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I.

Irányítás

Preambulum
A

társaság

cégneve:

Józsefváros

Közösségeiért

Nonprofit

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: Józsefváros Közösségeiért NZRT.
A társaság székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15. A társaság székhelye egyben a
központi ügyintézés helye.
Telephelyek:
1084 Budapest, Szigony u. 16/B.
1081 Budapest, Horánszky u. 13.
1086 Budapest, Dankó u. 18.
1081 Budapest, Homok u. 7.
1085 Budapest, József krt. 68.
1085 Budapest, József krt. 70. félemelet 3.
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5
1085 Budapest, József krt. 59-61.
1085 Budapest, Mátyás tér 14.
8220 Balatonalmádi, Somfa utca 1.
2621 Verőce, Orgonás utca 7.
Használati megállapodás alapján telephelyek:
1086 Budapest, Magdolna utca 47.
1086 Budapest, Dankó utca 40.
A társaság alapítója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Az alapító székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Az alapító nyilvántartási száma: 735715
Képviseli: dr. Kocsis Máté, polgármester
A társaság működésének időtartama:
Határozatlan
A társaság jogállása
-

A Társaság tevékenységét a Civil tv. szerinti közhasznú nonprofit Zrt-ként látja
el.
A Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely a Civil tv. rendelkezéseibe
ütközik.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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-

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Cégközlönyben teszi közzé, továbbá a saját honlapján is nyilvánosságra hozza.
A Társaság vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

A Társaság célja
A társaság célja a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása,
időskorúak gondozása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról szóló feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ban és 23. § (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek
kielégítésére, a Budapest Józsefváros Önkormányzatának az e célból a jelen nonprofit
társasággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése.

A Társaság tevékenységi körei
A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § (1) bekezdése alapján:
közhasznú tevékenységek
- TEÁOR szerint megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek
- a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási
tevékenységek
A Társaság közhasznú tevékenységei:
- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység
- szociális tevékenység, időskorúak gondozása
- oktatást kiegészítő tevékenység
- egyéb szociális ellátás
- vállalkozásfejlesztés
A Társaság e tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13 §-ban és a 23. §-ának (5) bekezdésében a 11. és 19. pontjában foglalt
„szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások” valamint a „nemzetiségi ügyek”
közfeladat ellátása érdekében végzi. Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval
közszolgáltatási szerződés köt. A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokhoz, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv.)
A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A Társaság alaptőkéje
A Társaság alaptőkéje 5.000.000- Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió
forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100%-a.
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A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik. A részvények
kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
Igazgatóság, vezérigazgató, képviselet
A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a
társaságot. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, jogait, feladatait
testületként gyakorolja. A munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke egyedül gyakorolja.
Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét.
A Társaság igazgatósága 4 főből áll.

1. Alapfeladatok
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Társaságnál (továbbiakban: JKN ZRT.) az Irányítás
egy külön divízió, mely közvetlenül az igazgatósági elnök irányítása alatt dolgozik.
Az irányítás tevékenysége sokrétű. A kollégák pénzügyi/ számviteli, titkársági, projekt
asszisztensi és bérgazdálkodási feladatokat látnak el.
Főbb feladatai:
- Adatszolgáltatás
- Könyvelés
- Bérszámfejtés
- Beszámolók elkészítése
- Számla kontroll
- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése,
- Szerződések elkészítése, nyilvántartása
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-

Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása
Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása
Folyamatos jogszabálykövetés
Házi pénztár kezelése
Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés
Határozatok nyilvántartása
Nyilvánosság biztosítása

2. Döntések és hozzá kapcsolódó feladatok
JANUÁR
Átmeneti gazdálkodás 2016. január-február
Döntés: 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével,
és az abban foglaltak alapján Józsefvárosi Önkormányzata a Józsefváros Közösségeiért NZRT.
–vel szerződést köt 2016. január- február hónapra vonatkozóan költségtérítés előlegről. (KT
249/2015.(XII.03).
Feladat: Szerződés aláírása, 2016. január hónapban megtörtént.
A Társaság még sikeresebb vállalatirányításának érdekében 2016. január 1-jével elindította
a LIBRA Vállalatirányítási Rendszert. A program használatával az Önkormányzat által előírt
költséghelyek szerinti könyvelésnek és beszámolási kötelezettségnek maradéktalanul eleget
tud tenni.
A Józsefvárosi Újság kiadásához szükséges nyomdai közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes
céggel, az Oláh Nyomdaipari Kft.-vel 2016. január 17-ei dátummal aláírásra került a
szerződés.
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. megszűnése jogutódlással
Döntés: A 196/2015 (IX.17.) számú határozatában a Képviselő-testület, mint a Bárka
Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkörében úgy döntött, hogy a Bárka Kft. 2015.
december 31. napjával, jogutódlással megszűnjön és beolvadjon a Zrt-be.
Feladat: A Bárka Nonprofit Kft. iratanyag átadás- átvétele.
Határidő: 2016. január 29.

