetélkedő feladatai Balassi 
Bálint életét és korát művelődéstörténeti és történelmi nézőpontból vizsgálták. A megmérettetésen 
az általános iskolák és a hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumok tanulói vehettek részt. Az első for-
dulóban egy, a weboldalunkon megjelent feladatlapot kellett a háromfős csapatoknak kitölteniük. 
A döntőbe az első hat helyezett csoport került be. A vetélkedő döntőjének zsűrijében Gonda Attila 
közművelődési referens, Balázs Attila a Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója és Molnár Tamás 
történelemtanár vett részt. A döntőbe jutott csapatokat 2015. március 26-án egynapos autóbuszos 
kirándulásra visszük Szlovákiába. A kirándulás alkalmából megtekintjük Balassi szülővárosa, Zó-
lyom és Selmecbánya nevezetességeit.

KIÁLLÍTÁSOK

ARC
Gyermekalkotások a Jókai iskolából
január 31. – március 1.

Hatodik alkalommal mutatkozott be a Jókai Mór Német Nemze-
tiségi Általános Iskola tematikus vizuális művészeti alkotásaival, 
„Arc” címmel. A 2014-es kiállítás az emberábrázolást, a portrét 
állította középpontba. Az alkotások különböző technikák alkal-
mazásával készültek a papírbatikon keresztül a fotó kiegészítésen 
át, a lemezfestésig. A kiállítás megnyitóját az iskola énekkara vala-
mint egy „kiállítás-kutató” totó tette még színesebbé. A kiállítást 
Hellnerné Nádor Ildikó igazgató nyitotta meg.
Megnyitó: január 31. 14.30 óra
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METSZETEK
Lunczer Anikó festőművész és Németh András grafikusművész közös kiállítása
március 7. - április 30.

A kiállító házaspár linómetszetekkel mutatkozott be a Jókai Klub 
látogatói előtt. A kiállítások összeállításánál arra törekszünk, hogy 
minél változatosabb képzőművészeti ágakat tudjunk bemutatni, 
így nagy örömmel adtunk lehetőséget ennek a munkaigényes, 
ámde látványos grafikai eljárásnak. A kiállított alkotások nagy 
technikai tudásról, a szakma ismeretéről tanúskodtak. A termé-
szet törvényszerűségei, a növények, épületek lenyomatai, a min-
dennapok látványa jelent meg az alkotásokon a sokszorosító tech-
nika segítségével művészi színvonalon.
A kiállítást Vagyóczky Károly grafikusművész nyitotta meg.
Megnyitó: március 7. 19.00 óra

AZ ÖRÖK NŐ
Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportjának kiállítása
május 9. - 31.

A közel ötvenfős csoport minden évben új kiállítási anyaggal je-
lentkezik. Képeik vándorkiállítás formájában az ország több vá-
rosában bemutatásra kerültek. A 2014-es évben a kiállított fotó-
kon az „örök nő” volt a bemutatkozásuk középpontjában, a női 
lét sokszínűsége a különböző kultúrákban. A kiállított alkotások 
a sokféleségről tanúskodtak: a realista ábrázolást, a plakátszerű 
képeket, az életképeket, a számítógépes montázsokat vagy példá-
ul fotófestményeket egyaránt megtalálhattuk. 
A kiállítást Chochol Károly nyitotta meg.
Megnyitó: május 9. 19.00 óra

ZENE SZÁRNYÁN – SZÍNEK SZÁRNYÁN
Harkányi Rita kiállítása
június 6. - június 28.

Harkányi Rita képei fára, vászonra festett olajképek, melyek saját 
bevallása szerint mindig az aktuális érzelmi hangulatát tükrözik. 
A legújabb képein a hagyományos olajfestést keverte a paverpol 
(textilszobrászat) technikával, műveit így plasztikussá, megfogha-
tóvá téve.
Ezeken az alkotásokon szívesen alkalmazta a (természeti) környe-
zetből átvett elemeket (fakéreg, bőr, papír), ezzel is fokozva a ké-
pek hatását a nézőkre.
Megnyitó: június 6. 19.00 óra
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JELEK SZÁZADOKON ÁT
Németh Andrea fotóművész, Lunczer Anikó és Németh András grafikusművész közös kiállítása a 
Szakrális Művészetek Hete alkalmából.
szeptember 12. - 27.

Minden évben szeptember 18. és 27. között megrendezésre kerül 
– a Szakrális Művészetek Hete alkalmával – az Ars Sacra Fesztivál, 
melyhez a kulturális intézmények országszerte különböző progra-
mokkal kapcsolódnak. 2014-ben a Jókai Klub három alkotó – a 
fotóművész és a grafikus, festő házaspár –, vallásos témájú alkotá-
saival kapcsolódott a rendezvényhez. A jáki templomról készített 
részletgazdag fotósorozat és a hazai és külföldi szakrális helyszí-
nek grafikai-festői megjelenítése révén a nézők egy a lelkiséget 
előtérbe helyező megjelenítéssel találkozhattak.
„Szakrális emlékeink európai kultúránk részei: harmóniát, lelkiséget tükröznek. Az örök emberi 
értékek ugyanazok évszázadokon át” - vallották a kiállítók az alkotásaikkal.
A kiállítást Kovács Tibor grafikusművész nyitotta meg.
Megnyitó: szeptember 12. 19.00 óra

TALÁLT SZÍV
Horváth Ildikó meseillusztrációi
október 2.- 31.

A kiállítás a „Mesés képek” sorozat keretében jött létre, mely so-
rozatot az óvodás - kisiskolás gyerekek számára terveztünk. Min-
den évben egy alkalommal egy mesekönyv-bemutatóval összekö-
tött kiállítás megnyitót tartunk a legfiatalabb korosztály számára. 
Célunk az irodalom és a képzőművészet játékos-szórakoztató 
módon való összekapcsolása, hogy a gyerekek minél korábban 
otthonosan mozogjanak a kiállítási térben és a kiállításokat, az 
irodalmat szerető felnőtté váljanak. 
Megnyitó: október 2. 10.00 óra

SZEMBESZÉD
Egervári Gábor fotói
november 7. - 29.

“Azok a pillanatok foglalkoztatnak elsősorban, amelyeken leg-
többször úgy suhanunk át, hogy észre sem vesszük őket. Vagy 
mert túl gyorsan élünk, vagy mert a szemünknek túl gyorsan tör-
ténnek. Nyomot viszont akkor is hagynak bennünk, ha nem tu-
dunk róla – ezeket a nyomokat gyűjtöm, mint gyerekkoromban a 
színes kavicsokat...”- vallotta kollégánk a fotói kiállítása kapcsán.
Megnyitó: november 7. 19.00 óra
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TÉRÉLMÉNY KÉT DIMENZIÓBAN
Albert Farkas kiállítása
december 10. – január 26.

A kiállító szobrászművészt egy új oldaláról, a fotói révén ismerhet-
tük meg. A fotó- és grafikai kiállítás fő célja az volt, hogy ízelítőt 
adjon egy itáliai szakmai útnak az alkotóra gyakorolt hatásairól. 
A képeken a részletek, pillanatok fontossága, a múlt szépségeinek 
a megragadása és a jelenhez való kapcsolata, az idő megállításának 
vágya, az ember és az őt körülvevő múlt, a történelem egymásra 
gyakorolt hatása tükröződött. A kiállított képek és grafikák egy-
mást erősítve tükrözték alkotójuk látásmódját. 
A kiállítást Nagy Dénes filmrendező nyitotta meg.

Kiállítók és kiállítások 2014-ben:

Hónap Kiállító Időpont Technika
január Bakos Tamás - Varga Gábor 2013. 12. 06 - 2014. 01. 20 selyemfestés

február Jókai Mór Általános Iskola 01. 31 - 03. 01. vegyes

március - április Németh András és Lunczer Anikó 03. 07. - 04. 26. linómetszet

május Magyar Fotóművészek Szövetségé-
nek Senior Alkotócsoportja

05. 09. - 05. 31. fotó

június Nagy Rita 06. 06. - 06. 28. akvarell

szeptember Németh Andrea, Lunczer Anikó és 
Németh András közös tárlata✳

09. 12. - 09. 26. vegyes

október Horváth Ildikó 10. 03. - 10. 31. vegyes

november Egervári Gábor 11. 07. - 11. 31. fotó

december Albert Farkas 12. 10. - 01. 26. fotó

✳ A kiállítás az Ars Sacra Fesztivál részeként került megrendezésre
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ZENEI PROGRAMOK

2014 évben az alábbi előadók léptek fel a Jókai Klub színpadán: 

A Bran együttes klubja: január 18., február 15., március 29., április 26., október 11., november 
15., december 27.

Kalevala kórus: február 7.

Brass On The Road: február 14.

Jazzmánia Big Band & Mózes Tamara: február 15.

Mózes Tamara & Nagy János: május 17.

Jazzmánia Big Band & Mujahid Zoli: szeptember 19.

Gryllus Vilmos: szeptember 30.

Hundows együttes: október 4.

Jazzmánia Big Band: október 17.

Colombre Band: november 22.

A Jókai Klub fennállásának hosszú évtizedei során mindig koncerthelyszínként is működött, fel-
lépési lehetőséget biztosítva úgy a klasszikus, mint a könnyű műfajok művelői számára. A 120 fős 
nagyterem, a 32 m2-es színpad, a terem jó akusztikája kedvező feltételeket jelent úgy a különféle 
élő produkciók számára, mint akár stúdiómunkálatokhoz. Ez utóbbi lehetőséget kihasználva a 
nagyteremben rögzítettünk a Túlpart együttessel egy teljes albumot, és az év során még több alka-
lommal is előfordult, hogy egy-egy nagyobb produkció részmunkálataira a Jókai Klub nagytermé-
ben került sor. 

A koncertélet tekintetében az utóbbi évek során a hangsúly elsősorban a jazz felé tolódott el, fi-
gyelemmel a Klub közvetlen környezetére, hiszen a csendes, békés villanegyed - érthető okokból 
- nehezen viselné a komolyabb zajterheléssel járó műfajokat, noha a nagyterem és a színpad kiala-
kításában és technikailag is megfelel ilyen követelményeknek.  

Számos alkalommal elhangzott, hogy a Klub feladatai közé tartozik a közvetlen közelében élő la-
kosság megszólítása, zenei illetve más kulturális igényeinek kiszolgálása. Ha a színpadi műfajokra 
koncentrálunk, ki lehet jelenteni, hogy a környék lakossága, ha koncertlátogatásra gondol, nem a 
Jókai Klubot részesíti előnyben, pusztán annak közelsége miatt. Miután immár három esztendeje 
(amióta a Jókai Étterem sajnos szünetelteti a működését) a kulturális programjaink mellé semmi 
más kiegésztő szolgáltatást nem tudunk kínálni, számolnunk kellett és kell a látogatottság csök-
kenésével. A színpadi élet, a koncerthelyszínek működése nagyon sok változáson ment keresztül, 
ha csupán az elmúlt tizenöt esztendőre tekintünk is vissza. Nem túlzás kijelenteni, hogy nagyság-
renddel nőtt az élő zenei produkciókat felléptető helyek száma, ugyanígy nagyságrenddel bővült 
például az egy hétvégére eső események/információk/hirdetések száma is, miközben a potenciális 
célközönség létszáma illetve információbefogadó képessége nem változott. Ebből logikusan adó-
dik, hogy nagyobb a verseny a helyszínek között, és ezeknek mindenképpen számolniuk kell a 
közönség szétszóródásával. A helyszínek plusz szolgáltatásokkal igyekeznek megtartani a közönsé-
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get. Évről évre nagyobb tömegeket vonz a nyári fesztiváldömping is, ami jelentős részben lefedi a 
fiatalok koncertigényeit, s ehhez felemészti anyagi lehetőségeik nagyobb részét is. 

A Jókai Klubban évek óta egyfajta hagyomány, hogy 1.000 forintos jegyárakat szedünk, nagyjából 
ez az az összeg, amit szívesen áldoz programjainkra az ide látogatók többsége.  A ház befogadóké-
pessége (legfeljebb 120 fő) ilyen jegyárak mellett telt házas rendezvények esetén sem teszi lehetővé 
a nyereséges működést. Alapvetően két megoldás kínálkozik, az egyik a jegyárak szerény drágulása, 
a másik egyéb források, alapítványi támogatások igénybe vétele. Mindkettőre akadt példa, a Jazz-
mánia Big Band koncertsorozatát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően tudtuk 
tető alá hozni. 

A 2014-es évben 15 koncertet rendezett a Jókai Klub. Hosszabb-
rövidebb hagyományokra visszatekintő, rendszeres vendégeink 
voltak például a több mint húsz éve nálunk játszó Bran együttes, 
vagy az izgalmas kortárs jazzt játszó Mózes Tamara. 

