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Általános adatok: 

 

 

 

Telephelyek – Általános adatok: 

 

1.Telephely neve: Közösségi Ház 

Telephely címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 34. 

Telephely száma: +36-23/421-594 

E-mail címe: kozossegihaz@jmmk.hu 

Weboldalának címe: www.jmmk.hu 

Telephely vezetőjének neve: Pintér Krisztina  

2. Telephely neve: Nyugdíjas Ház 

Telephely címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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A Jókai Mór M űvelődési Központ célkit űzései 2019. évre 

 

 

 

Általános  

 

Célunk olyan intézményt biztosítani Budaörs város lakosai számára, mind belső, mind 

külső vonatkozásban, hogy Budaörs kulturális intézményrendszerén belül, betöltse a 

„központ” szerepét.  

Kiemelt szerepet tulajdonítunk az egészséges mentális élet kialakítását segítő 

kezdeményezéseknek, melyek a kultúra, művészet területén maradva fejlődést 

biztosítanak a gyermekek és a felnőttek számára. 

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. 

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  tervek 

 

2019-es évben folytattuk azon törekvésünket, hogy programjaink egy-egy tematikára 

épüljenek, pontosan és előre megtervezett szervezésben. 

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

programok, rendezvénysorozatok szervezését, amely egyben segít elkerülni az egymásra 

való szervezést.  

2019-es évet a már meglévő programok és csoportok megerősítésére, ismertté válásának 

elősegítésére szánjuk, illetve szeretnénk a nyári hónapokra is szervezni programokat, 

elsősorban helyszínként a kertet használva (nyári kültéri Filmklub, bórkóstoló, előadások).  
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Programtervek  

 

A Jókai Napok  (április 23-28.) saját szervezésű programsorozat, az elmúlt évek könnyed, 

szórakoztató programsorozatát egy tematikára szeretnénk felépíteni. Így a 2019-es év az 

„Érintés” témakörére fog épülni, amely visszatükröződik majd a Jókai Napok 

programjainak megszokott és kedvelt eseményeiben is (Jókai Főzőverseny, Jókai túra, 

Borkóstoló, Előadások, Kiállítások).  

 

Folytatjuk az Ébredj Budaörs!  (március 1-3.) többnapos programsorozatot, amely a 

Tavasz ébredésének szimbólumaként szolgál a különböző mozgásóráink bemutatásához. 

Szeretném, ha minél többen tudatosan keresnék, majd találnák meg a számukra ideális 

mozgásformát. A mozgásforma megtalálásában, illetve a tél sokszor lustább időszakából 

való felébresztésről szól a rendezvénysorozatunk.  

 

Az ünnepekhez, vallási és népi hagyományokhoz kapcsoló dó  eseményeket (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.  

A Márton nap  során népi hagyományokat elevenítünk fel, amelyben elmaradhatatlan a 

lámpásfelvonulás. Ezt a rendezvényt évről évre a Közösségi Házzal / Zöldkör 

Egyesülettel, Városi Régészeti Múzeummal közösen szervezzük.  

Az Adventi, Farsangi és Húsvéti  Készülődés alkalmával a kézműves foglalkozások 

mellett egy-egy ünnephez köthető hagyományos étel készítését is bemutatjuk.  

Ünnepekhez kapcsolódó még a Latinovits Színházzal közös szervezésű Farsangi 

Mulatságunk is, amelyet február 23-ra tervezünk szervezni.  

 

Folytatódik a havonta egyszeri Csokibár (havonta egy vasárnap) előadásunk.  A hétvégi, 

családi programban egy gyermekelőadás szerepel, melyhez kézműves foglalkozás 

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

együtt tölthessenek el egy délelőttöt. Ennek érdekében törekszünk a színvonalas 

előadások felkutatására. 
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A 2013-ban útjára induló „Kapcsolatok”  című előadás-sorozatunk (havonta egy 

csütörtök) is folytatódik. Az idei évben az elsőre költői kérdésnek ható „Ki vagyok én?” 

lesz az előadások fő vezérfonala. Ennek a valójában súlyos kérdésnek a kibontásához és 

körüljárásához szeretnénk vendégül látni többek között a Pszichorendelés csapatát 

(Böhönyey Mártát és Tóth Melindát), Boldizsár Ildikót, Schäffer Erzsébetet, Pál Feri atyát, 

Tari Annamáriát, Limpár Imrét, Dr. Buda Lászlót.  