FEBRUÁR
Önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének
1/2016. (II.04) számú Önkormányzati rendelete szól a 2016. évi költségvetésről.
Feladat: A 1/2016. (II.04) sz. rendeletben foglaltak szerinti költségvetés betartása.
Határidő: folyamatos
Józsefvárosi Díszpolgári cím, Becsületkereszt, Aranykoszorú, Jó sport
Döntés: A 21/2016 (II.04.) számú határozatában a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016.
évi Díszpolgári Cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért, a Józsefvárosi
Aranykoszorú és a Jó Sport 2016. március 19-i kitüntetési ünnepség megszervezési
lebonyolítási feladatait a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. lássa el.
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Feladat: A kitüntetési ünnepség megszervezése.
Határidő: 2016. március 19.
A Budapest, Homok utca 7., Dankó utca 18. és a Horánszky utca 13. szám alatti ingatlanok
Vagyonkezelési szerződéseit - közös megegyezéssel - megszüntette a Józsefvárosi
Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. A Józsefvárosi Önkormányzat
Használati szerződést kötött a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel.
Az Önkormányzat ingyenes használatba adja a:
- 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
- 1083 Budapest, Szigony u. 16/b
- 1085 Budapest, Horánszky u. 13.
- 1086 Budapest, Dankó u. 18.
- 1085 Budapest, József krt. 59-61.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fe.3.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 4.
- 1085 Budapest, József krt. 70. fszt. 5.
- 1085 Budapest, József krt. 68. (hrsz.35643/0/A/1)
- 1085 Budapest, József krt. 68. (hrsz.35643/0/A/2)
- 1082 Budapest, Harminckettesek tere 2 fszt.2
a Használó által már korábban is közfeladat ellátása céljából használt ingatlanokat.
Birtokbavétel napja 2016. február 13-án megtörtént.
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. az alábbi meghívásos ajánlattételi beszerzési
eljárásokat folytatta le február hónapban:
- rendezvényszervezéséhez kapcsolódó „színpad és fénytechnikai szolgáltatás
beszerzésére” tárgyban
- „digitális nyomdai szolgáltatás beszerzésére” tárgyban
- „catering szolgáltatás beszerzésére” tárgyában.
MÁRCIUS
A Józsefváros Közösségeiért NZRT. 2016. március 16-án Igazgatósági és Felügyelőbizottsági
ülést tartott, ahol elfogadásra került a Társaság 2015. december 31-es fordulónappal készült
Egyszerűsített Éves beszámolója.
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NKft. megszűnése
Döntés: A Képviselő- testület 196/2015 (IX.17) számú határozatában úgy döntött, hogy a
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NKFT 2015. december 31. nappal jogutódlással
megszűnik.
Feladat: A cég átalakulása miatt a cégbíróságon 2015. december 31-ei hatállyal törlésre
került. A közzétételtől számított 90 napon belül a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár
közzététele szükséges. A fentiek miatt a Józsefváros Közösségeiért NZRT. 2016. március 23án Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést tartott, ahol elfogadásra került a Zrt. és a Bárka
Józsefvárosi Színházi- és Kulturális NKFT. végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára.
Határidő: 2016. március 31.
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága 293/2016. (III.29) számú határozatában elfogadta a Józsefváros

7

Közösségeiért NZRT (beolvadással létrejött) végleges vagyonmérlegét és végleges
vagyonleltárát, melynek fordulónapja 2015. december 31.
ÁPRILIS
Vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolója
Feladat: A Társaság könyvelésével megbízott vállalkozó elkészítette a 2015. évi éves
egyszerűsített beszámolót, ami az előterjesztés alapjául szolgál, a Homok utca 7. és a
Horánszky utca 13. szám alatt vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolójára
vonatkozóan.
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága 309/2016. (IV.04) számú határozatában elfogadta és javasolja a
Képviselő- testületnek a Beszámoló a Józsefváros Közösségeiért NZRT 2015. december 31-ig
vagyonkezelésben lévő ingatlanokról előterjesztés megtárgyalását.
Határidő: Képviselő- testület 2016. április 7-ei ülése
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány programjainak helyszín biztosítása
Feladat: A Józsefváros Közösségeiért NZRT H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Divíziója
helyszínt biztosít a Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány programjaihoz, együttműködési
megállapodás aláírása.
Döntés: A Képviselő- testület 77/2016 (IV.07) számú határozatában úgy döntött, hogy
elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal történő együttműködési
megállapodást.
Határidő: 2016. április 7.
Vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolója
Feladat: A vagyonkezelésben lévő ingatlanok beszámolójának előkészítése a Képviselőtestület felé.
Döntés: A Képviselő- testület 78/2016 (IV.07) számú határozatában úgy döntött, hogy
elfogadja a Józsefváros Közösségeiért NZRT. 2015. december 31-ig vagyonkezelésben lévő
ingatlanok beszámolóját.

Beolvadó társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete
Feladat: Az MB TAX Consulting független könyvvizsgáló Kft. elkészítette a beolvadó
társaságok vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét. Fentiekhez kapcsolódóan a Józsefváros
Közösségeiért NZRT. 2016. április 13-án Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést tartott,
ahol elfogadásra került a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt, mint átvevő társaság, a
Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó, a
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.,
mint beolvadó társaság, illetve a beolvadással létrejött Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete.
Az elfogadásról szóló előterjesztés elkészült a 2016. április 21-ei képviselő- testületi ülésre.
Döntés: A Képviselő- testület 92/2016 (IV.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy
elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt, mint átvevő társaság, a Józsefváros
Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó, a Józsefváros
Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint
beolvadó társaság illetve a beolvadással létrejött Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.
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Határidő: 2016. április 21.
Cégbírósági bejegyzéshez szükséges dokumentumok átadásra kerültek a Társaság jogi
képviselőjének.
Rendezvényszervezési divízió irodahelyiségének visszaadása
Feladat: Az ingatlan kiürítése és átköltöztetése a 1084 Budapest, Mátyás tér 15. szám alá.
Döntés: A Képviselő- testület 92/2016 (IV.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 1082
Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2 szám alatti 35635/0/A/35 helyrajzi számú
ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köréből kiemelve, azt
üzleti vagyonná átminősíti.
Határidő: 2016. április 21, átadás- átvétel határ ideje: 2016. április 30.
A fenti döntésnek eleget téve 2016. április 28-án Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek
átadásra került a helyiség.
A 92/2016 (IV.21) számú Képviselő- testületi döntés következtében módosításra került a
helység Használati Szerződés, mely 2016. április 28-án aláírásra került.
MÁJUS
2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.04) önkormányzati rendelet módosítása
Feladat: A Zrt. által szervezett nyári tábor idejére a reggeli és uzsonna biztosítása
(térítésmentesen), a 2016. évi közszolgáltatási szerződését módosítani kell a kompenzáció
összegével.
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- Testülete
109/2016. (V.05) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi gyerekek közül a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést ingyenesen
biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek – akik nyilatkoztak a nyári szünidei
étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja.
Határidő: 2016. május 31.

