
A JÓKAI KLUB,
A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

ÉS A LÍVIA-VILLA
2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Összeállította:  Herczeg Józsefné igazgató
          Nagyné Orvos Gabriella igazgatóhelyettes



TARTALOM: 

 

I. Helyzetértékelés…………………………………………………………………… 3 

II. Felújítási munkák, karbantartás…………………………………………………… 5 

III. Központi rendezvények…………………………………………………………… 6 

IV. A Jókai Klub saját rendezvényei………………………………………………….. 10 

V. A Virányosi Közösségi Ház saját rendezvényei…………………………………... 22 

VI. Marketing………………………………………………………………………….. 37 

VII. A Lívia-villa rendezvényei………………………………………………………... 38 

VIII. Gazdasági adatok………………………………………………………………….. 43 



3

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2015. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

I. HELYZETÉRTÉKELÉS
A Virányosi Közösségi Ház két telephellyel illetve társintézménnyel rendelkezik. Az egyik a Jókai 
Klub (1121 Budapest, Hollós út 5.), a másik a Lívia-villa (1121 Budapest, Költő utca 1/a). A 
feladatok ellátásához és a működéshez szükséges dokumentumokkal rendelkeznek az intézmé-
nyek. Működésüket alapvetően az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről, továbbá a hozzá kapcsolódó kormány- és miniszteri 
rendeletek határozzák meg, az államháztartás szervezeti működését, gazdálkodását meghatározó 
jogszabályokkal együtt. Helyi szinten az intézmény – képviselő-testület által jóváhagyott - Szer-
vezeti és Működési Szabályzata az irányadó. Fő feladatunk a kerület polgárainak kulturális, mű-
vészeti, szabadidős és közösségi igényeinek kielégítése, a rekreáció, a szórakozás és szórakoztatás, 
a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása és az 
alkotókészség kibontakoztatása.
A 2015-ös év legnagyobb változását gazdasági önállóságunk megszűnése és 2015. április 1-től a 
Gazdasági Ellátó Szolgálathoz történő csatlakozás jelentette.  A gazdasági vezető pozíció megszűnt 
és a gazdasági feladatok ellátása a két intézményben 1-1 fő gazdasági ügyintéző és az igazgató ha-
táskörébe került át. Gazdasági feladatainkat szoftverek nélkül kell a továbbiakban ellátnunk és ez 
jelentősen megnövekedett adminisztrációt és papírmunkát jelent. Ezen kívül az ügyintézések ideje 
is meghosszabbodott, amely a működésünk hatékonyságát lassítja. A nehézségek ellenére a folya-
matos működést biztosítani tudtuk. 
Az egyik legnagyobb problémánk az utóbbi években üresen álló étterem a Jókai Klubban, illetve 
az előző évben még működő büfé kiadása a Virányosi Közösségi Házban. Mivel mindkét helyi-
ség bérbeadását a Vagyongazdálkodási Iroda pályáztathatja meg, így nincs közvetlen ráhatásunk 
az eseményekre. Számunkra a rendezvények, tanfolyamok megfelelő kiszolgálása miatt nagyon 
fontos lenne a vendéglátói háttér. Bevételeink növekedése érdekében minden lehetőséget meg kell 
ragadnunk, így azt gondolom, a következő évben ezek üzemeltetésére szükség lesz. Munkánkhoz 
tartozik a családi rendezvények, találkozók, konferenciák rendezése és szervezése is. Ezt a funkciót 
is megkönnyítené egy színvonalas, a házban működő étterem, büfé, amely emellett a környék la-
kosságát is kiszolgálhatná. 
Változatos programjaink az intézmények multifunkcionális jellegét tükrözik: a művelődési lehető-
ségek biztosítását, az önképzést, az ismeretek, a tudás továbbfejlesztését, a szórakozást, a játékot, 
valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül is a közösségi együttlétet. Említésre méltók az 
alkotó művelődési közösségek foglalkozásai, fórumok, bemutatók, vásárok, civil szervezetek össze-
jövetelei. Intézményeink olyan közösségi színterek, melyek minden korosztály, minden közösség 
számára kikapcsolódási, művelődési lehetőséget nyújtanak. Nyitottak és befogadóak vagyunk a 
különböző önszerveződő csoportokkal, civil kezdeményezésekkel kapcsolatban, ötleteiket szakmai 
hozzáértésünkkel segítjük. Vállaljuk, hogy befogadó intézményként támogatjuk a civil szervezetek 
pályázatait, igény esetén a lebonyolításban is közreműködünk. A helyi hagyományokat ápoló, ha-
gyományőrző tevékenységet folytató nemzetiségi kisebbségek programjaihoz szükséges feltételeket 
(terem, technika, reklámtevékenység, programok szervezése, pályázat tanácsadás) a Lívia-villa és a 
Jókai Klub biztosítja. 
Közismert az a megállapítás, hogy a művelődés folyamata a XXI. században születésünktől halá-
lunkig tart. Számolnunk kell azzal, hogy az iskoláztatási periódus meghosszabbodik és az ismeretek 
állandóan kiegészítésre szorulnak. Az iskola nem adhat befejezett tudást, nem adhat tartósan kor-
szerű műveltséget. Ha gyermekkorban vonzóvá tesszük a művelődés iránti igényt, felnőtt korban 
ez beépül az elemi szükségletek sorába. Ezért nagyon fontosak számunkra a gyermekprogramok. 
Sok olyan tanfolyamot, foglalkozást biztosítunk, amelyek során a gyermekek tapasztalatokat sze-
rezhetnek, alakul énképük, önértékelésük, képességeik optimálisan, harmonikusan fejlődnek, sok-
oldalúan bontakoznak ki. Megalapozzuk az egész életen át tartó tanulás iránti igényüket, ennek 
eredményeként a gyermekek olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyek segítik őket az életben 
való eligazodásban. Másik kiemelt célcsoportunk a környéken élő idősek köre. Kiemelkedően ma-
gas a kerületben az idősek száma és életkoruk, valamint végzettségük is magasabb az átlaghoz 
képest. Nyugdíjas klub, bridzs klub, számítógépes tanfolyam, ismeretterjesztő előadások, kertbarát 
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kör szolgálja ki igényeiket. Látogatóink számára különböző szolgáltatásokat is biztosítunk. Ilyen 
többek között a színházjegy árusítás, a pályaválasztási és pszichológiai tanácsadás és egy professzio-
nális színvonalú hangstúdió működtetése a Jókai Klubban, áru- és termékbemutatók, egészségügyi 
szolgáltatások. Tanfolyamaink és rendezvényeink bevételeinek ismeretében a 2015. évi árbevéte-
lünk hasonlóan alakul a 2014. évihez, mely a működési nehézségeink ismeretében elfogadható 
eredmény. Bevételi kötelezettségünket teljesítettük. Az önkormányzat elvárásaihoz és a piaci vi-
szonyokhoz igazodva a rugalmasság elengedhetetlen lételemünk. Közművelődési, szakmai tevé-
kenységünk törvényes, tervszerű, takarékos gazdálkodás keretei között zajlik. Az alapfeladataink 
teljesítése és az intézmények gazdaságos, színvonalas üzemeltetése érdekében kialakított stratégia 
meghatározása az igazgatói pályázatomban szerepel.

A stratégia fontos részei:
– az arculati irányelvek és a marketingstratégia meghatározása, amelynek kidolgozása az igazgató 
és a PR munkatársak feladata,
– a kulturális programstruktúra meghatározása, amelynek tartalommal való feltöltése a rendez-
vényszervezőkre hárul,
– a terembérleti rendszer alapelveinek megfogalmazása, amelynek hatékony működtetése az intéz-
mény rendezvényszervezőinek kiemelt feladata,
– az intézmények biztonságos, gazdaságos üzemeltetése, amely a gondnokok szakterületén realizá-
lódik.
A strukturált és a váratlan feladatok megoldása, figyelemmel követése, ellenőrzése és értékelése 
céljából a Virányosi Közösségi Házban és a Jókai Klubban is hetente tartunk értekezletet az összes 
munkatárs részvételével. Évente négy alkalommal közös értekezleten vesznek részt az intézmények 
dolgozói, kiemelt rendezvények esetében irányadó értekezletet tartunk az érintett dolgozóknak. A 
gazdasági munkatárs, mint jegyzőkönyvvezető, mindhárom fórumon részt vesz, a jegyzőkönyvet 
eljuttatja az érintettekhez. Minden értekezlet az előző értekezlet óta eltelt időszak történéseinek 
elemzésével, a feladatok végrehajtásáról szóló beszámolókkal telik. H
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II. FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS
A Jókai Klub több mint 100 éves épülete már régóta rekonstrukcióra szorul és a Virányosi Kö-
zösségi Ház épületére is várnak felújítási feladatok. A látogatók fogadásához kevés parkolóhely áll 
rendelkezésünkre. Nagyobb rendezvényeknél különösen nagy problémát jelent a parkolás. A Jókai 
Klub épülete szerkezetileg és kivitelezésében is korszerűtlen, az elektromos hálózat teljes felújításra 
szorul. 
Tavaly ősszel a Jókai Klub személyzeti mosdójának felújítása történt meg önkormányzati segít-
séggel. A kazán és a klíma tisztítása és karbantartása, az épület tisztasági festése valamint a fa fe-
lületek kezelése és festése saját dolgozóink segítségével valósult meg. A számítástechnikai és egyéb 
eszközeink (a tanfolyamokhoz szükséges számítógépek, technikai felszerelések) karbantartását is 
elvégeztük. 
A Virányosi Közösségi Ház akadálymentesítése sajnos a tavalyi évben sem történt meg. Külső cé-
gek által elvégzett javítási, felújítási munkák: első emeleti társalgó és előadó I. termének parketta 
csiszolása, lakkozása, a video hálózat javítása, a kazánházban szivattyú csere valamint kisebb vil-
lanyszerelési munkák kerültek elvégzésre.
Az épület tisztasági festése, szőnyegek, kárpitos bútorok tisztítása, kerítés, menekülő lépcső festése, 
ajtók glettelése, felújítása, kisebb javítások elvégzése önerőből történt.
A Lívia-villában az éves tisztasági festés, a lépcsők egy részének javítása, a kerítés javítása valamint a 
kő felületek nagy nyomású mosóval történő tisztítása önerőből történt. Érintésvédelmi és villany-
szerelési munka is bőven akadt a korszerűtlen hálózat miatt. Tavaszi feladataink között szerepelt 
a kerítés javítása, a kert rendezése is: fűtelepítés, virágültetés, az elszáradt fatörzsek elszállítása.  A 
Lívia-villában a szennyvízcsatorna akna falazását és neon felirat készítését a homlokzatra a 2016-
ban elvégzendő feladatok között tartjuk számon. A rendszeres szemétszállítást is megrendeltük az 
év végén.
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III. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS
március 15. és október 23. 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett március 15-i ünnepi megemléke-
zéseket követő koszorúzásra a Gesztenyés kertben levő ’48-as emlékoszlopnál került sor. Program-
felelős: Nagyné Orvos Gabriella

Az 1956-os forradalom és szabadságharc központi ünnepséget a MOM Kulturális Központban 
tartottuk meg. Ezt követően a koszorúzás lebonyolítását az ’56-os emlékműnél kulturális szerve-
zőink koordinálták. 
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

SVÁBHEGYI PÜNKÖSDI BÚCSÚ
május 23., 24. és 25.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezett há-
romnapos rendezvényen ismét megelevenedtek a már feledés-
be merülő tradíciók, minden korosztály képviseltette magát. A 
gasztronómiai élményeken túl idén is számos hagyományőrző 
csoport és zenei rendezvény biztosította a fesztiválhangulatot, a 
sramlizene legkiválóbb képviselői mutatkoztak be a Jókai iskola 
előtti Diana-parkba kilátogató érdeklődőknek. A rendezvény-
sorozatban fellépett a Schwabenkraft zenekar, a Budakeszi Ha-
gyományőrző Dalárda és Asszonykórus, az Ikladi Blaublumen 
tánccsoport és énekkar, a Zsámbéki Lochberg tánccsoport, a Bu-
dakeszi Hagyományőrző Kör Fúvószenekara, a Friedrich Kapelle, 
a Dunabogdányi Svábzenekar és a Budaörsi Fúvószenekar. A gye-
rekeket a Kalamajka és az Aranyszamár Bábszínház, valamint a 
Katicabogárka együttes szórakoztatta. A legifjabbak a Kenderkóc 
Népi Játszóház vezetőinek segítségével az ünnephez kapcsolódó 
témájú kézműves foglalkozásokon is részt vehettek és az ötle-
tes szabadtéri játékokat is kipróbálhatták. Az utolsó nap estéjén 
egy víz- és tűzijáték show is szórakoztatta a közönséget. Bár az 
időjárás nem volt hozzánk kegyes, mindhárom nap délutánján 
számottevő közönség vett rész programjainkon. A rendezvényso-
rozatot kézműves vásár kísérte, amely népművészeti és kézműves 
termékeket, valamint gasztronómiai különlegességeket kínált a 
látogatóknak.
Programfelelős: Herczeg Józsefné, Rajeczky Zsuzsanna

XIX. HEGYVIDÉKI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
május 31. vasárnap 
A Hegyvidéki Néptánc Találkozó kerületünk évente megrendezett kulturális eseménye, amelynek 
helyszíne a MOM Kulturális Központ színházterme. Tizenkilencedik alkalommal gyűltek össze 
kerületünk néptánccsoportjai és népdalénekesei hogy egy másfél órás előadásba sűrítve bemutas-
sák táncaikat, koreográfiáikat, népdalaikat. A Hegyvidéki Néptánc Találkozó jó alkalom arra, hogy 
megmutathassák magukat, színpadra léphessenek kerületünk gyerekcsoportjai. A fesztivál prog-
ramjában többféle magyar néptánc, népdal, valamint népi játékok szerepeltek. Láthattunk sárközi, 
somogyi, szilágysági, bagi, mezőföldi és zempléni táncokat, pünkösdölőt, valamint hallhattunk 
galgamácsai gyermeklakodalmast és palóc népdalokat. A táncosokat a Tündök Zenekar kísérte. A 
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rendezvény védnöke Pokorni Zoltán polgármester volt, a találkozót Fonti Krisztina alpolgármes-
ter asszony nyitotta meg. A rendezvény művészeti vezetője Timár Böske volt. Az elmúlt évben a 
következő kerületi tánccsoportok mutatták be a tudásukat:

Csillagszemű Gyermektáncegyüttes
Sashegyi Néptáncegyüttes
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Vendég fellépőink is voltak, akik előadásukkal színesebbé tették 
a műsort: Maczkó Mária eMeRTon- és Magyar Örökség-díjas 
énekművész valamint az Újbudai Babszem Táncegyüttes.

