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A Jókai Mór M űvelődési Központ célkitűzései 2014. évre 

 

 

Általános célok 

 

1. Célunk továbbra is „jó intézmény”-t biztosítani Budaörs város lakosai számára, mind belső, 

mind külső vonatkozásban, s Budaörs kulturális intézményrendszerén belül, vállalva a 

„központ” szerepét. 

2. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az egészséges mentális élet kialakítását segítő 

kezdeményezéseknek, melyek a kultúra, művészet területén maradva fejlődést biztosítanak  

a gyermekek és a felnőttek számára. 

3. Befogadott és saját szervezésű programjaink esetében továbbra is változatosságra 

törekszünk mind a célközönség mind a műfaj tekintetében. Kizárólag művészi értékekkel 

rendelkező, színvonalas programokat, alkotókat fogadunk be a művelődési központba. 

4. A jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeinket színesíteni szeretnénk, a 

hagyományok élő átadását, s ezen keresztül közösségi élmények átélését a családi élet és a 

budaörsi identitás tudat kialakítása szempontjából fontosnak tartjuk. 

 

Konkrét célok 

 

1.  Programszervezés 

2013-as évben már elértük azt, hogy programjaink egy-egy tematikára épüljenek, pontosan 

és előre megtervezett szervezésben, melyet a 2014-es évben is hasonló alapossággal és 

odafigyeléssel kívánunk folytatni.  

Fontosnak találom a közös, más intézményekkel való gondolkodást, és az ebből fakadó 

programok, rendezvénysorozatok szervezését.  

2014-es évben még nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a gyerekprogramoknak. Az 

eddigi szórakoztató programok mellett, hangsúlyossá válik az iskolarendszeren belül tanult 

anyagokhoz kapcsolódó, vagy azokat éppen kisegítő rendezvényeink a városban található 

általános iskolák diákjai számára. 
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2.  Hirdetés 

Jelenlegi hirdetési felületeinket (honlap, műsorfüzet, hírlevél, Budaörsi Napló, Új lap, 

Budaörs Tv, Budaörs Rádió, Minálunk.hu, Facebook oldal, hírlevelek, szórólap, plakát, 

esetenként kültéri hirdető tábla, molinók) tovább kívánjuk bővíteni..  

2013-as évhez hasonlóan folytatni szeretnénk a havi műsorfüzet kiadatását, a Régészeti 

Múzeummal, a Heimat Múzeummal, a Városi Könyvtárral és a Városi Ifjúsági Klubbal együtt. 

Bízom benne, hogy az együttműködő intézmények is fontosnak tartják a közös megjelenést. 

 

3.  Átalakítások, felújítások 

A 2014. évre tervezett intézményi felújítási tervekben a következő fontosabb igények 

szerepelnek:  

1. A 2013-ban már megtörtént  gyengeáramú felújítása kiegészítés 

2. A 2012-es erőáramú felújítás keretében a tervek szerint a színpadi trégereken és a világítási 

hídon háztartási konnektor csoportok lettek felszerelve. Ezek nem bírják a tartós igénybevételt, 

eltörtek, meghibásodtak. Ezen csatlakozók ipari változatra való cseréje szükséges megfelelő 

tartószerkezetre.  

3. Új világítási pozíciók kialakítása. Világítási karzatok építése a Színházteremben. A 

meglévő világítási híd összekötése kétoldalt a portál falakkal. 

4. Színpadi és nézőtéri ajtók+ Galéria terem ajtajának felújítása, hangszigetelése.  

5. Az oldalon lévő kijárattól ((bejárattal egyvonalban az épület baloldalán) egészen a 

hátsó raktár területén lévő kijáratig az aljzat lebetonozását kérem és munkavilágítás 

kiépítése ezen a területen. 

Ezáltal megszűnne a színpadi kellékek időszakos tárolása, mert balesetveszély nélkül lehetne 

könnyedén elpakolni a területről. Az aljzatra fagyálló betonozást szeretnék.   

6. A Jókai Mór Művelődési Központ akadálymentesítése 

7. Felső szinten lévő irodák és termek teljes festése és padlózat felújítása. Az emeleti falon 

lévő lambéria cseréje és az emeleti ablak teljes cseréje. 