JÚNIUS
Mátyás tér 14. szám alatti ingatlan ingyenes használatba vétele
Feladat: Az átalakulásokra való tekintettel a JK NZrt. iratanyagainak mennyisége megnőtt,
amelynek elhelyezését biztosítani kell. Az átalakulással érintett gazdasági társaságok
iratainak tárolásához külön ingatlan szükséges.
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- Testülete
144/2016. (VI.02) számú határozatában úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér
14. szám alatti 35148/0/A/64 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant az önkormányzat
korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe emeli, és a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. ingyenes használatába adja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t, valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az ingatlan
átadás- átvételéről gondoskodjanak.
Határidő: Képviselő- testület 2016.június 2-ai ülése, átadás-átvétel határideje 2016. június
15.
Mátyás tér 4. szám alatti helyiség tartozás elengedési kérelme
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Feladat: A Mátyás tér 4. szám alatt található 351620/0/A/54 hrsz-ú és a 315162/0/A/57 hrszú földszinti raktárhelyiség bérleti díjának elengedése
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága 598/2016. (VI.06)) számú határozatában úgy dönt, hogy
(1) lemond a Józsefváros Közösségeiért NZRT-vel szemben, a Budapest VIII. kerület,
Mátyás tér 4. szám alatti, 35162/0/A/54 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiségre 2016. május 31. napjáig fennálló bruttó 241.850- Ft, használati díj,
13.851, - Ft szemétszállítási díj és 4.992,- Ft késedelmi kamat, összesen 260.693,- Ft
követelésről.
(2) lemond a Józsefváros Közösségeiért NZRT-vel szemben, a Budapest VIII. kerület,
Mátyás tér 4. szám alatti, 35162/0/A/57 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiségre 2016. május 31. napjáig fennálló bruttó 398.620,- Ft, használati díj,
13.851, - Ft szemétszállítási díj és 8.045, Ft késedelmi kamat, összesen 420.516,- Ft
követelésről.
Határidő: 2016. június 6.
Orczy Negyeddel kapcsolatos döntések - Szakcsoportok nyilvános ülése
Feladat: „Szakcsoportos összevont nyilvános ülés” rendezvényszervezési feladatainak
megvalósítása.
Döntés: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága 656/2016. (VI.20) számú határozatában úgy dönt, hogy
(1) megbízási szerződést köt a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel és felkéri a
polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képző szerződés aláírására.
(2) megbízási szerződést köt a RÉV 8 Zrt-vel és felkéri a polgármestert a határozat 2.
számú mellékletét képző szerződés aláírására
Határidő: 2016. június 20. A megbízási szerződés 2016. június 27-én került aláírásra.
JÚLIUS
Cégbírósági bejegyzéshez szükséges dokumentumok átadásra kerültek a Társaság jogi
képviselőjének.
Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft. 2016. augusztus 1. napjával
jogutódlással megszűnik, feladatait a JK NZRT veszi át. Az átadással kapcsolatban 2016.
július 28-án az iratanyag átadás- átvétel megtörtént.
AUGUSZTUS
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva 2015. december 3-án a 259/2015. (XII.03) számú határozatában döntött
arról, hogy a Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., és a
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.,
2016. augusztus 1. nappal jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt-be, és a további feladatellátást így biztosítsa. A jogutódlás miatt
megszűnt társaság partnereinek értesítése megtörtént, az NZrt. nevére szóló
szerződésmódosítások beérkezése folyamatos. A beolvadásról született cégbírósági végzés
megérkezett.
2016. augusztus 26-án 16-246/2016. sz. alapítói határozatában Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzat Polgármestere döntött arról, hogy Kis Istvánt a JK NZrt.
Igazgatósági tagját az Igazgatóságból betöltött tisztségéből visszahívja.
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2016. augusztus 29-én a JK NZrt. 2016. évi 7. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésére
került sor. A Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága – a 14./2016 sz. és 7./2016
(08.29) határozatával - elfogadta a JK NZrt. 2015. évi éves jelentését.
SZEPTEMBER
Kerületi lakosok közérdekű tájékoztatása – népszavazás
Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete
189/2016. (IX.08.) sz. határozatában úgy döntött, támogatja a kerületi lakosok közérdekű
tájékoztatását a kényszerbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban.
Feladat: a népszavazás időpontjáig a Józsefvárosi Újság minden lapszámában két oldal
biztosítása a népszavazással kapcsolatos önkormányzati felhívások közzétételére, illetve a
képviselői mandátumok arányában megszólalási lehetőség nyújtása a testület tagjainak.
Határidő: 2016. október 2.
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója – lyukas zászlók adományozása
Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete
187/2016. (IX.08.) sz. határozatában úgy döntött, az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról
méltó módon emlékezik meg, a tiszteletadás jelképeként Józsefváros területén található
lakóházak és középületek számára szimbolikus, '56-os lyukas zászlót adományoz.
Feladat: a lyukas zászlók és felszerelésükhöz szükséges eszközök beszerzési eljárás
lebonyolítása. A képviselő-testület a feladat ellátására 7.000 e Ft fedezetet biztosított, ami
miatt a közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges.
Határidő: 2016. szeptember 8.
Józsefvárosi Becsületkereszt és Díszpolgári cím adományozási ünnepség
Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete
191/2016. (IX.15.) sz. határozatában úgy döntött, hogy Díszpolgári Cím kitüntetést és
Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést adományoz 2016. október 24-én.
Feladat: a kitüntetési ünnepség megszervezése és lebonyolítása. A képviselő-testület a
feladat ellátásához 5.555,8 e Ft fedezetet biztosított, ami miatt a közszolgáltatási szerződés
módosítása szükségessé vált.
Határidő: 2016. szeptember 30.
OKTÓBER
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vagyonmérlegének és vagyonleltárának
elfogadása
Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága 1068/2016. (X.24) sz. határozatával elfogadta a beolvadással
kapcsolatban a JK NZrt. vagyonmérlegét és a vagyonleltárát.
Feladat: A beolvadás folyamatának befejezése, pénzügyi, számviteli nyilvántartások
összevezetése
Határidő: 2016. október 24.

