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A Jókai Mór Művelődési Központ célkitűzései 2016. 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
2015-es évben folytattuk azon törekvésünket, hogy programjaink egy-egy
tematikára épüljenek, pontosan és előre megtervezett szervezésben, ezt kívánjuk a
2016-ös évben is továbbfolytatni.
Fontosnak találom a közös, más intézményekkel való gondolkodást, és az ebből
fakadó programok, rendezvénysorozatok szervezését, amely egyben segít elkerülni az
egymásra való szervezést.
2016-os évet a már meglévő programok és csoportok megerősítésére, még
jobban ismertté válásának elősegítésére szánjuk. Még nagyobb hangsúlyt
fektetünk a csoport foglalkozások népszerűsítésére. Ezáltal szeretném megteremteni
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a lehetőségét a város lakosainak, hogy újból felfedezzék a közösségbe való tartozás
élményét, és a közösség létének értékét.

2. Hirdetés
Jelenlegi hirdetési felületeinket (honlap, műsorfüzet, hírlevél, Budaörsi Napló, Új
lap, Budaörs Tv, Budaörs Rádió, Minálunk.hu, Facebook oldal, Port.hu oldal,
hírlevelek, szórólap, plakát, esetenként kültéri hirdető tábla, molinók, más budaörsi
intézményben) továbbra is fenntartjuk.
2015-es évhez hasonlóan folytatni szeretnénk a havi műsorfüzet kiadatását, a
Régészeti Múzeummal, a Heimat Múzeummal együtt, illetve egyes kiemelt
programunkat

országosan

megjelenő

hirdetési

felületeken

(pl.

Pesti

Műsor)

népszerűsítjük.
2016-os évben továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a városi rendezvényeken való
megjelenést,

ahol

személyesen

tudjuk

hirdetni

programjainkat,

csoportfoglalkozásainkat.
Intézményünk nyitott más kulturális program hirdetésének megjelenítésében, és a
kölcsönös együttműködésre.

3. Átalakítások, felújítások
A 2016. évre tervezett intézményi felújítási tervekben a 2015-ben és 2014-ben már
megfogalmazott és leadott igények szerepelnek (melyek a munkaterv írása során még
nem teljesültek),

Színpadi

és

nézőtéri

ajtók+

Galéria

terem

ajtajának

felújítása,

hangszigetelése, amennyiben ez a munka nem történik meg 2015. december
végéig.

A már megtörtént gyengeáramú felújítása kiegészítés
A színházterem hangszóróparkja bővül 1 pár (back) és egy pár (sub) hangszóróval.
Így összesen a színpadot is beleértve, 7 pár passzív láda működik majd. A jelenlegi
processzor ezt már nem tudja kezelni, ezért új többfunkciós processzorra van
szükség. Mivel a terem hangszórói EAW típusúra lesznek lecserélve, ezért
célszerű, hogy a processzor is ebből a családból származzon. A kiépült rendszert
az EAW UX 8800-as processzor tudja kiszolgálni maradéktalanul.
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Mivel erősítő bővítésre is sor kerül, a jelenlegi rack állvány nem tudja befogadni az
új erősítőket. Minimálisan 8 erősítővel és 3 effekt berendezéssel számolunk, ezért
egy 24 Unit-os rackállványra van szükség.
Új

világítási

pozíciók

kialakítása.

Világítási

karzatok

építése

a

Színházteremben. A meglévő világítási híd összekötése kétoldalt a portál falakkal.
A Jókai Mór Művelődési Központ akadálymentesítése
Felső szinten lévő irodák és termek teljes festése és padlózat felújítása. Az
emeleti falon lévő lambéria cseréje és az emeleti ablak teljes cseréje.