1. Közösségi Ház homlokzati felújítás 

2. Az épület akadálymentesítése 

3. A Közösségi Ház elektromos rendszerének teljes felújítása 
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4.  Személyi változások, képzések 

A művelődési központ a 2013-as évre nem tervez a dolgozói részére hosszabb távú 

továbbképzést, jelenleg nincs betöltetlen pozíciónk.  

 

5.  A Budaörsi Játékszínnel való együttműködés 

A Budaörsi Játékszínnel való időbeli megosztás (szerződés szerint 50-50%) 2014-re vonatkozóan 

még körültekintőbben történik: a hétköznapok és a hétvégék (a programszervezés szempontjából 

”értékes” és kevésbé használható időpontok) pontos elosztását jelenti. 

Mindkét szervezet vállalja, hogy közösen gondoskodik és tartja rendben az Intézmény belső és 

külső tereit. 2012-es évhez hasonlóan 2013-ban a közüzemi díjak elosztása 40-60%-os, a közösen 

használt területeket érintő karbantartási munkák költségeinek elosztása 50-50%-os lesz. 

 

Programtervek 

 

1.  Saját szervezésű programok 

Neve Típusa Jellege Id őpont/ Id őtartam Szervez ő 

Január 

Csokibár (1.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves helyi  1alkalom JMMK 

Kultúra Napja/ 
Filmklub 

kult. Rendezvény helyi 2012. január 22. JMMK 

"Művészetek" műsoros est regionális 1 est JMMK 

Nagy Előadás 
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
helyi 1 alkalom JMMK 

"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház 

Február 

Csokibár (2.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves helyi  1alkalom JMMK 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény  
műsoros est regionális 2 est JMMK 

Farsangi 
Koncert 

Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Farsang Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 
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Gyerekeknek 

Farsangi 
Mulatság Szórakoztató helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Nagy Előadás  
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK 

Beszélgetések kult. Rendezvény helyi 1 alkalom JMMK 

Kicsit 
másképp- 

Fizika 
Ismertterjesztő helyi 2 alkalom JMMK 

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK 

Filmklub Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Nagy koncert Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Filmklub Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Farsang  Szórakoztató helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Március 

Csokibár (3.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves 
helyi  1alkalom JMMK 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény  
műsoros est regionális 2 est JMMK 

Nagy koncert Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Ruhacsere 
parti 

Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Nagy Előadás 
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK 

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
helyi 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK 

Filmklub Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Stand up 
Comedy 

Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Kicsit 
másképp- 
Biológia 

Ismertterjesztő helyi 2 alkalom JMMK 
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"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Készülődés 
Húsvétra 

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Április 

Csokibár (4.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves helyi  1alkalom JMMK/kert 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény  
műsoros est regionális 2 est JMMK 

Borkóstoló  Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Beszélgetések Kulturális helyi 1 alkalom JMMK 

Nagy Előadás 
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK kert 

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
helyi 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" Kulturális/ 
Ismertterjesztő 

regionális  1 alkalom JMMK/kert 

Filmklub Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Borkóstoló  ismertterjesztő helyi 1 alkalom JMMK/kert 

Kicsit 
másképp- 
Földrajz 

Ismertterjesztő helyi 2 alkalom JMMK 

L'art pour  L'art Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Költészet 
Napja 

kulturális helyi 11.ápr JMMK 

"Mese-mese 
Mátka" 

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Május 

Csokibár (5.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves 
helyi  1alkalom JMMK/kert 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény  
műsoros est regionális 2 est JMMK 

Gyereknap 
Bolhapiaccal 

Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK előtti szerviz út 

Jókai Napok Szórakoztató helyi május 8-11 JMMK 

Borkóstoló ismertterjesztő helyi 1 alkalom JMMK 

Nagy Előadás  
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 
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Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK kert 

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
helyi 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK/kert 

Lakótelepi 
Gyermek Nap 

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Június- Július  

Csokibár (6.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves 
helyi  1alkalom JMMK/kert 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK kert 