A Jazzmánia Big Band koncertről koncertre más és más sztárven-
dégek meghívásával tette emlékezetessé a koncertsorozat állomá-
sait. Kollmann Gábor szaxofonművész, aki motorja, szíve-lelke, 
producere és showman-je egy személyben a zenekarnak, képes 
volt olyan hangulatot teremteni estéről estére, mintha akár New 
Orleans-ban lettünk volna. (csak az érdekesség kedvéért megjegy-
zendő, hogy a New Orleans-beli kis jazzklubok manapság pon-
tosan ilyen kis nézőszámú, szinte már családiasnak mondható 
koncerteket állítanak zömmel színpadra…)  

Műfajában hasonló - nagylétszámú fúvóskarral megtámogatott - 
produkció volt a Brass On The Road fellépése. A fiatal zenészek-
ből álló együttes sokkal inkább a slágerek sajátos interpretációit 
tekinti fő vonulatának, ez a típusú muzsika sok rendezvényen ké-
pes megállni a helyét. 

Szeptemberben egy meseíró pályázatot hirdettünk gyerekeknek, 
ennek a díjátadóját tette emlékezetessé Gryllus Vilmos fellépése, 

aki megszokott repertoárja he-
lyett ezúttal Kányádi Sándor ver-
seire írt dalait adta elő, gyönyörű napsütésben, a Lívia-villa kertjé-
ben - és az idős költővel az első sorban.
Minden évben megpróbálunk olyan előadót is meghívni, aki kü-
lönlegességnek, ritkaságnak számít az átlagos műsorszerkezetünk-
től valamely módon eltérő műsorával. Erre volt példa a legendás 
Shadows együttes slágereit meglepő hitelességgel tolmácsoló The 
Hundows együttes koncertje, a hangulat remek volt, aki eljött, 
végigtáncolta az estét. 
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Bran együttes

Mózes Tamara

Kollmann Gábor

Gryllus Vilmos
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A győri illetőségű Colombre Band nemrégiben jelentős újjászervezésen ment át, a zenekar most 
minden lehetőséget megragad, hogy szívós munkával visszaszerez-
ze közönségét. E sorozat egyik eleme volt a novemberi koncert 
a Jókai Klub színpadán, szinte minden dalt eljátszottak a közel-
múltban megjelent “Húsevő” című albumukról, és régebbi zenék 
is felcsendültek. Váray László, a csapat alapítója, énekes-gitáros 
frontembere egyfelől tehetséges dalszerző, másfelől pedig reme-
kül bánik a közönséggel, még akkor is, ha ennyire klubhangulat-
ban játszik.

NYÁRI TÁBOROK

Tánctábor
Június 16-tól 20-ig Németh Krisztina zumba oktató és Gallatz Rita iparművész szervezésében 
zumba tánc és kézműves tábor indult 6-14 éves fiatalok részére, ahol tánctudásukat a résztvevők 
a tábor során játékos foglalkozások, érdekes és mulatságos programok közepette fejleszthették. A 
program helyszíne a Lívia-villa volt.

Művészi torna tábor
Június 16. és 20. között Pataki Rita mozdulatművészet tanár a Jókai Klubban tartott egész napos 
szünidei foglalkozásokat csoportjainak. A művészi tornán kívül éjszakai kirándulással, szabadtéri 
játékokkal tették izgalmasabbá a tábori életet.

KERTMOZI

A Szamos Marcipán Szépkilátás Cukrászdával közös szervezésben kilencedik alkalommal került 
sor, a sokak által kedvelt szabadtéri filmvetítésre. A filmek július elejétől augusztus végéig csütör-
tökönként 20.30-tól kerültek bemutatásra. Estéről estére 80-100 érdeklődő élvezhette a kellemes 
nyáresti előadásokat egy kávé vagy sütemény mellett. A rendezvényre a belépés ingyenes volt.

A kertmozi műsora 2014-ben:

július 3.   Rómának szeretettel — am.-ol.-sp., r.: W. Allen (102 perc)
július 10.  Felcsípve — francia, r.: D. Moreau (92 perc) elmaradt
július 17.   Fordulópont — francia, r.: O. Offenstein (97 perc) 
július 24.  Ígéret földje — am., r.: G. Van Sant (106 perc)
július 31.  Rumnapló – am. r.: B. Robinson (120 perc)
augusztus 7.   A boldogság sosem jár egyedül — fr., r.: J. Huth (105 perc) elmaradt
augusztus 14.   Egy nap — amerikai, r.: L. Scherfig (108 perc) elmaradt
augusztus 21.   A csodacsapat — fr, r.: O. Dahan (97 perc)
augusztus 28.   A király látogatása — angol, r.: R. Michell (94 perc) 
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TANFOLYAMOK

GOMBÁSZ SZAKKÖR
A gombák nem állatok és nem növények: velük egyenrangú, külön országot alkotnak az élővi-
lágban. A mikroszkopikus méretűektől az óriás pöffetegig rengeteg félét találhatunk közöttük. A 
gombás könyvekből sok ismeretet szerezhetünk a gombákkal kapcsolatban, de gyakorlat nélkül, ét-
kezési céllal gyűjtött gomba meghatározására csak egy tanfolyam elvégzése után vállalkozhatunk. A 
nagy sikerű sorozatban 100 féle gombával ismertettük meg a hallgatókat. Fakultatív vizsgalehető-
ségre is mód nyílt. Három tanfolyam zajlott le a tavalyi évben, két kezdő és egy haladó tanfolyam.
A nyolc előadásból és öt kirándulásból álló sorozatokat Lukács Zoltán és dr. Auer Péter vezették.

ANGOL NYELV 
Felnőttek részére ajánlottuk angol nyelvóráinkat, akik kedvet éreznek heti egy óra alapfokú nyelv-
tanuláshoz egy, az angolt tökéletesen beszélő nyelvtanár segítségével. Vezeti: Rigó Judit nyelvtanár. 

BRIDZS KLUB
Régóta – több mint húsz esztendeje – működik az intézményben a bridzs klub. Állandó taglét-
számmal, főleg az idősebb korosztály képviselői vettek részt a szerda délutáni klubfoglalkozásokon.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Az idősebbek részére hirdetett tanfolyam az elmúlt év folyamán is igen sikeresnek bizonyult. A 
háromhetente induló, kezdő és haladó szintű foglalkozások nagyon népszerűek, ezért csak előjegy-
zést követően lehet bekapcsolódni a képzésekbe. A résztvevők nagyon elégedettek az oktatás szín-
vonalával, és szívesen térnek vissza a haladó csoportba több alkalommal is. Az ötödik éve működő 
tanfolyam eddig közel ezer nyugdíjas érdeklődő számára tette érthetőbbé a számtógépek világát és 
lehetőségeit. 

Tematika a kezdő csoportban:
Elsőként a számítástechnikai eszközök bemutatására kerül sor: a különböző kategóriák, úgy mint 
asztali PC, laptop vagy notebook, táblagép (tablet), és okostelefon. A gyakorlás a Klub Lenovo 
laptopjain történik.
Nagy hangsúly kerül a különböző billentyűkiosztásokra, vetített képekkel, majd a jegyzettömb 
program segítségével egyszerű szövegek begépelésével, javítás, törlés, másolás, áthelyezés elemek 
gyakorlásával folytatódik. Mentés, fájlnévadás buktatói, mentés másként parancs értelmezése, a 
levelezéshez szükséges ismeretek megszerzése vagy felelevenítése. Belépünk a tanfolyam céljára 
létrehozott jokitanf@gmail.com postafiókba és beindul a levelezés. Létrehozunk az ezt igénylők 
számára egy gmail postafiókot.

Tematika a haladó csoportban:
Az internet felépítésének vázlata, internet szolgáltató feladata, hálózati eszközök ismertetése, úgy 
mint vezeték nélküli hozzáférés, WiFi, Bluetooth, WiFi router, mobil internet, stb.
A böngésző programok feladata, használatuk a Google Chrome bemutatásán keresztül. Említésre 
kerülnek más népszerű böngésző programok: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. 
Weblap címének megadása (URL rövidítés magyarázata) gyakorlás a jokaiklub.hu honlapján ke-
resztül.
Képek keresése az interneten, letöltése a pendrive-ra, elküldése levélben, szintén mellékletként.
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KLASSZIKUS BALETT, JAZZBALETT
Az elmúlt év folyamán a résztvevők létszámának csökkenése miatt heti kétszer egy órában tartanak 
foglakozásokat, hétfő és szerdai napokon, 4-6 éves gyermekek számára. A jazzbalett csütörtöki 
napokon délután tartotta foglalkozásait az első félévben, azóta kellő létszám hiányában szünetel.

CSIRI-BIRI
Heti egy alkalommal péntek délelőtt tartják foglakozásaikat babák és mamák részére. A program 
népszerűségét jelzi, hogy hétről hétre nagy létszámban vesznek részt a foglakozásokon a családok.

JU-JITSU
Változatos, elsősorban „földharcot” előtérbe helyező izgalmas küzdősport, tíztől-húszéves korig, 
fiúk részére.
Vezetőjük, Derkényi László – többszörös bajnok, 2 danos mester – az elmúlt év során szép sikere-
ket ért el tanítványaival az Európa bajnokságon. Foglakozásaikat kedden és szerdán délután tartják 
több csoportban.

HASTÁNC
Heti egy alkalommal, hétfő esténként várják az érdeklődő hölgyeket, a temperamentumos, nőies-
séget finoman kiemelő, harmonikusan felépített táncórákra. A csoportot vezeti: Ládonyi Borbála.

TÁNCKLUB
Versenytáncosok edzésével és a versenyekre történő felkészítéssel foglakozó egyesület, mely az évek 
folyamán szép eredményeket ért el a hazai és nemzetközi megmérettetéseken egyaránt. Állandó 
tagokkal huszonharmadik éve működik az intézményünkben. Vezeti: Juhászné Vágvölgyi Györgyi.

BUJUTSU–KAI KENSHIN–RYU
Tizenöt – huszonöt éves korosztályú fiatalok részére harcművészeti és önvédelmi sport, mely az 
állóképességet, és a jó kondíciót a heti rendszeres edzésekkel kiválóan karbantartja. 
Vezetőjük: Horváth Attila 1 danos mester.

MŰVÉSZI TORNA
szombaton  9.30-15 óráig
Zongorakísérettel tartott mozdulatművészet Berczik Sára módszere alapján óvodás, kishaladó, al-
sós és felsős korosztály számára.

HATHA JÓGA
csütörtökön este és péntek délelőtt
A test és szellem harmonizálására, a mindennapi stressz és az ülőmunka negatív hatásainak ellensú-
lyozására kiválóan alkalmas minden korosztály számára. Test-, légző-, relaxációs és meditációs gya-
korlatai kitűnő egészségmegőrző hatásúak, emellett a jóga hatékony útja az önmegismerésnek is.

SZIVÁRVÁNY TÁNCSZÍNHÁZ
kedden és csütörtökön délután
A tánc minden műfaja jelen van: legyen az jazz, modern, hip-hop, társastáncok, klasszikus balett, 
ultraibolya látvány show, tűztánc és az itt fel nem sorolt tánccal kapcsolatos mozgások. Ötvözve a 
táncstílusokat alakult ki a showtánc, ami a foglalkozások fő eleme.
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MERIDIÁN TORNA
kedden délután
Az ingyenes foglalkozás az egészségmegőrzés érdekében jött létre. Tudományos alapon megalkotott 
test- és léleképítő, hosszútávon egészségjavító- és megőrző, egyszerű, mindenki által végezhető 
mozgássorozat.

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 
pénteken délután
A Rock and Magic SE tánccsoportja próbál péntek délutánonként a színházteremben. Pörgős ko-
reográfiákkal, jó hangulatú edzésekre várják azokat a 6-14 év közötti fiatalokat, akik szeretnének 
az akrobatikus rock and roll alapoktól akár a versenyszintig is eljutni. Oktatójuk Fekete Kinga, 
formációs világbajnok rock and roll táncos. 

TÜCSÖK ZENE 
hétfőn délelőtt
Akár hat hónapos csöppségeket is érdemes volt elhozni a „Tücsök Zene” foglalkozásaira, ahol ze-
nepedagógus irányításával tanultak bele a picik a közösségi életbe, így zökkenőmentesen tudnak 
majd beilleszkedni az óvodai, iskolai közösségekbe.

GYEREK ZUMBA és TINI ZUMBA
kedden, szerdán és csütörtök délután.
Gyerekeknek játékos táncos foglalkozás, latin zenére.

FELNŐTT ZUMBA és ZUMBA GOLD
hétfő, szerda és péntek délelőtt, valamint kedden és csütörtökön este.
Latin zenére összeállított torna, melynek célja, hogy a résztvevők együtt élvezzék a zenét, a táncot, 
átéljék a mozgás és az egészséges életmód örömét.

NTC SCHOOL BUDAPEST
Holland tanmenet szerinti foglalkozások holland anyanyelvű óvodások részére keddi napokon. A 
csoportok évek óta nagy létszámmal működnek.