Közösségi Ház homlokzati felújítás
Az épület akadálymentesítése
A Közösségi Ház elektromos rendszerének teljes felújítása
(A Közösségi Ház átépítésével ezek a munkák feleslegessé válnak)

Továbbra is kívánom folytatni a művelődési központ és a Közösségi Ház
komfortosabbá, élhetőbbé, szerethetőbbé tételét (az adottságokhoz képest). Az előtér,
folyosó, termek, és persze az intézmény mellett található kert csinosítását.
Célom, hogy a vendégek ne csak a program erejéig maradjanak a művelődési
központban, vagy éppen a Közösségi Házban, hanem hogy hosszabb időt töltsenek
nálunk. Az elmúlt években erről szólt a hangulatvilágítás kiépítése, a kert rendbetétele
(amelyet közös munkával végeztünk), és egy hangszóróhálózat kiépítése, melynek
segítségével az előtérben és kertben is hallható a zene. Miután igényként is többször
felmerült a kertben lévő térkő kiegyenlítése, és padok rendberakása, mindezt 2016-os
évben kívánjuk megvalósítani.

4. Személyi változások, képzések
A művelődési központ a 2016-os évre nem tervez a dolgozói részére hosszabb
távú továbbképzést.

5. A Budaörsi Latinovits Színházzal való együttműködés
Az időbeli megosztás (szerződés szerint 50-50%) 2015-re vonatkozóan, a tavalyi évhez
hasonlóan 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. 2016-es évben a közüzemi díjak elosztása továbbra is 40-60%-os, a
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közösen használt területeket érintő karbantartási munkák költségeinek elosztása 50-50%os lesz.

Programtervek

Január
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK

"Művészetek"

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

2 est

JMMK

Bonbon Matiné

komolyzene
gyerekeknek

helyi

1 alkalom

JMMK

Könyvcsere

családi

helyi

1 alkalom

JMMK

Beszélgetések

kult. Rendezvény

helyi

1 alkalom

JMMK

Novella írás - pályázata

kult. Rendezvény

regionális

1 alkalom

JMMK

Alvás közben…

előadás családoknak

helyi

1 alkalom

JMMK

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Magyar Történelmi Szalon

előadás/kiállítás

helyi

1 alkalom

Magyar Történelmi
Szalon

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Szent Benedek Gimnázium

bál

helyi

15.jan

Gimnázium
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Bridzse verseny

verseny

regionális

30.jan

Bridzse Klub

Február
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

Retro farsang

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Beszélgetések

kult. Rendezvény

helyi

1 alkalom

JMMK

"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Bonbon Matiné

komolyzene
gyerekeknek

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Koncert

koncert

regionális

1 alkalom

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Batyus Bál

bál

helyi

1 nap

Heimat Museum

Gála

rendezvény

helyi

26.febr

Magyar Történelmi Szalon

előadás/kiállítás

helyi

1 alkalom

Illyés Gyula
Gimnázium
Magyar Történelmi
Szalon

Március
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező
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Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK kert

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

Borkóstoló

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Ruhacsere parti

családi

helyi

1 alkalom

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

Ébredj Budaös

sport

helyi

1 alkalom

JMMK

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Bonbon Matiné

komolyzene
gyerekeknek

helyi

1 alkalom

JMMK

Készülődés Húsvétra

családi kézműves

helyi

1 alkalom

JMMK

Koncert

koncert

regionális

1 alkalom

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Tavaszi napok

családi szórakzoztató

helyi

10.márc

Heimat Museum

Április
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK/kert

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

Beszélgetések

Kulturális

helyi

1 alkalom

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK
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"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK/kert

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Bonbon Matiné

komolyzene
gyerekeknek

helyi

1 alkalom

JMMK

Stand up

szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Jókai Napok

szórakoztató

helyi

április 28- május
01ig

JMMK

Költészet Napja

kulturális

helyi

11.ápr

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Lyra Dalkör

gála

helyi

09.ápr

Lyra Dalkör

Piros Rózsa Dalkör

zenés rendezvény

helyi

1 alkalom/ vasárnap
13-19

Piros Rózs Dalkör

Május
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK/kert

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

Gyereknap Bolhapiaccal

Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK előtti szerviz
út

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK/kert esti
vetítés

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Mi lehetsz, ha nagy leszel?

interaktív előadás
gyerekeknek

helyi

4 alkalom

JMMK

Beszélgetések

Kulturális

helyi

1 alkalom

JMMK

Bonbon Matiné

komolyzene
gyerekeknek

helyi

1 alkalom

JMMK
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"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

