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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: 06-23/421-594 

Intézmény e-mail címe: kozossegihaz@jmmk.hu 

Intézmény weboldalának címe: www.jmmk.hu 

 

Intézmény neve: Nyugdíjas Ház 

Intézmény címe: 2040 Budaörs, Árpád utca 4 

Telefonszám: 06-30-613-79-34 
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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 (Árpád utca 4.). 

 

2.1.  Technikai környezet változásai  
 

A 2013-as gyengeáramú felújítás első ütemében – augusztus - a stúdió, és az erősítő szoba új 

akusztikai burkolatot kapott, és mindkét helyiségbe csendes klímaberendezést szereltek fel.  

A második ütem (2014.) januárban került kivitelezésre. Ennek keretében a színházterem 

teljesen új hangtechnikai hálózatot kapott, új csatlakozótáblákkal. A meglévő hangszórók egy részét 

kicserélték, és új hangszóró párok is bekerültek a hálózatba. Az erősítőpark is bővült és megújult.  

Elmondhatjuk, hogy mostanra a mai igényeknek megfelelő, a színházterem méretéhez illő 

hangosítással rendelkezünk. Sajnálatos, hogy a tervezés első fázisában kimaradt hangprocesszort, 

amit később pótolt a tervező, a mai napig nem kaptuk meg. 

 

Az érdekeltségnövelő pályázat összegének keretéből 2 db Sennheiser e-614 kondenzátor 

mikrofon, 2 db Yamaha DXR08 aktív hangsugárzó, 2 db Hangfal állvány, 1 db Sennheiser vezeték 

nélküli headset, 1 db Rackláda effekt, és egy projector berendezések kerültek beszerzésre. 

 

A színháztermen kívül a folyosón (6 hangszóró) és a parkban (2hangszóró) is kiépítésre került egy 

stúdióból vezérelhető hanghálózat, amellyel rendezvényeink előtt és után zenét tudunk bejátszani. 
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A folyamatos karbantartás eredményéképpen pillanatnyilag nincs olyan berendezésünk, ami 

ne működne. Erősáramú kábeleink, elosztóink is megújultak, egy 3 fázisú és egy egyfázisú dobot 

szereztünk be, valamint 10-10 db 16 A-es hosszabbító kábelt és elosztót. Két hordozható hangszóró 

és egy kis keverőpult vízhatlan védőhuzatot kapott. Az elkülöníthető egységeket új alumínium 

hordtáskákban tároljuk.   

 

Informatikai környezet változása 

Az elmúlt évben vásárolt szerverhez beszerzésre került, egy zárható rack szekrény, amiben 

szünetmentes tápegység védi a szervert. 

A színház az emeletről való kiköltözésével az irodákban végleges helyére kerültek a 

munkaállomások, így minden számítógép hálózati kapcsolatban van.  

 A telefonközpontba bekötésre kerültek a szabad telefonkészülékek, amiket elhelyeztünk az 

irodákban. 

Az E-pont ingyenes internet elérés az aulában a vendégek részére  gyorsabban elérhető. 

Az érdekeltségnövelő pályázat keretébe egy új asztali számítógép cseréje történt, mivel a régi 

meghibásodott, illetve új, színes fénymásoló került beszerzésre. A régi gépet a Közösségi Ház kapta 

meg. 

 

2.2.  Tárgyi környezet változása 
 
JMMK 

 A művelődési központ 2014-es  intézmény felújításának keretében nem valósult meg semmi 

(a beszámoló írása ideje alatt).  A munkák elmaradásáról, vagy akár várható befejezéséről 

semmilyen írásos választ nem kaptam az Intézmény felújítást végző önkormányzati munkatárs 

részéről. 

Hangsúlyt fektettünk a tárgyi környezet és eszközeink állagának megóvásra, vagy éppen 

javítására. Ez egyrészt látható az évről évre növekedő karbantartásra szánt összegből is, másrészt 

műszaki ügyintézői és gondnoki feladatokat ellátó munkatársaim munkakörébe beletartozik az 

eszközök javítása. Az eszközök beszerzésénél minden esetben a programjaink színvonalának 

„megemelése” vagy éppen a szervezési folyamatok kisegítése volt a cél. A saját szervezéssel 

létrejött csoportjaink szakmai tevékenységét szolgáló eszközök kiszolgálják az adott csoportok 

működési igényeit. 