A betanító tanárok munkáját dicsérik a látványos koreográfiák. Felkészítő tanárok: Timár Mihály, 
Müllerné Gömöri Csilla, Mitók Mónika, Orosz Diána, Fehér Noémi, Gubik József, Hutura Beáta. 
A fellépő gyerekeknek és a felkészítő tanároknak az ajándékokat és az emléklapokat Fonti Krisztina 
alpolgármester asszony és Maczkó Mária előadóművész adta át. Az ajándéknak szánt népi motívu-
mos füzeteket Eőry Réka dekorálta. A terem az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is zsúfolásig meg-
telt, a fellépőktől igényes produkciókat láthattunk, melyeket a közönség nagy tapssal jutalmazott.
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

HEGYVIDÉKI NAPOK
június 6-7.
2015-ben is megrendezésre került „Hegyvidéki Napok” elnevezés-
sel az a több napos nagyrendezvény, amelyet a kerületben működő 
intézmények, a MOM Kulturális Központ, a Virányosi Közösségi 
Ház, a Jókai Klub, a XII. kerületi Rendőrkapitányság, a Szabad-
idősport Központ, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és a 
Hegyvidéki Önkormányzat közösen szervezett. A családi prog-
ramok, játszóműhelyek, kézműves foglalkozások, kalandpark és 
borkóstolás mellett a nagyszínpadon gyermekkoncerteket hallgat-
hattak az érdeklődők, sor került a meghirdetett vetélkedők, pályá-
zatok díjkiosztóira, majd délután a népzene és a világzene ismert 
képviselői koncerteztek. A zsűrizett iparművészeti és kézműves 
kirakodóvásár szervezése is a mi feladatunk volt. A rendezvényen 
fontos szerepet kapott a magyar specialitásokat felvonultató gaszt-
ronómia bemutatása, így mindenki kedvére hódolhatott a kuli-
náris élvezeteknek is. A három napos programsorozat sportese-
ményekkel indult, a kert fő sétánya mentén kézműves vásárosok 
kínálták portékáikat, a fesztivál nagyszínpadán sorra követték egy-
mást a zenés produkciók, rendszerint gyerekkoncertekkel indult 
a délelőtt, később a felnőtt közönséghez szóló előadásokra került 
sor, este hagyományosan egy-egy valóban nagy nevű sztárvendég 
zárta a parádét. A teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni a végig 
színvonalas műsorösszeállításból az igazi vásári hangulatot terem-
tő Bab Társulatot vagy a Kolompos zenekart, a hazai etno műfaj 
egyik kedvencét, a Misztrál együttest, a Hegyvidéki Napok előtt 
nem sokkal még New Yorkban a Harlem Gospel Choir-ral dolgozó Radics Gigit, és természetesen 
a fesztivál sztárvendégét, a Tátrai Bandet. A kisszínpadon a kivételesen tehetséges gitáros-looper-
énekes Hangácsi Márton lépett fel, másnap este pedig a legendás Simon & Garfunkel kettős felejt-
hetetlen dalait idézte fel a Kodachrome. A fesztivált a vendégek ingyenesen látogathatták.
Programfelelős: Herczeg Józsefné, Nagy Tibor István
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HEGYVIDÉKI ZENÉS PÉNTEK DÉLUTÁNOK

Intézményünk idén tizenötödik alkalommal rendezte meg a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutáno-
kat. A látogatókat az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas népzenei koncertekkel, táncbemuta-
tókkal és táncházakkal vártuk. A visszatérő együttesek mellett új fellépők is lehetőséget kaptak a 
bemutatkozásra. A zenei programokat a Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével kézműves foglalko-
zások, kéthetente „Gyurmarci” marcipángyurmázás színesítette a Szamos Marcipán Kft. támoga-
tásával. Szponzorunk jóvoltából a nyugdíjasok vendégeink voltak egy csésze kávéra.
Tavaszi rendezvénysorozatunkat a megszokott helyén, a XII. kerületi Önkormányzat melletti té-
ren rendeztük meg, míg ősszel a Hegyvidék új közösségi terének építése miatt a MOM Kulturális 
Központ szabadtéri színpadán, illetve kertjében került lebonyolításra néhány előadás. A szabadtéri 
programok nagymértékben függnek az időjárástól, ezért két koncertünk, az Eszterlánc-meseze-
nekar és a M.É.Z. együttes koncertje is meghiúsult az eső miatt. Az elmaradt fellépéseket ősszel 
pótoltuk a Virányosi Közösségi Házban.

Fellépő együttesek:

május 8.   Fakutya zenekar (moldvai-csángó népzene)
május 15. M.É.Z. együttes (skót-ír népzene)
május 22. Eszter-lánc mesezenekar
május 29. Nyerítő zenekar (autentikus magyar népzene)

szeptember 11. M.É.Z. együttes (skót-ír népzene)
szeptember 18. Korzenszky Klára és zenekara „Szerelemcsütör-      
  tök, dobszerda”
  interaktív családi koncert
szeptember 25. Fakutya zenekar (moldvai-csángó népzene)
október 2. Handa Banda zenekar

A díjtalanul látogatható péntek délutáni programok kellemes ki-
kapcsolódást nyújtottak a hegyvidéki családok és az idősek szá-
mára.
Programfelelős: Nagyné Orvos Gabriella

„EMLÉKEZZÜNK“ 
AZ 56-OS ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZŐ MŰSOR
november 4.
2015. november 4-én ismét Budapest XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bejáratához hívtuk a 
kerületi lakosokat a forradalom és a szabadságharc elesett hőseire 
való közös, ünnepi megemlékezésre. A műsorban fellépett Cser-
nus Szilvia énekművész és Haagen Imre színművész. A megem-
lékezés során a következő versek hangzottak el: Benjámin László: 
Elesettek, Zelk Zoltán: Feltámadás, Fekete István: Levél Bécsbe, 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. A műsor végén egy-
egy szál gyertya meggyújtásával emlékeztünk az áldozatokra.
Programfelelős: Herczeg Józsefné
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ADVENT A HEGYVIDÉKEN
november 29. - december 24.
Idén már tizenharmadik alkalommal került megrendezésre az 
„Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár. Az előkészítés nem volt 
egyszerű, hiszen a tér átépítése miatt új helyszínen kellett meg-
tervezni a vásár technikai feltételeit. Az előző évekhez hasonlóan 
idén is egy hónapon át, minden kedden, csütörtökön, szombaton 
és vasárnap vártuk kulturális programokkal a látogatókat. A prog-
ramsorozatot november 29. és december 24. között rendeztük 
meg a Hegyvidéki Önkormányzat előtt, az újonnan létrehozott 
közösségi téren. A megnyitó napján két okból is ünnepelhettek a 
hegyvidékiek, egyrészt birtokba vehették a megújult Városháza te-
ret, másrészt megnyitotta kapuit a hagyományos adventi vásár. A 
tér ünnepélyes átadását a karácsonyi rendezvénysorozat megnyi-
tója követte, melyen az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 
a kerület óvodásainak és iskolásainak meghirdetett rajzpályázat 
ünnepélyes díjátadójára került sor. Az okleveleket és díjakat Fonti 
Krisztina alpolgármester asszony adta át a nyerteseknek. A beér-
kezett alkotásokból nyílt kiállítást a Polgármesteri Hivatal föld-
szinti folyosóján egy hónapig tekinthették meg az érdeklődők.

A kerületiek részéről nagy volt az érdeklődés a magas színvonalú 
kulturális rendezvények iránt. A kedvező visszajelzésekből ítélve 
idén érdemes még több családi programmal bővítve folytatni a 
tradíciót. Hétköznapokon is megjelentünk egy-egy délutáni ren-
dezvénnyel, amely a vásár látogatottságát is növelte. Szombaton 
és vasárnap délelőtt gyermekprogramokkal, délután világ- és jazz 
zenei koncertekkel szórakoztattuk a nagyérdeműt. A rendezvé-
nyen fellépett a Szivárvány Táncszínház, a Makám együttes, a 
Bab Társulat, az Eszter-lánc mesezenekar, a Túlpart együttes, a 
Nefelejcs Bábszínház, a Tatay Színház, a Sashegyi Néptánccso-
port, a Solti György Zeneiskola Rézfúvós Kamaraegyüttese, 
Helen Doron Early English, a Voice Drops énekegyüttes, Szeder-
Szabó Krisztina valamint Csernus Szilvia és Molnár Tamás. A ki-
sebbeket szombat délelőtt kézműveskedés, vasárnap ”Gyurmarci” 
marcipángyurmázás várta. A foglalkozásoknak a jurta sátor adott 
otthont. Minden szombat délután 17 órakor az egyházak képvise-
lői gyújtottak meg egy-egy adventi gyertyát, előtte a kerületi egy-
házközségek kórusai és csoportjai adtak rövid műsort.  December 
20-án, vasárnap délben a MOM Kupolatermében megrendezett 
karácsonyi vendégségbe hívtuk a Hegyvidék nyugdíjasait, melyen 
a polgármester úr köszöntőjét zenés karácsonyi műsor, majd ebéd 
követte.

A rendezvényt Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzata és a Szamos Csokoládé Műhely támogatta.
Programfelelős: Herczeg Józsefné
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IV. A JÓKAI KLUB SAJÁT RENDEZVÉNYEI 

Szakmai tevékenységünk helyszínei: egy 130 fő befogadóképességű színházterem, egy 20, illetve 
egy 40 fő befogadására alkalmas galéria, amelyek kiállító teremként is működnek, egy négy he-
lyiségből álló tetőtér és egy kisebb klubhelyiség az épület manzárd részében. Az alagsorban hang-
stúdió üzemel. Az épület 471 m2 hasznos alapterülettel rendelkezik, ebből 278 m2 hasznosítható 
közművelődési célokra. A házhoz ősfás park és egy felújításra szoruló 31 x 15 méteres sportpálya is 
tartozik. Hétfőtől péntekig 9-21 óráig, hétvégeken a tanfolyamok és a rendezvények függvényében 
tartunk nyitva.

Az elmúlt években a Jókai Klub programjai közül leginkább a kiállítások és a koncertek emel-
kedtek ki. A ház színpada remek koncerthelyszín, elsősorban az igényes jazz hívei találhatnak itt 
rendszeresen kedvükre való zenei programokat. A koncertélet fellendítésére olyan jeles művészeket 
sikerült megnyerni egy-egy fellépés erejéig, akik a hazai jazzélet meghatározó egyéniségei. A zenei 
rendezvények anyagi támogatását pályázatok írásával alapoztuk meg. Két galériánknak köszön-
hetően helyet tudunk biztosítani festészeti, grafikai, textil és fotókiállításoknak. Január 22-én, a 
Kultúra Napján Turek Miklós színművész tolmácsolásában „Árny az árnyban” címmel Radnóti 
Miklós verseit hallgathatták meg az érdeklődők egy rendhagyó irodalomóra keretében. Helyet 
adtunk februárban az „Óvodakóstolgató” című rendezvénynek, amelyen a szülők megismerked-
hettek a kerület óvodáival, tájékoztatást kaptak a hegyvidéki óvo-
dák beiratkozási lehetőségeiről és az óvodába lépés feltételeiről. 
Tavasszal a Költészet Napja alkalmából megrendezett szavalóver-
senyt kisiskolások számára hirdettük meg. A 2014-es történelmi 
vetélkedőn döntőbe jutott csapatok 2015. március 26-án egyna-
pos autóbuszos kiránduláson vettek részt a Felvidéken. A jó han-
gulatú autóbuszos kiránduláson Balassi Bálint szülővárosában a 
zólyomi várat jártuk körbe, majd Selmecbánya nevezetességeit és 
a garamszentbenedeki apátságot csodáltuk meg.

Nyári táboraink szervezése során kihasználtuk a Jókai Klub kiváló 
adottságait, az ősfás parkot és a jó levegőt. A nyári szünet első és 
az utolsó hetében a kreatív kézműves és zumba tábor csapata, 
június végén egy hétig a mozdulatművészet tábor lakói voltak a 
ház vendégei. Ősszel történelmi vetélkedőt hirdettünk a kerületi 
iskoláknak, - ezt minden évben egy éppen aktuális történelmi év-
forduló kapcsán tesszük -, így tavaly Gróf Széchenyi István halá-
lának 155. évfordulójáról emlékeztünk meg. Munkatársainknak 
komoly feladatot jelentett a nyugdíjas korosztály számára érdek-
lődésüknek megfelelő programkínálatot összeállítani. Nyugdí-
jasklubunk heti rendszerességgel működik, múzeumlátogatások, 
kirándulások, ismeretterjesztő előadások, táncos délutánok, film-
vetítések teszik vonzóvá a klubéletet a tagság számára. Az idősko-
rúak körében látványos sikert arattak a különféle tanfolyamok, a 
számítástechnika iránti érdeklődésük nem csökkent az évek so-
rán, kezdő és haladó csoportokat folyamatosan indítunk. Az ötö-
dik esztendeje működő képzésen eddig közel ezren vettek részt. A 
közkedvelt nyugdíjasklub ismeretterjesztő, szórakoztató rendez-
vényeinek szervezése mellett jelentősen növekedett intézményeinkben az időskorúak számára szer-
vezett, aktív egészségmegőrző tevékenységet kínáló tanfolyamok száma is. A bridzsklub tagjai is 
heti rendszerességgel látogatják intézményünket, hogy délutánjukat ezzel a komoly, gondolkodást 
igénylő logikai játékkal töltsék el.
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SVÁB BATYUS BÁL – SCHWABENBALL AUF DEM SCHWABENBERG
január 31.
A Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, a Budapest Hegyvidék 
XII. kerület Német Nemzetiség Önkormányzata és a Jókai Klub 
első alkalommal rendezte meg tavaly közös farsangi bálját. A ren-
dezvényt Fonti Krisztina alpolgármester asszony nyitotta meg. 
A programok között szerepelt sváb tánc a zsámbéki Lochberg 
Regionális Tánccsoport közreműködésével, a Tamási iskola nem-
zetiségi kamarakórusa klasszikus sváb dalokat énekelt, valamint 
a Budakeszi Hagyományőrző Kör Férfi Dalárdája is fellépett. A 
sramlizenéről a budaörsi Friedrich Kapelle együttes gondosko-
dott. A batyus bálra szokás szerint a vendégek vitték a finomságokat, köztük a sváb ünnepek elma-
radhatatlan kellékét, a fahéjas fánkot.  A bál programjai között fánkverseny és tombola is szerepelt. 
A remek hangulatú, telt házas este mindenképpen megrendezésre kerül 2016-ban is.
Programfelelős: Herczeg Józsefné

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY
április 10.
Kerületünkben komoly tradíciói vannak a vers- és mesemondásnak. Április 4-ig jelentkezhettek 
az alsó tagozatos, 3-4. osztályos, kerületi általános iskolások a megmérettetésre. A verseny leg-
fontosabb célkitűzése volt, hogy a résztvevők jobban megismerjék anyanyelvüket, megszeressék a 
versolvasást és a szavalást. Az eseményt Rák Kati színművésznő nyitotta meg. A közönség sorai-
ban találkozhattunk a szülőkkel, pedagógusokkal és a diáktársakkal is. Sok hangulatos szavalatot 
hallgathattunk meg, melyek a tavasz témájához kapcsolódtak. Ezután elérkezett a várva várt ered-
ményhirdetés. A zsűri elnöke: Lukácsházi Győző tubaművész, aki 
nem mellesleg a BonBon Matiné zenei ismeretterjesztő előadá-
sok szervezője is, értékelésében hasznos tanácsokkal is ellátta a 
versenyzőket. A díjkiosztás során első, második és harmadik díj, 
valamint különdíjak kerültek kiosztásra (oklevelek, könyvaján-
dékok), de a többi versenyző sem szomorkodhatott: mindenki 
emléklappal és ajándékkal térhetett haza.
Programfelelős: Herczeg Józsefné

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ
november 20.
November végén rendeztük meg a Lívia-villában „Gróf Széchenyi István élete és kora” címmel, 
kétfordulós, művelődéstörténeti, történelmi vetélkedőnk döntőjét. A rendezvény Széchenyi ha-
lálának 155 évfordulója alkalmából emlékezett meg a nagy magyar politikusról, közgazdászról és 
polihisztorról, a Batthyány-kormány közlekedési miniszteréről. A vetélkedő feladatai Széchenyi 
István életét és a reformkor eseményeit járták körül. A megmérettetésen az általános iskolák és a 
hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumok tanulói vehettek részt. Az első fordulóban egy, a webolda-
lunkon megjelenő feladatlapot kellett a háromfős csapatoknak kitölteniük. A döntőbe az első hat 
helyezett csoport került be. A döntő zsűrijének elnöke Gonda Attila, a Hegyvidéki Önkormányzat 
közművelődési szakreferense volt, a zsűri munkájában még Balázs Attila történész, a Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatója vett részt. A döntőbe jutott hat csapat könyvajándékokban részesült és a 
felkészítő tanárokkal együtt, 2016 tavaszán egy egynapos autóbuszos kirándulás keretében látogat-
ják meg Nagycenket és átnéznek Ausztriába is.
Felelős: Herczeg Józsefné

JÓ
K

A
I 

K
LU

B



12

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2015. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

 “ÁRNY AZ ÁRNYBAN”
január 22.