 

Havonta egy-egy alkalommal jelentkezik a „Világjárók” és „M űvészetek”  

előadássorozatunk. Világjárók ismeretterjesztő sorozatunkban szeretnénk továbbra is 

bemutatni távoli tájakat, kultúrákat, és ezekhez kapcsolódó érdekességeket.  

A „Művészetek” előadásain különböző művészeti ágak egy-egy fejezetét járják körül 

előadóink. Az eddig hangsúlyosabban megjelenő képzőművészeti téma mellett, az idei 

évben arra törekszünk, hogy kiterjesszük az előadások körét az építészet, filmművészet 

és művelődéstörténet irányába is.   

 

A rocktörténet kiemelkedő lemezeit (1967-től) elemző előadássorozat a Vinylklub.  Egy-

egy alkalommal egy album kerül részletesen bemutatásra háttértörténetével, majd az 

előadást közös zenehallgatás követi. 

 

2015-ben a Világkiállítást is megjárt Szemfényveszt ők Show  (január 11.), mely itthon 

rangos helyszíneken is nagy sikereket ért el, lesz látható nálunk.  

A három tehetséges fiatal bűvész és mentalista előadása az ország legújabb 

többszereplős bűvész showja. A szemfényvesztők különleges előadása elképesztő 

illúziókat egyesít a színpadon: látványos megjelentetések, vicces comedy bűvészet, 

meghökkentő gondolatolvasás, elegáns és modern kézügyességi számok. 

A könnyed szórakozás hívei az évben újból többször találkozhatnak neves Stand up  

műsorokkal.  

 

A legkisebbeknek szóló programsorozat, mely 20 perc bábszínházzal majd 20 perc 

játékkal, bábsimogatással várja a piciket 3 éves korig. A babaszínház  lényege, hogy a 

gyerekek minél korábban találkozzanak a színházi élménnyel, megszeressék azt. 

 

A borkóstolók alkalmával az ország más-más borvidékéről érkeznek neves 

borászatokból a szakemberek, hogy megismertessék a magyar borfajtákat, azok 

elkészítésének menetét.  
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A koncertek szervezésében változatosságra törekszünk (könnyűzenei műfajok, népzene, 

komolyzene, stb.).  

Szakcsi Lakatos Béla - Müller Péter Sziámi Pianissi mo! Duó Koncert  (január 4.) 

Szakcsi Lakatos Béla jazz-zongorista, valamint Müller Péter Sziámi költő énekes, színpadi 

szerző egyedi koncerttel köszönti az újesztendőt a Jókai Mór Művelődési Házban. Az 

esten válogatást hallhatunk a világ számukra legizgalmasabb dalaiból, és ezen túl 

élvezhetjük Szakcsi Lakatos Béla páratlan improvizációs készségét is. 

Szerették az elmúlt években is, ezért újból elhívtuk Halász Juditot, aki szeptember 15-én 

ad koncertet. 

 

Az idei évben is szeretnénk vendégül látni a BonBon Matiné  műsorsorozatot mellyel 

támogatni szeretnénk a budaörsi óvodások- és kisiskolások zenei nevelését. 

 

Kiállításainkban továbbra is a változatosságra törekszünk. Követve az elmúlt évek 

hagyományát egy-egy előadáshoz kapcsolat képek/fotók kerülnek ki, az egyéni 

bemutatkozások mellett. 