HELEN DORON ANGOL NYELVTANULÁS GYEREKEKNEK
Angol nyelvoktatás és korai fejlesztés angol nyelven. Nemzetközileg elismert angol tanulási rend-
szer, amely a gyermek természetes képességére épít, a játékos foglalkozások pozitív, vidámsággal teli 
környezete megadja a gyerekek számára azt, hogy az angol a gyermek második anyanyelve lehessen. 
Heti egy alkalommal csütörtöki napokon tartják foglakozásaikat, kis létszámú csoportokban.
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SZOLGÁLTATÁSOK

Tartós helyiségbérlet
Roschné Bíró Krisztina mediátor, a Felismerés Alapítvány és Tarnai Kálmán építész tartósan bérli 
az emeleti helyiségeinket, a pincét pedig az EaSTRAD hangstúdió hasznosítja.

Színházjegyek
Színházjegyek vásárolhatók és rendelhetők a Jókai Klubban minden hónap első és harmadik szer-
dáján délután 15.00 -18.00 óráig.
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VII. A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ RENDEZVÉNYEI
VIRÁNYOSI NAPOK - 25 ÉVES A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2014. szeptemberében a Virányosi Közösségi Ház, ebből 
az alkalomból megjelentettünk egy reprezentatív kiadványt, mely a ház működésének történetét 
foglalja össze.
Szeptember 4-én ünnepélyes keretek közt megnyílt a Virányosi Közösségi Ház életét bemutató 
fotókiállítás, és ezzel kezdetét vette ünnepi rendezvénysorozatunk, a Virányosi Napok, melynek 
során számos ingyenes programmal vártuk kedves látogatóinkat. 
A megnyitó előtt a közelmúlt rendezvényeit felelevenítő fotókból vetítettünk egy csokorra valót a 
meghívott vendégeknek, a XII. kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársainak, az oktatási, neve-
lési és kulturális intézmények vezetőinek, a Közösségi Ház volt dolgozóinak, klub- és tanfolyam-
vezetőinek. 

A Virányosi Közösségi Ház huszonöt évét bemutató kiállítást és a Virányosi Napok rendezvényso-
rozatot Fonti Krisztina alpolgármester asszony nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, intéz-
ményünk a kezdeti évek óta nagy szerepet játszik a kerületen belüli közösségépítésben, a különféle 
klubok, társaságok összekovácsolásában. Az alpolgármester asszony megköszönte a Közösségi Ház 
mindenkori dolgozóinak munkáját, és erőt, kitartást kívánt a további szervezéshez.

Az ünnepi műsorban felléptek a Csillagszemű Gyermektánc Együttes növendékei, műsorukban 
cinegés és csárdás valamint dél-alföldi táncot láthatott a közönség.

Őket Gryllus Vilmos Kossuth-díjas művész fellépése követte. A Kaláka társalapítója a kezdetektől 
kapcsolódik intézményünk életéhez, közkedvelt gyermekműsoraink rendszeres fellépője. Először 
József Attila „Születésnapomra” című versével, majd Kányádi Sándor megzenésített költeményei-
vel örvendeztette meg a közönséget.

Gryllus Vilmos műsorát Herczeg Józsefné igazgató asszony beszéde követte. Ebből az egybegyűl-
tek megtudhatták, hogy az intézményvezető és kollégái célja: napról napra új értéket teremteni, a 
tradíciók őrzésével is újat alkotni.

A beszéd után Fonti Krisztina és Herczeg Józsefné oklevelet és ajándékot adott át a Közösségi Ház-
ban huszonöt éve, a megnyitás óta dolgozó Nagyné Orvos Gabriella igazgatóhelyettesnek kitartó 
munkájáért, valamint Bánfai Ágnes tornász olimpikonnak, az Egészségvédő Tornaklub vezető-
jének kiemelkedő sportvezetői munkájáért, Gálbory Zsuzsanna vállalkozónak az intézményben 
működő Happy Torna Stúdió sikeres vezetésért, Mészáros Jánosnak, a Téry Ödön Turista Baráti 
Társaság vezetőjének az 1989 - 2014 között végzett segítő, támogató munkájáért, Rollinger Károly 
sakkmesternek a sakkszakkör lelkes vezetéséért, és Székely Attilának, a Harmónia Táncklub veze-
tőjének a fiatalok és felnőttek között végzett kiváló tánctanári munkájáért.

Virágcsokrot adtunk át Eördögh Judit címzetes igazgató asszonynak, aki huszonkét éven át vezette 
nagy odaadással és szeretettel a Közösségi Házat, valamint Mihályi Magdolna és Szamos Iván grafi-
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kusoknak, akik komoly segítséget nyújtottak ünnepi kiadványunk megjelentetésében és a kiállítás 
megvalósításában.

A megható pillanatokat egy újabb produkció követte: Vedres Csaba zeneszerző, zongorista a hazai 
zeneművészet egyik legkülönösebb alkotó egyénisége. Intézményünk az ezredforduló körüli évek-
ben több szezonon át adott otthont a művész sokszor rendhagyó, ám mindig lebilincselő zenei 
kísérleteinek, a lelkes közönség pedig hónapról hónapra követhette nyomon egy különös, merész 
szólókarrier alakulását. Vedres Csaba ez alkalommal három kompozíció előadásával idézte meg 
ezeket az időket a Misztrál együttes kiváló énekese, Heinczinger Miklós közreműködésével.

A program zárásaként a huszonöt év legérdekesebb pillanatait megörökítő kiállításra, valamint 
állófogadásra invitáltuk a kedves megjelenteket. Ajándékként megjelent kiadványunk egy-egy pél-
dányát adtuk át vendégeinknek.

25 ÉVES A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ – FOTÓKIÁLLÍTÁS
Válogatás az elmúlt 25 év legsikeresebb rendezvényeiből.

HARMÓNIA TÁNCKLUB 
szeptember 13.

Táncbemutató és össztánc Székely Attila vezetésével.

V. VIRÁNYOSI MÉZ- ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL
szeptember 20-21.

Idén majdnem egy hónappal a megszokott időpont előtt, szeptember derekán rendeztük meg 
Méz- és Lekvár Fesztiválunkat. A rendezvény célja továbbra is az, hogy a kerület lakói számára két 
napos, kulturált körülmények között eltölthető, színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítson, 
valamint teret adjon az őstermelőknek termékeik bemutatására. A szervezés során ismét a környék-
beli kisgyermekes családokat jelöltük meg célközönségnek. Az előkészületek már tavasszal elkez-
dődtek, mert szerettünk volna több olyan szponzort találni, akik valóban színvonalas ajándékokkal 
járulnak hozzá a díjakhoz és a tombolasorsoláshoz. 
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Az időjárás ezúttal kegyes volt hozzánk, és végig napsütés kísérte a programokat, amelyek kö-
zül többet már jól ismerhettek visszatérő vendégeink, hiszen a gyerekeket minden évben várja az 
ugrálóvár és a sok népi gyerekjáték a kertben. Emellett idén is süthettek mézeskalácsot az érdeklő-
dők, valamint kézműveskedhettek a Kenderkóc Népi Játszóház tagjainak a vezetésével. 2014-ben 
is eljött hozzánk a Népmesék Világa Kulturális Egyesület, melynek tagjai méhecskéknek öltözve 
izgalmas kalandjátékba invitálták a gyerekeket, és volt, aki inkább az Okoskópé logikai társasjáté-
kait próbálta ki.

Az immáron hegyvidéki hagyománnyá vált rendezvényt Gilicze Zoltán, a XII. kerületi Önkor-
mányzat Oktatási és Közművelődési Irodájának vezetője nyitotta meg, egyben örömmel gratulált a 
”Maja a méhecske” elnevezésű rajzverseny díjazottjainak is kitűnő munkáikhoz. Korosztályonként 
három helyezett kapott jutalmat, de több különdíj is átadásra került.

A díjátadót követően Tatai Veronika nyűgözte le a gyerekeket a „Csillagszemű juhász” című in-
teraktív mesejáték előadásával. Később Gryllus Vilmos és a Tündök zenekar is fellépett, valamint 
Bigyó és Kamilla bohócok, azaz Kárász Eszter és Vági Zsuzsi. A gyerekek Németh Luca bábmeséin 
is jól szórakoztak.

A felnőttek a VitaHelp egészségügyi mérésein vehettek részt, továbbá megcsodálhatták Borbély 
Enikő zumba csoportjának és a Székely Attila vezette Harmónia Táncklub táncosainak ügyességét.

Mindenki nagy örömére tombolasorsolás is volt, amelynek fődíjait ezúttal is a kehidakustányi 
Mézes Vendégház, valamint a CBA Príma Szarvas Csemege ajánlotta föl. Értékes vizsgálatot aján-
lott fel még a tombolához a VitaHelp, értékes gyerekkönyveket az Animus Kiadó és jógaórákat a 
Karmayoga Stúdió. A Cinema City-től és a Csodák Palotájától belépőjegyeket kaptunk.

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

SKÓT TÁNCHÁZ
október 4.

A Virányosi Napok utolsó rendezvényén a M.É.Z. együttes koncertjét élvezhették látogatóink. 
A kelta, skót és ír népzenét játszó zenekar (Turáni Csongor, Pálvölgyi Ádám, Kuklis Henrik és 
Thurzó Sándor alapítókként, majd Péter Jánossal kiegészülve) a Virányosi Közösségi Házból indult 
hódító útjára, a szélesebb körű ismertség felé. A kezdeti időkben ők voltak a Kelta Klub házigazdái, 
a Skót táncházban pedig tíz éven át húzták a talpalávalót Martin-Hajdu György táncoktató közre-
működésével. Ezen az estén is a régi barát, Martin-Hajdu György volt segítségükre a tánctanítás-
nál. Közreműködött Kéri György, az első magyar skótdudás. A táncház a programsorozat keretén 
belül ingyenesen volt látogatható.
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XXIII. ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY
november 23. 

A Virányosi Közösségi Ház jubileumi évadában immáron 23. alkalommal került lebonyolításra 
a Hegyvidék általános és középiskolás tanulói, valamint felnőtt polgárai számára meghirdetett 
Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny. Kahlich Endre, intézményünk egykori munkatársa 1992-ben 
úgy gondolta, érdemes lenne nagyszabású sakkversennyel tisztelegni a híres magyar zeneszerző 
emléke előtt. A több évig a Hegyvidéken élő Erkel ugyanis korának egyik legjobb játékosa volt, 
először alelnökként, majd huszonkilenc éven át elnökként segítette a Pesti Sakk-kör munkáját. Az 

ötlet bevált, a rendezvényen év-
ről évre legalább ötven nevezőt 
regisztrálunk. 

Kevés olyan budapesti kerület 
van, ahol akkora hangsúlyt fek-

tetnek a sakkoktatásra, mint nálunk, a hegyvidéki diákok mindig lázasan készülnek a megmérette-
tésre, melyen az indulók nemenkénti és korosztályonkénti csoportokban mérhetik össze tudásukat. 

A pontszámítást a hivatásos bírók végzik – Csom Etelka, Balog Gábor és Rollinger Károly, utóbbit 
idén sajnos betegsége távol tartotta a versenytől, ezért őt Kelemen Péterné helyettesítette.

Ahogy minden évben, a legjobbak 2014-ben is éremdíjazásban részesültek, a legtöbb pontot elért 
iskola  - a Zugligeti Általános Iskola -  pedig serleget kapott jutalmul. 

GYEREKSZÍNHÁZ

A kínálatból nem hiányozhatnak a gyermekszínházi előadások sem. Ezeket a környék kisgyerme-
kes családjain kívül szívesen látogatják óvodai és iskolai csoportok is. Rendszeres visszatérője a ren-
dezvénysorozatnak Gryllus Vilmos, aki régi és új albumaiból válogatva a gyerekek kedvenc dalait 
adta elő, valamint a Fabula Bábszínház, amely idén a „Brumi és a téli álom” című zenés bábjátékát 
adta elő a gyerekeknek.

CSALÁDI DÉLELŐTT 

Május 17-én, szombaton 10.00 órától „Mollini bűvész vidám varázslatai” nevetette meg a gyere-
keket. Olyan interaktív műsort láthattunk, amely az egész család vidám, tartalmas szórakozásá-
ról gondoskodott, benne sok bűvészmutatvánnyal, zenével, vidámsággal, közös varázslatokkal. A 
program első felében átéltük a csodát, míg a másik felében pedig mi is közreműködői voltunk a 
varázslatoknak. Emellett logikai társasjátékokat is kipróbálhattak a gyerekek az Okoskópé közre-
működésével, mialatt az anyukák gyerekruha-és játékbörzén válogathattak ajándékot csemetéik-
nek. A rendezvényre a belépés díjtalan volt.
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KISS ÁRON EMLÉKNAP
június 26. 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság és a Pro Ludo Társaskör hosszú évek óta tartja előadásokkal 
tarkított megemlékezését a Virányosi Közösségi Házban. Miután megkoszorúzták dr. Kiss Áron 
(1845-1908) lelkész, pedagógus, közösségszervező és játékgyűjtő emléktábláját annak egykori lak-
helyén (Gálbory-villa, 1125 Budapest, Kiss Áron u. 2.), az esemény fő szervezői köszöntötték 
az egybegyűlteket intézményünk nagytermében, majd szakmai előadásokat hallgathattak meg az 
érdeklődők. Az idei év előadásai: 
Fromann Richárd: Bemutatkozik a JátékosLét Kutatóközpont, 
Budavári István: Visszapillantó-tükör: Játékok (a „Kis-Képző”), 
Majercsik Krisztina: Játékszerek Anno Gyűjtemény, 
Pálffy László vezetésével Közösségépítő nyereményjáték, majd ezután Kriston Vízi József zárszava 
következett. 
Az előadásokat jó hangulatú, kötetlen beszélgetés követte.

