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1. Általános adatok 
 

Intézmény neve: JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Intézmény címe: 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 26. 

Intézmény telefonszáma: 06-23/441-541 

Intézmény e-mail címe: program@jmmk.hu 

Intézmény weboldalának címe: www.jmmk.hu 

Intézmény vezetőjének neve: Simon Erika 

 

 

Társintézmények általános adatai 

 

Intézmény neve: Közösségi Ház 

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 34. 

Intézmény telefonszáma: 06-23/703-004 

Intézmény e-mail címe: kozossegihaz@jmmk.hu 

Intézmény weboldalának címe: www.jmmk.hu 

 

Intézmény neve: Nyugdíjas Ház 

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/2 
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2.  Helyzetelemzés 
 

A Jókai Mór Művelődési Központ tevékenységét az Alapító Okirata, Budaörs Város 

Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII.01.) ÖKT 

rendelete, az 1997. évi CXL. Törvény és az Intézmény évenkénti Munkaterve határozza meg. 

 

 A Jókai Mór Művelődési Központ két telephellyel / társintézménnyel rendelkezik. Az egyik 

telephelye a Közösségi Ház (Lévai utca 34.), amely Budaörs Város Lakótelepén helyezkedik el, a 

másik telephelye a Nyugdíjasok Háza (Szabadság út 24/2.). 

 

2.1.  Technikai környezet változásai  
 

A 2017 elején kiépíttetünk egy úgynevezett hangbetáp rendszert. Erre azért volt szükség, 

mert az utóbbi időben a nagy koncerteket (Punnany Massif, Kowalsky, Tankcsapda) már nem 

tudtuk megfelelő teljesítményű árammal kiszolgálni. A csatlakozó rendszer közvetlenül a főbetápra 

van kötve, így földhurok mentesen biztosított a megfelelő áramterhelés.  

Az év végén a nagyteremben lévő világító hídra 4 db. korszerű színházi derítőlámpát szereltünk fel, 

ezzel megoldódott a nézőtér első két harmadának világítása. (pl. táncos rendezvények). 

Az érdekeltségnövelő pályázat összegének keretéből 2 db Yamaha DXR08 aktív 

hangsugárzó, 2 db hangfal állvány, 2 db. Sennheiser microport szett és 2 db. vezeték nélküli 

kondenzátor fejes mikrofon került beszerzésre. 

2017. év végén komplett antennarendszert vettünk a Sennheisertől. Így már biztonságosan 

dolgozhatunk nagy távolságokon belül is és az antenna szétosztóval 8 vevőt tudunk egyszerre 

kezelni. 

 

Informatikai környezet változása 

 

A 2017-es évben a szerver meghibásodása miatt, vásárlásra került egy új gyorsabb 

biztonságosabb NAS szerver ami RAID funkcióval tükörbe menti az adatokat, az esetleges hibák 

kivédése miatt, ami hálózati meghajtónak is használunk illetve a hozzá csatlakoztatott UPS - 

szünetmentes tápegység biztositja a folyamatos működést. Továbbá beszerzésre került egy új gyors 

nyomtató ami kiváltja a Szines nyomtató feladatainak egy részérét. A gazdasági irodába egy új nagy 

22"-os monitor került, ami gyorsítja a munkát, mivel az ablakok közötti váltást megkönnyíti vagy 

kiváltja. A perifériák cseréje meghibásodás esetén voltak cserélve (egér, billentyűzet). 
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2.2.  Tárgyi környezet változása 
 
JMMK, Közösségi Ház 

  

Folyamatosan hangsúlyt fektettünk a tárgyi környezet és eszközeink állagának megóvásra, 

vagy éppen javítására.  Az eszközök beszerzésénél minden esetben a programjaink színvonalának 

„emelése” vagy éppen a szervezési folyamatok kisegítése a cél. A saját szervezéssel létrejött 

csoportjaink szakmai tevékenységét szolgáló eszközök kiszolgálják az adott csoportok működési 

igényeit. 

Az érdekeltségnövelő pályázat keretében 13 db bankett asztalt vásároltunk a művelődési központba 

és folytattuk a kert komfortosabbá tételét kerti asztalok, székek beszerzésével.  

A földszinti tér (amely magába foglalja a folyosót, előteret, ruhatárat) ki lett festetve, a csövek és a 

ruhatári fogas rendszere pedig mázoltatva. 

 

  

Nyugdíjas Ház 

 A Nyugdíjas Ház tárgyi környezete nem változott a 2017-es évben. Apróbb eszközök 

vásárlásával törekedtünk a csoporttagok kényelmi szintéjét emelni.  

Szeretném a lehető leghosszabb ideig megőrizni az intézmény állagát, óvni és védeni azt. 