 

 



 Jókai Mór Művelődési Központ - Beszámoló 2014. 
. 

 

6

 

 

Az érdekeltségnövelő pályázat keretében  

- új, korszerű gömb alakú nátrium lámpák kerültek felszerelésre a kültéri kandelábereken, 

- új kör alakú neonfejes lámpatestekre lett lecserélve a Galéria terem régi lámpatestei, 

- a Kabinet (I. II.) termek székeire új műbőr huzat került, így egységes képet adva a 

földszinten lévő Galéria terem székeivel. 

 

Ebben az évben megtörtént – a művelődési központ kereteinek tükrében - az épület melletti park 

felújítása. - Kandeláberek, korlátok, oldalsó kapu, zászlórudak csiszolása, festése, - a korlát falának 

festése, - padok csiszolása, festése. 

Munkatársaimmal közösen lett felásva, beültetve a park. 

 A foglalkozásoknak helyet adó termek az új lámpatestek mellett, frissen lettek festve, 

szegélyekkel díszítettük. 

 

Közösségi Ház 

 Ebben az évben több terv készült a Közösségi Ház átalakítására, és egy új szárny építésre, 

amelyben kényelmesen megfér a Budaörsi TV, és a Közösségi ház is. Miután új épület tervezés 

alatt van, ezért minimális felújítási munkát végeztünk ebben az évben.  

 Falak, korlátok, ablakrács, kandeláber újrafestésével próbáljuk újítani, otthonosabbá tenni a 

közösségek házát. Nagyteremben le lett bontva a semmire sem használt pultrendszer + az önálló 

csap, ebben a helyiségben még szekrényrendszert készíttettünk, amelybe belekerültek a 

csoportfoglalkozáson használt szőnyegek. Kistermekben, bejáratnál ki lettek cserélve a székek, 

fotelek. Folyamatosan gondozva volt az épület melletti kert. 

  

Nyugdíjas Ház 

 A Nyugdíjas Ház tárgyi környezetében szintén minimális változás történt. Ennek oka, hogy 

2013-as év elején új helyszínre, egy felújított családi házba kerültek át a nyugdíjas egyesületek. 

2014-ben az otthonosságra törekedtünk, így függönyök, ablakkönyöklők, falvédő burkolatok, kerti 

asztalok, napernyők készültek/kerültek beszerzésre. 
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2.3.  Személyi feltételek változása 

2014-es évben minden álláshely betöltésre került.  

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 2011. augusztus 31-ig Budaörs Város Önkormányzatának 

Gazdasági Ellátó Szervezete, majd 2011. szeptember 01-től Budaörs Város Önkormányzata látta el. 

2014. január 01-től Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Irodájának- 

intézménygazdálkodási csoportjához kerültünk. 

 
2.5.  Szakmai tevékenység  
 

Az elmúlt évben műfajok sokaságába lehetett bepillantani saját szervezésű rendezvényeinken. 
 

JMMK 
Önálló programok: 
Kultúra Napja   Mondjuk c. verses felolvasó est + Idolok c. kiállítás megnyító 
Dolma lányai    filmvetítés + előadás 
Lajkó Felix    koncert 
Retró Házibuli  retró házibuli 
Budai Benjámin   koncert  
L’art pour L’art Társulat  előadás 
Költészet Napja   Varró Dániel: Badár Madár c. verses felolvasó estje 
Tánc Világnapja  Filmvetítés, Magyar Mozdulatművészeti Társulat etűdje, Eifert János 

fotóművész kiállítása Móger Ildikó táncművész megnyitójával 
Jókai Napok   filmvetítéssel egybekötött rendhagyó irodalom óra 
    rajzpályázat hirdetése és elbírálása 
    Jókai Emléktúra 
    Jókai főzőverseny 
    Jókai irodalmi est (4 nap) 
Ébredj Budaörs!  egész napos sport 
Magyar Népmese napja kültéri, gyerekprogramok, ügyességi játékok, állatsimogató..  
Laár András   Tündértantra Zenekar koncertje 
Zene Világnapja  A világ legjobb klubja – az A38-as hajóval + Jávorszky Béla 