A magyar kultúra napjának alkalmából Turek Miklós színművész versszínházi előadását tekinthet-
ték meg a kerületben élők, illetve az érdeklődő középiskolások. Az előadásról az egyik résztvevő 
középiskola (Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium) honlap-
ján elismerő szavakkal nyilatkoztak a diákok:
“Az igényesen szerkesztett, rendkívül színvonalas műsor Radnóti Miklós életét és költészetét mu-
tatta be Árny az árnyban” címmel. A program a kerületi iskolákkal való jó együttműködés kiala-
kítását is elősegítette, mivel a fent nevezett intézmény rendszeres látogatója lett egy másik rendez-
vénysorozatunknak is, melyet “Kortárs írók, költők a Jókai Klubban” címmel hirdettünk.
Felelős: Litauszki Erzsébet

KORTÁRS ÍRÓK- KÖLTŐK A JÓKAI KLUBBAN

március 19.
A rendezvényen egy kortárs író és egy költő volt a vendégünk. Egressy Zoltánt, a  „Portugál” és a 
„Sóska, sültkrumpli” című tragikomédiák szerzőjét hívtuk meg, beszélgetőtársa Kiss Judit Ágnes 
költő volt. Ezzel a programmal egy, a kortárs irodalom népszerűsítését célzó sorozat vette kezdetét, 
mely 2016-ban is folytatódni fog. A hallgatóság megismerhette az író ars poeticáját, a művek szüle-
tésének hátterét, az alkotói tevékenység néhány kulisszatitkát. Egressy Zoltán közvetlensége, vonzó 
személyisége a nézők közül bizonyára sokakat ösztönzött arra, hogy rendszeres olvasói legyenek. Az 
előadás a Szépírók Társasága támogatásával valósult meg.
Felelős: Litauszki Erzsébet

HANG-SZÍN-HÁZ
november 12. 
Szabó T. Anna költő, író és a TáncReakció előadása a magyar nyelv napjához (november 13.) kap-
csolódóan került megrendezésre. A megzenésített verseket a költőnő közreműködésével a Táncre-
akció nevű zenei formáció adta elő. A rapszövegeket is író Szabó T. Anna műveit beatbox, looper 
és egyéb speciális zenei eszközök használata is színesítette - a diákok legnagyobb örömére. Az 
előadáson résztvevők élvezettel hallgatták a verses dalokat.
Felelős: Litauszki Erzsébet

UTAZÓ PLANETÁRIUM
csillagászati bemutató
május 14. és október 9.
Aba és Lana: Űrkalandozások – Utazás a Naprendszerben - Kalandos mese gyerekeknek 
Egész nap váltották egymást az óvodáskorú csoportok azon a csillagászati előadáson, amelyet a 
digitális planetárium segítségével szerveztünk számukra. A planetárium egy 5 méter átmérőjű, 
kétrétegű sátor volt, melynek kupolájára teljes sötétségben vetítették a csillagos égbolt látványát.
A kicsik egy mesés történet segítségével megismerkedhettek a csillagképekkel, a Naprendszer 
égitestjeivel. A program célja a szórakoztató oktatás és az ismeretterjesztés volt. A planetárium 
iránt akkora volt az érdeklődés, hogy egy második előadássorozatot is szerveztünk.
Felelős: Litauszki Erzsébet

HEGYVIDÉKI MESÉK
meseíró pályázat
szeptember 30.
A magyar népmese napját az idei évben is meseíró pályázat meghirdetésével ünnepeltük. A felhívás 
az általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói számára szólt. Jeney Zoltán írót, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum munkatársát kértük fel a zsüri elnökének, a pályázatok elbírálásában pedig Sándor Csilla 
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a „Csodaceruza” c. irodalmi magazin alapító főszerkesztője volt a segítségünkre. A  “kis mese-
íróknak” Jeney Zoltán egy megkezdett történetét kellett befejezniük. Közel negyven pályámunka 
érkezett a kerület iskoláiból, érdekesebbnél érdekesebb történetekkel. Az eredményhirdetés során 
minden meseíró kapott ajándékot. A ünnepség végén a résztvevők a Sajtkukacz zenekar Szabó T. 
Anna, Lackfi János és Varró Dániel megzenésített verseiből összeállított koncertjét élvezhették.
Felelős: Litauszki Erzsébet

MESÉS KÉPEK 
október 1.
Gévai Csilla mesekönyv-bemutatója
2015-ben is folytatódott a mesekönyv-bemutató, amit az óvodások, kisiskolások számára szerve-
zünk évről évre. Gévai Csilla Nagyon Zöld Könyve most a gyerekek számára próbálta érthetővé, 
kézzelfoghatóvá tenni a környezetvédelem problémáját. Fontosnak tartjuk, hogy a legkisebbek is 
megismerkedjenek a klímaváltozás és az üvegházhatás jelenségével, az újrahasznosítás és az alterna-
tív energiaforrások jelentőségével. A Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola 4.b. osztálya 
volt jelen a bemutatón, melyet fegyelmezetten érdeklődve hallgattak végig. A beszélgetés végén 
egy nagy közös rajzban ábrázolták a foglalkozáson hallottakat, melyet végül emlékként elvittek 
magukkal az osztályterem falára.
Felelős: Litauszki Erzsébet

KIÁLLÍTÁSOK

 “matemARTika”
Kiállítás a Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola tanuló-
inak rajzi és kreatív feladataiból
február 2 - 28.

2015-ben  a matematika és a művészet kapcsolata volt a kiállítás 
kiemelt témája. A diákok a matematikai törvényszerűségek lát-
ható megjelenését ábrázolták munkáikban a művészet nyelvén. A 
kiállítás sokfajta műfajt és technikát sorakoztatott fel. A geomet-
riai alakzatok, a szerkesztett rajzok, a pixeles ábrázolás, a papírból 
hajtogatott formák, a patchwork-re és az op-artra emlékeztető 
munkák mind megtalálhatóak voltak. A kiállítást Hellnerné Ná-
dor Ildikó igazgató nyitotta meg. A gyerekeket Szalma Ágnes 
iparművész, rajztanár  készítette fel.
Megnyitó: február 2. 14.30 

GOMBÁK ÉS KÉPEK
Nagy Zsófi festőművész kiállítása
március 6-28.

Nagy Zsófi 2011-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. A Jókai Klub-
ban bemutatott munkái nonfiguratív ábrázoláson keresztül mutatták be az őt foglalkoztató festé-
szeti kérdéseket. A művésznő munkáin a színek hangulati kezelése és a vízuális rétegek egymásra 
épülése fedezhető fel. A kiállítás tervezettségét bizonyította az is, hogy kapcsolatot kívánt teremte-
ni a kiállítótér szellemével, közösségeivel, mint ezt a kiállítás címe is mutatja.
A kiállítást Nagy Balázs filmrendező nyitotta meg.
Megnyitó: március 6. 19.00 óra
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koliBRIfélék
Válogatás a Budai Rajziskola grafikus felnőttképzőseinek mun-
káiból
április 3-26.

Az áprilisi kiállításunk a Budai Rajziskola elsőéves grafikus hall-
gatóinak a munkáiból szerveződött. A rajziskolába olyan felnőt-
tek járnak, akik a munka mellett vállalják, hogy alkotói tehetsé-
güket kibontakoztathassák. A kiállításra kerülő tablók a grafikai 
tervezői munkához vezető gyakorlatokat szemléltették, többféle 
témát, technikát és egyedi megoldást mutattak be. A reklámgra-
fika számos formája megjelent: plakátok, könyvborítók, könyv-
illusztrációk, illetve a tipográfia, mint a könyvművészet eleme. 
Többféle technikát is megismerhettünk a kiállított munkák kap-
csán: a monotípiát, a papírplasztikát, a fotómontázst. Érdekes 
volt látni, hogy hogyan válik egy, a gyakorlati életben már ki-
dobásra ítélt tárgy (gyógyszeres csomagolás) kreatív gondolatok 
eredményeként művészi alkotássá.
Megnyitó: április 10. 19.00 óra

HUNGARIKUMOK
A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportjának kiállítása
május 5-30.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoport-
ja - folytatva tematikus kiállításainak sorozatát - az idei évben 
HUNGARIKUMOK címmel mutatkozott be vándorkiállításá-
val a Jókai Klubban. A kiállítási témák között szerepelt a busójá-
rás, a Hortobágy, a halasi csipke vagy éppen a Zsolnay kerámia, 
de megtaláltunk sok más olyan témát is, amire büszkék lehetünk.

NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP ÉS KÖNYV, MINT MŰVÉSZET
augusztus 25 - szeptember 14.

Különleges és nagy sikerű kiállításnak adott helyet a Jókai Klub 
augusztus közepén. A Hungarian Multicultural Center (HMC) 
szervezésében a nemzetközi művésztelepen született alkotások és 
a nemzetközi, illetve magyar könyvművészek munkáiból történt 
válogatás került bemutatásra. A kiállítás betekintést engedett a 
hazai és a külföldi alkotók munkamódszerébe. A művészi alko-
tások többek között a hagyományos könyvnyomtatás helyének a 
szerepét vizsgálták a modern kor digitalizált világában.
Megnyitó: augusztus 25. 18.00 óra 

JÓ
K

A
I 

K
LU

B



15

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2015. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

“EZERSZÍNŰ VILÁG”
Nemzetközi gyermekrajz vándorkiállítás 
szeptember 19-28.

A Szakrális Művészetek Hetén, az Ars Sacra Fesztivál keretében került megrendezésre a hatvani 
“TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány” tizedik, jubileumi kiállítása Budapesten. 
Az alapítvány minden évben más-más tematikával hirdet rajzpályázatot gyerekeknek. A közös vo-
nás minden alkalommal a szakralitás, a keresztény értékek megjelenítése a rajzokban. A 2015-ben 
született alkotások arra hívták fel figyelmünket, hogy vegyük észre az „Ezerszínű Világ” csodá-
it a természetben, mindennapi életünkben. A pályázók alkotásai sajátos, gyermeki látásmóddal 
tükrözték vissza világunkat, színpompás vagy éppen fekete-fehér színekkel ábrázolva. A kiállítás 
fővédnöke Dr. Erdő Péter bíboros prímás, érsek és Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere 
volt. Örökös fővédnöke Jókai Anna író.
Megnyitó: szeptember 19. 16.00 óra

MESÉS KÉPEK
Gévai Csilla meseillusztrációi
október 1 - november 30.

2015-ben a „Mesés képek” meghívottja Gévai Csilla író, illusztrátor volt. Az általa írt „Nagyon 
Zöld Könyv” bemutatója mellett a könyvhöz készült illusztrációkból szerveztünk kiállítást óvodás, 
kisiskolás korú gyerekek számára. Mint a könyv címe is sejteti, az illusztrációk a környezetvéde-
lem témakörében készültek. A kiállított munkák a gyerekek számára is érthetően mutatták be 
a civilizáció káros hatásait, az emberek környezetromboló tevékenységét (gyárak és a gépkocsik 
levegőszennyezését, az óriás méreteket öltött szeméthalmokat, az élővilág pusztulását), felhívva a 
figyelmet a közös felelősségre.
Megnyitó: október 1. 10.00 óra

AZ ORIGAMI CSODÁLATOS VILÁGA
vándorkiállítás
december 4 - január 27.

A Magyar Origami Kör 25 évvel ezelőtt alakult, ennek tiszteleté-
re Országos Origami Kiállítással népszerűsítik a feltételezhetően 
japán eredetű, ügyességfejlesztő játékot. A kiállításon a legjobb 
magyar papírhajtogatók alkotásaikból adtak ízelítőt, bemutatva 
az origami sokszínűségét, a benne rejlő lehetőségeket. Az álla-
tokat, bogarakat megformázó hajtogatásokon keresztül a díszes 
ruhába felöltöztett női figurákon át a rózsacsokorig a legváltoza-
tosabb alkotásokkal találkozhattunk. A kiállításhoz kapcsolódva 
bemutató foglalkozást is szerveztünk, melyen a hajtogatás alapjait 
sajátíthatták el a Testnevelési Egyetem Gyakorló Iskolájából jött 
gyerekek. A kiállítást Villányi Mariann, a Magyar Origami Kör 
elnöke és Dr. Vihar Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke 
nyitották meg.
Megnyitó: december 4. 17.00 óra
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Kiállítások 2015-ben:

2015
január Albert Farkas 12.10 -2015. 01. 26.
február Jókai Mór Általános Iskola 02. 02.-02.28.
március Nagy Zsófia 03.06-03.28.
április Budai Rajziskola 04.03-04.26.
május Magyar Fotóművészek 

Szövetsége Senior 
Alkotócsoportja

05.08-05.30

augusztus Szécsi Bea 08.25- 09.14 
szeptember “Ezerszínű világ” 09.19-09.28.

Nemzetközi gyermekrajz 
vándorkiállítás

október-
november

Gévai Csilla: Illusztrációk 10.01-11.30.

december Az origami csodálatos 
világa - vándorkiállítás

12.04. -2016.01.27. papír

Felelős: Litauszki Erzsébet

ZENEI PROGRAMOK

2015-ben összesen tizenkét koncertre került sor, ez azt jelenti, hogy átlagban minden hónapra 
jutott egy-egy színpadi zenés rendezvény. Tekintettel az intézmény szerteágazó tevékenységeire, 
ez jó eredménynek számít. Természetesen lenne lehetőség a Jókai Klubban jóval intenzívebb kon-
certéletre is, ehhez azonban nagyon fontos lenne a vendéglátás immár hatodik esztendeje fennálló 
problémáját rendezni. Mindennemű többletszolgáltatás nélkül versenyezni a belváros könnyen 
megközelíthető rendezvényhelyszíneivel nagyon nehéz. Nem adjuk fel a reményt; bízunk benne, 
hogy az önkormányzat előbb-utóbb talál alkalmas üzemeltetőt a nagy múltú Jókai Étterem mű-
ködtetésére. 

A tradicionális ír népzenét játszó Bran együttes a Jókai Klub legrégebbi rendszeres vendége, lassan 
két évtizede már, hogy hónapról hónapra várja táncolni, zenét hallgatni vágyó kedves közönséget. 
Vannak húsz éve idejáró törzstagok, akik ma már gyerekeiknek tanítják az ír néptánc alaplépéseit, 
és akadnak ma is új vendégek, akik először találkoznak a zenekarral. 
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A Jókai Klub támogatja a fiatal tehetségeket, teret biztosít a hazai 
jazzélet szakmai eseményeinek, ám mindezek mellett elsődleges 
célja, hogy minden téren igényes közeget teremtsen a szórakozni 
vágyóknak. 1998-ban alakult a Budapest Jazz Orchestra, amely 
Magyarország első profi big bandjének számított, s ezen túl már 
világszinten is elismert zenekarként tartják számon. A zenekar-
vezető Kollmann Gábor tanítványaiból alakult fiatal zenekar a 
Jazzmania Big Band nevet viseli. A klasszikus 1920-as, ’30-as éve-
ket idézi muzsikájuk, de a zenekar a kortárs jazz zenéből és más 
műfajokból is merít. Olyan zenészek játszanak ebben a csapat-
ban, akik önállóan is nevet szereztek már a szakmában. A zenekar 
vezetője Kollmann Gábor, állandó énekesnője: Bujdosó Eszter. 
A Jazzmánia Big Band a Nemzeti Kulturális Alap pályázati tá-
mogatásával összesen három alkalommal lépett fel, a projekt már 
2014-ben elkezdődött. A koncertek elsődleges célközönsége a ke-
rületben élő ifjúsági és felnőtt korosztály, a műfaj rétegközönsége 
volt. Ezen túlmenően a főváros jazz rajongóit is megpróbáltuk 
koncertjeinkre elhívni, akik a helyszín közelségétől függetlenül keresték fel a koncerteket. A minél 
szélesebb kör megszólítása érdekében a program kommunikációja a saját műsorfüzetekben, a web-
oldalunkon és az internetes közösségi oldalakon történt, célközönséghez igazítottan. Ezen kívül a 
zenei programajánló oldalakon, a kerület weboldalán jelent meg hír a koncertekről. Az intézményi 
e-mail listánk alapján programonként kiküldtük az információt az érdeklődőknek, valamint a lap.
hu oldalakon is megjelentettük a rendezvényeket. Havi műsorfüzeteinkben kiemelten szerepelt a 
sorozat, ezen kívül plakátokon, szórólapokon és a kerületi Hegyvidék Újságban jelentek meg hírek 
a koncertekről. A Virányosi Közösségi Házban, valamint a Jókai Klubban működő körök, klubok, 
közösségek foglalkozásaira szóróanyagokat helyeztünk ki. A jegyek mellé is szóróanyagot adtunk a 
sorozatról és e-mail listát állítottunk össze, melynek alapján minden koncertről külön értesítettük 
az érdeklődőket. 

Várallyai Petra Trió
április 25.

A zavarbaejtően fiatal és tehetséges zongoraművész/hegedűs/éne-
kesnő jazztriója első alkalommal lépett fel a Jókai Klub színpadán. 
A dob - basszus - zongora alapfelállás másik két pozíciójában is 
rendkívül felkészült muzsikusokat ismerhettünk meg Berta Zalán 
(basszusgitár) és Szikora Zoltán (dob) személyében, maga a pro-
dukció pedig sodró erejű fúziós-progresszív jazzként jellemezhető 
leginkább. Petrát 2015 májusában a marosvásárhelyi Stud Jazz 
nemzetközi versenyen a legjobb zenésznek járó díjjal tüntették ki. 