Nyári Táborok kult. Rendezvény/ 
Szórakoztató 

regionális 3 hét JMMK/Közösségi Ház -
kert/külső helyszín 

Szeptember 

Csokibár (7.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves 
helyi  1alkalom JMMK 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény Új! 
műsoros est regionális 2 est JMMK kert 

Mesék 
Világnapja  

Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK szerviz út 

Nagy koncert Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Borkóstoló  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK kert 

Nagy Előadás 
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK kert 

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
helyi 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK 

"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Október 

Csokibár (8.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves 
helyi  1alkalom JMMK 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény  
műsoros est regionális 2 est JMMK 

Beszélgetések kult. Rendezvény   1 alkalom   

Nagy Előadás  kult. Rendezvény/ regionális  1 alkalom JMMK 
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Szórakoztató 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK kert 

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő helyi 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK 

Filmklub Szórakoztató helyi 1 alkalom JMMK 

Tanítónk 
Popper Péter / 

1.-2. 
Kulturális regionális 2 alk JMMK 

Borkóstoló  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK kert 

Babaruha és 
Játékbörze 

Börze helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

"Mese-mese 
Mátka" 

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

November 

Csokibár (9.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves 
helyi  1alkalom JMMK 

Kiállítás megnyitó, 
művészeti 

rendezvény  
műsoros est regionális 2 est JMMK 

Márton nap 
Szórakoztató/ 

Kulturális 
helyi 1 alkalom JMMK 

Tanítónk 
Popper Péter / 

3-4 
Kulturális regionális 2 alkalom JMMK 

Nagy Előadás  
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 

Nagy koncert Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Erzsébet és 
Katalin bál 

Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK  

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
  1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK 

"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Márton nap 
Szórakoztató/ 

Kulturális 
helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

December 

Csokibár (10.) 
Szórakoztató, 

családi, kézműves helyi  1alkalom JMMK 

Kiállítás megnyitó, műsoros est regionális 1 est JMMK 
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művészeti 
rendezvény  

Karácsonyi 
gyerek / felnőtt 

koncert 

Szórakoztató, 
családi,  

regionális 1/1 alkalom JMMK 

Szilveszter Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Évzáró JMMK Kulturális helyi 1 alkalom JMMK 

 Nagy Előadás  
kult. Rendezvény/ 

Szórakoztató 
regionális  1 alkalom JMMK 

Nagy koncert Szórakoztató regionális 1 alkalom JMMK 

Jazz Café  Szórakoztató regionális  1 alkalom JMMK  

"Művészetek" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
helyi 1 alkalom JMMK 

"Világjárók" 
Kulturális/ 

Ismertterjesztő 
regionális  1 alkalom JMMK 

"Mese-mese 
Mátka"  

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

Családi 
Kézműves Nap 

Szórakoztató, 
családi, kézműves 

helyi 1 alkalom Közösségi Ház  

 

Írni a nagy programokhoz 1-2 mondatot 

 

A Jókai Napok saját szervezésben történik majd. Színes, ötletekben gazdag eseményekkel 

szeretnénk egy sokkal szélesebb korosztályt ide vonzani, mint az elmúlt években. Szeretnénk az 

iskolákat bevonni a programba, ahogy az tettük 2013-ban is, a Régészeti Múzeummal együtt 

szervezett program keretében. Idén a gyermekekre is gondolunk egész napos kültéri program 

szervezése keretében. 2014-ben is megrendezésre kerül a Jókai Főzőverseny és a Jókai túra. 

A Márton nap során népi hagyományokat elevenítsünk fel, s összekapcsoljuk az új bor és a 

betakarítás ünnepével. Ezt a rendezvényt évről évre a Városi Régészeti Múzeummal közösen 

szerveztük, melyhez 2012-ben csatlakozott a Városi Ifjúsági Klub és a Heimat Múzeum is. Idén is 

szeretnénk folytatni ennek a közös szervezésnek a hagyományát.. 

Az Adventi Napok egy hetes programsorozatban az ünnephez kapcsolódó koncerteket, 

előadásokat, gyermek és felnőtt kézműves foglalkozásokat, túrákat, Jazz estet szervezünk.  