Szilárddal zene szakíróval  
Borkóstoló   Gere pincészet 
Kistehén    Koncert 
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Márton nap   Lámpás vonulás, táncház, mesélő 
Lakatos Márk   divattippek az Ünnepekre 
Adventi készülődés  kézműves nap 
Szilveszter   Veronika & the Wedding Boys – élőzene, stand up, disco, 
 
 
Sorozatok: 
Kapcsolatok sorozat   meghívott előadói (Bóna László, Pál Feri, Müller Péter, Vekerdy 

Tamás, dr. Csernus Imer..) / 10 alkalommal 
Filmklub   1. félévben a francia újhullám válogatásaiból; 
    2. félévben „Északi fény” címmel a skandináv filmművészet 
    alkotásaiból vetítettünk filmeket / 10 alkalommal 
Beszélgetések   című előadás sorozatunkban Salamon Suba László beszélgetőpartnerei  
    Gáspár Sándor, Érdi Tamás zongoraművész, Török Ferenc 

filmrendező, Karafiáth Orsolya, Zoób Kati divattervező, Dés László… 
    / 8 alkalommal 
Bonbon Matiné  komolyzene gyerekeknek – Lukácsházi Győző vezetésével/ 
    2 alkalommal 
Világjárók  Világ körüli kalandok (Rakonczay Gábor,Horváth János (Kubai retro), 

Lantos Gábor (100 nap északon).. / 10 alkalommal 
Művészetek  (az egyiptomi építészet, Caravaggio, a Szépművészeti Múzeum 

Rembrandt kiállításáról hallgathattak előadást ) / 10 alkalommal 
Stand up   Bödöcs,  Bellus –Kovács András Péter / 2 alkalommal 
 
Csokibár bábelőadások + kézműves fogl. (Diótörő, Kippkopp, Rémusz bácsi…) 
 / 9 alkalommal  
Bolhapiac gyerekeknek gyerekek árulhatnak játékokat – 2 alkalommal 
A38-asKlub   zenés, filmes beszélgetés – 8 alkalommal 
Ruhacsere//könyvcsere könyvek-ruhák cseréje / 2-2 alkalommal 
Tábor    nyári – gyerek! /7 alkalom 
Kiállítások   (Sugta Klára (Camino), Győrffy Andrea (selyemképek), Dr. Mika 
    Ágnes táblabíró, fotókiállítás nyertesei, örmény..) / 10 alkalommal
    
 
 
Helyet biztosítottunk a következő programok számára 
 
Diákszínpad előadás + próba 4 alkalommal  
Piros Rózsa dalkör  fellépés / 4 alkalommal 
Nyugdíjas Zenés Est  9  alkalommal 
Pro Musica gála est  1 alkalommal 
Heimat Museum részére  5 alkalommal 
Magyar Tört. Szalon   estek, előadások / 8 alkalommal  
Jobbik rendezvény  (választás előtti) 1 alkalommal 
Virágok Vetélkedése  néptánc találkozó / 1 alkalommal 
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Herman iskola   3 alkalom 
Májusi választás  1 alkalom 
Vivaldi Zeneiskola évzárója 4 alkalommal 
Szlovák Bál   1 alkalom 
Empátia Nap   1 alkalommal 
Budaörsi Szenior Akadémia 6 alkalom 
Egészségnap-Fénymag  1 alkalommal 
Primanima Fesztivál  6 nap   
Idősek Karácsonya  1 alkalom 
Gyermekek Karácsonya 1 alkalom 
Örmény kisebbség   2 alkalommal 
Cukorbetegek klubja, + rend. 4 alkalommal 
 
Saját csoportok, heti rendszerességgel 
 
Pilates     
Felnőtt jóga 
Nyugdíjasoknak gerincjóga 
Gyerek kézműves 
Cup of tea – angol felnőtteknek 
Hangoló – hangtechnika gyerekeknek 
Fafaragás 
Tanulástechnika – gyerekeknek 
Babakészítő foglalkozás 
Surranók – túra (2 hetente) 
Kocogi - futás 
Gyöngyfűző (2 hetente) 
Gyerek angol 
 