NOVEMBER
Életmentő pont – Dankó utca 18. Sportudvar területén
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Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete
219/2016. (XI.10.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Dankó 18. szám alatti sportudvar
"Életmentő pont"-ként üzemel 2016.12.15-2017.02.28 között.
Feladat: Szerződéskötés az Önkormányzattal a helyszín biztosításáról.
Határidő: 2016. november 15.
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. Évi könyvvizsgálójának
megválasztása
Döntés: 16-246/2016. számú alapítói határozat a társaság könyvvizsgálójának a
megválasztásáról (2017.01.01-jétől 2017.12.31-ig Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató
Kft.)
Feladat: Alapszabály módosítás tervezet készítése, a megválasztott könyvvizsgáló
Cégbírósági bejegyzéséhez szükséges határozat átadása a Társaság jogi képviselőjének,
megbízási szerződés aláírása a Kasnyik és Társa Kft.-vel.
Határidő: 2016. december 01.
Belső ellenőrzés
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala megbízza a Belső
Ellenőrzési Iroda vezetőjét, vizsgálja meg az Önkormányzat kötelező közfeladat ellátására
nyújtott támogatás felhasználását és elszámolását, különösen a közművelődési feladatok
terén.
DECEMBER
Játszótársak – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása
Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete
238/2016. (XII.01.) sz. határozatával jóváhagyta a JK NZrt. módosított közszolgáltatási
szerződését és döntött arról, hogy 2017. január 01. napjától a Zrt. lássa a „JÁTSZÓTÁRSAK –
II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” elnevezésű pályázaton vállalt 3
éves fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
Feladat: Alapszabály módosítás, szerződéskötés, az új feladatellátás megszervezése.
Határidő: 2016. december 8, illetve folyamatos
2017. évi költségvetés elfogadása
A JK NZRT. Felügyelőbizottsága a 2017. évi költségvetés tervezetet 2016. december 14-én
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.
Döntés: Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2016. (XII.21)
sz. önkormányzati rendeletében döntött az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Feladat: A rendelet szerint a költségvetés betartása.
Határidő: folyamatos
Ingyenes nyári táborétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülőknek
Döntés:
a) A Képviselő-testület 262/2016. (XII.20) sz. határozatában úgy döntött, hogy rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek ingyenes nyári táborétkeztetést biztosít.
b) A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét
13 000 e Ft-tal növeli. (Március 15-ei nemzeti zászlók beszerzéséhez szükséges összeg.)
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Feladat: Az egységes szerkezetű közszolgáltatási szerződést módosítani kell a kompenzáció
összegével.
Határidő: 2017. január
A beolvadt Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának
elfogadása
Döntés: A városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1282/2016. (XII.19) sz. határozatával úgy
dönt, hogy elfogadja a JK NZRT-be beolvadt Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. január-július közötti időszakra elkészített beszámolóját.
Feladat: A JÓGYERM költségvetésében szereplő, de fel nem használt pénzösszeg (8 380 839.) visszautalása megtörtént az Önkormányzat felé.

3. Bér és létszámgazdálkodásra vonatkozó adatok
a) A vezetői cafetéria havi bruttó 27 540 Ft, egyéb állományú cafetéria bruttó 14 249
Ft.
b) Egy közfoglalkoztatási program valósult meg a 2016. évben, Átlagosan 75 fő
közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra, átlagos bérük havonta 6 246 376 Ft.
c) Főállású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként:

Kiállítás

Főállás

Éves átlag

Havi átlag

bér

4 559 286

379 941

létszám=fő
Galéria

2
17 180 000

bér
létszám=fő

H13

5
18 172 918

bér
létszám=fő

KKH

59 739 500

bér

13 618 265

bér

20 878 855

bér

2 780 000

bér

4 190 000

bér

3 577 000

bér

7 092 539

bér

3 118 218

bér

259 852
1

74 956 506

bér
létszám=fő

Foglalkoztatási

591 045
3

létszám=fő
közfoglalkoztatás

298 083
2

létszám=fő
Fókusz

349 167
1

létszám=fő
Magyarkút

231 667
1

létszám=fő
Bárka

1 739 905
6

létszám=fő
Honlap

1 134 855
4

létszám=fő
Adomány

4 978 292
19

létszám=fő
Újság

1 514 410
7

létszám=fő
Rendezvény

1 431 667

6 246 376
80

19 175 898

bér

13

1 597 992

létszám=fő
PR

7
3 630 000

bér
létszám=fő

Zászló

302 500
1

3 666 000

bér
létszám=fő

305 500
2

A társaság átlag foglalkoztatotti létszáma 2016-ban 58 fő volt.
d) Megbízási jogviszony foglalkoztatottak adatai feladatonként:
Éves átlag
Kiállítás
Tiszteletdíj (egyéb)
Galéria
H13
KKH
Rendezvény
Újság
Pályázat
Káptalanfüred
Honlap
Bárka
Magyarkút
Fókusz
Nyári tábor
Foglalkoztatási pr.

bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
bér
létszám
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260 000
5
17 806 957
85
755 000
14
280 561
3
7 710 091
84
5 032 724
39
14 672 000
89
150 000
2
1 440 000
37
2 054 000
30
390 000
7
1 777 593
13
4 182 373
45
3 864 517
56
2 597 755
29

II.

Gyermeküdültetés

Az Üdültetés divízió a Józsefváros Közösségeiért NZrt. részét képezi, melynek feladata a
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények
tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatásának
megszervezése, hétvégi, csoportos kirándulások szervezése, lebonyolítása, és a Józsefvárosi
intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottaknak üdültetése.
A központi költségek alá tartoztak az eszközbeszerzések, külsős szolgáltatások,
bérköltségek, caffeteria és járulékai, üzemeltetéshez tartozó költségek, kiküldetési és
egyéb kiadások összegei. Az irodai eszközök, irodaszerek, központi ellátmányra vonatkozó
összegek, postai, banki költségek, valamint az egyéb adminisztratív költségek.