2014-es évben is folytatódik a havonta egyszeri Csokibár. A hétvégi, családi programban 

egy gyermekelőadás szerepel, melyhez kézműves foglalkozás és csoki ajándék édesség 

kapcsolódik. A program lényege, hogy gyerekek és szülők elérhető áron, tartalmasan, együtt 

tölthessenek el egy délelőttöt. Ennek érdekében törekszünk az olcsóbb, de még színvonalas 

előadások felkutatására, illetve a csokis édességekhez szponzorok felkutatására.  
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A Csokibár sikerei alapján 2014-ben újból indul a „Mese-mese Mátka” családi programot 

a Közösségi Házban. A programban keretében színvonalas gyermekelőadásokat, majd ehhez 

kapcsolódóan kézműves foglalkozást tervezünk a lakótelepen élő családok számára.  

A koncertek szervezésében változatosságra törekszünk (könnyűzenei műfajok, népzene, 

komolyzene, stb.). Tervezett fellépőink: Lajkó Félix, Halász Judit, ST. Martin, … 

A Gyermeknapi programot a kültérre tervezzük csakúgy, mint a Népmesék Napja 

gyermek programunkat. Mindkét programot kiegészíti a Gyermek Bolhapiac, koncertek, fellépő 

művészek, gyermek kézműves foglalkozások, játékok, fimonságok. 

Az ünnepekhez, vallási és népi hagyományokhoz kapcsolódó eseményeket (Farsang, 

Húsvét, Advent, Márton nap, stb.) városi rendezvényként, minél több korosztály számára és 

minél több aspektusból megközelítve hozzuk létre, kihasználva, hogy a „tanítás”, a közösségi 

élmény és a szórakozás összekacsolódhat.  

2014-ben számos saját rendezvénysorozatot folytatunk. Így a 2013-ban elkezdett  

„Kapcsolatok” témaköre 2014-ben „Ki vagyok ÉN?” témakörre változik. Ebben az új témakörben 

szeretnénk meghívni mindazokat az előadókat, akik 2013-ban sikerré tették előadásaikkal ezt a 

sorozatot. (Nagy előadásként látható a táblázatban)  

(Csernus Imre, Böjte Csaba, Müller Péter, Kiss Balázs Kunó, ….) 

 Új programunkkal „Kicsit másképp –fizika / biológia/földrajz”  az általános iskolások 

tananyagát próbáljuk színesíteni egy-egy délelőtti előadással.  

 Szintén új program a „Tanítónk Popper Péter”  előadások, ahol filmvetítés és 

beszélgetések segítségével elevenítjük fel a már elhunyt pszichológus, tanár gondolatait.  

Szintén havonta egy alkalommal indítjuk el az „Világjárók”  és „Művészetek” kapcsolatos 

előadássorozatunkat. Világjárók ismeretterjesztő sorozatunkban szeretnénk továbbra is bemutatni 

távoli tájakat, kultúrákat, és ezekhez kapcsolódó érdekességeket. Utazás témakörében  

„M űvészetek” előadásaiban hangsúlyt kapnak az egyes művészeti ágak, azok kiemelkedő alakjai, 

és más érdekes témák. 

 Folytatjuk a „Beszélgetések” sorozatot 2014-ben. Az évben 3-4 alkalommal szeretnénk 

meghívni Salamon Suba Lászlót és vendégeit egy közös beszélgetésre. 

Havi rendszerességgel Filmklub is, melynek keretein belül szeretnénk visszahozni a 

közösségi filmnézés hangulatát. 2014-ben a francia filmeket vetítünk az érdeklődők számára 

Jazz Café néven havi rendszerességgel megrendezett koncertsorozatunkat nem csak önálló 

estként, hanem más rendezvényhez kapcsolódóan (Borkóstoló, Kiállítás megnyitó..) szeretnénk 

bemutatni. Ezek a mini-koncertek az egyre hangulatosabbá váló előtérben, jó időjárás esetén az 

intézmény melletti kertben kerülnek megrendezésre. 
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Rengeteg elgondolkodtató, érdekes előadást, rendezvényt szervezünk 2014-ben, a 

könnyedebb műfaj kedvelőinek szórakoztató műsorainkkal szeretnénk kiegészíteni 

rendezvénypalettánkat.  (L’art pour L’art, Stand up Comedy) 