 

 

 
 
2.3.  Személyi feltételek változása 

 
 

2017. 

május végén üresedett meg egy szervezői álláshely – ez betöltésre került 2018. január elején, 

június végén üresedett meg a gondnoki és egy takarítónői álláshely – a takarítói álláshely 2017. 

júliusában, a gondnoki 2017. augusztus 10-én került betöltésre, 

november 17-én megüresedett még egy szervezői álláshely – ez az egyedüli nyitott pozíció. 
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2.4. Gazdasági feltételek változása 
 

A Jókai Mór Művelődési Központ Alapító Okirata alapján, önállóan működő, részjogkörű 

költségvetési szerv, kizárólag a személyi juttatások előirányzata felett jogosult rendelkezni, 

pénzügyi és gazdasági feladatait 2014. január 01-től Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi 

Irodájának- intézménygazdálkodási csoportja látja el 

. 

 
2.5.  Szakmai tevékenység  
 

Az elmúlt évben műfajok sokaságába lehetett bepillantani saját szervezésű rendezvényeinken. 
 

JMMK 
 
Állandó sorozataink 
Kapcsolatok sorozat  A sorozat előadói Mérő László, Kozma-Vízkeleti Dániel, Pál Ferenc, 

Soma Mamagésa, Szondy Máté, Kádár Annamária, Buda László 
voltak  

Filmklub   Filmjeink: Lavina, Csendes szív, Oly sokáig szerettelek, Testről és 
lélekről, Gilpert Grape, Felix és Rose, Csak a szerelem számít, Esküvő 

Stand up   Kőhalmi Zoltán, Beliczai Balázs, Kiss Ádám, Benk Dénes, Aranyosi 
Péter, Dombóvári István, Hadházi László, Mogács Dániel fellépőkkel. 

Kiállítás Témái: Afrika egy háziorvos szemével, Kolozsvári mesterek, Itália és 
a Balaton bűvöletében, A Kárpátok üzenete, Gligor Attila 
fotókiállítása, Surranók fotókiállítása,  

Művészetek                           Vendégeink voltak idén: Tettamanti Zsófia múzeumpedagógus (A 
korokon átívelő szépség / Mitől kortárs a művészet?), Gimesy Péter 
művészettörténész (A modern művészet kialakulása) Balázs Dóra 
blogger (Trükkös tükrök a festészetben) / 10  alkalom 

 
Világjárók                              Az előadássorozat vendégei kalandorok, akik sokat utaztak a világban. 

A 2017-es évben a következő témákban hallgathattak beszámolót a 
vendégek:  Dr Steire József: Az ebola poklában jártam, Kisida András: 
Barangolás a Kárpárok bércein, Cseh Zsombor: Indonézia, Dr. Kozári 
Karina: SrÍ Lanka/ 9 alkalom 

 
Csokibár                                 Kisgyermekes családokat célzó Csokibár bábszínházsorozatunk 

népszerűsége töretlen. Havonta más bábszínházak előadásában 
változatos, színvonalas mesét nézhetnek vendégeink. Péter és a farkas, 
Boribon kirándul, Vajaspánkó, A csizmás kandúr  /10 alkalom 

 
Babaszínház A legkisebbeket célozzuk meg a JMMK Galériájában, rövid, 20 perces 

piciknek szóló bábmesével, amit 20 perc játék és bábsimogató követ. 
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A program célja a gyerekek szoktatása a későbbi színházi 
előadásokhoz. / 3 alkalom 

 
Borkóstoló 2017-ben 3 elismert pincészet is bemutatkozott nálunk: a villányi 

Bock Pincészet, az egri Juhász testvérek Pincészete és a szekszárdi 
Sebestyén Pince. / 3 alkalom 

 
Vinylklub Új programsorozat, mely 2017-ben indult. A rocktörténeti előadások 

sorra veszik a mérföldköveknek számító rock zenei albumokat, 
bemutatja a zenekart, az album születésének körülményeit, majd 
közös bakelit hallgatással zár. Az első alkalommal a Beatles Sgt. 
Pepper's Lonely Hearts Club Band albumát mutattuk be. 

 
 
Gyereknap, Népmese napja A két szabadtéri családi nap ismét a JMMK előtti szervizúton valósult 

meg. Színpadi műsorok, koncertek, állatsimogató, népi ügyességi 
játékok, gyerek bolhapiac kíséretében. 

 
Ünnepi készülődések Családi kreatív délután húsvét előtt és az adventi időszakban   
 
Önálló programok: 
 
Kultúra Napja   Mondjuk c. verses felolvasó est + Idolok c. kiállítás megnyító 
Újévi koncert   Mezítlábas zenészekkel 
Fenyő Iván   Én és a (N)ők 
Ébredj Budaörs!  3 napos esemény, mozgásórák, előadások, kerekasztal beszélgetés. 
 