IRODALMI EST

Novemberben Dylan Thomasra emlékeztünk Erdődi Gábor műfordító zenés-költői estjén, aki 
kerek száz éve, 1914. október 27-én született. A XX. századi költészet egyik legnagyobb költője, az 
igazi „walesi bárd” a szürreális stílust egyesítette az ősi kelta ritmusokkal. 
Verseket mondott: Závori Andrea színművész, zenélt, énekelt: Huzella Péter. A Dylan Thomas 
illusztrációkat Abonyi Maya fotóművész készítette. Moderátor Szepesi Dóra költőtárs volt.
Az estre díjtalan volt a belépés.

TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ

Novemberben a Transzcendentális Meditáció rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket Szenes Károly 
TM-tanár. Megtudhattuk milyen hatásai vannak az élet különböző területeire, miben különbözik 
más meditációs technikáktól, személyiségfejlesztő eljárásoktól, honnan ered, valamint hogyan sa-
játítható el.
A belépés díjtalan volt.

TÁRSASJÁTÉK FEJLESZTŐK NAPJA

Május 17-én a Társasjáték Klubunk társszervezőivel, a Magyar Társasjátékos Egyesülettel (MATE) 
közösen rendeztük meg azt a különleges eseményt, amely talán az egész országban egyedülálló. A 
Társasjáték Fejlesztők éves találkozóján olyan civilek vettek részt, akik az elmúlt egy év során újfajta 
közösségi játékot találtak ki. A MATE tagjain kívül számos érdeklődő is megjelent a rendezvényen, 
összehasonlítva játékaikat. Az idei évben is nagy érdeklődés kísérte a programot.
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KIÁLLÍTÁSOK

A háznak nincs önálló kiállítóterme, ennek ellenére méltó helyet biztosítunk az itt bemutatko-
zó művészeknek. Huszonöt éve havi rendszerességgel szervezünk tárlatokat különböző művészeti 
ágakban: grafika, olajfestmény, pasztell, akvarell, fotó, selyem- és üvegfestmény, mandala és ikon 
kiállításunk is volt.  Szerencsére nagyon sok fotó- és képzőművész szeretne nálunk kiállítani, így 
jelentkezőkből nincs hiány. Próbáltunk úgy válogatni, hogy olyan tehetséges fotósok, festők képei 
kerüljenek a falakra, amelyek elnyerik a Közösségi Ház látogatóinak tetszését. Szívesen mutatkoz-
tak be nálunk kerületi művészek, de távolabbi városokból és külföldről is érkeztek kiállítók.
Visszatérő vendége intézményünknek az APS Stúdió, amelynek tagjai országos viszonylatban is ki-
emelkedő fotográfiákat készítenek. Tárlataik rendszerint egy-egy téma (az emberi arc, templomok, 
temetők és sírkövek) köré csoportosulnak, de minden évben megemlékeznek a Költészet Napján 
valamely neves írónkról, költőnkről is. A megnyitókon rendszerint szép számú közönség vett részt, 
ami azt mutatja, a környékbeliek várják ezt az eseményt. A beszélgetések jó hangulatához a Virá-
nyos Café járult hozzá.

január 
„Erdélyi tájakon” 
A kiállítást megnyitotta: Magyar Ari festőművész.
Közreműködött: Gál Tamási Anna hegedűn, verset mondott Szi-
lágyi Ivett.
A kiállítás képei feltárták Erdély szépségeit, romantikus tájait 
előttünk. 

február 
„Virágének”
Bere Róza festményei.
A kiállítást megnyitotta: Kurucz Gergely.
Közreműködött: Sárkány Katalin – hegedű.

április 
„Lelki gazdagság”
Orient Enikő textilművész kiállítása.
Megnyitotta: Fésűs András formatervező iparművész.
A művésznő alkotásai a látható és láthatatlan világ kapcsolatáról 
szólnak. Textilre festett képein a tér-idő-fény dimenzióit nyitja 
meg. A fénysugarak éltető erejét a tónusértékek érzékeltetik. Üze-
netei a betűkompozíciókon keresztül tűnnek elénk, s a lelki gaz-
dagságot bontják ki.

május 
„Fény-erdei barangolások” 
Dr. Kovács József kiállítása
Kiállítást megnyitotta: Dr. Pintér István egyetemi tanár.
A kiállító ars poeticája:
„Festek, mert boldog vagyok.
Festek, mert boldogtalan vagyok.
Festek, mert boldogok az emberek.
Festek, mert boldogtalanok az emberek.”
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június 
 „A hold ma oly kerek” – 1944-2014 Emlékév
Az APS Stúdió fotókiállítása: fotóillusztrációk, versek és gondo-
latok nyomán.
Megnyitotta: dr. Mann Judit.
Közreműködött: Kövesdi László, Fabó Katalin, Szalai Sándor va-
lamint Kovalik Erika, zenész, énekes.

szeptember 
„25 éves a Virányosi Közösségi Ház”
Válogatás az elmúlt 25 év legsikeresebb rendezvényeiből.

október 
„Hagyományőrző”
Az APS Stúdió kiállítása
Fotókiállítás a magyar népi kultúrkincsekről, hazánk legszebb tájairól és épített örökségünkről, 
egyszóval mindarról, amit „ránk hagytak a századok”.
Megnyitotta: Fabó Katalin, E-MAFOSZ, a MAFOSZ alelnöke
Közreműködött: Szabó Péter-zene, Majer Liliána-vers, Majoros Árpád gondolatszobrász.

Hagyományon rendszerint azokat a múltban gyökerező cselekvéseket és dolgokat értjük, amelye-
ket nemzedékről nemzedékre, jórészt változatlan formában tesznek és készítenek az adott társada-
lom tagjai. Hagyományok közé születünk, de azok csakis felmenőink közvetítésével, azaz nevelés 
által örökítődhetnek át belénk. Megismerésük, elsajátításuk társadalmi életünkhöz elengedhetet-
len, hisz az adott társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrözik.
Természetesen új hagyományok napjainkban is kialakulhatnak, de hogy mi válik azzá, s mi nem, 
azt csakis az idő döntheti el. Az időt pedig egyetlen eszköz segítségével, a művészettel ejthetjük 
fogva. Egyik leghatásosabb módszer ehhez a fényképezés.
Az APS Stúdió tagjai ezúttal nem a hagyományteremtésre tettek kísérletet, hanem a már létező 
hagyományok megőrzésére. Legújabb kiállításuk keretében magyar népi kultúrkincsekről, hazánk 
legszebb tájairól és épített örökségünkről készült fotókat tártak az érdeklődők elé, vagyis bemutat-
ták mindazt, amit „ránk hagytak a századok”.

november 
Az Oklahoma Modern Quilt Guild 25 céhtagjának patchwork 
munkái.
 „Kilépve a hagyományos foltvarrás keretei közül 2008-ban in-
dult világhódító útjára Los Angeles-ből a Modern Quilt moz-
galom. Mára már több mint száz céh és több ezer független 
patchwork hobbivarró nő és férfi készíti világszerte munkáit a 
modern patchwork ízlésvilágának megfelelően. Izgalmas szín- és 
motívumvilágú, korábban soha nem látott kombinációkat felvo-
nultató folton folt munkák születnek. Fiatalos, dinamikus, újító 
és kezdőknek is könnyen megvalósítható textiltakarók, futók, díszpárnák és egyéb lakberendezési- 
és divatkellékek készülnek az új trend jegyében”.

Stádler Ágnes a céh egyik vezetője, röviden ismertette a modern patchwork mozgalom mérföldkö-
veit és tárlatvezetés jelleggel bemutatta a kiállított munkákat. A megnyitót egy workshop követte. 
Közreműködtek a Solti György Zeneiskola gitáros növendékei.
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november 
„Ünnepvárás”
Szutor Katalin ikonkiállítása
Megnyitotta: Nagy Márta egyetemi docens.
„A kiállításon bemutatásra kerülő ikonok, a nagy és neves, va-
lamint az ismeretlen festőelődök iránti tisztelgésem. Bizonyos 
részletek felnagyításával, kiemelésével hangsúlyozom a szépséget, 
és az ikonokból merített érzéseimet. Tiszteletem e szakrális mű-
vészet iránt hosszú évtizedekre nyúlik vissza, melynek keresztmet-
szetét Önök elé tárom.” (Szutor Katalin)

APS STÚDIÓ - fotóklub

Az Abonyi Maya fotóművész által vezetett klub már hat éve működik a Virányosi Közösségi Ház-
ban. Tagjai összetartó, gyakran együtt alkotó művészemberek. Kiállításaik tematikusan felépítet-
tek, rendezvényeik pedig általában jeles irodalmi-történelmi évfordulókhoz kapcsolódnak.

január 
Útinapló – Természeti csodák Izlandon
A Föld tizennyolcadik, Európa második legnagyobb szigete, a tűz és jég világa. Vulkánok, gejzírek, 
fjordok gyönyörű természetfotókon. A fényképeket készítette: Szalai Sándor.
Előadó: Szalainé Tímár Júlia.

február 
A montázs varázslata
A régi és új montázstechnika hasonlósága és különbözősége, gondolatok, érzelmek szimbólumai 
és jelképei.
Előadó: Baán Katalin klubtag, E-MAFOSZ, MAFOSZ alelnöke.

március 
Készülődés a Költészet napjára.
Zártkörű rendezvény.

április 
Útinapló – Az ismeretlen Szardínia
Szardínia szigete közel van hozzánk, nem is tartjuk egzotikusnak, mégis sok meglepetést tartogat 
az odalátogatók számára. A vetítéssel kísért előadás felvillantott néhány érdekességet, amelyeket 
talán érdemes lesz idővel személyesen is megnézni. Előadó: Fabó Katalin E-MAFOSZ, MAFOSZ-
alelnök.

május 
Pályázat zsűrizése, a júniusi kiállítás-megnyitó megbeszélése. 
Zártkörű rendezvény.

szeptember 
A 2014-2015-ös kiállítások, pályázatok, programok összeállítása, szervezése, valamint az október 
4-i tárlat anyagának a zsűrizése.
Zártkörű rendezvény.

október 
Olaszországi impressziók
Úti beszámoló a csodálatos itáliai városokról, tájakról és tengerparti pillanatokról.
Előadó a klubvezető: Abonyi Maya fotóművész.
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november 
„Észak olasz tavak és műemlékvárosok”
66 perces diaporama film
A felvételeket és a filmet készítette az előadó: Vörösváry Pál.

december 
Zártkörű évzáró rendezvény.

SKANDINÁV KLUB

A klub célja, hogy megismertesse hazánk polgárai számára jobbára ismeretlen skandináv országok 
kultúráját, művészetét.  A klub nagyrészt állandó tagsággal működik, vezetője Szabó Péter.

Időpont Az előadás címe Előadó
január Ibsen és Joyce szellemi és művészeti kapcsolata Mók Mihály
február Lappföld télen-nyáron Csorba Károly
március Marco Polo és a mesés Kelet P. Szabó József
április Kiemelkedő példák Dr. Bencz Zoltán
május Filmvetítés - Ingmar Bergman: A nap vége
szeptember Norvégia Delényi Éva
október Norvégiáról
november Volt Egyszer egy OPNI Mók Mihály
december Adventi irodalmi zenés klubdélután

KERTBARÁT KÖR

A Bartók Sándor által vezetett Kertbarát kör ebben az évben is minden hónap utolsó keddjén tar-
totta összejövetelét intézményünkben. A tagok ismert növényvédelmi szakemberek, tudományos 
kutatók és biokultura „nagykövetek” előadásait hallgatták meg, majd a két félév végén összegezték 
a hallottakat és saját tapasztalataikat.