Egyéb, más szervezésű csoportok, heti rendszerességgel 
Néptánc  
Néptánc – ének foglalkozás 
Lyra Dalkör 
Galambászok 
Kerekítő –gyerekfoglalkozás 
 
   

Közösségi Ház 
Közösségi Ház saját csoportjai és saját ill. közösen szervezett programjai: 
 
Nőnapi ajándékkosár  szolgáltatások nőknek / 1 alkalom  
Táncos Vasárnap   különböző táncok bemutatója + rajzpályázat eredményhirdetése/ 1 
Életmódnap   Fénymag Egyesülettel – előadások, mozgásórák, bemutatók / 1alk 
Családorvos előadás  4 alkalommal 
Önismereti napok  előadások, bemutatók / 1 alkalommal 
Hölgyek napja   előadások, bemutatók / 1 alkalommal 
Pályaorientációs fogl.  diákoknak – 10 alkalommal 
Grafológia   előadás 8 alkalommal 
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Nyári tábor   angol + tánc= 1 hét 
Terembérlet    vásár, előadások, lakógyűlések, tanfolyamok / 160 alkalommal 
 
 
 
 Közösségi Ház saját csoportok éves összesen: 
 
Mozgásórák   (thaichi, meridian, jóga..) 400 alkalommal 
Kézműves fogl.  (varrás, kalocsai..) 80 alkalommal 
 
 
 
 
Közösségi Házban  a következő programok számára biztosítottak helyet: 
 
Zöldkör Egyesület  különböző gyerekprogramok részére / 5 alkalommal 
LISZI    Paleo-klub, Kertbarátok, Madáretető készítés / 7 alkalommal 
Szépség Egészségnap  LISZI-vel – előadások, bemutatók, mozgásórák 
 
Herman Iskola  Átépítési időszak alatt hely biztosítása / nyári időszak 
Vivaldi Zeneiskola  Foglalkozások megtartása / nyári időszak 
Pro Musica   80 alkalommal 
Piros Rózsa Dalkör  80 alkalom 
Rímkovácsok   10 alkalommal 
Nyugdíjas Pedagógusok  4 alkalommal 
Baba-Mama Klub  20 alkalommal 

 
 
 
3. Kommunikáció 
 

2014-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) 

Minálunk. Hu, Új Lap, Budaörsi Napló, Budaörsi TV, Buda Környéki TV, Rádió, Honlap (változott 

és átláthatóbb lett a felmerült igények alapján), Facebook oldal. 

A saját rendszerünkön létrehozott Hírlevél, Port.hu, Programturizmus.hu, Est.hu oldalakon kiemelt 

programjaink kerülnek hirdetésre. 
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4. Összegzés + 2015 
 
JMMK 
A művelődési központ adottságaiból („élet a színházzal”) fakadóan évente mindössze 10 hónapnak, 

azaz 300 napnak az 50 %-át tudjuk felhasználni programjaink tervezésénél.  

A nyári időszak (2 hónap) az egyedüli lehetőség a felújítási munkák elvégzésére (éves 

intézmény felújítás keretében elfogadott munkák, festések, színpadtechnika nyári 

karbantartás, színpad karbantartás..stb), és a programok előretervezésére.  

2014-es évben a január sem számított teljes hónapnak, miután a 2013-as intézmény 

felújítás keretében kitűzött munkákat, 2014.január első két hetében fejezték be. 

 

A felhasználható napok száma 2014-ben 145 volt, amelyben 

- 144 önálló rendezvényünk volt 

- önálló rendezvényeink mellett 66 alkalommal biztosítottunk helyet külsős 

programok számára (részletes leírás fent) 

mindezek mellett 

- 15 alkalommal adtuk ki termeinket bemutatók számára 

- 37 alkalommal biztosítottuk a Latinovits Színház számára próbalehetőséget a saját 

napjainkból (ezek a programjaink között lévő üres idősávok) 

- 13 saját szervezésű állandó csoportfoglalkozás működik heti/kétheti, és 

- 5 külsős szervezésű állandó foglakozás működik heti rendszerességgel működik az 

intézmény területén. 