Folytatjuk a Könyvcsere és Ruhacsere partit. A rendezvények lényege, hogy a használt, 

vagy megunt könyveket, ruhákat tulajdonosaik szabadon cserélhetik kuponrendszer segítségével, 

amikor is minden leadott tárgy után eggyel kevesebb kupont kapnak, amiért szabadon 

választhatnak a könyvekből. A fennmaradt tárgyakat szeretetszolgálatoknak, könyvtáraknak 

ajánljuk fel, illetve gazdagítjuk a JMMK szabadpolcát (könyvespolc, ahol a várakozó vendégek 

olvasni tudnak kávézónkban; mindenki számára elérhető). 

Különböző borvidékek borászainak bemutatkozását tervezzük Borkóstoló néven 

negyedévente, kedvezményes borvásárlással 

 A tavaszi, nyári és kora őszi időszakban a programjaink, előadásaink nagy része az 

intézmény mellett lévő kertben kerül megrendezésre.  

Nagyobb rendezvényeinknél (Jókai Napok, Gyermek Nap, Mesék Napja egybekötve Gyermek 

Bolhapiaccal) továbbra is kihasználjuk az intézmény előtt lévő szerviz utat helyszínként. 

 

2. Kiállítások 

 

2014–ben is szeretnénk kihasználni az új kiállítótérrel kapcsolatos lehetőségeket, helyet biztosítva a 

,,feltörekvő” fiatal művészek alkotásainak. A már meglévő két kiállítótér (Galéria terem és 

Folyosó) párhuzamosan fogad be kiállításokat. 

Megnyitóinkat nagyobb számban más programunkhoz kapcsoljuk, illetve a kiállítás kapcsán 

műsoros rendezvényt szervezünk, melyben több alkotó és többféle művészeti ág (költészet, zene, 

színház, tánc) kapcsolódik össze (egyetlen téma középpontba állításával).  

 
 

3. Közösségek, tanfolyamok, klubok - saját szervezésben 
 

Neve Jellege Rövid leírás  Időpontja, 
rendszeressége  Szervező Helye 

Tanulástechnika  oktatás 
A kurzus megtanítja 
a diákokat okosan 

tanulni 

havonta egy 
kurzus JMMK JMMK 

Képzőművészeti 
Alkotóműhely  

kézműves  Gyerekeknek7 éves 
kortól Hetente egyszer JMMK JMMK 

Pacsmagoló kézműves  Gyerekeknek 2-6 
éves Hetente egyszer JMMK JMMK 
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Felnőtt jóga sport jóga hetente kétszer JMMK/Közház JMMK/Közház 