Mózes Tamara
június 12.

Tamara nemrégiben megjelent “Music for the Ears” című leme-
zének bemutatója kapcsán lépett fel a főváros számos jazzszín-
padán, így látogatott el hozzánk is. Az elmúlt években már szá-
mos alkalommal csodálhattuk meg a párizsi Conservatoire-ban 
végzett zongorista-énekesnő semmivel össze nem hasonlítható, 
egyedi stílusát, muzsikáját, ami sokszor a kortárs műfaj határa-
it feszegeti, máskor pedig egy százszor is hallgatott sztenderdet 
öltöztet új ruhába. Ezen az estén is így történt, lebilincselő zenei 
élményben volt része a jazzkedvelő közönségnek. 
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Mohikán együttes
november 13.

A Mohikán együttes az egykori Republic zenekarral turnézó, a 
produkcióban részt vállaló tehetséges, fiatal zenészekből állt ösz-
sze, felvállalva és tovább éltetve a Republic zenei örökségét, ter-
mészetesen számos saját szerzeménnyel is gazdagítva a repertoárt. 
A zenekar énekes frontembere, Nagy Tibor István művelődésszer-
vező kollegánk, így tulajdonképpen csak idő kérdése volt a fellé-
pés. A Jókai Klubban a zenekar azóta már megjelent első albumának bemutató koncertjére került 
sor, a dallamos, igényes softrock produkció méltán nyerte el a közönség tetszését. 

Voice Drops
december 14. 

A frissen alakult acappella formáció egyik első előadása volt ez a 
decemberi koncert. Az öttagú, rutinos énekművészek alkotta csa-
pat hamar magával ragadta a hallgatóságot, bízunk benne, hogy 
még sokszor eljönnek hozzánk. Az este külön érdekessége volt, 
hogy a koncertet kizárólag internetes felületeken hirdettük meg, 
a terem azonban így is jóformán megtelt. Szintén a Voice Drops 
nyitotta meg a tizenharmadik karácsonyi vásár színpadi program-
sorozatát. Az énekegyüttes a vásár megnyitóján megjelent közönséget is elkápráztatta. 

Koncertnaptár:

január 24. Bran együttes
február 14. Bran együttes
március 14. Bran együttes
március 27. Jazzmánia Big Band (Urbán Orsival)
április 11. Bran együttes
április 25. Várallyai Perta trió
június 12. Mózes Tamara
szeptember 5. Bran együttes
november 7. Bran együttes
november 13. Mohikán
december 12. Bran együttes
december 14. Voice Drops énekegyüttes

JÓ
K

A
I 

K
LU

B



19

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2015. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

KLASSZIKUS BALETT

Négy-tízéves éves korú lányok részére szerveződött csoport, kis létszámmal működik, hetente két-
szer, hétfői és szerdai napokon.

SZIVÁRVÁNY TÁNCSZÍNHÁZ
A táncszínház alkalmat ad arra, hogy a résztvevők a begyakorolt koreográfiákat fellépéseken, vásá-
rokon, és fesztiválokon is bemutassák. Összeszokott csoport, évek óta azonos létszámmal műkö-
dik, heti két alkalommal tartja a próbáit. 

CSIRI-BIRI 
A foglalkozások nagyon népszerűek, igen nagy létszámban vesznek részt az apróságok szüleik kí-
séretében az órákon. A mamák és a babák egyaránt jól érzik magukat a hetente egy alkalommal, 
megtartott foglalkozáson. 

MŰVÉSZI TORNA  
A Berczik Sára módszere alapján zongorakísérettel tartott foglalkozásokon 4 éves kortól középisko-
lás korig vesznek részt az érdeklődők. Heti öt órában szombati napokon tartják foglalkozásaikat, 
változó létszámmal.

NTC School Budapest (holland bölcsőde-óvoda)
Holland tanmenet szerinti foglalkozások flamand és holland anyanyelvű családok részére keddi 
napokon. A csoportok változó létszámmal működnek.

JU-JITSU 
Rugalmas küzdősport, ami a csavarásokat, dobásokat, gáncsokat részesíti előnyben. Sokoldalú és 
változatos önvédelmi irányzat. A nagyon sikeresen működő csoport tagjai több nemzetközi helye-
zést értek el az elmúlt évek során. Heti két alkalommal, kedden és szerdán tartják foglakozásaikat.

HELEN DORON (angol nyelvoktatás – korai fejlesztés angol nyelven)
Nemzetközileg elismert angol tanulási módszer, amely a gyermek természetes képességére épít. A 
játékos foglalkozások pozitív, vidámsággal teli környezete biztosítja a gyerekek számára a lehető-
séget, hogy az angol a második anyanyelvük lehessen. Heti egy alkalommal, csütörtökön tartják 
foglakozásaikat, kis létszámú csoportokban.

GYEREK ZUMBA
Játékos táncos foglalkozás gyerekeknek, latinos zenére. A foglalkozásokat heti két alkalommal tart-
ják kedden és szerdán. 

TINI ZUMBA
10-14 éveseknek latin zenére összeállított torna, melynek célja, hogy közösségben együtt élvezzék 
a zenét, a táncot, átéljék a mozgás és az egészséges életmód örömét. A foglakozásokat heti egy al-
kalommal, csütörtökön tartják.
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FELNŐTT TANFOLYAMOK

ZUMBA FELNŐTTEKNEK
Hetente négy alkalommal, délelőtt és az esti órákban tartják a foglalkozásaikat. Nagyon sok résztvevőt 
vonz a temperamentumos latin zenére koreografált mozgás és a kellemes társaság. Vezeti: Németh 
Krisztina.

FELNŐTT ANGOL NYELVTANFOLYAM
Több éve működő kis létszámú csoport, állandó tagokkal, heti egy órában tartják a foglalkozásokat. 

FELNŐTT TÁNCTANFOLYAM
Hetente egy alkalommal felnőtt és senior korúaknak induló tanfolyam, ahol a résztvevők meg-
ismerkednek a standard, és latin táncokkal. Az órák nagyon jó hangulatban telnek, ezért sokan 
megszerették ezt a fajta kikapcsolódást. 

ETKA JÓGA 
Energia és erőgyűjtő módszer a kiegyensúlyozott, jobb hétköznapok érdekében. A gyakorlatok so-
rán visszaszerezhetik a résztvevők rugalmasságukat, légző- és mozgáskészségüket. A foglalkozásokat 
idősebbek látogatják. 

HATHA JÓGA
A mindennapi stressz, és a mozgáshiány ellensúlyozására kiváló mozgásforma és rendkívül jó ki-
kapcsolódás minden korosztály számára. A foglakozások meditatív és légző gyakorlatokból állnak, 
igen népszerű a tanfolyam, melyet heti két alkalommal Pazonyi Mónika vezet.

MERIDIÁN TORNA
Immunerősítő, az energia és az egyensúly helyreállítását szolgáló torna. A foglalkozás igen népsze-
rű, elsősorban a hölgyek körében. 

ZUMBA GOLD
Ízületkímélő egyszerű lépésekből összeállított táncos mozgás latin zenére, korhatártól függetlenül. 

BEAUTY BODY
Mélyizom erősítő gerinctorna minden korosztály részére, mely formálja az alakot, és kondicionál. 
A jó hangulatú, kellemes órákat hölgyek látogatják. 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Az idősebb korosztály részére hirdetett tanfolyam folyamatosan működik évek óta. A háromheten-
ként induló, kezdő és haladó szintű foglalkozások igen nagy népszerűségnek örvendenek. Az oktatás 
színvonala nagyon jó, ezért a résztvevők akár több alkalommal is szívesen visszatérnek az órákra. 

HASTÁNC
Hétfő esténként várják az érdeklődőket a temperamentumos, nőiességet finoman kiemelő, harmo-
nikusan felépített táncórákra. 
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BUJUTSU–KAI KENSHIN-RYU
Elsősorban felnőtt korosztály részére hirdetett harcművészeti és önvédelmi sport, mely az állóké-
pességet és a jó kondíciót a heti rendszerességű edzésekkel kiválóan karbantartja. 

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.

NYÁRI TÁBOROK

Művészi torna tábor
június 15-19-ig, 

A napközis tábor Pataki Rita mozgáspedagógus vezetésével szerveződött, mely a tudatos mozgásra 
nevelés mellett, vidám, játékos foglakozásokkal, éjszakai kirándulással a Normafához, kincskere-
séssel, állatsimogatással illetve záró bemutatóval tette maradandó élménnyé az adott hetet.

Kölyök Zumba napközis tábor
június 22-26-ig és augusztus 24-28-ig

Az igen népszerű Zumba tábor, minden évben nagy érdeklődést kelt a 6-12 éves gyerekek körében. 
Ebben az évben is a zenés-táncos foglalkozások mellett számos érdekes elfoglaltság várta a jelentke-
zőket: az angol nyelv tanulása játékos formában, kézműves foglalkozások, ügyességi verseny illetve 
a tábor végén egy újonnan betanult koreográfia bemutatása a szülők számára.

SZOLGÁLTATÁSOK

Tartós helyiségbérlet
Az elmúlt évben a Felismerés Alapítvány és Tarnai Kálmán építész, Roschné dr. Bíró Krisztina 
mediációs tanácsadó, valamint Makray János festőművész bérelte az emeleti helyiségeinket, a pin-
cét pedig az EaSTRAD hangstúdió hasznosította.

Színházjegyek
Színházjegyek vásárolhatók és rendelhetők a Jókai Klubban minden hónap első és harmadik szer-
dáján délután 15-18 óráig. Plusz szolgáltatást jelent, hogy az érdeklődők minden alkalommal 
megkaphatják a következő havi műsort, a színházakkal és az előadásokkal kapcsolatos fontosabb 
információkat. 
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V. A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ RENDEZVÉNYEI

KÖNYVBEMUTATÓ
március 16.
A Virányosi Közösségi Házban került sor Bak Rita költő, műfor-
dító és Bárdos Attila költő köteteinek bemutatására, Payer Imre, 
József Attila-díjas költő közreműködésével. A művekből Hegedűs 
Miklós színművész olvasott fel részleteket, míg Kereszty Csaba 
flamenco gitárjátéka tette valóban sokszínűvé az estét.  Az ese-
ménynek volt egy szomorú vonatkozása is. A könyvbemutatót 
megelőzően néhány nappal elhunyt Bárdos Attila költő. A szo-
morú esemény ellenére jó hangulatúra, bensőségesre sikerült az 
este.

VIRÁNYOSI EGÉSZSÉGNAP
április 19.
A Virányosi Közösségi Ház Semmelweis Ignác emlékére egészség-
napot szervezett az alternatív gyógymódok és egészségmegőrzés 
iránt érdeklődőknek. Délelőtt látogatóink szűrővizsgálatokon ve-
hettek részt és különleges egészségmegtartó gyakorlatokat próbál-
hattak ki, például a közösségi házban évek óta működő meridián 
tornát. A torna nem megerőltető, gyengébb egészségi állapotban 
is végezhető, a hatása fantasztikus. Az érdeklődők részt vehettek 
egy hatha jóga órán, ami a közösségi házban hét közben, hétfő 
délután látogatható. Igazi érdekesség volt a csoportos hangfürdő 
Kalmár Andrea vezetésével. A szűrővizsgálatokat szintén ingyene-
sen lehetett igénybe venni. Volt ortopédiai szűrés, hallásvizsgálat, 
írisz- és pulzusdiagnosztika, kineziológia és Theta Healing tanács-
adás, érszűkület, érelmeszesedés rizikófaktor elemzés. A pulzusdi-
agnosztikát a Vita Help Integratív Egészségközpont munkatársai 
végezték, a vizsgálat segítségével a szervezet egészségi állapota öt 
percen belül feltérképezhető. Ha a diagnózis eredménye nem volt 
kedvező, a Vita Help rendelőjében lehetett segítséget kapni a problémára. A Theta Healing egy 
meditációs technika, amelynek segítségével kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá tehetjük az életün-
ket. Természetesen a gyerekekre is gondoltunk, őket várták az Okos Kópé szabadon kipróbálható 
játékai és a Mandala Mantra Szinező Kör. Az Egészségnapot egy Semmelweis Ignác életét bemuta-
tó filmmel zártuk. Ezzel kívántunk emlékezni a világhírű magyar orvos halálának 150. évforduló-
jára. A rendezvény ingyenes volt.

KISS ÁRON EMLÉKNAP
június 18.
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a Pro Ludo Társaskörrel közösen júniusban tartja előadásokkal 
tarkított megemlékezését a Virányosi Közösségi Házban. Megkoszorúzták dr. Kiss Áron (1845-
1908) lelkész, pedagógus, közösségszervező és játékgyűjtő emléktábláját annak egykori lakhelyén 
(Gálbory-villa, Kiss Áron u. 2.), majd az esemény főszervezői köszöntötték az egybegyűlteket in-
tézményünk nagytermében, ezután szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. 

Az idei év előadásai: 
Dr. Millisits Máté művelődéstörténész:  id. Kiss Áron (1815-1908)  református püspök életműve
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Dr. Kriston Vízi József etnográfus, főmuzeológus: 170 évvel ezelőtt született Dr. Kiss Áron, a kö-
zösségi ember
Bánvölgyi Kálmánné ny. informatikus,  helytörténeti kutató: Budaörs-Kamaraerdő Gyermekott-
honának tervezett megemlékezéseiről
Dr. Trencsényi László címzetes egyetemi tanár, az  Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke: 
Gondolatok és javaslatok a Magyar Pedagógiai Társaság megalakulásának és a Kiss Áron Gyermek-
játék-gyűjtemény megjelenésének 125. évfordulója előtt
A rendezvényt Kriston Vízi József zárszava követte. 

CSALÁDOSOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE
július 13.
Információs nyílt napot tartottunk a Virányosi Közösségi Házban, melyen szakértőnkkel a július 
elsejétől indult „Családok Otthonteremtési Kedvezményét”, azaz a „CSOK”-ot vettük nagyítónk 
alá, bízva abban, hogy az információk hasznosak lehetnek a kerületi lakosok számára is. A prog-
ramon ingyenesen, regisztrációt követően lehetett részt venni, de személyes, egyedi egyeztetésre is 
volt lehetőség.

VILÁGJÁRÓK - ÚTIBESZÁMOLÓ
40.000 km kerékpárral - Egy  négyéves nászút a világ körül. 
szeptember 19. és 23.
Zárug Zita és Harkányi Árpád 2011 tavaszán esküvőjük után 
kerékpárral indultak nászútra, elhatározták, hogy körbebiciklizik 
a Földet. Átkeltek Európán, Ázsián, Ausztrálián, majd követke-
zett Amerika. Legutolsó állomásuk Dél-Amerika, ahonnan 2015 
nyarán tértek haza Európába, szeptember elején pedig Magyar-
országra. Még Dél-Amerikában voltak, amikor felvettük velük a 
kapcsolatot és szeptemberben két alkalommal is ellátogattak hoz-
zánk, hogy úti beszámolót tartsanak. Első alkalommal szeptember 
19-én a Virányosi Közösségi Házban volt a közönségtalálkozó, 
szeptember 23-án pedig a Jókai Klubban. Az közönségtalálkozók 
nagyon jól sikerültek, Zita és Árpád vetítéssel tette élvezetesebbé 
a beszámolóját. A kerékpárokat is elhozták, amikkel körbebicik-
lizték a Földet, és aki akarta, ki is próbálhatta azokat. 