Költészet Napja   Suttogók című verses előadás 
Jókai Napok   Átkelés a végtelenben - Rakonczay Gábor előadása 
    Jazz koncert (Flashback) 
    Szakonyi Károly meghívott vendég, 
    Jókai Emléktúra 
    Jókai főzőverseny 
Gyereknap 
Takács Nóra   Hogyan legyek jó nő című előadás 
Bedő Imre   A mai Férfi útja előadás  
Magyar Népmese napja kültéri, gyerekprogramok, ügyességi játékok, állatsimogató..  
Állatok világnapja 
Halász Judit    koncert 
Márton nap   Lámpás vonulás, táncház, mesélő (3 intézménnyel közösen) 
Légi katasztrófa a jövőnek üzen előadás 
Kockás parti   zenés, táncos est 
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Helyet biztosítottunk a következő programok számára 
 
Piros Rózsa dalkör   fellépés / 5 alkalommal 
Nyugdíjas Zenés Est   9 alkalommal 
Heimatmuseum     5 alkalommal 
Magyar Tört. Szalon    estek, előadások / 6 alkalommal  
Virágok Vetélkedése   néptánc találkozó / 1 alkalommal 
Lyra Dalkör    40 alkalommal 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzata koncert és ételkóstoló 
Bridzs verseny     
Bretzfeldi Barátok Köre  1 alkalommal 
Herman iskola    3 alkalommal 
Vivaldi Zeneiskola évzárója  2 alkalommal 
Empátia Nap    1 alkalommal 
Primanima Fesztivál   4,5 nap on  
Idősek Karácsonya   1 alkalommal 
Gyermekek Karácsonya  1 alkalommal 
Mikulás ünnepség 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2 alkalommal 
Cukorbetegek Klubja, + rend. 6 alkalommal 
Waldorf iskola   1 alkalommal 
Véradás    1 alkalommal 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 alkalommal 
 
Saját csoportok, heti rendszerességgel 
 
Pilates     
Felnőtt jóga, női jóga 
Nyugdíjasoknak gerincjóga 
Hangoló – hangtechnika gyerekeknek 
Fafaragás 
Surranók – túra  
Kocogi - futás 
Gyöngyfűző, 
  
 
 
   

Közösségi Ház 

Közösségi Ház saját csoportjai és saját ill. közösen szervezett programjai:  

Valentin nap, Nőnap, Nyersétel készítés, Bűvészműsor, Egészségnap, Egészség világnapja 

Babaruha börze, Stílustanácsadás, Luca nap                 
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Közösségi Ház saját csoportok éves összesen: 

Mozgásórák (thai-chi, meridian torna, jóga, női torna, örömtánc, jazztánc, gyógyító torna, hahota 

torna, gyerek balett, hastánc) 700 alkalom 

Klubfoglalkozások  (Varróklub, Német klub, Kalocsai klub, Boldogságklub, Asztrológia klub, 

Ásványklub) 140 alkalom  

 

Közösségi Házban  a következő egyesületek, szervezetek számára lett biztosítva hely: 

Zöldkör Egyesület gyerekprogramok, megbeszélések / 14 alkalommal, Pro Musica / 80 alkalommal, 

Piros Rózsa Dalkör/ 80 alkalom, Rímkovácsok10 alkalommal, Nyugdíjas Pedagógusok /4 

alkalommal, Baba-Mama Klub / 20 alkalommal, Román Nemz. Önkormányzat /10 alkalommal, 

Vízközmű  / 2 alkalom, Nemzeti Agrárkamara /1 alkalommal, Krisztus szeretete egyház / 40 

alkalommal 

Továbbra is népszerű az épület termeinek bérbeadása vásárok, kiállítások (papagáj, madárpók), 

előadások, lakógyűlések, születésnapok, gyerekfoglalkozások, farsangi bálok, tánctanfolyam, céges 

évzáró ünnepség megrendezéseihez.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Jókai Mór Művelődési Központ - Beszámoló 2017 
. 
. 

 

10

 
3. Kommunikáció 
 

2017-es évben kommunikációs csatornaként használtuk a műsorfüzetünket (szerkesztésének, 

nyomtatásának, szórásának koordinálása intézményünk feladata, amelyben jelenleg helyet kap a   

Közösségi Ház programjai mellett a Heimat Múzeum és a Városi Régészeti Múzeum programja), 

Budaörsi Napló, Budaörsi TV, Buda Környéki TV, Rádió, Honlap (változott és átláthatóbb lett a 

felmerült igények alapján), Facebook oldal, Citylight plakátok a városban. 

A saját rendszerünkön létrehozott Hírlevél, Port.hu, Programturizmus.hu, Est.hu, Családinet.hu 

oldalakon kiemelt programjaink kerülnek hirdetésre. 

 
 
 
 
 
 
 

Szeretném megköszönni a látogatók és a képviselőtestület tagjainak egész éves támogatását. 

 

 

Budaörs, 2018. 02. 21. 

 

 

 

 

 
 