"Fortélyok Fából" klub/kézműves 
Fafaragás 

gyerekeknek és 
felnőtteknek 

Hetente egyszer JMMK JMMK 

Pilates sport nyújtó és erősítő 
torna hetente háromszor JMMK/Közház JMMK/Közház 

Gyöngyfűzés kézműves  felnőttek részére 
gyöngyfűzés 

minden páros 
héten  JMMK JMMK 

Lyra Dalkör felnőtt ének dalkör minden héten 
egyszer JMMK JMMK 

Diafilmvetítés klub Mesevetítés 
5/6 alkalommal egy 

évben JMMK JMMK 

Cup of tea  
angol nyelvű 

klub 

Felnőttek részére, 
angol beszélgetős 
óra, anyanyelvű 

tanárral 

Hetente egyszer JMMK  JMMK 

Gyermek jóga sport jóga gyerekeknek hetente egyszer JMMK JMMK 

"Surranók"  Szabadidő/klub Közös túrázás, 
túravezetővel 

havonta 2 
alkalommal JMMK Magyarország 

Help klub 
Angolnyelvből  
nyelvvizsagára 

készítő 
hetente egyszer JMMK JMMK 

„Hangoló” klub 

Hangtechnika 
elméleti és 

gyakorlati oktatása 
gyerekeknek 

Hetente egyszer JMMK JMMK 

Futás Új! Szabadidő/klub Közös futás, 
vezetővel 

hetebte 2 
alkalommal JMMK Budaörs 

Illemórák Új! oktatás 
mindent az 
illemről/több 

korosztálynak 

havonta 2 
alkalommal JMMK/Közház JMMK/Közház 

Szépülj Kismama Új! Szabadidő/klub 
A szépséggel 
kapcsolatos 

praktikák 

havonta 2 
alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 

Közönségtalálkozók Új! szórakoztató közönségtalálkozók 
évente 6 

alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 

Tarott Klub Új! Szabadidő 
Közösségi filmezés 

hangulatának 
visszaidézése 

havonta 1 
alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 
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Farom a bajom Új! sport 
30 perc 

farizomtorna 
háziasszonyoknak 

hetente 
1alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 

Karaoke Estek Új! Szabadidő Karaoke 
havonta 1 

alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 

Egészség Nap Új 
szabandidő / 

családi 
Egésznapos 
programokkal évente 3/4szer Közösségi Ház Közösségi Ház 

Orvosi tanácsadá- kicsit 
másképp Új! 

oktatás Tanácsadás a helyi 
körzeti orvosokkal 

havonta 2 
alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 

Kilófaló Fogyi Új! sport klub sport hetente egyszer Közösségi Ház Közösségi Ház 

Hímző Csoport Új! klub  hímzés / kalocsai.. hetente egyszer Közösségi Ház Közösségi Ház 

"Mese-mese Mátka" Új! szabandidő / gyerek 
bábelőadás + 

kézműves 
foglalkozás 

havonta egy 
alkalommal Közösségi Ház Közösségi Ház 

Baba-Mama Klub klub 
Játékos foglalkozás 

babáknak és 
mamáknak 

havonta 2 
alkalommal Közösségi Ház Köz. Ház. 

Gemler Klub klub Tánc Havonta  2 alkalom Közösségi Ház Köz. Ház. 

Világok Vándorai Klub klub Kártyajátékok hetente 1szer Közösségi Ház Köz. Ház. 

Fotóműhely klub Budaörsi amatőr 
fotósok találkozója hetente 1szer Közösségi Ház Köz. Ház. 

Anonim Alkoholisták 
Klubja 

klub Klub foglalkozás hetente 1szer Közösségi Ház Köz. Ház. 

Nyugd. Pedagógusok K. klub Klub foglalkozás havonta egyszer Közösségi Ház Köz. Ház. 

 

„Cup of tea” klub - A felnőttek részére ad nyelvgyakorlási lehetőséget. Egy csésze tea mellett 

alkalom lesz egy angol anyanyelvű tanárral beszélgetni.  

„Help” – 2014-ben nyelvvizsga előkészítő angolnyelvtanulás  

Ruhacsere/Könyvcsere party - Egy lehetőség arra, hogy ruhatáruk megunt darabjait, vagy épp 

megunt könyveit újakra cseréljék.  

„Hangoló”  – Hangtechnika elméleti és gyakorlati oktatása gyerekeknek. Minden újdonságot a 

művelődési központ saját szervezésű programjain kipróbálhatnak, ezen kívül a csoport tagjai 

meglátogatják a Magyar Rádiót is. 

Surranók Túraklub –  Futó Klub 

Mindkét lehetőség a mozogni vágyókat célozza meg. 

Felnőtt és Gyermek jóga, Pilates – Torna gyerekek és felnőttek számára. 
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Fortélyok Fából – Kézműves foglalkozás / fafaragás gyereknek és felnőtteknek. 

 „Képzőművészeti Alkotóműhely Gyerekeknek”/ Pacsmagoló–gyermek kézműves 

foglalkozások különböző korosztálynak 

Diafilmvetítés – mesék gyerekeknek és felnőtteknek 

Tanulástechnika– Segítség a középiskola előtt álló diákok részére. A kurzus megtanít ”okosan 

tanulni” 

Illemórák - Szeretnénk visszahozni a régi idők hangulatát egy ma is aktuális programmal. 