VIRÁNYOSI MÉZ ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL
október 10-11.
Tavaly októberben hatodik alkalommal rendeztük meg a Virányosi Méz és Lekvár Fesztivált, mely-
nek célja továbbra is az, hogy a kerület lakói számára kétnapos, színvonalas szórakozási lehetőséget 
biztosítson és teret adjon az őstermelőknek termékeik bemutatásához. A kétnapos esemény ki-
fejezetten családias jellegű, ezért mindig igyekszünk a lehető legváltozatosabb programokat ösz-
szeállítani. A kerületi óvodásoknak és általános iskolásoknak rajzpályázatot hirdettünk a fesztivál 
tematikájához kapcsolódóan. Idén  La Fontaine: A darazsak és méhek c. meséje alapján készültek a 
szebbnél szebb alkotások. Az immáron hegyvidéki hagyománnyá 
vált rendezvényt Gilicze Zoltán, a XII. kerületi Önkormányzat 
Oktatási és Közművelődési Irodájának vezetője nyitotta meg és 
ő adta át az okleveleket és a díjakat is a nyerteseknek. Korosz-
tályonként három helyezett kapott jutalmat, de több különdíj 
is átadásra került szponzoraink jóvoltából. A megnyitó után „A 
Maszat-hegyen innen és túl” címmel Varró Dániel és az Eszter-
lánc mesezenekar műsorát láthatták az érdeklődők. Visszatérő 
vendégeink évről évre várják a Kenderkóc Népi Játszóház kéz-
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műves foglalkozásait, ahol a mézeskalács sütés szinte kötelező. 
Az Okos Kópé, az Okos Játékok Boltjának játékbemutatóját is 
nagy érdeklődéssel fogadták a kicsik és szülők. Az időjárás nem 
volt igazán kedvező, így az ugrálóvárat nem tudtuk felállítani - a 
gyerekek nagy bánatára. Szombaton délután „Játékos tudomány 
- Furfangos csodavilág” címmel interaktív kiállítás és játszóház 
várta a családokat. Este hét órától a M.É.Z. együttes koncertjét 
hallhatták az érdeklődők, majd hangulatos táncházzal zártuk  a 
napot. Vasárnap délelőtt a  MintaPinty zenekar koncertje várta a 
gyerekeket, délután „Kalandjáték a Virányosi Kastélyban” címmel 
kincskereső játékon vettek részt. A kalandjáték célja az volt, hogy játékos formában kicsiket és 
nagyokat egyaránt megmozgasson, játékra hívjon. A közösségi ház kastélyként működött, ahol a 
fiúgyermekek lovagként, a lányok udvarhölgyként segítettek megtalálni a kincset, melyet a gonosz 
varázsló elrabolt. A legkisebbeket „Mackó mesék” várták Németh Luca bábművész előadásában.
A felnőttek mindkét nap a VitaHelp egészségügyi mérésein vehettek részt. A fesztivál záróak-
kordjaként a résztvevők tombolasorsoláson vehettek részt, ahol szponzoraink jóvoltából értékes 
nyereményekkel gazdagodhattak. A látogatottság ismét nőtt, a rendezvény egyre népszerűbb a ke-
rületi lakosok körében. Árusaink is évről évre visszatérnek hozzánk, ami azt mutatja, elégedettek a 
szervezéssel és a vásárlóerővel egyaránt. Az eseménynek tavaly is szép számmal akadtak támogatói, 
akik elsősorban tárgyi ajándékokkal, szolgáltatásokkal járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez. 
2015-ben a rendezvényt támogatták: Alba Natura, CBA, Csodák Palotája, József Attila Színház, 
Mézes Vendégház, Hilltop Lovasfarm, Vitahelp, Csodák Palotája, Swiss Selection.

PADAM - KÁRÁSZ ESZTER SANZONESTJE 
október 17. 
Edith Piaf születésének 100 évfordulója alkalmából Kárász Eszter 
közreműködésével rendeztük meg sanzonestünket. Közreműkö-
dött Wagner-Puskás Péter (harmonika) és Veér Csongor (hege-
dű). A verses-zenés sanzonesten közismert és közkedvelt Edith 
Piaf-dalok és kevésbé ismert sanzonok elevenítették fel Párizs és a 
Montmartre hangulatát. 

TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ

Novemberben a Transzcendentális Meditáció rejtelmeibe avat-
ta be az érdeklődőket Szenes Károly TM-tanár. Megtudhattuk, 
milyen hatásai vannak az élet különböző területeire, miben kü-
lönbözik más meditációs technikáktól, személyiségfejlesztő eljárásoktól, honnan ered, valamint 
hogyan sajátítható el. A rendezvényre a belépés díjtalan volt.

XXIV. ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY
november 22.
Novemberben 24. alkalommal rendeztük meg az Erkel Ferenc Sakk Emlékversenyt a Hegyvidék 
általános és középiskolás tanulói, valamint felnőtt polgárai számára. A Hegyvidék méltó az erkeli 
örökséghez, elég csak arra gondolni, hogy az itteni iskolák többségében a sakk a tanórákon és a 
választható foglalkozásokon is helyet kap. Ennek köszönhető, hogy az emlékversenyen a felnőttek 
mellett rendre sok gyerek is asztalhoz ült. Az indulók nemenkénti és korosztályonkénti csopor-
tokban mérhették össze erejüket. A verseny bírói teendőit idén is Csom Etelka, Balog Gábor és 
Rollinger Károly látta el. Ahogy minden évben, a legjobbak 2015-ben is éremdíjazásban részesül-
tek, a legtöbb pontot elért iskola, a Zugligeti Általános Iskola pedig serleget kapott jutalmul. 
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„SZÓL A RÁDIÓ” – 90 ÉVES A MAGYAR RÁDIÓZÁS
december 1.
A magyar rádiózás 90. évfordulója alkalmából négy eseményre 
került sor. December 1-jén a Magyar Rádió- és Televíziótörténeti 
Kiállítóhely vendégei voltunk, ahol saját szervezésünkben emlé-
keztünk meg az évfordulóról, Kárász Eszter (ének), Földes Máté 
(zongora) és Kránitz Balázs (szerkesztő – riporter) közreműkö-
désével. Az esemény, amelyen 40 fő vett részt, a jelenlévő rádiós 
munkatársaknak köszönhetően családias hangulatú beszélgetéssé 
alakult, majd szórakoztató tárlatvezetéssel ért véget. A kiállítást 
eredetileg a Lívia-villában terveztük, amiben az MTVA szintén 
partner lett volna, azonban a kölcsönadott nagy értékű eszközök 
szállítása, biztonságos tárolása, megóvása olyan feladatot és felelősséget jelentett volna, amit nem 
tudtunk vállalni. Ugyanakkor a Rádiómúzeum miliője emelte az esemény színvonalát és élmény-
értékét. Az esemény folytatásaként a velünk egy épületben található Virányos Gondozási Központ 
25 fővel látogathatott el térítésmentesen a Rádiómúzeumba, a kerületi Fekete István Általános és 
Előkészítő Szakiskola pedig 27 fővel vehetett részt az MTVA Kunigunda utcában található Láto-
gatóközpontjának programjain, ez a visszajelzések alapján az idősek és gyerekek számára egyaránt 
maradandó élményt jelentett.

VIRÁNYOS SZUBJEKTÍV
december 7.
Szintén a 90 éves magyar rádiózás évfordulójához kapcsolódóan 
december 7-én került sor a Virányosi Közösségi Házban rádió-
történeti szubjektív beszélgetésünkre, melynek házigazdája Ke-
mény András, vendégei és beszélgetőpartnerei Zahorán Adrienne 
és Szalóczy Pál ismert közszolgálati rádiósok voltak. Az élvezetes 
beszélgetés apropója, a rádiózás születésnapján túl, hogy Szalóczy 
Pál a XII. kerület lakója.

GYEREKSZÍNHÁZ

A kínálatból nem hiányozhattak a gyermekszínházi előadások sem. Ezeket a környék kisgyermekes 
családjain kívül elsősorban óvodai csoportok látogatták. Rendszeres visszatérője a rendezvényso-
rozatnak Gryllus Vilmos, aki régi és új albumaiból válogatva a gyerekek kedvenc dalait adta elő.  
Tavasszal az Ametist Bábszínház „A rút kiskacsa” című előadását, míg ősszel a Nefelejcs Bábszínház 
Kipp-Kopp sorozatának „Kippkopp és Tipptopp” c. produkcióját láthatták a gyerekek. 

ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK

A 26 éve intézményünkben működő Harmónia Táncklub ünnepi rendezvénysorozata januárban 
télbúcsúztató farsangi bálba várta a fiatalokat és felnőtteket. Míg a fiatalok jelmezbe bújva, tánc-
versennyel, vicces feladatok megoldásával búcsúztak a téltől, addig a felnőttek egy jampi bálba 
érkeztek beöltözve, felidézve a 60-as évek divatirányzatát, stílusát és zenéjét. Húsvét hétfőn Lo-
csolóbálba vártuk a táncklub tagjait, ahol a hagyományoknak megfelelően alaposan meglocsolták 
a hölgytagokat, majd tojás szépségversenyt, locsolóversmondó versenyt és természetesen táncver-
senyt is rendeztek a vendégeknek. Decemberben Székely Attila személyében megérkezett a Miku-
lás a Harmónia Táncklubba, megjutalmazva a legügyesebbeket, legillemtudóbbakat apró ajándé-
kokkal.
Előszilveszteri báljukon közös tánccal, étellel-itallal búcsúztatták az évet.
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KIÁLLÍTÁSOK

A Virányosi Közösségi Ház a nyári hónapokat leszámítva folyamatosan rendez kiállításokat. A 
megnyitók általában a hónap első szombatjára kerülnek, így a közösségi házba betérő látogató soha 
nem találja üresen a falakat és hónapról hónapra más és más kiállításban gyönyörködhet. Előszere-
tettel fogadjuk a fotókiállításokat, de gyakran mutatunk be festményeket is. Előnyben részesítjük a 
kerületi alkotókat, művészeket, de az is szempont, hogy a kerület lakói találkozhassanak számukra 
még ismeretlen, messzebbről érkezett művészekkel. 

Az elmúlt évben a következő kiállítások voltak láthatók a Virányosi Közösségi Házban:

január
„Várak és Hegyvidék”
Vizy László festőművész kiállítása
Vizy László képeit először gyerek-és ifjúkori kirándulások ihlették, gyakran nyaralt Tállyán, ahon-
nan Boldogkőváralja felé kirándult. A kirándulás élményeit lerajzolta, lefestette. Később mint mű-
emlékvédő járta az országot, mindig vele volt a fényképezőgépe és a vázlatfüzete, lerajzolta, lefes-
tette a várakat. A romos és felújított várak romantikus hangulata fogta meg igazán. Vizy László 
képei akvarell, tempera és olajtechnikával készültek. A kiállítást bemutatta és megnyitotta Rosch 
Gábor hegyvidéki építész. Mohai Gábor előadóművész tolmácsolásában Balassi verseket hallot-
tunk, Delényi Éva pedig tárogatón játszott.

február
„Hangtalanul”
Családi Krisztina festőművész kiállítása
Családi Krisztina festményei nehezen behatárolhatóak, a képek a stílusok közötti szabad átjárást 
érzékeltetik. Az absztrakton át a formák sokszínűségéből bontakozik ki a mondanivaló. A szimbó-
lumok egyszerűsége látszólagos. Éppen attól válik bonyolulttá, hogy többféleképpen értelmezhető. 
Az egyszerű formák megadják a szabadságot, hogy egyéni mondanivalót ismerhessünk fel bennük. 

március
„Végtelen körforgás”
Stichleutner József festőművész kiállítása
 „Az alkotás folyamatát a külső vizuális élmények és a belső érzelmi töltések kölcsönhatása határoz-
za meg. Festményeim a tájképek és a figurális kompozíciók ötvözetei. Az emberi alakok jelenléte 
sokszor alig vehető észre. Szinte teljesen feloldódnak a tájban. A táj is tovább oldódik, új struktúrá-
kat képezve. A formáknak ez a folyamatos metamorfózisa a sorozatokban bontakozik ki és ritmusa 
pulzáló jellegű. Születés, feloldódás, szétrobbanás, újraszerveződés. Végtelen körforgás, ami az éle-
tet jelképezi. A sorozatok állomásai a különböző tudatállapotok pillanatfelvételei. Egyfajta „lelki 
tájképeknek” is tekinthetők. Nagy tisztelője vagyok Robert Matta (1911-2002), chilei származású 
new york-i festőművész életművének, főleg az 1940-es években készült képeihez kötnek szoros 
szellemi kötelékek.” 

április
APS Stúdió
„Nyitnikék – Tücsökzene - Lepkék tánca” című fotókiállítása
Ebben az évben a Költészet Napján a nyugatosok második nemzedékének legnagyobb expresszio-
nista költőjére, Szabó Lőrincre emlékeztünk születésének 115. évfordulója alkalmából. Híresek a 
Nyitnikék, a Lepkék tánca, a Lóci versek, valamint Tücsökzene c. szonettjei. A kiválasztott versek-
ből fotóillusztrációk készültek és az esten a Kaláka együttes által megzenésített versek felvételről 
hangzottak el. A kiállítást Erdődi Gábor költő, műfordító nyitotta meg. Közreműködött Kövesdi 
László színművész, Szabó Péter zenész, verset mondott Majer Liliána.
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május
Mű-holdkór és más MOoNtage-ok
A kiállítást Homolya Tibor nyitotta meg. A már címében is többértelmű kiállításon Homolya 
Gábor képzőművész az Apollo-program és az ember a Holdon témájú montázsait, kollázsait és 
asszamblázsait láthatták az érdeklődők.

szeptember
„Madarat tolláról…”
a „FOLTOS MAMOK - Foltos Magyar Modern Klub” patchwork kiállítása
A kiállítást Kéki Ágnes, a klub alapító tagja nyitotta meg.

október
APS Stúdió
„Szemfényvesztés” című fotókiállítás a Fény Nemzetközi Éve alkalmából. Az APS Súdió a Virányosi 
Közösségi Ház felkérésére állította össze ezt a kiállítást, a Fény Nemzetközi Éve alkalmából.

november
A teljesség képei – selyemfestmények, mandalák
Olyan selyemre festett alkotásokat láthattak az érdeklődők, amelyek a teljesség, egység témára szü-
lettek. Ha a sokféleségben meg tudjuk találni, meg tudjuk élni, le tudjuk festeni az egységet, akkor 
megtaláljuk a harmóniát, szépséget, békét. 
Kiállítók: Bozó E. Liza, Csete Gabi, Fazekas Ildikó, Józsa Andrea, Kovács Zsóka,
Kurdiné Kolozsvári Flóra, Szőke Krisztina

KLUBOK, KÖRÖK

Fontosnak tartjuk az önszerveződő kisközösségek, klubok segítő támogatását, Kertbarát Kör, Téry 
Ödön Turista Baráti Társaság, Namaste klub az autizmussal élő fiatalok számára, Virányosi Film-
klub, Egészségvédő Klub, APS Stúdió (fotóművészek baráti köre), Szabadság Vándorai (természet-
járók köre), Harmónia Táncklub, valamint az idén alakult Patchwork klub kapott helyet intézmé-
nyünkben havonta egy alkalommal.

APS Studió– fotóklub

Az Abonyi Maya fotóművész által vezetett klub már hét 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 
Varázslatos Dolomitok 
Előadó: Katona Katalin
Képmódosító alkalmazások a Photoshop segítségével. Műhelygyakorlat Szalai Sándor vezetésével.

február 
Költészet-napi készülődés. Erdődi Gábor előadása Szabó Lőrincről.

március 
„Olaszország gyöngyszeme ,Velence és környéke” - előadó: Abonyi Maya.

április 
„Bibliai tájakon – Kappadokia” – előadó: Vörösváry Pál. „Műhelytitkok” - előadó: Baán Katalin.
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május 
„Adria magyar emlékei” - előadó: Katona Katalin.

szeptember 
Évnyitó megbeszélés 
A digitális negatív, RAW feldolgozás (Camera RAW-val és Ps-sel). Előadó: Horváth Imre, a 
MAFOSZ elnöke

Október
Raw formátumú fotók feldolgozása. Előadó: Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke.

november 
Orkesztika, ahogyan mi láttuk……
Mozdulatművészetről a természetben is  –  úgy, mint egykor régen. Baán Katalin, Csorba Károly, 
Fabó Katalin vetített előadása 

december 
Éves beszámoló 
„Szerbia vad tájain” - előadó: Kovács Judit

KERTBARÁT KÖR

Minden hónap utolsó keddjén gyűltek össze a kiskertek kedvelői, Bartók Sándor vezetésével. A 
főként idősebb korosztályból álló társaság egy része tagja a körnek, azaz tagsági díjjal vettek részt 
az előadásokon, de gyakran érkeztek alkalmi látogatók is a rendszerint vetítéssel egybekötött isme-
retterjesztő előadásokra. Elmondható, hogy a kör eseményeinek létszáma 10-15 fő között mozog. 
2015-ben a kertbarátok nyolc alkalommal gyűltek össze:

január
Szobanövények téli ápolása: Komiszár Lajos egyetemi adjunktus

február
Gyökéritatás: Endrődi László

március
Gyümölcsfák metszése: András Károly

április
Növények táplálása FitoHorm termékekkel: Buda Richárd

május
Kettős felhasználású növények (ehető virágok): Dr. Komiszár Lajos

szeptember
A komposztkészítés mesterfogásai: Ónodi Szabó Sándor, kertésztanár

október
A kiskerti termékek téli tárolásának előkészítése: Dr. Moór Józsefné, tudományos kutató

november
Az év növényvédelmi tapasztalatai, felkészülés a jövő évi feladatokra: Zsigó György növényvédelmi 
szakmérnök
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december
Évzáró összejövetel: Bartók Sándor

EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB

Az egészséges életmód iránti igény, a betegségek megelőzése, a különböző alternatív gyógymódok 
megismerése hívta életre a klubot. Minden hónap első keddjén találkoztak a klub tagjai. 

február 
„Thétában a világ” - Kivételes életformáló program, a „Theta Healing® energiagyógyászati modell 
bemutatása
Előadó: Kovács Adrienn, Theta Healing® tanár és konzulens.

március 
Böjttel kapcsolatos tapasztalatok az egészségmegőrzés terén. Előadó: Dr. Borodi Judit orvos.

