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Általános adatok: 

 

 

 

Telephelyek – Általános adatok: 

 

Intézmény neve: Közösségi Ház 

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Lévai u. 34. 

Intézmény telefonszáma: +36-23/421-594 

Intézmény e-mail címe: kozossegihaz@jmmk.hu 

Intézmény weboldalának címe: www.jmmk.hu 

Telephely vezetőjének neve: Pintér Krisztina  

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 Művelődési Központ célkitűzései 2018. évre 

 

Általános 

 

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.  

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 

 

 

2017-es évben folytattuk azon törekvésünket, hogy programjaink egy-egy tematikára 

épüljenek, pontosan és előre megtervezett szervezésben, ezt kívánjuk a 2018-as 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.  

2018-as évet is a már meglévő programok és csoportok megerősítésére, még 

jobban ismertté válásának elősegítésére szánjuk. Még nagyobb hangsúlyt fektetünk a 

csoport foglalkozások népszerűsítésére. Ezáltal szeretném megteremteni a lehetőségét a 

város lakosainak, hogy újból felfedezzék a közösségbe való tartozás élményét, és a 

közösség létének értékét. 
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Programtervek  

 

Csokibár, Bonbon Matiné, Utazással kapcsolatos előadások, Képzőművészettel 

kapcsolatos előadások, Jazz estek, Borkóstolók, Kapcsolatok előadássorozat, 

Babaszínház, Filmklub, Vinyl Klub, Kiállítások, Stand up előadások,  

Nőnapi előadás, Gyereknap, Márton nap, Népmese napja, Állatok világnapja, Adventi 

napok, koncertek, Adventi és húsvéti készülődés és még számos rendezvény. 

Helyet adunk a következő intézmények, szervezetek rendezvényeinek: 

Budaörs Város Önkormányzata, Magyar Történelmi Szalon, Budaörsi Diákszínpad, 

Általános iskolák rendezvényei, Heimat Múzeum, Nyugdíjas csoportok eseményei, 

Virágok Vetélkedése, Piros Rózsa dalkör, Primanima Animációs Fesztivál, Empátia nap, 

…. 

 

 

A Jókai Napok saját szervezésű programsorozat, egy könnyed, nem kizárólag Jókai 

Mórról szóló programsorozattal folytatjuk az elmúlt évekhez hasonlóan (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 közösen szervezzük.  

Az Adventi Napok programsorozatban az ünnephez kapcsolódó koncerteket, 

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

szervezünk.  

Folytatódik a havonta egyszeri Csokibár 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. 

A koncertek szervezésében változatosságra törekszünk (könnyűzenei műfajok, népzene, 

komolyzene, stb.).  
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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 2018-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 (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 2013-ban elkezdett „Kapcsolatok” című előadás sorozatunk is folytatódik. 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. 

 

Havonta egy alkalommal megtalálható „Világjárók” és „Művészetek” kapcsolatos 

előadássorozatunkat. Világjárók ismeretterjesztő sorozatunkban szeretnénk továbbra is 

bemutatni távoli tájakat, kultúrákat, és ezekhez kapcsolódó érdekességeket.  

„Művészetek” előadásaiban hangsúlyt kapnak az egyes művészeti ágak, azok kiemelkedő 

alakjai, és más érdekes témák. 

 

Havi rendszerességgel folytatjuk Filmklubunkat is, melynek keretein belül szeretnénk 

visszahozni a közösségi filmnézés hangulatát.  

 

Rengeteg elgondolkodtató, érdekes előadást, rendezvényt szervezünk évről-évre. Így a 

könnyedebb műfaj kedvelőinek szórakoztató műsorokkal szeretnénk kiegészíteni 

rendezvénypalettánkat.   
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Különböző borvidékek borászainak bemutatkozását tervezzük Borkóstoló néven 

negyedévente, kedvezményes borvásárlással. 

 

 
Számos új csoportot, klubot indítottunk már a művelődési 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 

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 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.  

 
. 

 

 