Koncert+tánc

szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Virágok Vetélkedése

néptánc est/nap

regionális

02.máj

Tündik Tamás

Waldorf iskola

bemutató nap

regionális

20.máj

Magyar Történelmi Szalon

előadás/kiállítás

helyi

1 alkalom

Magyar Történelmi
Szalon

Június- Július
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK/kert

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK kert

Évzáró

rendezvény

helyi

1 alkalom

JMMK kert

Ruhabörze

családi

regionális

egész nap

JMMK szervizút

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Budaörsi Diákszínpad

gyerek előadás +
próbák

helyi

3 nap

Budaörsi
Diákszínpad

Évzáró

zenés

helyi

4 alakalom

Vivaldi Zeneiskola

Örmény Kisebbségi
Önkormányzat

előadás

helyi

1 alkalom

Örmény Kisebbségi
Önkormányzat

Piros Rózsa Dalkör

zenés rendezvény

helyi

1 alkalom

Piros Rózs Dalkör

Szeptember
Saját szervezés

10

Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK

Népmese napja

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK szerviz út

Borkóstoló

Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK kert

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Beszélgetések

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK kert

"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Stand up

szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Könyvcsere

családi

helyi

1 alkalom

JMMK kert

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Piros Rózsa Dalkör

zenés rendezvény

helyi

1 alkalom/ vasárnap
13-19

Piros Rózs Dalkör

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Magyar Történelmi Szalon

előadás/kiállítás

helyi

1 alkalom

Magyar Történelmi
Szalon

Empátia nap

előadás/kiállítás

helyi

1 alkalom

Mozgáskorlátozottak
egyesülete

Október
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK
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"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

Egészségmegörző nap

ismeretterjesztő

regionális

1 alkalom

Fénymag Egyesület

Primanima

Animációs Film
Fesztivál

országos

3 nap

JMMK

Állatok Világnapja

kültéri rendezvény

regionális

1 alkalom

JMMK/szervizút

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Német Nemzetiségi Kórus
Tal.

rendezvény

regionális

16.okt

Lyra Dalkör

Idősek Világnapja

rendezvény

helyi

1 alkalom

Budaörs Város
Önkormányzatat

November
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

2 est

JMMK

Márton nap

Szórakoztató/
Kulturális

helyi

1 alkalom

JMMK

Filmklub

Szórakoztató

helyi

1 alkalom

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Nagy koncert

Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Stand up

szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

Adventi készülődés

családi kézműves

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK
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Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

1 alkalom/ 3. hét
csütörtök 15-21

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Iskolai rendezvény

előadás

helyi

1 alkalom

Herman

Magyar Történelmi Szalon

előadás/kiállítás

helyi

1 alkalom

Magyar Történelmi
Szalon

December
Saját szervezés
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Csokibár

Szórakoztató,
családi, kézműves

helyi

1alkalom

JMMK

Kiállítás megnyitó, művészeti
rendezvény

műsoros est

regionális

1 est

JMMK

Karácsonyi gyerek / felnőtt
koncert

Szórakoztató,
családi,

regionális

1/1 alkalom

JMMK

Karácsonyi gyerek Bolhapiac

vásár

helyi

1 alkalom

JMMK

"Kapcsolatok " -Nagy
Előadás

kult. Rendezvény/
Szórakoztató

regionális

1 alkalom

JMMK

Felnőtt Börze

vásár

helyi

1 alkalom

JMMK

"Művészetek"

Kulturális/
Ismertterjesztő

helyi

1 alkalom

JMMK

"Világjárók"