április
A „Leggyengédebb érintés”- Craniosacralis Biodinamika. Előadó: Szommer Gabriella, Integrált 
Craniosacralis Biodinamika kezelő, oktató.

május
Hellingeri rendszerállítás

Előadó: Proksa Terézia, kineziológus oktató, transzperszonális pszichológus, okleveles hellingeri 
család-és rendszerállító.

június
A gyógyító energia. Előadó: Kiss Klári, a Budai Nadiház vezetője.

október 
„Kezemben az egészségem”. Reflexmasszázzsal a mindennapi jó közérzetért. Előadó: Árpádföldi 
Zsuzsanna.

november 
Access Bars® Előadó: Stattner Krisztina, Access Consciousness Minősített Facilitator.

december
Théta sikerek – Mitől hatékony a Théta eszköze? Előadó: Deák Csaba természetgyógyász – 
kineziológus, Theta Healing és Új Medicina konzulens.

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. A XII. kerület turista szakosztálya minden 
hónap harmadik szerdáján tartotta összejöveteleit és előadásokkal, vetítéssel emlékeztek vissza bel-
földi és külföldi útjaikra. 
Klubvezető: Sütő-Nagy István

január: Kanada. Előadó: Farkas Pál
február: Képeslapok Amerikából. előadó: Gál Csanád
március: Sivatagi kultúrák. Előadó: Bajkay Árpád
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április: Erdélyi barangolások. Előadó: Koppány Zsuzsa
május: A fáraók nyomában Alexandriától Asszuánig. Előadó: dr. Gál József
június Mexikó. Előadó: Stark Gáspár
szeptember: A magyar szecesszió. Előadó: Géczy László
október: Tavaszi túra Bükk-hegységben. Előadó: Glódi Margarita
november: Egy hét Felvidéken. Előadó: Sütő-Nagy István
december: Kirándulás a Svájci Alpokban. Előadó: Dr. Gál József

VIRÁNYOSI FILMKLUB

Minden hónap utolsó csütörtökén rendeztük meg filmklubunkat, amelyre évek óta kitartóan jár-
nak a környék nyugdíjasai. Idén Szeleczky Zita születésének 100. évfordulójára emlékeztünk a 
„Sziámi macska” című film vetítésével. A filmvetítés előtt előadással egybekötött kötetlen beszél-
getésre vártuk az érdeklődőket. Péter Zsolt színháztörténész beszélt Szeleczky Zita életéről és mű-
vészetéről.

január
Bor, mámor, Provance 
(színes, magyarul beszélő, amerikai-angol vígjáték, 2006)
rendező: Ridley Scott

február 
Árvák hercege
(színes, szinkronizált, amerikai filmdráma, 1999) 
rendező: Lasse Hallström 

március
Szép remények
(színes, angol-amerikai filmdráma, 2012)
író: Charles Dickens
rendező: Mike Newell

április
Sziámi macska
(fekete-fehér, magyar vígjáték, 1943)
rendező: Kalmár László

május
A mások élete
(színes, német filmdráma, 2006)
Oscar-díj (2007) - Legjobb idegen nyelvű film
rendező és forgatókönyvíró: Florian Henckel von Donnersmarck

szeptember 
A Grand Budapest Hotel
(színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 2014)
Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (2014) - Zsűri Nagydíja: Wes Anderson
BAFTA-díj (2015) Golden Globe-díj (2015) Oscar-díj (2015)

október 
Banks úr megmentése
(színes, amerikai-angol-ausztrál filmdráma, 2014)
rendező: John Lee Hancock
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november
Hacsi - A leghűségesebb barát
(színes, magyarul beszélő, amerikai-angol film, 2009)
rendező: Lasse Hallström

ÚJ PROGRAMJAINK

Foltos MaMÓK

Foltos Magyar Modern Klub (Patchwork Klub)
Az Oklahoma Modern Quilt Guild 25 tagjának emlékezetes nagysikerű kiállítása és az azt követő 
mini-műhelyek élményeinek hatására a foltvarrás modern stílusú ágának magyarországi művelői 
létrehoztak egy virtuális szakmai műhelyt, a „Foltos MaMÓK” csoportot. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel most a Virányosi Közösségi Házban egy állandó klub is alakult, ahol a modern 
stílusú foltmunkák szerelmesei havonta egy alkalommal a közös varrással hódolhatnak szenvedé-
lyüknek. A klubvezető Fáskerti Katalin, a klub 23 állandó taggal működik, de van egy „levelező 
tagozat” is, ők Oklahomában élő magyarok, amerikaiak, akik interneten keresztül kapcsolódnak 
be a klub munkájába. A klubtagok nagyon hatékonyan és jókedvűen dolgoznak együtt, össze-
jöveteleik igazán jó hangulatban telnek. Folyamatosan összeköttetésben állnak Stadler Ágnessel, 
azzal az Oklahomában élő honfitársunkkal, aki életre hívta ezt a szakmai műhelyt. Vele interneten 
Skype-on és a Facebookon tartanak a klubtagok rendszeres kapcsolatot. A 2015/16-os tanévet a 
Foltos MaMÓK egy kiállítással nyitották meg szeptemberben, azokból az alkotásokból, amelyek 
magalakulásuk óta készültek.

FACEBOOK MARKETING WORKSHOP

Az elmúlt évben öt alkalommal tartottunk 2x4 órás Facebook marketing workshopot, átlagosan 
10-15 résztvevővel. Úgy éreztük, hogy sokan igényelnék a közösségi oldalak, leginkább a Facebook 
alaposabb ismeretét, nem is annyira a magánfelhasználóként, hanem vállalkozások, alapítványok, 
egyesületek munkájának hatékonyabbá tételére. Ezért kerestük meg Kun-Molnár Mónikát, aki in-
formatikus és marketing kommunikációs szakember, saját vállalkozásában rendszeresen használja a 
Facebookot, él a közösségi felület nyújtotta lehetőségekkel. Így elméleti és gyakorlati szempontból 
is nagy segítséget tudott nyújtani a Facebookban elmélyülni kívánó érdeklődőknek. A workshopon 
a résztvevők az alapoktól a jól működő marketing kapmányokig áttekintést kaptak a Facebook 
és egyéb közösségi oldalak (Instagram, Pinterest, Youtube) felhasználhatóságáról. A hangsúly a 
gyakorlati képzésen volt. Az egy alkalomra tervezett kurzust a nagy érdeklődésre való tekintettel 
további négy követte, melynek sikerét aktualitása, valamint a kiváló oktató biztosította.

VIRÁNYOSI OLVASÓKÖR

Művelődj és barátkozz!
A Virányosi Olvasókört azzal a céllal hoztuk létre, hogy a havi találkozások alkalmával a csoport 
tagjai iránymutatást, ötleteket kaphassanak könyvekkel kapcsolatban, hogy mit érdemes elolvasni, 
majd az olvasmányélményeiket egymással megbeszélhessék. A kör vezetésére Kemény Andrást a 
Kemény Szalon alapítóját kértük fel. Sajnos a kis létszámú érdeklődés miatt januártól nem terve-
zünk folytatást.
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AKKREDITÁLT NÉPTÁNC OKTATÁS A TIMÁR KAMARA TÁNCEGYÜTTESSEL

A 60 órás akkreditált programot olyan pedagógusoknak ajánlottuk, akik szeretnének megismer-
kedni a néptánc alapjaival, a népi játékok rendszerezésével és típusaival, átadásuk módszertanával 
és tudásukat alkalmazni szeretnék az óvodai és iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri 
foglalkozásokon. A tervekkel ellentétben csak egy kurzust tudtunk megtartani, mert a Timár Ka-
mara Táncegyüttes vezetői, Timár Böske és Timár Sándor idén több külföldi fellépésnek tettek 
eleget, illetve komoly felkészülés előzte meg az októberre az Erkel Színházba szervezett  gálaest 
megrendezését,  melyen a 85 éves koreográfus, Timár Sándor előtt tisztelegtek.  Az ünnepi gálaest 
főhajtás volt a Kossuth-díjjal és Nemzet Művésze címmel is kitüntetett mester életműve előtt. 

PREVENTÍV GERINCTRÉNING

A civilizált életmódból adódó gerincpanaszok (hát-és derékfájás, rossz tartás) megelőzését, meg-
szüntetését szolgáló torna. A tréning lényege a gerinc ízületeinek alapos átmozgatása, a gerinc mű-
ködésében részt vevő izmok erősítése, nyújtása zenére. A gerinctréning nem csupán időseknek és 
gerincbetegeknek ajánlott mozgásforma, alapvetően az egészséges embernek összeállított preventív 
jellegű tréning. A gyakorlatok rendszeres végzésével elkerülhető a porckorongsérv, az ízületi kopás, 
a csontritkulás. Minden korosztály számára ajánlott. Intézményünkben elsősorban az idősebb kor-
osztály látogatta az órákat, de reményeink szerint részben preventív jellege, részben a kiváló oktató 
miatt más korosztályok is csatlakoznak. 

KICSIKNEK ÉS SZÜLEIKNEK SZERVEZETT KURZUSOK

HANGSZERVARÁZS – ZENETANODA

A Hangszervarázs az óvodások és kisiskolások játékos zenei nevelését segíti. Korcsoportos bontás-
ban zenei játékokat és furulyaismereteket tanultak. A nagyobbaknak a saját módszerű kottaolvasás 
elsajátítása is a feladataik közé tartozott. A tematikus programot Nagy Mária, az Operaház zeneka-
ri művésze, az Operaház gyerekműsorainak játékmestere állította össze.

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 végeztek. 

KEREKÍTŐ TIPPENTŐ

A Kerekítő Tippentő foglalkozásokra pár hónapos kortól óvodás korig vártuk a babákat, kisgye-
rekeket szüleikkel, nagyszüleikkel. A 40 perces foglalkozásokon a néphagyományokból merített 
ölbeli játékok, mondókák és dalok közt kalandoztak a résztvevők. 

FABRIKA

Bábozás, éneklés, kézműves foglakozás 2 éves kortól. A bábozás nem színfalak mögött, hanem a 
gyerekek között, asztalon játszódik, ahol a picik pillanatok alatt résztvevői lettek az előadásnak és 
így a mesének is. Sajnálatunkra a rendkívül népszerű foglalkozást vezetője, Németh Luca bábmű-
vész családi okokból márciustól nem vállalta.
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GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK SZERVEZETT KURZUSOK

ANGOL NYELVOKTATÁS GYEREKEKNEK

Helen Doron módszerével, speciálisan képzett tanárokkal, középső- és nagycsoportos óvodásoknak 
tartott beszédcentrikus oktatás az első félévben heti két, majd ősztől heti egy alkalommal. Vezeti: 
Lehoczky Judit.

MŰVÉSZI TORNA

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.

GYERMEK NÉPTÁNC

A Magyar Örökség Díjas, Európa Táncdíjas és Príma Primissima Díjas Csillagszemű 
Gyermektáncegyütessel. Az évek óta tartó néptánctanítás három csoportban zajlik intézményünk-
ben. Művészeti vezetők: Timár Sándor Kossuth-díjas, Állami-díjas és Erkel-díjas koreográfus, a 
Nemzet Művésze, illetve Timár Böske táncművész.

IFJÚSÁGI SAKK SZAKKÖR

A sakk kör 26 éve, intézményünk megnyitása óta működik nálunk, és töretlen népszerűségnek 
örvend. Sajnos a vezető Rollinger Károly hosszas betegsége miatt az első félévben nem tudtuk 
megtartani az órákat, de októbertől újra indult a sakk oktatás intézményünkben. 

HARMÓNIA TÁNCKLUB – TÁRSASTÁNC

Szintén 26 éve tartja táncóráit a Virányosi Közösségi Házban Székely Attila. A szombati és vasárna-
pi órákat évente több száz kamasz és felnőtt látogatta. A kezdő, haladó és középhaladó csoportokba 
osztott társaság nagy örömmel keresi fel a Harmónia Táncklub egy-egy kiemelt rendezvényét is. 
Sajnos már a tavalyi esztendőtől egyre fogyott a kezdő tánctanfolyamra jelentkezők száma, így idén 
áprilistól, csoportösszevonásokkal csak vasárnap tartottunk órákat. Vezeti: Székely Attila.

LATIN-AMERIKA TÁNCOK KURZUSA

A Harmónia Táncklub szervezésében heti egy alkalommal látogathatták az órákat az a latin tánco-
kat kedvelők.
Vezeti: Székely Attila.
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FELNŐTTEKNEK SZERVEZETT KURZUSOK

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. Az első félévben Hóka Ildikó majd 
Szigeti Magdolna vezetésével heti egy alkalommal szerda délelőtt vártuk az érdeklődőket.

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.

EGÉSZség-JÓGA

A hatha jóga az ászanák gyakorlásával megtanít mindenkit arra, hogyan legyünk egészségesek a 
természet erőit tudatosan felhasználva testünkben és lelkünkben, fokról fokra fejlesztve akarat-
erőnket. Vezeti: Ruff Annamária.

EGÉSZSÉGVÉDŐ TORNAKLUB

Tavasszal heti két alkalommal, ősztől heti egy alkalommal tartott órákat középkorú hölgyeknek 
Bánfai Ágnes olimpikon, világbajnoki bronzérmes tornásznő.

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

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

HAPPY TORNA STÚDIÓ

Ez nem csupán egy alakformáló torna a sok közül, hanem nagy szakértelemmel válogatott mozgás-
sorozat, mely kedvező élettani változásokat indít el. A gyakorlatok rendszeres és kitartó elvégzése 
energikussá, erőteljessé, aktívvá teszi az embert. Mindemellett jól látható és mérhető külső átala-
kulást 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, megőrzésében. Intézményünkben 26 éve működik a Happy Torna 
Stúdió.

RAJZTANODA

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

KLUBOK

NAMASTÉ – Asperger Kortárs Klub (autizmussal élő fiatalok számára)

A klub minden hónap második vasárnapján tartotta összejöveteleit. Változatos programokkal várta 
a fiatalokat. 2015-ben is fő feladatának tartotta, hogy tagjainak segítséget nyújtson és irányt mu-
tasson a munkavállalásban, a „világ dolgaiban való eligazodásban”. 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

Heti két alkalommal működik intézményünkben ez a klub, a zumba tanfolyamot is tartó fitnesz 
oktató, Borbély Enikő irányításával. Azon kisgyermekes anyukák tornázhattak itt, akik kikap-
csolódásra, baráti kapcsolatokra, testmozgásra vágytak, miközben gyermekeik felügyelet mellett 
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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SZOLGÁLTATÁSOK

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 bejelent-
kezés alapján hétfőn és csütörtökön.

PORCELÁNBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR

Gombos Piroska porcelánfestő alkotásaiból tartottunk bemutatót ünnepekhez kapcsolódóan, így 
húsvétkor, Erzsébet és Katalin nap alkalmából, és karácsonykor.