 

Bevallom engem meglepett a saját összesítőm. Évközben az egyik program után jön a másik, nincs 

idő elmélázni, de most a beszámoló írásánál vált láthatóvá az év „egésze”, hogy mennyire sokszínű, 

változatos és elképesztő mennyiségű programot is sikerült megvalósítani 2014ben. 

A „hogyan”-okra egy-két válasz: 

- előrébb (min. 3-4 hónappal) vagyunk mindig a tervezésben, 
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- esetenként színházi előadás, és külsős programok befogadása mellett is van saját rendezvényünk 

(pl. Latinovits színházi előadása (19 órától) mellette Galéria teremben (18 órától) JMMK vetítéses 

előadása megy, ) 

- kihasználjuk a kertet, a szerviz utat, az intézmény folyosóját is rendezvényhelyszínként 

- könnyen összeállítható a hónapok ritmusa (program, hely, beosztás, munkaerő között), mert 

munkatársaim rugalmasak, vállalják, hogy időközönként teljesen más szerepben kell helyt állniuk, 

mint ami a munkakörükben fel van tűntetve. 

 

A programok tervezése mellett  

- figyelem, és megkövetelem, hogy rend és tisztaság legyen az épületben 

és, ami ennél is fontosabb: 

- az itt dolgozó munkatársak képesek a közös munkára a „ház-ÉRT” (így lett felásva, beültetve az 

épület melletti kert). Fontosnak találom, hogy összhangban éljenek és dolgozzanak együtt 

munkatársaim, mert így juthatnak el oda, hogy az intézményt mindannyian a saját házuknak 

tekintsék, óvják értékeit és munkájukat odafigyelve, felelősséggel végezzék el.  

 

Számomra fontos, hogy az intézmény, amely MINDENKI számára nyitott és elérhető, egyfajta 

nyugodt és bensőséges hangulatot tükrözzön. A régi időszak némasága és hideg fényei helyett most 

hangulatfényekkel, fénysorokkal a kertben, virágokkal, és halk zenével (kint is) találkozhatnak 

rendezvényeinken.  

 

Nincs világmegváltó tervünk a 2015-ös évre, viszont hasonlóan a 2014-es évhez, egy színes 

programkínálatot állítottunk össze. Szeretném programjainkat, és csoportfoglalkozásainkat 

erősíteni, népszerűsíteni ebben az évben, amely mellett szeretném, ha az intézmény (beleértve a 

közösségi házat is) többé válna, mint egy-egy rendezvényhelyszín. Célom, hogy a programok utáni 

hazarohanás helyett egy „maradjunkmégegykicsitdumálni” helyszínné válna, mert hiszem, hogy 

van igény új közösségek kialakulására az intézmény falain belül. 
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KÖZÖSSÉGI HÁZ 

A ház hű maradt nevéhez és a közösségek (klubok, egyesületek, csoportok) házaként működik.  

Adottságai miatt jelenleg nem egy kiemelkedő színtere a város kulturális életének, ettől függetlenül 

törekedünk arra, hogy mint a különböző közösségeknek helyet adó épület, maximálisan 

kiszolgáljon mindenkit. 

 
 

NYUGDÍJAS HÁZ 

A tervek alapján remélhetőleg ősszel már új helyszínen, Szabadság út 24. alatt, egy új épületben 

indul el a nyugdíjas klubok élete. 

A beszámoló írásával közel egy időben találkozom az egyesületek vezetőivel, hogy megbeszéljük 

milyen új eszközök beszerzésére lesz szükség az új Nyugdíjas Házban. 

Bízom benne, hogy egységes beépített szekrényrendszerek, gondosan megtervezett konyhabútor 

elkészítése még belekerül a tervezési, majd kivitelezési fázisba is. 

 

Szeretném megköszönni a 2014-es évben működő képviselőtestület tagjainak támogatását, és 

bízom benne, hogy az új képviselőtestület tagjai továbbra is támogatják intézményünket. 

 

 

Budaörs, 2015. január 27. 

 

 

 

 

 
 