Időpont Az előadás címe Előadó:
január Szobanövények téli ápolása Komiszár Lajos adjunktus
február Tavaszi telepítések előkészítése a kiskertben Ónodi Szabó Sándor
március Gyümölcsfák szemezése, metszése Magyar Lajos
április Tavaszi újdonságok a kiskertben dr. Moór Józsefné
május Damisol - levélpermetek Ladányi Péter
szeptember Tapasztalatcsere Lay Márton klubtitkár
október Mesterfogások az őszi telepítéshez András Károly
november Növényvédelem a klímaváltozások figyelembevé-

telével
dr. Zsigó György
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EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB

Minden hónap első keddjén tartottuk Egészségvédő Klubunk előadásait. Az ingyenes rendezvény-
re azokat vártuk, akik szeretnének tenni egészségük és jó közérzetük megóvása, illetve javítása 
érdekében. Előadásainkat a legkülönfélébb területekről válogattuk össze. Ehhez hívtuk segítségül a 
természetgyógyászat évezredes hagyományait, a táplálkozástudomány legújabb elméleteit, a táplá-
lékkiegészítők rendelkezésre álló és a gyakorlatban is bevált módszereit, továbbá a technikai fejlő-
dés kínálta legújabb lehetőségeket is. 

január 
1, „Tisztítsd meg májadat, s megtisztítod a lelkedet!”
Év eleji tisztítókúra és fogyás a Reg-Enorral. A Reg-Enor az epe és máj erősítése, a méregtelenítés 
révén az egész szervezetre kiterjedő jótékony hatása miatt kedvelt termék, mely emellett testsúly-
csökkentésre is kiváló. Fő szerepe, hogy eltávolítja az idegen anyagokat a sejt közötti állományból.
Előadó: Kosiba József – Biocom.

2,  „A csírák szerepe a táplálkozásban”
Előadó: Holdampf Lajos.

február  
Kristálygyógyászat
Megtudhattuk, hogyan fejtik ki az ásványok gyógyhatásaikat, hogyan fejthet ki bármiféle hatást a 
szervezetünkre egy ilyen egyszerű anyagdarab, valamint milyen összefüggéseket fedezhetünk fel az 
egyes kristályszerkezetek és az életmódunk között.
Előadó: Kiss Gabriella természetgyógyász, kristályterapeuta.

március 
Beszélgetés az inkontinenciáról
Megtudhattuk, hogy mitől alakulnak ki ezek a problémák, mik a tünetei, hogyan gyógyítható és 
milyen segédeszközökhöz fordulhatunk.
Előadó: Dopita Gáborné nyugalmazott ápolási igazgató.

április
Méregtelenítés
A modern civilizált életnek számos olyan hatása van, amely során toxikus anyagok kerülnek a szer-
vezetünkbe. A felhalmozódott méreganyagok különböző betegségek kialakulásához vezethetnek, 
ezért érdemes közelebbről megvizsgálnunk a problémakört, hogy elkerüljük ezeket a következmé-
nyeket.
Előadó: Kosiba József, Biocom.

május
Paleolit táplálkozás a gyakorlatban
A paleolit diéta bizonyítottan nagyon jó hatással van az ember egészségére, az elhízás megelőzésére, 
kezelésére. Olyan előadót hívtunk, aki évek óta a paleolit diéta szerint él, ennek jó hatását már 
megtapasztalta, és segíteni tudott nekünk, hogy a diéta elveit hogyan ültessük át a gyakorlatba.
Előadó: Gnädig Béla, hormon tanácsadó.

június
Kronobiológia - Mit rejt születési képletünk?
A kronobiológia születési energetikai szintet tár fel. Megmutatja mekkora a születéskor kapott 
energiacsomag és az hogyan oszlik el az energiaközpontokban. Segítségével megismerhető az ideg-
rendszer fizikai, érzelmi és szellemi terhelhetősége. Kiváló önismereti módszer és kiváló módszer az 
egészségi állapot feltárására, ami fontos a megelőzés szempontjából. Előadó: Kátainé Lázár Mag-
dolna, alternatív mozgás-masszázs és ÉFT terapeuta.
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október 
ÉFT 
Az ÉFT (Érzelmi Felszabadítás Technika) forradalmi stresszoldó módszer, szelíd út, amely sokat 
segíthet az érzelmi (pszichés, lelki: stressz, félelem, aggódás, trauma, stb.) eredetű problémák, tü-
netek elmulasztásában. Alternatív gyógymód, önfejlesztő módszer.
Előadó: Kátainé Lázár Magdolna, alternatív mozgás-masszázs és ÉFT terapeuta.

november 
Schüssler sók – Egyszerű és nagyszerű segítség
Az emberi szervezet anyagcsere folyamataiban az ásványi anyagok életfontosságú szerepet játsza-
nak. Az életkor, a nem, az egészségi állapot és a fizikai aktivitás befolyásolja, melyik ásványi anyagra 
milyen mennyiségben van szükség. Ha kevesebb ásványi anyag kerül a szervezetbe, vagy zavart 
szenved a felszívódása, beépülése, az különböző betegségek kialakulásához vezet. E kényes egyen-
súly kialakításában segíthetnek a Schüssler-sók, melyek építésvezetőhöz hasonlóan irányt mutat-
nak szervezetünknek: mit kell tenni az egyensúlyi állapot kialakításához és megtartásához.
Előadó: Kovács Katalin.

december
Mora terápia
A Mora rendszer alapját az ősi kínai meridián rendszer és a nyugati orvoslás elemeinek kombináci-
ója alkotja. A Mora terápiával informálódhatunk a szervezet energetikai állapotáról, azonosíthatók 
a problémás területek és a terhelő tényezők, harmonizálhatók az öngyógyító mechanizmusok. 
Előadó: Kovács Adrienn.

SZABADSÁG VÁNDORAI - természetjárók klubja 

A Szabadság vándorai az 1970-ben alapított Számítástechnikai Koordinációs Intézet 1989-ig mű-
ködő Sportkörének, azon belül a Természetjáró Szakosztálynak az utóda. 2009 szeptemberétől 
tartják összejöveteleiket a Virányosi Közösségi Házban, minden hónap harmadik szerdáján. Ilyen-
kor a tagok vetítéssel és élménybeszámolóval elevenítik fel a túrákat, a szebbnél szebb élményeket, 
amelyekben közös kirándulásaik során részük volt.
Klubvezető: Sütő-Nagy István.

Időpont: Az előadás címe: Előadó:
január Kassa – Tátra – Késmárk Dr. Nagy Géza
február Volt egyszer egy Oroszország Bajkay Árpád
március Bajorország Koppány Zsuzsa
április Indiánok nyomában Amerikában Bajkay Árpád
május Horvátországi mozaikok Koppány Zsuzsa
június Törökországi műemlékek és természeti szépségek Stark Gáspár
szeptember Magyar Zarándokút – Esztergomtól Máriagyűdig Bajkay Árpád
október Terényben jártunk Sütő-Nagy István
november Nyári túra a Gömör-Szepesi érchegységben Glódi Margarita
december Visszaemlékezés a szakosztály 2014. évi túráira Sütő-Nagy István
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VIRÁNYOSI FILMKLUB

Minden hónap utolsó csütörtökén rendeztük meg filmklubunkat, amelyre évek óta kitartóan jár-
nak a környék nyugdíjasai. Hol vígjátékkal, hol drámai alkotással vártuk őket, így egyszerre tud-
tunk nevettetni és elgondolkodtatni. Idén több jeles művészre, alkotóra emlékeztünk születésük, 
vagy haláluk kerek évfordulója alkalmából, így az öt éve elhunyt Bacsó Péter filmrendezőre, a száz 
éve született Tolnay Klári színművésznőre, a százötven éve elhunyt Madách Imrére, valamint a 
tragikus körülmények között idén elhunyt Oscar díjas amerikai színészre, Robin Williamsre.

január
Egy cipőben
(színes, szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték, 2005), rendező: Curtis Hanson

február 
Kvartett – A nagy négyes
(színes, magyarul beszélő, angol vígjáték, 2012), rendező: Dustin Hoffman

március
Bacsó Péterre emlékezünk: Hamvadó cigarettavég (színes, magyar filmdráma, 2001)

április
Ház a tónál
(színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 2006), rendező: Alejandro Agresti

május 
Tolnay Klárira emlékezünk: A hölgy egy kissé bogaras
(fekete-fehér, magyar vígjáték, 1938), rendező: Ráthonyi Ákos

június 
Madách Imrére emlékezünk.
Jankovics Marcell: Az ember tragédiája (színes, magyar animációs film, 2011)

A filmet két részletben vetítettük, a tíz perces szünetben az érdeklődők vendégeink voltak egy csé-
sze teára vagy kávéra. A vetítést követően Thuróczy Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi 
muzeológusa beszélgetett Jankovics Marcell, Kossuth-díjas filmrendezővel az alkotásról és a forga-
tás kulisszatitkairól.

szeptember
Lottózsonglőrök
(színes, magyarul beszélő, angol-francia-amerikai vígjáték, 1998), rendező: Kirk Jones

október
Robin Williamsre emlékezünk: Good Will Hunting
Robin Williams emlékére
(színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 1997)
Oscar-díj (1998) - Legjobb férfi mellékszereplő: Robin Williams, rendező: Gus Van Sant

november
Vezet a ritmus
(színes, magyarul beszélő, amerikai zenés dráma, 2006), rendező: Liz Friedlander
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ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK

január
A Harmónia táncklub felnőtt farsangi bálja.

február 
A Harmónia táncklub ifjúsági farsangi bálja.
Jelmezbe bújva, vidám és vicces feladatok megoldásával, kisebb táncversennyel búcsúztatták a telet 
a táncklub felnőtt és gyermek tagjai.

április
A Harmónia táncklub locsolóbálja.
A Húsvét hétfőn megrendezett Locsolóbálon a hagyományoknak megfelelően tojás szépségver-
senyt, locsolóvers mondó versenyt rendeztek a mulatozók, majd éjszakába nyúlóan ropták a tán-
cot, miután alaposan meglocsolták a hölgytagokat.

december
A Harmónia táncklub Mikulás-bálja.
A klubvezető Székely Attila minden évben Mikulás-jelmezben lepi meg táncosait, hogy megjutal-
mazza a legügyesebb és a legillemtudóbb fiatalokat apró ajándékaival.

A Harmónia táncklub előszilveszteri bálja.
Közös tánccal, sok nevetéssel, étellel-itallal búcsúztatták a klub tagjai az óévet.

KICSIKNEK ÉS SZÜLEIKNEK SZERVEZETT KURZUSOK

HANGSZERVARÁZS - ZENEtanoda

A Hangszervarázs az óvodások és kisiskolások játékos zenei nevelését segíti. Korcsoportos bontás-
ban zenei játékokat és furulyaismereteket tanulnak. A nagyobbaknak a saját módszerű kottaolvasás 
elsajátítása is a feladataik közé tartozik. Vezeti: Nagy Mária, az Operaház zenekari művésze, az 
Operaház gyerekműsorainak játékmestere.

CSIRI-BIRI TORNA

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

MÁLNA-MÓKA

Olyan játékos foglalkozásra vártuk a kicsiket és szüleiket, amelynek keretében újfajta mozgásfor-
mákkal ismerkedhettek meg. A gyerekek labdát és Bilibo-kat használtak segédletként. A mókás 
foglalkozások minden alkalommal játékkal, rajzolással vagy bábbal kísért mesével végződtek, mely-
be a gyerekek is kedvük szerint bekapcsolódhattak. A tanfolyamvezető külföldi elfoglaltsága miatt 
a második félévben nem indult el a foglalkozás.
Vezeti: Ürmös Adrienn.
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KEREKÍTŐ TIPPENTŐ

A Kerekítő Tippentő foglalkozásokra pár hónapos kortól óvodás 
korig vártuk a babákat, kisgyerekeket szüleikkel, nagyszüleikkel. 
A 40 perces foglalkozásokon a néphagyományokból merített öl-
beli játékok, mondókák és dalok közt kalandoztak a résztvevők. 
Vezeti: Cseke-Marosi Eszter, tánc- és drámapedagógus.

FABRIKA

A szülési szabadságról visszatérő Németh Luca októberben újraindította a kisgyermekes szülők 
körében méltán népszerű foglalkozását, ahol is a gyerekek bábozhattak, énekelhettek, kézműves 
foglalkozáson vettek részt 2 éves kortól.
Vezeti: Németh Luca bábművész és Fráter Anna.

GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK SZERVEZETT  KURZUSOK

ANGOL NYELVOKTATÁS GYEREKEKNEK

Lehoczky Judit Helen Doron módszerével, speciálisan képzett tanárokkal, középső- és nagycsopor-
tos óvodásoknak tartott beszédcentrikus oktatást heti két alkalommal. 

MŰVÉSZI TORNA

Az Óbudai Mozgásművészeti Iskola közreműködésével.
Művészi torna Berczik Sára módszerével. Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartásjavító 
gyakorlattal, zenei kísérettel. Az iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban 4 
éves kortól, heti két alkalommal vártuk a gyerekeket. Vezeti: Mády Krisztina. 

GYERMEKNÉPTÁNC

A Magyar Örökség Díjas, Európa Táncdíjas és Príma Primissima Díjas Csillagszemű 
Gyermektáncegyüttessel. Az évek óta tartó néptánc tanítás három csoportban zajlik intézmé-
nyünkben. 
Művészeti vezetők: Timár Sándor Kossuth-díjas, Állami-díjas és Erkel-díjas koreográfus, illetve 
Timár Böske táncművész.