TÁBOROK 

A kisméretű kertet a Virányos Gondozási Központ nyugdíjasaival közösen használjuk. Természe-
tes, hogy jó időben az idősek is kint tartanak foglalkozásokat, beszélgetéseket, és nehezen viselik a 
gyerekzsivajt. A tavalyi gyakorlatnak megfelelően inkább a kerületi napközis táborba helyeztünk 
ki programokat. A Hegyvidéki Gyermek és Ifjúsági Táborba szervezett programjaink érdekes szín-
foltot jelentettek az táborozó gyermekek számára. A 2015. június 24. és augusztus 12. között, 
minden szerdán rendezett programok sorát a Szivárvány Táncszínház nyitotta, ahol Balázs Márta 
és tanítványai segítségével a gyermekek a hip-hop és a show-tánc alapjaival ismerkedhettek, a kö-
vetkező hétfőn ismét a tánc kapta a főszerepet, a Virányosi Közösségi Házban működő társastánc 
klub vezetője, Székely Attila és tanítványai oktatták a gyermekeket a társastánc alaplépéseire. Har-
madik alkalommal merész dologra vállalkoztunk, hiszen a karaoke programunk teljes mértékben 
a gyerekek lelkesedésén, közreműködésén múlott. Félelmeink alaptalannak bizonyultak, hiszen a 
délelőtt folyamán nem győztük kiszolgálni a fiatalság kívánságait. Negyedik alkalommal a mozgás 
kapta a főszerepet, a Virányosi Közösségi Házban működő zumba foglalkozások vezetője, Borbély 
Enikő segítségével. Különleges produkció volt az ötödik alkalom. Szó szerint produkció, hiszen 
Magyarország öt cirkuszos dinasztiájából az egyik legismertebb család  képviselőit láthattuk ven-
dégül a Mátyás úti táborban.  Wertheim Richard és lányai lélegzetelállító zsonglőr produkciókkal 
szórakoztatták a tábor lakóit, majd a családfő nevettette meg a közönséget.
Igazán izgalmas volt a gyerekek által nagyon várt alkalom, amikor a Spider Miskolci Speciális 
Mentőcsoport érkezett hozzánk. Az időközben Európai Polgári Díjjal kitüntetett Mancs törökor-
szági mentőakciója után országosan ismertté vált. A Lehóczki László vezette háromtagú csapat két 
kutyával érkezett, velük mutatták be az alap vezényszavakat, hogy veszélyhelyzetben hogyan kell 
viselkedni egy mentőkutyának. A gyerekek nem csak nézhették, hanem részt is vehettek a munká-
ban, hiszen mentőruhába öltözve a kutyák segítségével kellett megmenteniük egyik „bajba jutott” 
társukat. A tábort záró karaoke előtti esemény a Handa Banda zenekar fellépése volt. A társulat 
a tőle megszokott vidámsággal és igényességgel szórakoztatta és énekeltette meg a gyerekeket. A 
népszerű dalok és mondókák a táborban is osztatlan sikert arattak, nem csak a gyerekek, hanem 
a pedagógusok, tábori alkalmazottak körében is. Mind a nyolc programról elmondható, hogy a 
táborozó gyerekeket teljes létszámban képes volt bevonni, foglalkoztatni, lekötni. Mind a kicsik, 
mind pedig a táborvezetők részéről pozitív visszajelzések érkeztek.
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VI. MARKETING
A kulturális és szabadidőpiac kerületünkben is dinamikusan fejlődik – magán művészeti iskolák, 
tánciskolák, jógaházak, kondicionáló termek nyílnak és működnek. Bár jelenlegi oktatóink, fel-
lépőink tudása, hírneve kiemelkedő (foglalkozásainkat neves szakemberek vezetik), mégis tavalyi 
reklámtevékenységünket nagyon átgondoltan kellett megszerveznünk az egyre szaporodó riválisok 
miatt. A kommunikáció fejlesztését tartottuk legfontosabb feladatunknak. Tekintettel az elsősor-
ban rendszeres művelődési formát szolgáltató rendszerünkre, kéthavi bontásban jelentettük meg 
egységes külsejű műsorfüzeteinket. A társintézmények, óvodák, iskolák is közreműködtek a ter-
jesztésében – melyet nagyon köszönünk –, segítségükkel számos családhoz sikerült eljuttatnunk 
a kiadványt. Saját készítésű plakátjainkat, szórólapjainkat egységeinkben és a kerületi óvodákban, 
iskolákban, egészségügyi és szociális intézményekben terjesztjük. A kerületi kapcsolattartást ki-
emelten fontosnak tartjuk: a fent nevezett ágazatokon kívül a kisebbségekkel és a kerületi vállalko-
zókkal is harmonikus kapcsolatot ápolunk.

M
A

R
K

E
T

IN
G



38

a Jókai Klub,  a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2015. évi beszámolója

JÓ
K

A
I 

K
LU

B

VII. A LÍVIA-VILLA RENDEZVÉNYEI

A Lívia-villát a Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub üzemelteti. A 2012-ben intézményünkhöz 
csatolt telephely – sajátos jellegéből adódóan - elsősorban kiállítások, előadások, workshopok meg-
rendezésére alkalmas helyszín.  Programjai az intézmények programfüzetében, valamint a Jókai 
Klub honlapján találhatóak meg. A Lívia-villában is WiFi elérést biztosítottunk a látogatók számá-
ra. Az elmúlt évek során sikerült a villát a különféle vetélkedők állandó színhelyévé tenni, valamint 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeit is többnyire itt tartottuk meg. A havonta 
cserélődő kiállításoknak a Lívia-villa kiállítóterme adott otthont. Az itt rendezett kiállítások előze-
tes bejelentkezés után tekinthetők meg, tekintettel arra, hogy nincs külön munkatársa a villának, 
így minden alkalommal külön kell kinyitni és bezárni az intézményt, ami rendszeres logisztikai 
feladatokat okoz. Szerencsésebb lenne egy állandó státusszal bővíteni dolgozóink létszámát, aki 
folyamatosan a helyszínen tartózkodna.

BÖJT ÉS HÚSVÉT
március 28.
Emlékezetes húsvétváró programot szervezett a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület a Jókai 
Klubbal közösen a Lívia-villában. A kézműves foglalkozásokon a gyerekek kipróbálhatták a kü-
lönféle tojásfestési és díszítési technikákat, valamint természetes anyagok felhasználásával húsvéti 
ajándékokat készíthettek, míg a kertben felállított sátorban a sváb rétes gyúrásának, nyújtásának a 
technikáját sajátíthatták el. A látogatókat a szervezők nemcsak a helyszínen sütött rétessel, hanem 
házi pogácsával, kaláccsal, valamint otthon készített lekvárokkal és szörpökkel kínálták, továbbá a 
felnőttek a Budakeszin élő sváb borász, Menczinger Tibor kiváló borait is megkóstolhatták.
A hagyományos sváb viseleteket Gajdos-Frank Katalin közreműködésével mutatták be a közön-
ségnek, a ruhákat fel is lehetett próbálni. A Heimatmuseum igazgatója egy rövid előadást is tartott 
dédanyáink gyermekjátékairól, majd a svábok böjti és húsvéti szokásairól a solymári Milbich Ma-
rika néni mesélt. A Kalamajka Bábegyüttes produkcióját, a „Kacorkirály” című zenés mesejátékot 
a kertben tekinthették meg a gyerekek. A hangulatos rendezvényre a nap folyamán nagyon sok 
érdeklődő látogatott el.

TERMÉNYÜNNEP A SVÁBHEGYEN
szeptember 28. 
Régi sváb hagyományok felelevenítésére vállalkoztunk a Svábhe-
gyi Hagyományőrző Egyesülettel közös rendezvényen. A progra-
mok alapgondolata a múlt tisztelete, a hagyományok ápolása és 
továbbadása a következő nemzedéknek. Minden ilyen kezdemé-
nyezés hozzájárul ahhoz, hogy élvezzük az együttlétet, érezzük, 
hogy egy közösséghez tartozunk. Az ünnepség a Szent László 
plébániatemplomban kezdődött, az összegyűltek szentmisén ad-
tak hálát az ez évi termésért. Kocsis István plébános nem csak 
az oltár elé helyezett terményeket áldotta meg, hanem a frissen 
sült kenyereket is. A templom melletti téren szőlőpréselés, bor és 
mustkóstolás, kenyérdagasztás és frissen sült kenyér kínálása várta 
a közönséget. A kézműves foglalkozásokhoz egész délelőtt csatlakozhattak az érdeklődő gyerekek, 
akik termények felhasználásával változatos dísztárgyakat készíthettek. A Kalamajka együttes „A 
szállást kérő róka” című zenés bábjátékának előadására a délelőtt további részében került sor. Múlt 
év óta szokás, hogy a terményünnepen megszentelt búzát, rozst, árpát hazaviszik a résztvevők, el-
ültetik és Luca napján visszahozzák a templomba.
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SVÁBHEGYI SÖRDÉLUTÁN
október 3.
A müncheni Oktoberfest adta az ötletet a Svábhegyi Hagyo-
mányőrző Egyesülettel közös rendezvény megvalósításához. Ez az 
ünnep a kulináris élvezetekről szólt. Boros Gábor sörözőtulajdo-
nos a Roth Bier négyféle kézműves sörével kényeztette a közön-
séget. A technológia Bamberg városából származott, a különleges 
nedűk nagy népszerűségnek örvendtek. A kolbászt és a pecsenyét 
Molnár József kerületi hentesmester sütötte. A folyamatos jó 
hangulatról a Friedrich Kapelle gondoskodott.

 

KIÁLLÍTÁSOK A LÍVIA-VILLÁBAN

február 
„EMLÉKEIM AZ OPNI-BÓL – EGY FOTÓS VISSZANÉZ”
Filmvetítéssel egybekötött kiállítás Debrecenyi István fotós mun-
káiból. Megnyitotta: Mók Mihály irodalomtörténész.
A kiállítás az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet törté-
netéről, életéről, tevékenységéről, dolgozóiról szólt, hogy emléket 
állítson e megszüntetett intézet múltjának. Az épület az ország 
második legnagyobb épülete és az orvostörténelem része. A fo-
tókiállítás és a filmvetítés betekintést engedett a múltba, a nézők 
megismerhették az intézmény egykori életét. A kiállítás egy egész-
ségügyi intézményt mutatott be, ahol sokan szenvedtek, gyógyul-
tak, dolgoztak, éltek. Debrecenyi István az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet fotólabor-
jának vezetője volt közel húsz éven át az intézmény bezárásáig.

március 
A 100 éve született Benedek Istvánra emlékeztünk
A legtöbben Benedek István (1915–1996) írót, orvost, orvos tör-
ténészt, pszichiátert elsősorban „Az aranyketrec, egy elmeosztály 
élete” című műve, valamint regényei és művelődéstörténeti köte-
tei kapcsán ismerik. Azt kevesebben tudják róla, hogy XII. kerü-
leti lakos volt (a Vas Gereben utca 13/b. sz. ház előtt máig áll az 
általa faragott székely kapu), és munkájában is szorosan kötődött 
lakóhelyéhez. A 60-as években tíz éven át vezetett pszichoterápi-
ás rendelést a kerületben és a kerület munkáját segítette műve-
lődésügyi tanácsadóként is. 1971-től kezdve felelős szerkesztője 
volt a Hegyvidék újságnak, ahol több érdekes írása is napvilágot 
látott. Számos nagy sikerű televíziós műsor elkészítése fűződik a 
nevéhez. A Magyar Orvostörténelmi Társaság Semmelweis kuta-
tásaiért tiszteletbeli tagjává választotta, 1992-ben Szent-Györgyi 
Albert-díjjal és Széchenyi-díjjal is kitüntették. Az író munkáiból 
rendezett, filmvetítéssel egybekötött kiállítást dr. Gazda István 
tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója nyitotta meg. 
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április 
Artner Margit rézkarc kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Erdélyi András újságíró. Artner Margit 
1954. január 16-án született Budapesten. A Képző- és Iparművé-
szeti Szakközépiskola ötvös szakának elvégzése után pályáját köny-
vek, újságok illusztrálásával kezdte. 1974 óta foglalkozik rézkarc-
cal. Képeinek témái álom és ébrenlét között lebegnek. Részletekbe 
menő pontossággal ábrázolja a számára fontos dolgokat: füvet, fát, 
kavicsot, unikornist, az árkádok geometrikus díszeit. Később elő-
szeretettel készített bronz kisplasztikákat is. Harmincnégy önálló 
kiállítás mellett több csoportos kiállításon vett részt itthon és külföldön egyaránt. Tagságai: Réz-
karcoló Művészek Alkotóközössége, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest XIII. 
Kerületi Képző és Iparművészek Egyesülete, Molnár-C. Pál Baráti Kör.

május 
Fabó Katalin „Újpesttől a Nyugatiig” című fotókiállítása
A kiállítást megnyitotta: Fabó László villamosmérnök. Közreműködött: Bori Zsuzsanna és Oláh 
Edmond „Mizó”. Aki utazott már vonaton, bizonyára megfigyelte, hogy a sínek mellett a keríté-
seken sok helyen graffitik láthatók. Fabó Katalin végigfényképezte Újpesttől a Nyugatiig a keríté-
seken, csöveken látható graffitikat, és a saját véleményén keresztül mutatja meg az érdeklődőknek, 
vitaindítóként, elgondolkodtatásul.

június 
A Felszabtér Rajziskola „Néző-pont” című kiállítása
A kiállítást dr. Kovács Péter történész nyitotta meg. A Felszabtér 
Rajziskola tíz éve működő alkotó közösség. A rajziskola a Képző-
művészeti Egyetem, a MOME felvételi előkészítőjeként indult. 
Kiállításuk a rajziskola életének egy állomása, amely összegzi az 
elmúlt félévet.

július 
Lengyel Menekültek Magyarországon a II. világháború idején
A kiállítást Nyitrai Zoltán, a XII. kerületi Lengyel Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke nyitotta meg. Közreműködött Virágh 
József, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma igazgatója. A ki-
állítás a 2009-ben megjelent „Emlékezés-Pamięć I-II - lengyel 
menekültek Magyarországon 1939-1946” című kétnyelvű album 
anyagára épül, mely Grzegorz Łubczyk és felesége, Krystyna, va-
lamint Krzysztof Ducki munkája. A tárlat fényképein igyekeztek 
bemutatni a menekültek mindennapjait, olyan fotókkal, melyek 
részletes magyarázó szöveg nélkül is képet adnak a befogadott lengyelek életéről. A kiállítás anyaga 
a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége támogatásának köszönhetően készült el.

szeptember
„Törökpál 1976” című csoportos kiállítás
 „Volt egy osztály. Grafika, játéktervező, bőr-könyv szakos. 1976-ban végeztünk. Szombaton is jár-
tunk iskolába. Imádtuk a „Képzőgimit”. Imádtuk egymást. Újra találkoztunk. A fiúk kiállítanak.”
Éri Jenő, Frimmel Gyula, Tóth Laca, és Simon András grafikusművészek, Horváth Janisz kalligra-
fikus, Daróczi Péter textilművész.
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október 
„Balatoni Tündérország” - Vollein Ferenc ifjú festőművész kiállítása
Vollein Ferenc a MOL „Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató Program” győztese (2011, 2012, 
2013, 2014, 2015), Zalaegerszeg MJV művészeti ösztöndíjasa (2012, 2013, 2014, 2015), a Várpa-
lotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola Gimnáziumának 10. osztályos tanulója.
A kiállításon köszöntőt mondott Gyutai Csaba, a Várkert Bazár igazgatója, Sikota Krisztina, a 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának el-
nöke, a Várkert Bazár Kulturális igazgatója, Gáborné Haáz Andrea, a MOL Új Európa Alapítvány 
ügyvezetője. A kiállítást Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese nyitotta 
meg. Közreműködtek a Solti György Zeneiskola növendékei. A megnyitó után Szemes Péter be-
mutatta Vollein Ferenc: „A színek bűvöletében” c. színes második, önálló képzőművészeti kiadvá-
nyát. Vollein Ferenc, a 16 éves ifjú művész a hazai és a nemzetközi képzőművészeti élet egyik leg-
eredményesebb és legelismertebb képviselője. Tárlata sokszínű kulturális érdeklődését és kötődését 
igyekszik felvonultatni és reprezentálni. Megtekinthetőek voltak a balatoni témájú festményei, 
balatoni monda-és legenda-illusztrációi, valamint az  Ó-és az Újszövetség, a zsidó-keresztény kul-
túrkör által ihletett legfrissebb alkotásai.

november
Rajz- és fotópályázat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából.
2015 a Fény Nemzetközi Éve volt, amelyhez Magyarország is 
csatlakozott. A Fény Nemzetközi Évének célkitűzése volt, hogy a 
fénnyel foglalkozó tudományok és a fényt alkalmazó technológi-
ák minél ismertebbé és világszerte elismertté váljanak. Az ENSZ 
felismerte, hogy a fény-technológiák nagyban hozzájárulhatnak a 
fenntartható fejlődéshez, az ökológiailag hatékony megoldások, 
technológiák terjedéséhez. A Virányosi Közösségi Ház ebből az 
alkalomból hirdetett „Fényjelenségek a természetben” címmel 
rajz- és fotópályázatot XII. kerületi általános és középiskolások-
nak, amire sok alkotás érkezett. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek a mindennapjainkat végig-
kísérő természetes fényt ragadják meg, szabadon választott technikával készített illusztrációval 
(grafika, fotó). A pályázatra érkezett rajzokból és fotókból kiállítást rendeztünk, majd ünnepélyes 
keretek között adtuk át a díjazottaknak az okleveleket és az ajándékokat. A gyerekek kiállítása 
mellett a teremben az APS Fotóstúdió „Szemfényvesztés” című fotókiállítását láthatták, amit szin-
tén a fény éve ihletett és méltóképpen kiegészítette a gyerekek munkáit. A kiállítást Makray János 
festőművész nyitotta meg, és ő zsűrizte a gyerekek alkotásait.