Kulturális/
Ismertterjesztő

regionális

1 alkalom

JMMK

Betlehemes műsor

gyermekelőadás

helyi

1 alkalom

JMMK

Külső szervezésű rendezvények
Neve

Típusa

Jellege

Időpont/ Időtartam

Szervező

Nyugdíjas Zenés Est

táncos rendezvény

helyi

29.dec

Budaörsi Nyugdíjas
Egyesületek

Városi Mikulás

gyermekelőadás

helyi

1 alkalom

Budaörs Város
Önkormányzatat

Idősek Karácsonya

előadás

helyi

1 alkalom

Budaörs Város
Önkormányzatat

Gyermekek Karácsonya

gyermekelőadás

helyi

1 alkalom

Budaörs Város
Önkormányzatat
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Magyar Történelmi Szalon/
Karácsony

rendezvény

helyi

1 alkalom

Magyar Történelmi
Szalon

Batyus Bál

gyermekelőadás

helyi

18.dec

Heimat Museum

Iskolai rendezvény

előadás

helyi

2 alkalom

Vivaldi Zeneiskola

Piros Rózsa Dalkör

zenés rendezvény

helyi

1 alkalom/ vasárnap
13-19

Piros Rózs Dalkör

A Jókai Napok saját szervezésű programsorozat, tavaly Jókai Mórral kapcsolatos
filmvetítéssel, izgalmas irodalom órákkal, rajzpályázattal vontuk be az iskolásokat a
programjainkba. Minden programunk Jókai Mórról szólt, ezzel ellentétben 2016-ban egy
könnyed, nem kizárólag Jókai Mórról szóló programsorozatot állítottunk össze
(Borkóstoló, Kiállítás megnyitó, koncertek), melyben megtalálhatóak a már megszokott és
kedvelt események is (Jókai Főzőverseny, Jókai túra..)
A Márton nap során népi hagyományokat elevenítünk fel, s összekapcsoljuk az új
bor és a betakarítás ünnepével. Ezt a rendezvényt évről évre a Közösségi Házzal /
Zöldkör Egyesülettel, Városi Régészeti Múzeummal és a Heimat Múzeummal közösen
szervezzük.
2016-os évben is folytatódik a havonta egyszeri Csokibár. A hétvégi, családi
programban egy gyermekelőadás szerepel, melyhez kézműves foglalkozás és 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 már
megtaláltuk állandó szponzorunkat.
A koncertek szervezésében változatosságra törekszünk (könnyűzenei műfajok,
népzene, komolyzene, stb.).
A Gyermeknapi programot a kültérre tervezzük csakúgy, mint a Népmesék Napja
gyermek programunkat. A programokat kiegészíti a Gyermek Bolhapiac, koncertek,
fellépő művészek, gyermek kézműves foglalkozások, játékok, fimonságok. Hasonlóan
ezekhez a rendezvényekhez 2016-ben szintén kültéren rendezzük meg az Állatok
Világnapját. Számos fellépővel, bemutatóval, vásárral, menhelyek bemutatkozási
lehetőséggel és rengeteg kutyával..
Az ünnepekhez, vallási és népi hagyományokhoz kapcsolódó eseményeket
(Farsang, Advent, Márton nap, stb.) városi rendezvényként, minél több korosztály
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számára és minél több aspektusból megközelítve hozzuk létre, kihasználva, hogy a
„tanítás”, a közösségi élmény és a szórakozás összekacsolódhat.
A 2013-ban elkezdett „Kapcsolatok” című előadás sorozatunkat nem akarjuk
korlátozni semmilyen témakör megadásával a 2016-os évben. A sorozat célja nem
változott, azaz lehetőséget adni az embereknek, hogy önmagukat megismerve, és
felvállalva döntsenek önmagukról, sorsukról.
Az egészséggel kapcsolatos rendezvényeinket szívesen fogadták már az elmúlt
években is. Önálló rendezvényeket szervezünk ebben a témakörben nem csak a
művelődési központban, hanem a közösségi házban.

A közkedvelt gyerek bolhapiacot idén Ruhabörzével is kiegészítjük, ahol már a
felnőtt árusokat is várjuk egy jó hangulatú vásárral, a tavaszi/nyári hónapokban lehetőség
szerint kültéri megrendezéssel.

A Világjárók és Művészetek előadássorozatok visszatérő „kedvencekkel” és új
izgalmas előadókkal és témákkal folytatódik. Tervezett témák a Világjárók sorozatban:
Egyedül

nőként

a

nagyvilágban,

Biciklitúra

Norvégiában,

Észak-

Skócia

rejtélyei,backpaper, Hortobágyi rántott wombat kalandjai stb. A Művészeti sorozatban
szeretnénk

könyvbemutatót

szervezni

(elsősorban

egy

bemutatkozó

budaörsi

művésznek), illetve a Szépművészeti Múzeum munkatársával együttműködve híres
alkotók életét,munkáját bemutatni.