IFJÚSÁGI SAKK SZAKKÖR

A sakk szakkör intézményünk megnyitása óta működik nálunk, és töretlen népszerűségnek ör-
vend. Sajnos, a vezető Rollinger Károly hosszas betegsége miatt az őszi félévben nem tudtuk meg-
tartani az órákat, de tanítványai ragaszkodnak az oktató személyéhez, így reméljük, hogy a máso-
dik félévre felgyógyul.
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HARMÓNIA TÁNCKLUB - TÁRSASTÁNC

Székely Attila huszonnégy éve működtet tánciskolát a Virányosi Közösségi Házban. A szombati 
és vasárnapi órákat évente több száz kamasz és felnőtt látogatja. A kezdő, haladó és középhaladó 
csoportokba osztott társaság nagy örömmel keresi fel a Harmónia Táncklub egy-egy kiemelt ren-
dezvényét is.

ROCK ’N’ ROLL TÁNCTANFOLYAM ÉS LATIN-AMERIKA TÁNCOK KURZUSA

A Harmónia Táncklub szervezésében heti egy alkalommal látogathatták az órákat az érdeklődők. A 
rock and roll kurzussal az első félévben, a latin táncokkal a másodikban várta a látogatókat Székely 
Attila.

FELNŐTTEKNEK SZERVEZETT KURZUSOK

AKKREDITÁLT FELNŐTT NÉPTÁNC OKTATÁS

A Timár Táncakadémia akkreditált néptánc oktatást indított intézményünkben. A jelenlegi hall-
gatók már több éve táncolnak az együttesben, így nálunk az elméleti órákat tartották szombat 
délelőttönként. 

KEZDŐ VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM

Április elejétől kezdve szerdánként nyolc héten át vártuk azokat, akik szeretik a virágokat és még 
egy kis kézügyességük is van. Régóta tudjuk, hogy a virágok szebbé és harmonikusabbá teszik a 
környezetünket, tisztítják a levegőt és oldják a stresszt, tehát nem csupán esztétikai érzékünket 
fejlesztik, hanem egészségünk megőrzésében is fontos szerepet játszanak. Aki nem elégszik meg az 
otthoni hobbikertészkedéssel és szobanövény gondozással, az most remek lehetőséget kapott Steer 
Éva virágkötőtől, hogy elmélyedhessen a virágkötészet rejtelmeiben. 

ZUMBA

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

„ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN!” - 3-1-2 meridián gyakorlatokkal®

A meridián torna egyszerű, eszköztelen, életkorhoz nem kötött frissítő-összehangoló, egészségjaví-
tó- és fenntartó mozgássor. Zhu professzor magyarországi képviselője, dr. Eőry Ajándok orvos ter-
mészetgyógyász, a biológiai tudományok kandidátusa, a 3-1-2 meridián egészségmegőrző módszer 
nemzetközi oktatója honosította meg hazánkban a módszert.
Szeptembertől Szigeti Magdolna helyett Hóka Ildikó vette át a torna vezetését, hetente egyszer 
szerda délelőtti órában.
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FELNŐTT MŰVÉSZI TORNA

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

JÓGA

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

SPORT-JÓGA

A sport-jóga testtudatos torna, edzésmódszer, szellemi gyakorlat, a test fizikai szintjén fejleszti 
szervezetünk és idegrendszerünk egészségi állapotát. A légzéssel összekapcsolt nyújtó és lazító test-
helyzetek, gyakorlatok erősítik és tonizálják izmainkat. A tanfolyam látogatottsága az elmúlt évben 
stagnált. Vezeti: Ruff Annamária.

EGÉSZSÉGVÉDŐ TORNAKLUB

Heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön tartott órákat középkorú hölgyeknek Bánfai Ágnes 
olimpikon, világbajnoki bronzérmes tornásznő.

KARBANTARTÓ TORNA

A karbantartó torna a test teljes átmozgatását segíti, hogy minden nap frissen ébredhessünk. Na-
gyon népszerű, főleg a középkorúak körében, mert vidám és jó légkörben végzett, célirányos gya-
korlatokkal segíti az egészséges közérzet elérését és megtartását. Heti két alkalommal kedden és 
pénteken, két csoportba vártuk az érdeklődőket. Vezeti: Krizsánné Bucsú Andrea, gyógytornász.

KISMAMA TORNA

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

BLESS YOU GYM

Ebben az évben az eddigi Prímatorna helyére a Bless You Gym 
torna lépett. Szlogenjük: „Bomba formába hoz! Ettől biztosan 
még vonzóbb és magabiztosabb nő leszel! Tornázz, formáld az 
alakod velünk!” A Bless You Gym nem csupán egy alakformáló 
torna a sok közül, hanem nagy szakértelemmel válogatott moz-
gássorozat, mely kedvező élettani változásokat indít el művelői 
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szervezetében. A gyakorlatok rendszeres és kitartó elvégzése energikussá, erőteljessé, aktívvá teszi az 
embert. Mindemellett jól látható és mérhető külső átalakulást eredményez viszonylag rövid időn 
belül. Arányosan formálja a női test izmait, biztosítja a jó alakot, s ezzel magabiztosabbá teszi az 
edzésprogram alkalmazóját. Fontos szerepe van a jó közérzet és az egészség megszerzésében, meg-
őrzésében.

RAJZTANODA

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

KLUBOK

VIRÁNYOSI TÁRSASJÁTÉK KLUB

Január és február negyedik szombatján tartottuk 13.00-tól 20.00 óráig. A Magyar Társasjátékos 
Egyesülettel közösen szervezett klubunkba vártunk minden játszani vágyó és szerető érdeklődőt 
általános iskolás korosztálytól a nyugdíjasokig. A Klub változó létszámmal, ám minden esetben 
jó hangulatban működött. Belépődíj helyett mindenki hozhatta magával kedvenc társasát, hogy 
mások is kipróbálhassák azt. Cserébe mi is megismertettünk a résztvevőkkel néhány játékot, ame-
lyeket a Szellemlovas társasjáték szaküzlet biztosított számunkra.
A belépés minden alkalommal díjtalan.

NAMASTÉ – Asperger Kortárs Klub (autizmussal élő fiatalok számára)

A klub minden hónap második vasárnapján tartotta összejöveteleit.
Változatos programokkal várta a fiatalokat. 2014-ben is fő feladatának tartotta, hogy tagjainak 
segítséget nyújtson és irányt mutasson a munkavállalásban, a „világ dolgaiban való eligazodásban”. 
Ahogy az elmúlt években, úgy most is Székely Attila, a Harmónia Táncklub vezetője vállalta a 
fiatalok tánctanítását. A klub elsődlegesen az Asperger szindrómás autista fiatalok számára próbál 
hasznos programokat szervezni és tanácsokat nyújtani. 
A klub vezetője: Vadasné Tóth Mária.

BABA-MAMA KLUB

Borbély Enikő, zumba tanfolyamot is tartó fitnesz oktató, irányításával heti két alkalommal mű-
ködik intézményünkben a Baba-mama klub. Azon kisgyermekes anyukák tornázhattak itt, akik 
kikapcsolódásra, baráti kapcsolatokra, testmozgásra vágytak, miközben gyermekeik felügyelet mel-
lett játszottak. Az edzések után teával vártuk őket.

TÉRY ÖDÖN TURISTA BARÁTI TÁRSASÁG

Heti egy alkalommal tartotta összejöveteleit a társaság, melynek keretén belül  filmvetítések, elő-
adások, beszámolók hangzottak el.
Klubvezető: Mészáros János.
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GILDE - ÖREGCSERKÉSZEK KLUBJA 

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

SZOLGÁLTATÁSOK

RUHA-ÉS JÁTÉKBÖRZE

Használaton kívüli, de jó minőségű baba-, gyermek-, és felnőtt ruhákkal, kiegészítőkkel, játékok-
kal vártuk az érdeklődőket februárban, márciusban, áprilisban, májusban és novemberben. 
Húsvét alkalmából a gyermekek a Kenderkóc Népi Játszóház vezetőinek segítségével tojást 
berzselhettek, azaz növényekkel és levelekkel díszített tojást festhettek, vagy épp a kertben nyuszit 
simogathattak, valamint minden résztvevőt apró meglepetéssel ajándékoztunk meg. Minden alka-
lommal számos édesanya és nagyszülő jelentkezett be árusítani. 

SZÍNHÁZJEGY ÁRUSÍTÁS

Minden páros hét szerdáján 16-18 óráig az alaposan felkészült, a színházi világban igen jártas Bódi 
Éva ad részletes tájékoztatást a darabokról, amelyekre jegyeket is árusít. Dráma, vígjáték, abszurd, 
gyerekelőadás és musical, vagyis szinte bármely műfaj iránti érdeklődést kielégít.

SZAKTANÁCSADÁS

Szaktanácsadás és akupunktúrás kezelés Dr. Petrich Judit, akupunktúrás orvosnál előzetes beje-
lentkezés alapján hétfőn és csütörtökön.

PORCELÁNBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR

Gombos Piroska porcelán festő alkotásaiból tartottunk bemutatót ünnepekhez kapcsolódóan, így 
húsvétkor, Erzsébet és Katalin nap alkalmából, és karácsonykor.
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VIII. A LÍVIA-VILLA RENDEZVÉNYEI
A 2012-ben intézményünkhöz csatolt épület – jellegéből következően – nem minden rendezvény-
típus lebonyolítására alkalmas helyszín. Az elmúlt idők során sikerült a villát a különféle vetélke-
dők állandó színhelyévé tenni, előadássorozatokat tartottunk itt, ezen kívül elsősorban kiállítások-
nak adtunk otthont a két, csaknem egyforma, 40 illetve 42 m2-es teremben.
Az érdeklődők előre egyeztetett időpontban látogathatják a helyszínt, amely a művészek körében 
igen közkedvelt, hisz az elegáns villaépület vonzó, zöldövezeti környezetben helyezkedik el.

BÖJT ÉS HÚSVÉT
április 22.

Emlékezetes húsvétváró programot szervezett a nemrégiben alakult Svábhegyi Hagyományőrző 
Egyesület a Jókai Klubbal közösen a Lívia-villában. A kézműves foglalkozásokon a gyerekek kipró-
bálhatták a különféle tojásfestési és díszítési technikákat, a mézeskalácsdíszítést, drótból és gyapjú-
ból állatfigurákat készíthettek, míg a kertben felállított „nyári konyhában” a sváb rétes gyúrásának, 
nyújtásának technikáját sajátíthatták el. A látogatókat a szervezők nemcsak a helyszínen sütött ré-
tessel, hanem házi pogácsával, kaláccsal, valamint otthon készített lekvárokkal és szörpökkel kínál-
ták, továbbá a felnőttek a Budakeszin élő sváb borász, Menczinger Tibor borait is megkóstolhat-
ták. A hagyományos sváb viseleteket Nádas Anna közreműködésével mutatták be a közönségnek 
– a Budakesziről érkező múzeumpedagógus a színes krepp-papírból való tavaszi virághajtogatást 
is megtanította az érdeklődőknek –, majd a svábok böjti és húsvéti szokásairól a solymári Milbich 
Marika néni mesélt. A húsvétváró rendezvényen felléptek a Jókai iskola német nemzetiségi oktatás-
ban részt vevő növendékei, akik tanítójuk, Keresztúri Éva koreografálta sváb táncokat adtak elő a 
villa kertjében. Salamin András izgalmas helytörténeti előadásában a Svábhegy „kincseit” mutatta 
be, vetítéssel egybekötve. A napot a solymári Kompanei amatőr színtársulat zárta a Jókai Klub 
színpadán: a „Der Fleickl”, azaz „A folt” című zenés komédiát mutatta be a darab írója, Hartmann 
Hilda rendezésében, a Zwickl Sramli és a Solymári Asszonykórus kíséretében – természetesen helyi 
sváb dialektusban.

TERMÉNYÜNNEP A SVÁBHEGYEN
szeptember 28.

Régi sváb hagyományok felelevenítésére vállalkoztunk a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület-
tel közös rendezvényen. Az érdeklődőket reggel szentmisére hívták a Szent László templomba. A 
templom mellett szőlőpréselés, bor- és mustkóstolás, kenyérdagasztás és frissen sült kenyér várta a 
látogatókat. A további programokra: kézműves foglalkozás termények felhasználásával és a Kala-
majka együttes „Pósa bácsi meséi” című zenés bábjátékának előadására a Lívia-villában került sor. 
A terményünneppel kapcsolatos gyermekrajzokat, festményeket vártuk a Jókai Klubban szeptem-
ber 20-ig. A beküldött alkotásokból nyílt kiállítás megnyitójára és az ünnepélyes eredményhirde-
tésre szeptember 28-án 11 órakor a Lívia-villában került sor.
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KIÁLLÍTÁSOK

április
„Életút”
Pappné Kulcsár Ilona dévaványai amatőr alkotó kiállítása.