CSALÁDI NAP 

Tavaly áprilisban hetedik alkalommal tartottuk meg családi ren-
dezvényünket. A közelgő húsvét és a tavaszi szünet első napján 
vártuk az érdeklődőket kisállatsimogatóval és húsvéti kézműves 
foglalkozással. A kisállatsimogatóban kecske, bárány, kacsák és 
nyuszik várták a családokat, gyerekeket, hogy testközelből meg-
ismerkedhessenek az állatokkal. A rendezvényre ingyenes volt a 
belépés. 

HÜLLŐKIÁLLÍTÁS

Háromnapos hüllőkiállítást szerveztünk a Lívia-villában április 16-18 között, csütörtöktől szomba-
tig. A csütörtöki és pénteki napokra iskolás osztályokat invitáltunk egy rendhagyó környezet vagy 
biológia órára, a hétvégén a pedig családok látogatták a kiállítást. Sok egzotikus állatot, kígyót, 
siklót, óriásgyíkot, leopárdgekkót, madárpókot, varánuszt láthattak az érdeklődők. 
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„JELES NAPOK” 

Jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szerveztünk a Lívia-vil-
lába. Célunk az volt, hogy a kerületi gyerekek megismerhessék a lassacskán eltűnő népszokásokat. 
A Kenderkóc Népi Játszóház vezetésével évek óta szervezett  rendezvénysorozattal hagyományt  te-
remtettünk, ma már egyre több óvodai, iskolai csoport látogatja ingyenes foglalkozásainkat. 
november 
Lámpás készítése papírból vagy befőttes üvegből, adventi asztaldísz és koszorú készítése.

december 
Karácsonyi díszek csuhéból, papírból, gipszből.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

Nagy földrajzi felfedezők

2015-ben is folytattuk a Lívia-villában a két éve indított tudományos ismeretterjesztő sorozatun-
kat.  Az volt a szándékunk a program tervezésekor, hogy felkeltsük az érdeklődést a tudomány 
legújabb eredményei iránt. 2015-ben a nagy földrajzi felfedezések témakörében szerveztük az elő-
adásokat.

február 18.
Az ismeretlen Szahara magyar felfedezője: Almásy László.  
Az ismeretterjesztő előadásban  megismerhettük Almássy László életét, munkásságát és felfede-
zéseinek jelentőségét. Az előadó igyekezett Almássy negatív megítélését tényekkel alátámasztva 
eloszlatni. Az előadáson a kerületi lakosok mellett a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai 
Általános Iskola és Gimnázium tanulói is részt vettek.

március 11.
Vasco da Gama és az út az Indiákba
Az előadás bemutatta a nagy földrajzi felfedezések előzményeit, elsősorban a globális világkép 
kialakulásának folyamatát és a portugál tengeri felfedezések évszázadát. Az előadáson a kerületi ér-
deklődőkön kívül a Tamási Áron Gimnázium diákjai voltak jelen, nekik a tananyaghoz kiegészítés-
ként is szolgált az érdekes beszámoló. Mindkét előadást Dr. Török Zsolt Győző, egyetemi docens, 
az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének munkatársa tartotta.
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VIII. GAZDASÁGI ADATOK

JÓKAI KLUB IRODABÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2015-BEN

Állandó irodabérlők 2014. évi bevétel 
2015-ben 2015. évi bevétel

Agrivent Kft. 720.000 Ft
Felismerés Alapítvány 720.000 Ft
Makray János 367.500 Ft
OKMI Bt. 455.000 Ft
Roschné dr. Bíró Krisztina 330.000 Ft
Összesen: 0 Ft 2.592.500 Ft

Állandó terembérlők 2014. évi bevétel 
2015-ben 2015. évi bevétel

Angol felnőtteknek - Rigó Judit 37.000 Ft
Balett – Adagio Kft 216.000 Ft
BRAN klub - Kovács Gábor 132.000 Ft
Csiri-biri - Orico 14.500 Ft 83.200 Ft
Dinamikus Jóga 49.500 Ft
Etka jóga – Nyerges Margit 328.500 Ft
Gombász szakkör - Lukács Zoltán 120.000 Ft
Hastánc – Ládonyi Borbála 99.000 Ft
Hatha jóga – Pazonyi Mónika 42.000 Ft 276.500 Ft
Helen Doron - Erinac 438.000 Ft
HIP-HOP – Balázs M.- Inflectum 325.500 Ft
Holland iskola – Lightenberg Marian 569.800 Ft
Ju-jitsu – Derkényi L. 549.000 Ft
Kiállítások (8 alkalom) 0 Ft
Kobudó – Horváth Attila 246.000 Ft
Meridián torna - Hóka Ildikó 102.000 Ft
Művészi torna – Pataki Rita 559.500 Ft
Robot építő szakkör 27.000 Ft
Rocky – Fekete Kinga – Rock & magic SE 525.500 Ft
Színházjegy árusítás 0 Ft
Táncklub – Juhász Sz. 168.000 Ft
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ZUMBA felnőtt – Punto Latino
Gyerekzumba - Punto Latino

147.000 Ft 1.455.000 FtZumba Gold – Punto Latino

ZUMBA tini  – Punto Latino
Összesen: 203.500 Ft 6.307.000 Ft

Alkalmi rendezvények Jókai Klubban 2014. évi bevétel 
2015-ben 2015. évi bevétel

Balassi Bálint vetélkedő kirándulása 0 Ft
Batyus Bál 0 Ft
BM szakmai rendezvény 0 Ft
Cigány kisebbség 0 Ft
Családi rendezvény (11 alkalom) 78.000 Ft
Csodaceruza workshop 0 Ft
Divatbemutató 24.000 Ft
Emlékezzünk 0 Ft
Esküvő 430.000 Ft
Jazzmánia koncert 21.000 Ft
Jubileumi túra rajthelyszíne 10.000 Ft
Kézműves foglalkozás (4 alkalom) 40.000 Ft
Kézműves tábor 120.000 Ft
Kortárs írók, költők 0 Ft
Költészet Napi Szavalóverseny 0 Ft
Könyvbemutató 10.000 Ft
Közmeghallgatás (Normafa) 0 Ft
Lakossági Fórum (2 alkalom) 0 Ft
Lemezfelvétel 20.000 Ft
Lengyel kisebbség 0 Ft
Mohikán koncert 40.000 Ft
Mózes Tamara koncert 6.000 Ft
Művészi torna tábor 56.000 Ft
Népszavazás (május 17.) 0 Ft
Óvodakóstolgató 0 Ft
Örmény kisebbség (2 alkalom) 0 Ft
Szakmai rendezvény (3 alkalom) 120.000 Ft
Tánc foglalkozás - Krasznai Dóra 27.000 Ft
Tánc foglalkozás - Papp Alexandra 3.000 Ft
Tánc foglalkozás - Sárecz Szilvia 13.500 Ft
Táncverseny (3 alkalom) 90.000 Ft
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Társasházi közgyűlés (4 alkalom) 42.000 Ft
Transztánc - Mediator 94 Bt. (10 alkalom) 200.000 Ft
Turek Miklós előadása 0 Ft
Utazó Planetárium 232.950 Ft
Várallyai Petra Trió koncert 20.600 Ft
Zumba maraton 12.000 Ft
Zumba tábor 70.000 Ft
Zumba tini disco 9.000 Ft
Összesen: 0 Ft 1.695.050 Ft

Klubok 2014. évi bevétel 
2015-ben 2015. évi bevétel

BRIDZS KLUB (2000 Ft/félév) 64.000 Ft
NYUGDÍJAS KLUB (100 Ft/félév) 3.600 Ft
Összesen: 67.600 Ft

Saját tanfolyam 2014. évi bevétel 
2015-ben 2015. évi bevétel

Számítógépes tanfolyam 329.000 Ft
Összesen: 329.000 Ft

Alkalmi rendezvények Lívia-villában 2014. évi bevétel 
2015-ben 2015. évi bevétel

Böjt és Húsvét 0 Ft
Családi rendezvény 24.000 Ft
Csodaceruza workshop 0 Ft
Esküvő 54.000 Ft
Hegyvidéki Sördélután 0 Ft
Iskola előkészítő (4 alkalom) 0 Ft
Ismeretterjesztő előadás (2 alkalom) 0 Ft
Keresztény Advent Közösség 450.000 Ft
Kiárusítás Kft.  (5 alkalom) 150.000 Ft
Meseíró pályázat eredményhirdetése 0 Ft
Mobil Textilbolt Kft.  (12 alkalom) 360.000 Ft
Orvosi műszerek bemutató 54.000 Ft
Szakmai rendezvény (2 alkalom) 140.670 Ft
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Széchenyi vetélkedő 0 Ft
Társasházi közgyűlés  (1 alkalom) 12.000 Ft
Terményünnep 0 Ft
Tóth Krisztina - mesemondó est  (9 alkalom) 28.300 Ft
Összesen: 1.272.970 Ft

ÖSSZESEN: 203.500 Ft 12.264.120 Ft

                                                  

VKH rendszeres programok és szolgáltatások tényleges bevételei 2015.

PROGRAM NEVE SZERZŐDÉS 
SZERINT GYAKORISÁG Tervezett 

bevétel Tényleges bevétel

AKUPUNKTÚRA 42.000.-/hó 8 alk./hó 504.000 Ft 546.000 Ft

AKKREDITÁLT NÉPTÁNC 3.000.-/ó 16 óra./hó 384.000 Ft 48.000 Ft

AUTISTA KLUB 5.000.-/hó 1 alk./hó 45.000 Ft 42.000 Ft

BABA-MAMA KLUB 3.500.-/ó 7 óra/hó 245.000 Ft 259.000 Ft

CSILLAGSZEMŰEK 4.200.-/ó 24 óra/hó 856.000 Ft 1.087.800 Ft

CSILLAGSZEMŰ FELNŐTT 4.200.-/ó 8 óra/hó 235.200 Ft 151.200 Ft

CSIRI BIRI TORNA 3.300.-/ó 4 óra/hó 105.600 Ft 118.800 Ft

DIMENZIÓ 3.000.-/ó 4 óra/hó 120.000 Ft 93.000 Ft

EGÉSZSÉGVÉDŐ TORNA 1.700.-/ó 8 óra/hó 108.800 Ft 45.900 Ft

FABRIKA 2.500.-/alk 4 alk/hó 80.000 Ft 12.500 Ft

GYÓGYMASSZÁZS 30.000.-/hó 8 alk/hó 300.000 Ft 360.000 Ft

HANGSZERVARÁZS 5.000.-/alk 4 alk/hó 160.000 Ft 200.000 Ft

HARMÓNIA 4.600.-/ó 30 óra/hó 1.140.000 Ft 984.400 Ft

HELEN DORON 2.750.-/ó 4 óra/hó 88.000 Ft 110.000 Ft

JÓGA 8.000.-/alk 4 alk/hó 324.000 Ft 312.000 Ft

KEREKÍTŐ TIPPENTŐ 4.000 /alk 4 alk/hó 136.000 Ft 136.000 Ft

MERIDIÁN TORNA 2.500.-/alk 4 alk/hó 100.000 Ft 54.900 Ft

ZUMBA 3.800.-/ó 7 óra/hó 266.000 Ft 281.200 Ft

PRÍMATORNA 126.000.-/hó 10 hó 1.260.000 Ft 1.512.000 Ft

BÜFÉ 12 000.-/hó 9 hó 108.000 Ft 108.000 Ft
AUTOMATA 3.000.-/hó 9 hó 39.000 Ft 9.000 Ft
ALKALMI TEREMBÉREK 600.000 Ft 326.000 Ft

SAKK 48.200 Ft

TÁNCPRÓBA 128.000 Ft

EGYÉB NEM TERVEZETT 115.640 Ft
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GERINCTORNA 45.000 Ft

SVÁBHEGYI BÚCSÚ 245.000 Ft

ÖSSZESEN 9.167.800 Ft 9.297.690 Ft

december 31-ig nem teljesült 321.900

VKH SAJÁT RENDEZVÉNYEK 2015 ÉVBEN

Megnevezés
Terv Terv

+ / —
Tény Tény

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

APS STÚDIÓ 25.000 Ft 0 Ft 25.000 Ft 28.000 Ft

CSALÁDI NAP/HÚSVÉT 0 Ft 120.000 Ft -120.000 Ft 95.000 Ft

EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB 0 Ft 80.000 Ft -80.000 Ft   28.000 Ft

EGÉSZSÉGNAP 100.000 Ft -100.000 Ft 35.400 Ft

ERKEL FERENC SAKK 
EMLÉKVERSENY 0 Ft 90.000 Ft -90.000 Ft 62.840 Ft

FÉNY ÉVE RAJZPÁLYÁZAT 0 Ft 80.000 Ft -80.000 Ft 84.850 Ft

FACEBOOK MARKETING 60.000 Ft 40.000 Ft 20.000 Ft 154.000 Ft 76.200 Ft

GYERMEKSZÍNHÁZ 320.000 Ft 400.000 Ft 80.000 Ft 441.800 Ft 376.750 Ft

HARMÓNIA 10.000 Ft 0 Ft 10.000 Ft 20.000 Ft

HARMÓNIA FARSANG 10.000 Ft 0 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft

HARMÓNIA LOCSOLÓBÁL 35.000 Ft 0 Ft 35.000 Ft 10.000 Ft

HARMÓNIA MIKULÁS 15.000 Ft 0 Ft 15.000 Ft 10.000 Ft

HARMÓNIA TÁNCKLUB 40.000 Ft 0 Ft 40.000 Ft

HZPD 547.250 Ft

HEGYV. NÉPTÁNC FESZT. 0 Ft 600.000 Ft -600.000 Ft 570.706 Ft

HÜLLŐKIÁLLÍTÁS 50.000 Ft 0 Ft 50.000 Ft 58.750 Ft 10.000 Ft

ISMERETTERJ. ELŐADÁS 0 Ft 120.000 Ft -120.000 Ft 100000

JAPÁN ISKOLA 20.000 Ft 0 Ft 20.000 Ft

KÉZMŰVES 0 Ft 100.000 Ft -100.000 Ft 75000

KERTBARÁT KÖR 40.000 Ft 60.000 Ft -20.000 Ft 38000 16000

KIÁLLÍTÁSOK VKH, Lívia 0 Ft 200.000 Ft -200.000 Ft

OPNI kiállítás és előadás 100.000 Ft -100.000 Ft 40000 63.500 Ft

KISS ÁRON BARÁTI KÖR 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10000

KONCERT, PÓDIUMMŰSOR 100.000 Ft 200.000 Ft -100.000 Ft 39000 101600

KÖLTÉSZET NAPJA 0 Ft 0 Ft 0 Ft

MÉZ ÉS LEKVÁR 120.000 Ft 600.000 Ft -480.000 Ft 102000 503500
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PATCHWORK KLUB 50.000 Ft 0 Ft 50.000 Ft 56000

SZABADSÁG VÁNDORAI 70.000 Ft 0 Ft 70.000 Ft 65500

VIRÁNYOSI FILMKLUB 0 Ft 80.000 Ft -80.000 Ft 6150

Szeleczky Zita szül 100. évf. 20.000 Ft

ÖSSZESEN: 965.000 Ft 2.970.000 Ft -1.845.000 Ft1.073.050 Ft 2.782.746 Ft
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