1. Káptalanfüred
A Káptalanfüredi gyermektábor idény jelleggel működött. 2015. májusában már nem nyitott
ki.
A Képviselő Testület, a 85/2015. (IV.16). számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja
az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-t (székhely: 8200 Veszprém, Külső-kádártai út 5,
adószám: 24118716-2-19) abban, hogy olyan sportfejlesztési programot adjon be látványcsapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi LXXXI. törvényben
foglaltak szerint, amely tartalmazza a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
káptalanfüredi gyermektábor területén (hrsz: 0114/5) megvalósítandó építési beruházást.
A Balatonalmádi- Káptalanfüreden található Gyermeküdülő területén 2015. nyarától
felújítási munkálatok folynak.
A 2015- ös évet követően, a 2016- os évben is a Kispesti Önkormányzattal- GESZ-szel valósult
meg az együttműködés, továbbra is biztosítva a józsefvárosi diákok és idősek magas szintű
és zavartalan nyári üdültetését.
Elő (05.19-06.19.) és utószezonban (08.22-09.24.) egyaránt 3000 Ft/fő/nap áron,
főszezonban (06.20-08.21.) 3300 Ft/fő/nap díjon biztosított a napi háromszori étkezés és a
szállás. A térítési díjak elő és utószezonban 840 Ft/fő/nap, főszezonban 1680 Ft/fő/nap
igényelhető támogatással csökkenthetőek.
Káptalanfüreden a táborozó csoportok száma 2016. 08. 01. után 9 volt, míg az üdültetésben
résztvevő gyermekek száma 309, a vendég éjszakák száma elérte a 1324-et.
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2. Magyarkút
Az üdülő Verőcétől 4 km-re - a Börzsöny lábánál -, tiszta és friss levegőjű, festői
környezetben a hegyek között helyezkedik el. A kiváló elhelyezkedésnek köszönhetően
számos kirándulási lehetőség kínálkozik az oktatási intézmények számára, így a természet
szépségein keresztül kapnak lehetőséget például az iskolás gyermekek a tanulásra.
2016. április 16-án a JGYÜ NKft. bérleti szerződést kötött a Vác és Vidéke Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel az Erdei Iskola üzemeltetésére, melyet a Jk NZRT. Átvett augusztus 1től. Ezzel megbízható, kiszámítható kiszolgálást és ellátást szeretnénk nyújtani
résztvevőinknek a magyarkúti telephelyünkön.
A magyarkúti telephelyen nagyobb volumenű állagmegóvó beruházás az elmúlt 10 évben nem
történt, ebből eredően a lábazat több helyen fel van ázva, a vakolat omladozik, a
vizesblokkok burkolata töredezett, az épület több helyen beázik. A fagyás, illetve a nagy
hőingás fokozódó állagromlást idéz elő.
A divízió az iskolai és óvodai csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja. A Magyarkúti
Erdei Iskola programjai folyamatosan bővülnek, azonban sajnos a táborozó gyerekek száma
csökkent.
A magyarkúti gyermekek az Erdei Iskola szolgáltatásait térítési díj + természetbeni juttatás
összegének értékeként veszik igénybe.
A gyermekek részére a térítési díj 590 Ft/fő/nap, mely tartalmazza a napi háromszori
étkezés díját illetve a szállást is. A fennmaradó 2.460 Ft/fő/nap összeget a JK NZrt az
üdültetést szolgáltatójával kötött szerződésében meghatározottak alapján fizeti meg.
Magyarkúton a táborozó csoportok száma 2016. 08. 01. után 9 volt, míg az üdültetésben
résztvevő gyermekek száma 263, a vendég éjszakák száma elérte a 1072-t.
A vidékre rendszeresen járó munkatársak részére utazási költségtérítés került kifizetésre.
Szezonban a kollégák akár napi rendszerességgel jártak le Káptalanfüredre, vagy
Magyarkútra, az ellenőrzés, csoportok fogadása, adminisztratív teendők ellátása, illetve
más egyéb tennivalók miatt.

III.

Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények
nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkezéssel

A program neve: Nyári napközis tábor
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Közösségi Divíziója (Kesztyűgyár Közösségi Ház),
idén ötödik alkalommal hirdette meg nyári napközis táborát 6-14 éves korú, józsefvárosi
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lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek számára.
2016. június 16-án indult a 10 héten át tartó tábor, ahol 6 csoportban, 12 gyermekfelügyelő,
6 állandó programkoordinátor biztosított tartalmas szabadidős tevékenységet a gyermekek
számára. 2016-ban 177 fő gyermek jelentkezett, mely napi szinten 120 gyermek részvételét
jelentette.
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A tábor állandó helyszínei:
-

Kesztyűgyár Közösségi Ház terei,

-

Homok utcai sportudvar,

-

Dankó utcai sportudvar,

-

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornaterme,

-

Józsefváros játszóterei.

Az étkezés napi háromszor volt biztosított (reggeli, ebéd, uzsonna), mely a Lakatos Menyhért
Általános Iskola és Gimnázium ebédlőjében történt. Az egészségügyi ellátást a Szent Kozma
Egészségügyi Központ biztosította, de több probléma adódott az ellátást során. Kevésbé
voltak felkészülve a gyerekeket ért balesetek kezelésére, ezért jövőre nézve megfontolandó
másfajta egészségügyi szolgálat biztosítása.
10 héten keresztül 10 témára építettük fel a tábor programjait.
1. hét – június 16-17. Ismerkedés hete
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-

ismerkedés, ráhangolódás,

-

körjátékok, sportjátékok,

-

külföldi egyetemisták látogatása, közös játék,

-

résztvevők száma: 53 fő.

2. hét – június 20-24. Hagyományok hete
-

ráhangoló, szabadidős tevékenységek külső helyszíneken,

-

népi játékok és a hagyományok,

-

kirándulások: Turay Ida Színház látogatás, Margitsziget,

-

prevenciós előadás: fogápolás,

-

résztvevők száma: 97 fő.