április 
„Kép-mutató” 
Az APS Stúdió fotókiállítása
Megnyitotta: Baán Katalin, E-MAFOSZ tag, a MAFOSZ alel-
nöke.
Közreműködtek: Szabó Péter - vers és zene, Majoros Árpád - gon-
dolatszobrászat.

május 
Ybl Miklós fotókiállítás és díjátadó.
Intézményünk márciusban fotópályázatot hirdetett hazánk egyik 
legismertebb építésze, Ybl Miklós születésének 200. évfordulója 
alkalmából. A pályázatra Budapest XII. kerületének közoktatási 
intézményeiben tanuló diákok, valamint a Hegyvidéken élő fel-
nőtt polgárok küldhettek be alkotásokat május 20-ig a megadott 
feltételeknek megfelelően. Sajnos a felhívásra meglehetősen kevés pályamű érkezett, mindösszesen 
15 kerületi lakos és itt tanuló diák érezte úgy, hogy felkeresi az Ybl-épületeket és megörökíti azo-
kat az utókor számára, emléket állítva ezzel a neves építésznek. Legtöbben a nemrégiben felújított 
Várkert Bazárt választották fotójuk témájául, de készült kép az Operaházról, az Ybl-villáról és a 
Bazilikáról is. A kiállítást megnyitotta: Baán Katalin, E-MAFOSZ, a MAFOSZ alelnöke. A zsűri 
tagjai voltak: Abonyi Maya, Baán Katalin és Fabó Katalin fotóművészek, az APS Stúdió tagjai. 
Közreműködtek a Solti György Zeneiskola növendékei: Rumi Anna és Tirk Dóra fuvolán. Felké-
szítő tanáruk Gombár Anikó volt. 
Szponzoraink voltak: A Földgömb Magazin, az Art Work, a Digitalstand, a Bajor Gizi Színész-
múzeum, a Cewe Fotókönyv, a Ludwig Múzeum, Mai Manó Ház, az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet, a Perfact Kiadó, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ.

október 
Csovelák Edit textilművész kiállítása.
A kiállítást megnyitotta: Makray János festőművész.
Csovelák Edit iparművész és tanár. Diplomáit a Magyar Iparművészeti Főiskolán és a Magyar Ipar-
művészeti Egyetem Tanárképző Intézetében szerezte. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, a Magyar Képző- és Iparművészek 
Szövetségének, valamint a ,,Kilencágú Korona” művészcsoportnak. Csovelák Edit így fogalmazta 
meg művészi hitvallását: „Nehéz szavakba önteni, mit is jelent számomra a művészet. Terápia a 
mindennapok szürkesége, monotonitása ellen. Egyfajta menekülés a „Kincses szigetre”, ahol csak 
a gondolataimmal, és az „anyaggal” vagyok együtt. Ezt szokták ihletnek, vagy „belső hangnak” 
nevezni. Valóban, ilyenkor átlényegül az ember, és csak az idő szab ennek korlátokat.” 

november 
„Kupolák és mennyezetek Európában 1100-tól napjainkig”
Vörösváry Pál fotókiállítása
Kiállítást megnyitotta: Mújdricza Péter építész.
A tárlaton tizenkét európai ország huszonhat városa középületeinek (templomok, paloták, bazili-
kák, kastélyok, kiemelkedő épületek stb.) gyönyörű mennyezetei voltak láthatóak.
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november 
„Gyógyító” festmények. Színek hatása testünkre és lelkünkre.
Makray János Természetgyógyászatért-díjas festőművész kiállítása. A kiállítást megnyitotta az al-
kotó, Makray János.

„Víz - föld - levegő - tűz … Őselemek: kezdet - lét - feloldódás - megtisztulás… Anyagi létünk 
eredete, és a lélek szabadsága. Mindannyiunknak ugyanazt jelenti, s mindannyiunknak másként. 
Ám lényünk sokféleségében mégsem különbözünk: mint vízcseppek a napfényt, ugyanazokat a 
színeket szórjuk szét, ha a lélek harmóniája felragyog. Az őselemek energiaáramlásában feltöltő-
dött, megtisztult, kinyílt lélekkel mindannyian egyek vagyunk. Ennek a határtalanságnak, ösz-
szefonódásnak érzése tölt el, ha a végtelen égbolt színeit szórja elém a mindig megújuló, mindig 
változatlan, örökkévaló víz.” (Makray János) 
Több mint 60 önálló kiállítása volt Magyarországon, Ausztriában és Németországban. Hét fest-
ménye található az Országos Onkológiai Intézet dísztermében, és 2012 májusától egy nagyméretű 
munkája az intézet új szárnyának aulájában. Festményei díszítenek számos közintézményt (is-
kolák, önkormányzatok, az osztrák Radiesztéziai Társaság Központja, a németországi Hartmann 
Geobiológiai Kutatócsoport székháza).

GYEREKPROGRAMOK

„Jeles napok” Kézműves Játszóház a Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével óvodások és általános 
iskolások részére.

Jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szerveztünk a Lívia-vil-
lában. A rendezvénysorozattal szeretnénk hagyományt teremteni, és kicsit jobban megismertetni a 
kerület gyermekeit a lassacskán eltűnő népszokásokkal. Ebben a Kenderkóc Népi Játszóház vezetői, 
Bordács Edina és Bordács Gábor voltak a segítségünkre minden alkalommal. Útmutatásukkal az 
óvodások és kisiskolások kipróbálhatták kézügyességüket, fejleszthették megfigyelőképességüket.

október 17.  
Téma: Őszi terménybetakarítás és szüret.
Madárijesztő és bürökduda készítés.

november 7.  
Téma: Márton nap
Töklámpáskészítés és írás lúdtollal.

november 28.  
Téma: Adventi asztaldísz és adventi koszorú készítés
A foglalkozásokra a belépés díjtalan volt.
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ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT A LÍVIA-VILLÁBAN

A CSILLAGPORTÓL A FEKETE LYUKIG
március 26. 
Előadó: Dr. Kővári Zsolt MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Intézet.
A 2013-as évre tervezett, ám betegség miatt elmaradt ismeretterjesztő sorozatunk utolsó előadása 
a csillagászat világába kalauzolta az érdeklődőket. Az előadás a csillagok keletkezésétől a halálukig 
kísérte végig a csillagsorsot három fő gondolati egységre tagolva:
1. a csillagok bölcsői: csillagközi gázfelhők;
2. a hosszú élet titka: törpék és óriások;
3. csillagok pusztulása: fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak.
Az előadás után a kertbe tervezett speciális távcsöves napmegfigyelést sajnos a kedvezőtlen időjárási 
feltételek nem tették lehetővé.

JULIANUS BARÁT ÉS A FELFEDEZÉSEK KORÁNAK KEZDETE
október 15. 
Előadó: Dr. Török Zsolt Győző, egyetemi docens, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék. 

Az ismeretterjesztő sorozat a 2014-es évben „közkívánatra” a nagy földrajzi felfedezőkkel folyta-
tódott. Először a magyarországi „úttörők” közül Julianus barát tevékenységét ismerhettük meg. A 
magyar Domonkos rendi szerzetes beszámolója – aki első alkalommal IV. Béla király megbízásából 
indult keletre –, a korszak értékes történeti forrása maradt és az utazásai révén az első felfedezők 
sorába került.

MESEMONDÓ ESTEK

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

MATEMATIKAI CSODÁK VILLÁJA

Játékos matematikai interaktív foglalkozások gyerekeknek a Magyar Matematika Baráti Köre szer-
vezésében.
„A lényeg, hogy a matematikát úgy kellene felfogni, mint egy természettudományt. Odamenni, 
megtapasztalni, kézbe venni, játszani vele.” 
Holló Szabó Ferenc matematikus, az ELTE Matematika Múzeumának vezetője kezdeményezte, 
hogy kerületünkben is legyenek olyan interaktív, játékos matematikafoglalkozások, melyeket ál-
talános és középiskolák számára hirdettünk meg. A program helyszíne a Lívia-villa. Az érdeklődés 
függvényében heti egy alkalommal, kedden délelőtt tartott szemléltető eszközökkel, játékokkal 
színesített rendhagyó matematika órákat a tanár úr.
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IX. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

Gazdasági beszámoló a 2014. költségvetési évről

A Virányosi Közösségi Ház 3 intézmény: a Virányosi Közösségi Ház, mint főintézmény, és két 
telephelye – a Jókai Klub valamint a Lívia-villa feladatainak ellátását szolgálja.
Engedélyezett létszámkerete 19 fő, melyből 3 fő gazdasági feladatokat lát el. 

A 2014 költségvetési évre Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselőtes-
tülete a Virányosi Közösségi Ház alaptevékenységébe tartozó feladatainak teljesítésére 

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

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

     88.541 e Ft kiadási és
     88.541 e Ft bevételi összegre teljesítettük.

Kiadásaink:

Személyi jellegű kiadások: 

Eredeti előirányzat               43.502 e Ft
Módosított előirányzat   45.980 e Ft
Felhasznált előirányzat   43.392 e Ft
Előirányzat maradvány     2.588 e Ft

Intézményünk 2014. évi személyi jellegű kiadása 2.588 e Ft előirányzat maradvánnyal zárult. Ezt 
a külső személyi juttatásba tervezett kiadások dologi kiadásként való megvalósulása okozta. 

Munkaadót terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat                            11.924 e Ft
Módosított előirányzat   11.373 e Ft
Felhasznált előirányzat                     11.360 e Ft
Előirányzat maradvány          13 e Ft

A munkaadót terhelő járulékok esetében az előirányzat maradvány 13 e Ft, mely arányaiban keve-
sebb, mint a személyi jellegű kiadásoknál. Ezt az egyéb működési célú kiadásokra való átcsoporto-
sítás és nem tervezhető táppénz kifizetésével magyarázható.
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Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat      32.141 e Ft
Módosított előirányzat   48.799 e Ft        
Felhasznált kiadási előirányzat   31.616 e Ft

Előirányzat maradvány              17.183 e Ft

A dologi kiadások előirányzat maradványának oka a takarékos gazdálkodáson kívül az, hogy a 
2013. évi költségvetési maradványnak csak egy részét használtuk fel dologi kiadásként, valamint 
hogy a dologi kiadások közé betervezett karbantartások közül több munkálatot saját dolgozóink 
végeztek el. A dologi kiadások előirányzat maradványát az is okozza, hogy az érdekeltségnövelő 
pályázaton nyert összeg kiváltotta a saját erőből tervezett eszközök vásárlását. 

Egyéb működési célú kiadások:

Eredeti előirányzat      ------- e Ft
Módosított előirányzat   1.218 e Ft
Felhasznált kiadási előirányzat  1.109 e Ft
Előirányzat maradvány                        109 e Ft
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzat maradványa a munkahelyvédelmi akciótervre befize-
tendő összeg csökkenésével magyarázható (megváltozott az 55 év feletti dolgozók száma), mellyel 
viszont a munkáltatót terhelő járulékok nőttek.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat   2.022 e Ft       
Módosított előirányzat        2.927 e Ft
Felhasznált kiadási előirányzat             1.064 e Ft
Előirányzat maradvány        1.863 e Ft
  
Az intézmény felhalmozási kiadásainak nagy részét az érdekeltségnövelő pályázatból finanszíroz-
tuk. Az előirányzat maradvány oka, hogy a költségvetés tervezésekor még nem tudtuk, hogy lesz, 
illetve hogy nyerni fogunk az érdekeltségnövelő pályázaton. 
Így a felhalmozási kiadások pályázat keretében valósultak meg. 

Bevételeink: 

Működési költségvetési bevételek:

Eredeti előirányzat   22.107 e Ft
Módosított előirányzat   22.107 e Ft
Teljesítés    22.060 e Ft

Működési költségvetési bevételeinket 47 e Ft elmaradással teljesítettük. A költségvetési bevételből a 
működési bevételeinket 21.851 e Ft-ra teljesítettük (2014. december 1. és 5. között a Jókai Klub a 
katasztrófavédelem központi helye volt, emiatt az erre az időre eső összes programot és foglalkozást 
le kellett mondani, ami kb. 135 e Ft bevétel kiesést jelentett).

A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázat útján 200 e Ft-ot nyertünk, valamint 9 e Ft-ot kaptunk az 
intézményünknek felajánlott  SZJA 1 %-ból. Ezek a tételek növelték még a költségvetési bevételek 
teljesítési összegét. 
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Intézményeinkben nem csak bevételes-, de számos ingyenes rendezvény is van, melyet a Virányosi 
Közösségi Ház és telephelyei az alapító okiratban meghatározott közfeladataként látnak el. 

A Jókai Klub kijelölt helye volt a 2014. évi választásoknak. 

2014-ben három intézményünkben összesen 77 ingyenes rendezvényt bonyolítottunk le. Ezen 
kívül külső helyszíneken több központi nagy rendezvényt bonyolítottunk le, illetve vettünk részt 
szervezésükben: Hegyvidéki Napok, Advent a Hegyvidéken, Hegyvidéki Néptánc Fesztivál, Sváb-
hegyi Búcsú, koszorúzási ünnepségek (március 15-én és október 23-án), „Emlékezzünk!” – gyer-
tyagyújtás az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján, Hegyvidéki Zenés 
Péntek Délutánok.