Folytatjuk a „Beszélgetések” sorozatot 2016-ben, hasonlóan az előző évhez
Salamon Suba Lászlót és vendégeit láthatjuk és hallhatjuk egy közös beszélgetésen,
amely minden alkalommal kiegészül filmmel, rövid koncerttel és persze nézői
kérdésekkel.
Havi rendszerességgel folytatjuk Filmklubunkat is, melynek keretein belül
szeretnénk visszahozni a közösségi filmnézés hangulatát
Rengeteg elgondolkodtató, érdekes előadást, rendezvényt szervezünk 2016-ban, a
könnyedebb műfaj kedvelőinek szórakoztató műsorokkal szeretnénk kiegészíteni
rendezvénypalettánkat. (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
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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.

1. Kiállítások
2014 szeptemberében havi rendszerességgel fotópályázat sorozatot indítottunk,
minden hónapban más témakörrel. A pályázatra beérkező alkotásokból egy 3 tagú zsűri
választotta ki a számára legjobb 20 fotót. A nyertes képek a folyosón, az erre kialakított
helyen kerültek bemutatásra. Külön kiállítás megnyitóval értékeltük, és biztattuk az amatőr
fotósokat. Ezt a pályázatot 2016-ban is folytatjuk, azaz havonta új témakört megadva
várjuk az alkotásokat és indítjuk a kiállításokat.
A Galéria teremben 2 hosszabb (féléves) kiállítást tervezünk. Ezt látom egyedül
megoldásként, hogy az itt bemutatásra kerülő művek valóban el is jussanak az
érdeklődőkhöz. 2016. első félévében a BUM művészeinek alkotásai lesznek láthatóak a
Galéria termében.

3. Közösségek, tanfolyamok, klubok

Saját szervezésű csoportok
Neve

Jellege

Rövid leírás

Idő

Helye

Patchwork

oktatás

közös varrás

5 alkalom /1
kurzus

JMMK

Tanulástechnika

oktatás

A kurzus megtanítja
a diákokat okosan
tanulni

havonta egy
kurzus

JMMK

Gerincjóga

sport

gerinc "torna"

Hetente
kétszer

JMMK

Felnőtt jóga

sport

jóga

hetente kétszer

JMMK/Közház

"Fortélyok Fából"

kézműves

Fafaragás

Hetente
egyszer

JMMK

Pilates

sport

nyújtó és erősítő
torna

hetente
egyszer

JMMK

Gyöngyfűzés

kézműves

gyöngyfűzés

minden páros
héten

JMMK
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Lyra Dalkör

felnőtt ének

dalkör

minden héten
egyszer

JMMK

Olvasókör

beszélgetés

1-1 könyv
elolvasása utáni
beszélgetés

havonta
egyszer

JMMK

Cup of tea

angol nyelvű
klub

angolul beszélgetés

Hetente
egyszer

JMMK

"Surranók"

Szabadidő/klub

Közös túrázás,
túravezetővel

havonta 2
alkalommal

Magyarország

Szabadidő/klub

Közösségi filmezés
hangulatának
visszaidézése

havonta 1
alkalommal

JMMK

„Hangoló”

klub

Hangtechnika
elméleti és
gyakorlati oktatása
gyerekeknek

Hetente
egyszer

JMMK

Kocogi

Szabadidő/klub futás

Közös futás,
vezetővel

hetente 2
alkalommal

Budaörs

Sétálj velem!