Számos új csoportot, klubot indítunk a Közösségi Házban. Célunk, hogy a Közösségi Ház a 

már meglévő klubjai mellett új, fiatalos, naprakész csoportokkal bővítse a meglévő palettáját. 

Fontosnak találom, hogy a két intézmény programjai egymást kiegészítsék. Az elkövetkező évben 

feladatunk a Közösségi Ház programjainak szélesebb körben való megismertetése, amellyel a 

lakótelepi közösség számára egy új alternatívákat kívánunk adni szabadidejük eltöltéséhez.  

 

4. Közösségek, tanfolyamok, klubok - külsős szervezésben 
 
 

Neve Típusa Rövid leírás 
Időpontja, 

rendszeressége Szervező Helye 

Kerekítő 
gyermek 

foglalkozás 

4 éves korig, 
játékos, mesés 

gyermekfoglalkozás 

hetente egyszer, 
csütörtök 9.30-

11.30 óráig 
Kerekítő JMMK 

Néptánc gyerekeknek néptánc 
hetente kétszer, 

kedd és csütörtök 
15.30 órától 

Szélrózsa 
Néptáncegyüttes 

JMMK 

Néptánc felnőtteknek néptánc 
hetente kétszer, 

kedd és csütörtök 
17 órától 

Szélrózsa 
Néptáncegyüttes 

JMMK 

Gerincjóga 
nyugdíjasoknak 

foglalkozás Jóga időseknek 
Hetente egy 
alkalommal 

Egyéni vállalkozó JMMK 

A-43-as 
Galambászok 

egyesület megbeszélés 

havonta - 2 
havonta egyszer / 

eseti 
bejelentkezés 

A-43as 
Galambászok 

JMMK 

Málna Móka – 
Bilibo Babatorna 

Gyermek 
foglalkozás 

Játékos egyensúly és 
mozgás fejlesztő 

foglalkozás 
Hetente egyszer Egyéni vállalkozó JMMK 

Tai-chi chuan sport egészségmegőrzés  
minden hétfőn, 

szerdán és 
pénteken 8.30-10 

 Köz.Ház 

Zöldkör egyesület megbeszélés hetente egyszer 
Zöldkör Köz. 

Egyesület 
Köz.Ház 

Állat és 
Természetvédők 

Egyesülete 
egyesület megbeszélés 

Megbeszélés 
szerint 

Állat és 
Természetvédők 

Egyesülete 

Köz. 
Ház 
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Zöldkör 
Gyerekprogram 

egyesület Gyermekprogramok Havonta egyszer Zöldkör Köz.Ház 

Pro Musica 
Kórus  

 egyesület próba hetente 2szer,  Pro Musica Kórus Köz.Ház 

Rímkovácsok 
Egyesülete 

egyesület egyesületi nap havonta 2szer 
Rímkovácsok 

Egyesülete 
Köz.Ház 

Budaörsi 
Nyugdíjas 

Polgári 
Egyesület 

egyesület megbeszélés 
havonta 2 péntek 

(1. és 3. hét) 
Budaörsi Nyugdíjas 
Polgári Egyesület 

Nyugd. 
Háza 

HM Nyugdíjas 
Klub 

klub megbeszélés 
minden hónap 

második 
péntekén 

HM Nyugdíjas Klub 
Nyugd. 
Háza 

Bobák Bálint 
Nyugdíjas 
Egyesület 

egyesület megbeszélés 
minden hétfőn 

14.30-18 
Bobák Bálint 

Nyugdíjas Egyesület 
Nyugd. 
Háza 

Mozgáskorlátozo
ttak Budaörsi 
Szervezete 

egyesület megbeszélés 
minden kedden 

14.30- 18 
Mozgáskorlátozottak 

Budaörsi Szerv. 
Nyugd. 
Háza 

 

5. Külsős rendezvények 

 

Neve Típusa Jellege 
Időpontja, 

rendszeressége Szervező 

Nyugdíjas Zenés 
Est 

táncos 
rendezvény 

helyi 
havonta egyszer (3. 