2014. szeptemberében ünnepeltük a Virányosi Közösségi Ház fennállásának 25. évfordulóját, me-
lyet különböző ingyenesen látogatható kulturális programok színesítettek. 
 
Önkormányzati támogatás:

Eredeti előirányzat   67.482 e Ft
Módosított előirányzat   88.190 e Ft
Teljesítés    66.010 e Ft
Előirányzat maradvány   22.180 e Ft

Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata tartalmazza a 2013. évi maradványt, melyet 
intézményünk nem teljes mértékben használt fel.
 

Átvett pénzeszközök

2014. évben 9 e Ft működési célú pénzeszköz átvételünk volt államháztartáson kívülről. Ezt a 
pénzt a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból kaptuk. 

Pályázat 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázatunkra 200 e Ft-ot nyertünk koncertekre.

Intézményünk 2014. évben érdekeltségnövelő pályázaton 1.879.760,- Ft-ot nyert, a beszerzéseket 
1.879.721,- Ft-ból valósítottuk meg, fel nem használt összeg 39,- Ft. 

Az érdekeltségnövelő pályázaton nyert összeget az önkormányzati támogatás tartalmazza.

Érdekeltségnövelő pályázatból az alábbi eszközöket szereztük be: 
Jókai Klubba színpadi és egyéb függönyöket, a Virányosi Közösségi Házba 1 db asztali számítógé-
pet, 5 db MS Office 2013 programot, 1 db projektort és 1 db multifunkciós vágógépet.

A dologi kiadások mérséklésének érdekében technikai munkatársaink végezték el az alábbi na-
gyobb karbantartási, felújítási munkákat: menekülő lépcső teljes festése, utcai kerítés festése, ud-
vari kerti pad és szemetesek festése, kukatároló festése, vízóraakna fedlap festése, ablakok festése, 
épületek tisztasági festése (a VKH-ban évek óta besegítenek a Téry Ödön Baráti Társaság klubtagjai 
az intézmény tisztasági festésébe) 120 db szék javítása, tisztítása, kültéri faanyagok lefestése és 
karbantartása, kerítés lábazat javítása, kerékpártároló állvány kihelyezése, utcai vitrinek felújítása.
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A JÓKAI KLUB IRODABÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2014-BEN

Állandó irodabérlők 2013. évi bevétel 2014-ben 2014. évi bev.
Agrivent Kft. 60.000 Ft 660.000 Ft

Aranyharang Bt. 350.000 Ft

Felismerés Alapítvány 60.000 Ft 660.000 Ft

OKMI Bt. 385.000 Ft

Roschné dr. Bíró Krisztina 360.000 Ft
Összesen: 120.000 Ft 2.415.000 Ft

Állandó terembérlők 2013. évi bevétel 2014-ben 2014. évi bev.
Angol felnőtteknek - Rigó Judit 40.000 Ft
Balett – Adagio Kft 24.000 Ft 273.000 Ft

BRAN klub - Kovács Gábor 99.000 Ft

Csiri-biri - Orico 5.200 Ft 85.800 Ft

Deeksha önismeret - Páczné Gorzás Erika 9.000 Ft 0 Ft

Ébresztő torna - Kovács A. 54.000 Ft

Etka jóga – Nyerges Margit 27.000 Ft 306.000 Ft

Gombász szakkör - Lukács Zoltán 132.000 Ft

Hastánc – Ládonyi Borbála 9.000 Ft 108.000 Ft

Hatha jóga – Pazonyi Mónika 15.000 Ft 203.000 Ft

Helen Doron - Erinac 27.000 Ft 288.000 Ft

HIP-HOP – Balázs M.- Inflectum 21.000 Ft 244.000 Ft

Holland iskola – Lightenberg Marian 198.000 Ft 542.300 Ft

Ju-jitsu – Derkényi L. 27.000 Ft 382.500 Ft

Kiállítások (9 alkalom) 0 Ft

Kobudó – Horváth Attila 24.600 Ft 205.000 Ft

Kondícionáló torna - Csigi M. 6.000 Ft

Maminbaba - Zátonyi K. 18.000 Ft

Meridián torna - Hóka Ildikó 96.000 Ft

Művészi torna – Pataki Rita 49.500 Ft 507.000 Ft

Rocky – Fekete Kinga – Rock & magic SE 27.000 Ft 400.500 Ft

Színházjegy árusítás 0 Ft

Táncklub – Juhász Sz. 18.000 Ft 198.000 Ft

Tánctanfolyam – Juhász Sz. 30.000 Ft

Tücsökzene – Gál G. 34.200 Ft

ZUMBA felnőtt – Punto Latino

51.000 Ft 985.500 Ft
Zumba Gold – Punto Latino
ZUMBA tini  – Punto Latino
ZUMBA gyerek
Összesen: 532.300 Ft 5.237.800 Ft
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Alkalmi rendezvények Jókai Klubban 2013. évi bevétel 2014-ben 2014. évi bev.
Angyal Balettiskola - Tóth Rita 20.000 Ft

Baldauf Kft. 24.000 Ft

Brass on the Road koncert 37.000 Ft

Colombre koncert 11.000 Ft

Családi rendezvény (11 alkalom) 163.000 Ft

Emlékezzünk 0 Ft
Hastánc workshop 6.000 Ft

Hatha jóga workshop 9.000 Ft

Hegyvidéki Bábszínház (3 alkalom) 9.000 Ft

Hundows koncert 11.000 Ft

Jazzmánia koncert (3 alkalom) 56.800 Ft

Kertmozi 209.141 Ft

Költészet Napi Szavalóverseny 0 Ft

Lemezfelvétel 30.000 Ft
Logopédiai szakszolgálat rendezvénye 0 Ft

Művészi torna tábor 50.000 Ft

Óvodakóstolgató 0 Ft

Rocky 15.000 Ft

Szakmai rendezvény (3 alkalom) 57.000 Ft
Szt. István vetélkedő kirándulása (Veszprém, 
Székesfehérvár) 0 Ft

Tamarazene koncert 4.800 Ft
Tánc foglalkozás - Bohák Ildikó 40.500 Ft

Tánc foglalkozás - Krasznai Dóra 49.500 Ft

Tánc foglalkozás - Sárecz Szilvia 19.500 Ft

Táncverseny (3 alkalom) 90.000 Ft

Társasházi közgyűlés (4 alkalom) 54.000 Ft

Természet- és környezetvédelmi előadás (3 alk.) 6.000 Ft

Transztánc - Mediator 94 Bt. (10 alkalom) 200.000 Ft

Választások (3 alkalom) 0 Ft

Zumba Gála 9.000 Ft

Zumba karácsony 9.000 Ft

Zumba tini disco 9.000 Ft

Összesen:

1.199.241 Ft
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Klubok 2013. évi bevétel 2014-ben 2014. évi bev.

BRIDZS KLUB (2000 Ft/félév) 66.000 Ft

NYUGDÍJAS KLUB (100 Ft/félév) 3.400 Ft
Összesen: 69.400 Ft

Saját tanfolyam 2013. évi bevétel 2014-ben 2014. évi 
bevétel

Számítógépes tanfolyam 351.000 Ft
Összesen: 351.000 Ft

Alkalmi rendezvények Lívia-villában 2013. évi bevétel 2014-ben 2014. évi 
bevétel

Anyatejes Klub 0 Ft

Apró-Holmi Kft./Bagi Market Kft.  (12 alkalom) 240.000 Ft

Baldauf Kft. 24.000 Ft

Balassi vetélkedő 0 Ft

Böjt és Húsvét 0 Ft

Családi rendezvény 55.000 Ft

Extra-ChoKiss Kft. 30.000 Ft
Ferro Universal Kft.  (2 alkalom) 60.000 Ft

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 5.000 Ft

Iskola előkészítő (5 alkalom) 0 Ft

Ismeretterjesztő előadás 0 Ft

Keresztény Advent Közösség 480.000 Ft

Kiárusítás Kft.  (6 alkalom) 18.000 Ft

Matematika 0 Ft

Meseíró pályázat eredményhirdetése 0 Ft

Óvodai rendezvény (2 alkalom) 20.000 Ft

Önkormányzati rendezvény 0 Ft

Társasházi közgyűlés  (1 alkalom) 20.000 Ft
Terményünnep 0 Ft
Tóth Krisztina - mesemondó est  (10 alkalom) 30.600 Ft

Zumba tábor 35.000 Ft
Összesen: 1.017.600 Ft

ÖSSZESEN: 652.300 Ft 10.290.041 Ft
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VKH rendszeres programok és szolgáltatások tényleges bevétekei bevételei

AKUPUNKTÚRA 42.000.-/hó 8 alk./hó 504.000

AUTISTA KLUB 25.000.-/év 1 alk/hó 25.000

BABA-MAMA KLUB 3.500.-/ó 7 óra/hó 244.500

CSILLAGSZEMŰ FELNŐTT 4.200.-/ó 8 alkalom 33.600

CSILLAGSZEMŰEK 4.200.-/ó 24 óra/hó 1.066.400

CSIRI BIRI TORNA 3.300.-/ó 4 óra/hó 125.400

DIMENZIÓ 3.000.-/ó 4 óra/hó 114.000

EGÉSZSÉGVÉDŐ TORNA 1.700.-/ó 8 óra/hó 96.900

FABRIKA 2.500.-/alk 7 alkalom 17.500

GYÓGYMASSZÁZS 25.000.-/hó 8 alk/hó 300.000

HANGSZERVARÁZS 2.000.-/ó 16 óra/hó 190.000

HARMÓNIA 4.600.-/ó 30 óra/hó 1.385.900

HELEN DORON 2.750.-/ó 12 óra/hó 237.500

JÓGA 8.000.-/alk 4 alk/hó 320.000

KEREKÍTŐ TIPPENTŐ 4.000 /alk 4 alk/hó 148.000

MÁLNA MÓKA 4.000 /alk 4 alk/hó 72.000

RAJZTANODA 4.000.-/ alk 4 alk/hó 92.000

RUHABÖRZE 1.000.-/fő 1 alk/hó 68.000
ZUMBA 3.800.-/ó 7 óra/hó 285.000

VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM 6 alkalom 12 óra/hó 36.000

PRÍMATORNA 126.000.-/hó 10 hó 1.501.749
BÜFÉ 12 000.-/hó 9 hó 120.000

AUTOMATA 3.000.-/hó 9 hó 27.000
ZUMBA - KRASZNAI 5.000.-/alk 4 alk/hó 255.000
ALKALMI TEREMBÉREK 18 alkalom/év 400.500
HÍRDETÉS 10.000
ÖSSZESEN 9.704.549
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VKH saját rendezvények 2014.
Megnevezés Alkalom Különbség

(+) (-)
25 éves a VKH -rendezvénysorozat 0 1.142.730 -1.142.730

APS STÚDIÓ havi 1 29.000 0 29.000 

CSALÁDI NAP évi 1 0 50.000 -50.000 

EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB havi 1 0 18.000 -18.000 

ERKEL FERENC SAKK évi 1 0 57.780 -57.780

GYERMEKSZÍNHÁZ 3 alkalom 234.500 230.000 4.500 

HARMÓNIA ELŐSZILVESZTER évi 1 10.000 0 10.000 

HARMÓNIA FARSANG évi 1 25.200 0 25.200 

HARMÓNIA LOCSOLÓBÁL évi 1 39.000 0 39.000 

HARMÓNIA MIKULÁS évi 1 12.600 0 12.600 

HARMÓNIA TÁNCKLUB havi 27.500 0 27.500 

HÚSVÉT DÉLELŐTT évi 1 0 30000 -30000
YBL MIKLÓS FOTÓPÁLYÁZAT évi 1 0 59.365 -59.365 

JAPÁN ISKOLA évi 1 20.000 0 20.000 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK évi 4 0 100.000 -100.000 

KERTBARÁT KÖR havi 1 50.500 50.500 

KIÁLLÍTÁSOK havi 1 0 10.220 -10.220 

KISS ÁRON BARÁTI KÖR évi 1 0 0 0 

KÖLTÉSZET NAPJA évi 1 0 0 0 

MÉZ ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL évi 1 143.000 504.985 361.985 

SKANDINÁV KLUB havi 1 12.000 0 12.000 

SZABADSÁG VÁNDORAI havi 1 76.000 0 76.000 

SAKK KÖR havi 4 114.500 85.000 29.500 

TÁRSASJÁTÉK FEJLSZTŐK évi 1 11.700 0 11.700 

TÁRSASJÁTÉK KLUB 8 alkalom 0 0 0 

VIRÁNYOSI FILMKLUB havi 1 0 6.900 -6.900 

ÖSSZESEN: 805.500 2.294.980 1.489.480 
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