3. hét – június 27.-július 1. ÖKO hét
-

környezetvédelemi feladatok,

-

újrahasznosítás kreatívan,

-

kirándulások: Orczy park, Szigethalmi Vadaspark,

-

ÖKO állomások,

-

résztvevők száma: 119 fő.

4. hét - július 4-8. Sport hét
-

sportfoglalkozások,

-

mozi délutánok,

-

kirándulások: Magyar Állami Operaház, Visegrád - lovagi torna,

-

atlétikai bemutató, MTK kajak, kenu és evezős ergométer kipróbálása,

-

résztvevők száma: 117 fő.

5. hét - július 11-15. Dráma hete
-

drámapedagógiai foglalkozások, előadások bemutatása,

-

kirándulások: Corvin mozi, Elevenpark

-

résztvevők száma: 124 fő.

6. hét - július 15-19. Zene hete
-

népzenei foglalkozások,

-

kirándulások: Planetárium, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum,

-

„Ne nézzük el!” foglalkozás,

-

strandkézilabda-pálya kipróbálása,

-

karaoke délután,
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-

résztvevők száma: 130 fő.

7. hét - július 25-29. Tudomány hete
-

fizikai és kémiai kísérletek,

-

kirándulások: Orczy park, Elevenpark (esőprogram)

-

hip-hop táncoktatás,

-

résztvevők száma: 126 fő.

8. hét - augusztus 01-05. Mi leszek, ha nagy leszek
- csoportfoglalkozások,
-

kirándulások: Minipolisz, Sehol Sziget (Nőtincs),

-

szakmák megismerése,

-

résztvevők száma: 128 fő.

9. hét - augusztus 08-12. Mexikói hét
- TE+ÉN interaktív foglalkozás,
-

kirándulások: Corvin mozi, Tarzan park,

-

salsa oktatás,

-

kreatív foglalkozások,

-

Mexikói majális,

-

részvevők száma: 124 fő.

10. hét - augusztus 15-19. Party hét
- záró hét,

IV.

-

kirándulások: Orczy park, Corvin mozi

-

Kesztyű’ got Talent

-

részvevők száma: 115 fő.

Szociális gondoskodás

1. Adományok gyűjtése
Szigony utca 16/b. szám alatt taláható raktárhelységünkben a LÉLEK program számára
gyűjtünk adományokat, valamint itt raktározzuk a cég használaton kívüli eszközeit is.

19

A 2016. évben 6 alkalommal került felajánlásra bútor és ruhaadomány. A ruhaadományt a
kerületi lakosok számára a Bolha piac rendezvényünkön sikerült tovább adományzni.
A feladathoz kapcsoltuk a cég kisbuszát, mely a napi feladatok megoldásában segíti a
divíziókat, 1 fő sofőrrel.