hét csüt.) 
Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek 

Virágok 
Vetélkedése 

Népdaléneklési 
verseny, 

népművészeti 
bemutató 

nemzetkö
zi 

április vagy májusban 
1-2 nap 

Gyepük Népe Alapítvány 

Piros Rózsa 
Dalkör estje 

Zenés est helyi évente 4 alkalommal,  Piros Rózsa Dalkör 

Empátia nap 

előadás, 
bemutató, 
kulturális 

műsor 

helyi 
szeptember 2-4. 
hétvége, 1 nap 

Mozgáskorlátozottak Budaörsi 
Szervezete 

Szlovák Bál szórakoztató helyi 
szeptemberben egy 

alkalom 
Budaörsi Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat 

Görög Bál szórakoztató helyi 
novemberben egy 

alkalom 
Budaörsi Görög Kisebbségi 

Önkormányzat 

Magyar 
Történelmi Szalon 

előadások, 
kulturális 
műsorok 

regionális 
Évente több 
alkalommal  

Magyar Történelmi Szalon 

Mindszenty József 
Kat. Ált. Isk. 

ünnepség 

iskolai 
rendezvény 

helyi évente egyszer Mindszenty József Kat. Ált. Isk. 
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"Miénk a színpad" 
iskolai 

rendezvény 
helyi évente / 3 nap Herman Ottó Ált. Isk. 

Német 
nemzetiségi 
rendezvény 

táncház, gála helyi tavasszal 2-3 nap Heimat Museum 

Vivaldi 
Zeneiskola 

tanszaki 
hangverseny 

helyi évente kétszer 4-5 nap Vivaldi Zeneiskola 

Leopold Mozart 
Zeneiskola 

évzáró 
rendezvény, 
hangverseny 

helyi évente egyszer, május Leopold Mozart Zeneiskola 

Gyerekek 
Karácsonya 

műsoros 
rendezvény 

helyi december Budaörs Város Önkormányzata 

Idősek Világnapja 
műsoros 

rendezvény 
helyi október Budaörs Város Önkormányzata 

Idősek 
Karácsonya 

műsoros 
rendezvény 

helyi december Budaörs Város Önkormáyzata 

Heimat Múzeum 
karácsonya 

műsoros 
rendezvény 

helyi december 
Budaörsi Német Kisebbségi 

Önkormányzat 
Lakossági 

tájékoztatók 
előadás helyi megbeszélés szerint Budaörs Város Önkormányzata 

 

Külsős rendezvényeink legnagyobb részét az ingyenesen befogadott helyi egyesületek, 

nemzetiségek, iskolák, önkormányzati szervezésű városi programok (ünnepek, bálok, műsoros 

estek,..) teszik ki, melyek Budaörsön csak a Jókai Mór Művelődési Központ színházteremben 

megvalósíthatók. Ezen kívül helyet biztosítunk a művelődési ház falai közt működő közösségek 

(pl. a Magyar Történelmi Szalon, vagy a Szélrózsa Néptáncegyüttes által szervezett Virágok 

Vetélkedése) programjainak, illetve a város nagyobb kulturális eseményeinek. A harmadik típusba 

sorolhatók azok a terembérletes programok, melyek a Jókai Mór Művelődési Központ profiljába 

beleilleszkednek, s a szűkös időbeli korlátok mellett is érdemesnek tartjuk a befogadásukat.  

 

6. Egyéb programok 

 

Neve Típusa Jellege Időpontja, 
rendszeressége 

Szervező 

Gyermektáborok tábor városi 2-3 hetes JMMK 

Gyermektáborok tábor városi 2 hetes Közösségi Ház 

Vegyes vásár 
felnőtt vegyes 

vásár 
városi esetenként Nyugdíjas Ház  

Termékbemutatók 
Használati 

cikkek 
városi  bejelentkezés alapján JMMK 

Egyéb 
rendezvények 

technikai 
segítség 

városi 
5-10 alkalommal 

évente 
Polg. Hivatal / Iskolák 
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Nyári táborok  2014-es évben is megszervezésre kerülnek. Összesen 3-4 hetes időszakban, hetente 

különböző tematikájú táborral.  

 