Szabadidő/klub

közös 1,5-2 órás
séta

hetente 2
alkalommal

Budaörsön

Ruhacsere party

piac

Megunt, de szép
ruhák cseréje

Negyedévente

JMMK

Könyvcsere party

piac

Könyvek cseréje

Negyedévente

JMMK

Selyemfestés /
egyéb kézműves

kézműves

kézműves
foglalkozás

havonta 1szer

Közösségi Ház

Varró Műhely

szabadidő

varrógépes közös
varrás

havonta 1szer

Közösségi Ház

Tai Chi

szabadidő/sport

thai chi

hetente 2szer

Közösségi Ház

Meridián torna

torna

egészségmegőrző
foglalkozás

hetente 2szer

Közösségi Ház

Jazz-tánc

tánc

tánc (2 korcsoport
számára)

hetente 4szor

Közösségi Ház

Női torna

sport

60 perc torna
háziasszonyoknak

Kalocsai klub

klub

hímzés / kalocsai..

Filmklub

hetente 2
alkalommal
hetente
egyszer

Közösségi Ház
Közösségi Ház

Külső szervezésű csoportok (tanfolyamok, klubok)
Neve

Jellege

Kerekítő

gyermek
foglalkozás

Néptánc

gyerekeknek

Néptánc
Galambászok

Rövid leírás
heten játékos,
zenés, mesés
foglalkozás

Idő

Helye

9-11.30ig
csütörtök

JMMK

néptánc

kedd és
csütörtök
15.30tól

JMMK

felnőtteknek

néptánc

kedd és
csütörtök 15tól

JMMK

felnőtteknek

klub

havonta 1szer

JMMK
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Baba-Mama Klub

klub

Játékos foglalkozás
babáknak és
mamáknak

havonta 2
alkalommal

Köz. Ház.

Rímkovácsok

klub

irodalom

Havonta 1
alkalom

Köz. Ház.

Pro Musica

egyesület

énekkar

hetente 2szer

Köz. Ház.

Piros Rózsa Dalkör

dalkör

énekkar

hetente 2szer

Köz. Ház.

Nyugd.
Pedagógusok K.

klub

Klub

Budaörsi Nyugdíjas
Polgári Egyesület

egyesület

megbeszélés

HM Nyugdíjas Klub

klub

megbeszélés

Bobák Bálint
Nyugdíjas Egyesület

egyesület

megbeszélés

minden hétfőn Szivárvány utcai
14.30-18
épület

Mozgáskorlátozottak
Budaörsi
Szervezete

egyesület

megbeszélés

minden kedden Szivárvány utcai
14.30- 18
épület

Városi Nyugdíjas
Klub

egyesület

megbeszélés

hetente kétszer Szivárvány utcai
14.30-18.00
épület

Zöldkör Egyesület

egyesület

kül+beltéri
programok

havonta
Köz. Ház.
egyszer
havonta 2
Szivárvány utcai
péntek (1. és 3.
épület
hét)
minden hónap
Farkasréti utcai
második
épület
péntekén

évente 3-4

Farkasréti utcai
épület

Célunk továbbra is az, hogy minél többen megismerjék és megszeressék a
Közösségi házat. Fontosnak találom, hogy a lakótelepen élőknek egy ismert, színes és
változatos programkínálattal rendelkező színtér legyen.
A már meglévő csoportok, klubok mellett számos, új foglalkozást szeretnénk indítani.
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.

Külsős rendezvényeink legnagyobb részét az ingyenesen befogadott helyi
egyesületek, nemzetiségek, iskolák, önkormányzati szervezésű városi programok
(ünnepek, bálok, műsoros estek,..) teszik ki, melyek Budaörsön csak egyrészt a Jókai Mór
Művelődési

Központ

színházteremben,

másrészt

a

Közösségi

Ház

termeiben

megvalósíthatók.
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Ezen kívül helyet biztosítunk a művelődési központ és a közösségi ház falai közt
működő közösségek (pl. a Magyar Történelmi Szalon, vagy a Szélrózsa Néptáncegyüttes
által szervezett Virágok Vetélkedése, Zöldkör Egyesület programjai…) programjainak,
illetve a város kulturális eseményeinek.
A harmadik típusba sorolhatók azok a terembérletes programok, melyek a Jókai
Mór Művelődési Központ és a Közösségi Ház profiljába beleilleszkednek, s a szűkös
időbeli korlátok mellett is érdemesnek tartjuk a befogadásukat.
.
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