2. Fókusz Női Közösségi Központ (Magdolna utca 47.)
A program neve: Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja
A Hogyan tovább? egyéni tanácsadást a Női csoport tagjai és az Álláskereső Klubot látogató
Asszonyok vették leginkább igénybe az év során, de többen érkeztek célzottan erre a
programra is. A tanácsadást heti két nap vehették igénybe és átlagosan 2-3 személy jelent
meg rajta alkalmanként, az év során összesen 258 alkalommal kértek segítséget. Az új
kliensek változatos problémákkal és kérdésekkel érkeztek. Elmondható, hogy az
állástalanság és a kilátástalanság közös jellemzője a segítségkérőknek. Témaként többek
között megjelent a családdal való kommunikáció, a munkahelyi beilleszkedés és a
mindennapi függőségek kezelése, továbbá a megélhetési problémák mellett a házastárssal
való nehéz viszony és a közösségben töltött idő.
A Fókusz szakembere irányított
beszélgetést folytatott a kliensekkel az elmúlt időszak eseményeiről, megoldandó
feladatokról, megválaszolandó kérdésekről. Ezek mind egyéni élethelyzetekben és
elakadásokban jelentek meg. Mindenki más dilemmával fordult a programot vezető
személyhez. Több esetben készült egyéni terv (ennek módszere rajzolással, kavicsok
segítségével, illetve hívószavak leírásával működött) a következő hetek feladatairól és
megoldási utak kerültek kialakításra, hogy hogyan oldja meg az adott kliens az életében való
elakadásokat, nehézségeket.
A visszajelezések alapján elmondható, hogy ez a módszer hasznosnak bizonyult, hiszen
ennek segítségével többen közelebb kerültek problémáik megoldásához. Néhány esetben
olyan elakadással, komoly pszichiátriai kórképpel találkozott a megvalósító, hogy szükséges
volt pszichológushoz, illetve a pszichiátriára irányítani az illetőt. Ezek gyakran már
diagnosztizált kórképpel rendelkező kliensek voltak, akik tisztában voltak súlyos
állapotukkal, de előfordult olyan segítségkérő is, aki semmiféle betegségtudattal nem
rendelkezett.
A Tanácsadás szociális ellátásról programot a 2016-os évben heti három alkalommal
látogathatták a kliensek. 374 esetben kértek tanácsot a résztvevők. A segítséget kérők
leginkább a közfoglalkoztatási programba való bekerülés részletei- és az esetleges újonnan
megjelent helyi szociális ellátások iránt érdeklődtek. Kérvények és bírósági fellebbezések
megírásában rendszeresen szükséges volt közreműködni, hiszen sok esetben értelmezni,
fogalmazni és helyesen megírni egy beadványt, nagy feladatot jelentett a klienseknek. A
program megvalósítója elkísérte kliensét például az Okmányirodába és a Munkaügyi
Kirendeltséghez, mivel olyan ügyet kellett megoldani, amelyhez egyedül nem rendelkezett
elég tudással és megfelelő kommunikációs készséggel. Többnyire anyagi gondokkal küzdő
kliensek érkeztek, akik a Családsegítő Központ által működtetett adósságkezelő csoport
eljárási rendjéről és a rendkívüli segélyek formáiról érdeklődtek. Az űrlapok kitöltése és a
hivatalos levelek megfogalmazása jelentette a fő feladatot a program megvalósítónak.
A Fókusz Női Közösségi Központ programkínálata 2016-ban több új elemmel is bővült. A
hétfői napok (Kreatív Hétfő) a kreativitás jegyében teltek egész évben, mely a hónapok
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múlásával egyre több helyi érdeklődő számára jelentett értékes időtöltést. A Kreatív Hétfő
alkalmain számos kézműves tevékenység elsajátítása és gyakorlására volt lehetőség.
Különböző szabásminták felhasználásával női táskák, neszesszerek, kötények és egyedi
párnahuzatok készültek el. A nemezelés alapjainak megtanulását követően szép használati
és dísztárgyak születtek a résztvevők ötletei nyomán: neszesszerek, kézmelegítők,
fülbevalók, nyakláncok, karkötők és gyűrűk. Lakás dekorációs célra különböző figurák,
virágok és ajtódíszek születtek. A tavasz és a nyár folyamán égethető gyurmából színes
nyakláncok és karkötők készültek. A különböző gyöngyfűzési és gyöngyszövési technikák
megtanulásának lehetősége is alkotásra inspirálta a megjelenteket.
Szintén új, közösségi élményt nyújtó programelemként jelent meg a hétfői filmvetítés (Mozi
délután) a kora délutáni órákban. A program alapvető célja az volt, hogy a résztvevők
megismerkedjenek különböző női szerepekkel, sorsokkal és olyan élethelyzetekkel,
melyekkel saját éltükben is találkoztak vagy találkozhatnak. Az év során vetített filmek
témái között szerepeltek többek között az esélyegyenlőség és a gyereknevelés kérdései.
Annak ellenére, hogy a programnak alapvetően nem szerves része a levetített filmekről
zajló, az érintett témákat feldolgozó beszélgetés, mégis ez minden alkalommal spontán
megvalósult.
2016 tavaszától egy önkéntes tornatanár közreműködésével valósult meg a környéken élő
rászoruló nők számára a testtartást javító, nyújtó és erősítő gyakorlatokat is tartalmazó Női
torna foglalkozás. A tornatanár kerületi lakos és hasonlóképpen rászoruló, mint a résztvevők;
fontos volt számára, hogy a helyben élőknek segítsen ezzel a tudásával és önkéntes munkája
által önmagát is megerősítette.
A Józsefváros című kerületi lapban feladott hirdetés látván többen is megtalálták ezt a
kikapcsolódási, regenerálódási lehetőséget. Átlagosan 5-7 fő jelent meg rendszeresen, akik
szívesen tanultak számukra új, egyszerűbb mozdulatokat, melyek segítségével otthon is
könnyen felfrissíthették magukat. Ezeket az információkat figyelembe véve zajlottak a hétfő
délutáni alkalmak. Összesen 317 fő jelent meg 2016-ban a hétfői programokon.
Az Álláskereső klub nőknek a Női csoporttal párhuzamosan valósul meg a Magdolna utca 47.ben. 290 esetben jelentek meg a programon. Ez egy egyéni program, vagyis önállóan,
egyedül (néha párban) érkeznek a kliensek, akik valamilyen elakadásuk okán régen nem
találnak állást maguknak. A tapasztalatok szerint ritka eset, hogy csak néhány hete vesztette
el valaki az állását és a Központ dolgozójának segítségét kéri, mivel először a rokoni, baráti
szálak segítségével igyekeznek munkához jutni, ezt követi csak a Munkaügyi Központ és a
Fókusz Központban megvalósuló program felkeresése. A személyre és munkahelyre szabott
önéletrajz elkészítésén túl, mentorálasban részesültek, vagyis a sikeres elhelyezkedésig
igény szerint mentálhigiénés támogatásban is kérhettek. Végig kísérte az álláskeresőt az
egész folyamaton, vagyis az állások megkeresése, átbeszélése, kontaktszemély felhívása
mellett tanácsokkal látta el a klienseket, amelyektől nagyobb lett az elhelyezkedés esélye.
A takarítói, konyhai kisegítő, eladói és varrónői munkák voltak a legnépszerűbbek, de
felsőfokú végzetséggel rendelkező asszonynak is szükséges volt telefonos operátori, illetve
felügyelői állást keresni. A sikerek és kudarcok átbeszélését követően, részletes internetes
és papíralapon megjelenő állások közös átnézése következett, amit több esetben telefonos
informálódás is követett.
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A Fókusz Női Közösségi Központ 2016-ban heti két alkalommal adott találkozási lehetőséget
a Női Csoportnak. 960 fő jelent meg ebben az évben a programon. A keddi napokon a régi
tagok érkeztek elsősorban, szerdánként pedig az új asszonyok csoportja szilárdult meg és
fogadta az újabb érdeklődőket. Az állandó tagokon kívül több alkalommal érkeztek rossz
életkörülmények között élő hölgyek, akik vagy alkalmi segítségért tértek be a Fókuszba, vagy
tartósan szerettek volna csatlakozni a csoporthoz. Az év első felében szerdai napokon
többször is megjelentek hajléktalanszállóról érkező kliensek, akik különböző nehézségekkel
küzdöttek. A csoport állandó tagjai nagy szeretettel fogadták őket. Egy alkoholbeteg nő
például hatékony segítséget kapott a befogadó, szeretettel teli közösség ereje által és
konkrét szakmai támogató lépésekkel gazdagodott. A létszámnövekedés következtében a
Fókusz Női Közösségi Központ minden helyiségében párhuzamosan zajlottak a beszélgetések,
így hatékony, és a lehető leggyorsabb személyre szóló segítséget kapták meg a kliensek.
Többször előfordult, hogy az átlagosan 11 főt magában foglaló csoport 15-17 főt is fogadott.
Fontos programelem volt a pszichológus által kedd délutánonként vezetett
csoportfoglalkozás keretében megvalósuló témafeldolgozások.
Az egyéni beszélgetéseken is szívesen részt vettek az asszonyok, mert megtapasztalták, hogy
ez a lehetőség segíti őket a mindennapi nehézségeik viselésében és megoldásában. A Női
Csoport programjain megjelenő asszonyok számára jelentős esemény a nap során a többszöri
közös étkezés. A közös főzések lehetőséget kínáltak arra, hogy a csoport tagjai
megmutathassák főzési, sütési képességüket, tehetségüket. A csoport által gondozott Dankó
utcai kert köré kerítés épült az év első felében, így a tavasz és a nyár folyamán a csoport
által ültetett és ápolt gyógy- és fűszernövények védetten fejlődtek. A csoport tevékenységei
között szerepelt a kert gondozása; az itt leszedett növényeket felhasználták a közös főzések
alkalmával. A nyár folyamán új programelemként elkezdődtek a szabadtéren megvalósuló és
új élményt nyújtó alkalmak, például a Margitszigeten valósult meg egy több órás séta és
piknik, az őszi időszakban folytatódtak a feltöltődést adó séták a Népligetben, illetve a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.
A résztvevők jó kikapcsolódási lehetőségként élték meg az ilyen jellegű programokat, mely
hozzájárult egészségük védelméhez is. Az őszi időszak ugyancsak több újdonságot hozott.
Több előadás, majd az adott témát feldolgozó beszélgetés valósult meg szerda
délelőttönként. Az interaktív délelőttök sok hasznos információval szolgáltak a megjelentek
számára a női egészségmegőrzéssel kapcsolatban, másik alkalommal pedig betekintést
kaphattak a női öltözködés és divat változásairól, a nők megjelenéséről és szerepeiről az
elmúlt évszázadoktól napjainkig.
Szerda délelőtti alkotóműhelyek keretén belül
szappanfőző és testápoló készítő alkalom valósult meg, az év végén pedig adventi koszorút
készíthettek a résztvevők.
A Női Csoport tagjai és a csatlakozó érdeklődők különböző kulturális programokon is részt
vettek 2016-ban. Több alkalommal is sor került fotókiállítások és múzeumi tárlatok
megtekintésére (Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Zsámbéki Lámpamúzeum).
Az asszonyok mindkét napon folyamatosan alkotó tevékenységet végeztek egyre ügyesebben,
szebben dolgoztak kézimunkáikon és megfigyelhető, hogy elkezdték egymást is tanítani,
ezáltal erősödtek a csoporton belüli kapcsolatok. A Női Csoport az év során három
alkalommal mutathatta be kézműves termékeit a kerületben szervezett vásárokon (Húsvéti
vásár, Magdolna-napok, Márton napi vásár).
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2016. év elején elindult az Anyák a Fókuszban elnevezésű program csütörtök délelőttönként,
a kerületben élő kisgyermeket nevelő hátrányos helyzetű édesanyák számára. A programot
133 család vette igénybe 2016-ban.
Többek között az időbeosztásról, a testvérek közötti együttműködés segítéséről, a munkába
való visszaállás lehetőségeiről gondolkoztak együtt a résztvevők, valamint az azzal járó
változások minél könnyebb megéléséről, amikor a legkisebb gyermek intézménybe kerül.
Több beszélgetést is vezettek a program szervezői arról, hogy a résztvevők hogyan élik meg
a hétköznapokban azt a sokféle szerepkört, amit az anyaság jelent egy nő számára. Tavasszal
kialakításra került egy kedves, színes játszósarok, melynek nagyon örültek a gyermekek és
az édesanyák is. Kreatív tevékenység is megvalósult a találkozások alkalmával, többek között
lakásdekorációk és praktikus használati tárgyakat készítettek a résztvevők és elsajátították
a nemezelés technikáját is.
Májusban elindult a program keretén belül a közös főzés is, mely erős közösségformáló
elemként egész évben tovább folytatódott. Az a négy-öt család, akik ide tartozónak érzik
magukat, nagyon jónak tartják, hogy a program keretében tudnak pihenni és töltődni, nagy
segítséget jelent számukra a közös ebédkészítés is. A gyermekek is szépen összebarátkoztak,
nagyon örülnek egymásnak minden találkozásnál, ők is már kis közösséget alkotnak.