 

A 2019-es évben középiskolásoknak szóló táncpedagógiai foglalkozásnak  is 

szeretnénk otthont adni, melynek célja a kortárs kultúra, azon belül is a kortárs tánc 

népszerűsítése. A foglalkozás egy rövid drámapedagógus által vezetett, kortárs táncra 

hangoló foglalkozással indul, ezt követi a táncelőadás megtekintése, végül a darab 

elemzése a drámapedagógussal és az alkotókkal. 

 

Havi rendszerességgel folytatjuk Filmklubunkat is, melynek keretein belül szeretnénk 

visszahozni a közösségi filmnézés hangulatát.  

 

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, finomságok.  

 

A nyári hónapokban megtapasztalhattuk, hogy a JMMK kertje nagyon kedvelt, hangulatos 

rendezvényhelyszín, ezért 2019-ben nyáron is szeretnénk programokat szervezni, 

kihasználva a kert adottságait. 
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Borkóstolók, a Filmklub és a Vinyl klub is látogatható lesz, illetve a Nyári napforduló 

(Szent Iván éj) zenés est is megrendezésre kerül a parkolóban (június 21.), tűzgyújtással, 

népi hagyományok felidézésével, étel-ital kóstolóval. 

 

 

A Nyugdíjas házban  a nyugdíjas csoportok tagjainak részére hetente két alkalommal 

mozgásóra foglalkozásra van lehetőség. Hetente egy alkalommal pedig új foglalkozást 

indítottunk, ahol az internet, az okos telefonokkal kapcsolatos kérdésekre adunk választ 

(„NET Klub”),  segítséget. 

Kiállítások  bemutatására lesz lehetőség a 2019-es évtől. Régi budaörsi fotók, a 

csoporttagok utazásairól szóló fotók lesznek kiállítva.  

2019-ben további foglalkozással és esetenként előadással szeretnénk bővíteni a 

nyugdíjas ház programkínálatát.  

 

Közösségi ház p rogramjai között szerepel Újévi átalakító nap , ahol mindent elkövetnek 

azért, hogy látogatók megújulva térjenek haza. (Arctorna, stílustanácsadás, sminktanítás) 

Évente kétszer (tavasszal és ősszel) megrendezésre kerülő Egészség-napra  

előadásokkal, bemutatókkal készülnek a ház munkatársai. Ezen belül külön eseményt kap 

a fogyókúra nap, ahol a fogyókúra hatását, sikerességét vagy éppen sikertelenségét 

próbálják megfejteni előadásokkal, bemutatókkal.  

Idősek világnapja  alkalmával a 2016-os évhez hasonlóan operett műsort szervez a ház. 

Az októberi látás hónapja  alkalmával pedig szemtornát, és egyéb szemmel kapcsolatos 

előadások lesznek elérhetőek a témában. 

Mindezek mellett Adventi, Farsangi és Húsvéti  készülődés alkalmával a kézműves 

foglalkozások bemutatását szervezzük, összehangolva a művelődési központ hasonló 

eseményeivel.  

 

 

Számos új csoportot, klubot indítottunk már a m űvelődési központban és a 

Közösségi Házban is. Célunk továbbra is az, hogy minél többen megismerjék és 

megszeressék mindkét helyszínt. Továbbra is fontosnak találom, hogy az itt élőknek egy 

ismert, színes és változatos programkínálattal rendelkező színtér legyünk. 

A már meglévő csoportok, klubok mellett, új foglalkozást is szeretnénk indítani. Fontosnak 

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

továbbra is feladatunk a Közösségi Ház programjainak szélesebb körben való 
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megismertetése, amellyel a lakótelepi közösség számára 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 a Jókai Mór Művelődési Központ 

színházteremben, másrészt a Közösségi Ház termeiben megvalósíthatók.  

 

Ezen kívül helyet biztosítunk a művelődési központ és a közösségi ház falai közt működő 

közösségek programjainak, illetve a város kulturális eseményeinek.  

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.  

 
. 

 

 
 
 
 
 