FÓKUSZ NŐI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT
2016.

147

214

196

196

238

195

218

218

183

164

179

175

résztvevők száma

3. Tehetséggondozó program
A program neve: Foci edzések
A foglalkozás szerdánként került megrendezésre 16.00-18.00 óra között. Az edzéseket egy
koordinátor valósította meg. Az edzéseken legtöbbször 8-17 gyermek jelent meg
alkalmanként. A programra kialakítására azért volt szükség, hogy biztosítsunk a VIII. kerületi
gyerekeknek, de főként a Magdolna negyedben élő hátrányos helyzetű fiataloknak egy olyan
lehetőséget, ahol megfelelő képzést kaphatnak, így nagyobb kiugrási lehetőséget biztosítva
számukra. A korosztályos képzés során a fiatal labdarúgókat 5 és 14 éves koruk között a
pillanatnyi testi és lelki fejlődésüknek megfelelő mennyiségi és minőségi képzési és nevelési
ráhatásokkal fejlesztettük. A foglalkozások célja korosztályonként változott.
Az óvodás korú gyerekeknél a fő cél a labdarúgás megszerettetése volt, fontos, hogy a
legtöbb gyakorlat végrehajtása labdával történt, mivel ennél a korosztálynál a gömbérzék
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fejlesztése volt az elsődleges. A 8-10 éves sportolóknál a labdaérzékelés mellett, már a
motoros képességek fejlesztésére is kitértünk. Fontos, hogy ebben a korban már elsajátítsák
a passzolások és labdaátvételek technikáját. A 10-14 éves labdarúgóknál a finom koordináció
fejlesztésén volt a fókusz, a cél a technika fejlesztése. A képzések kiegészültek a
kondicionális felkészítés alapjainak lerakásával is. Az edzéseket ezek alapján terveztük meg.
Összességében elmondhatjuk, hogy elsősorban a fiúk körében az egyik legkedveltebb
program a foci edzés, 2016-ban összesen 345 fő jelent meg a programon.

FOCI EDZÉSEK

44

11

29
17

28

29

40

47

40

60

résztvevők száma

A program neve: Táblás játékok
A táblás játék programunk a 2016-os évben is nagy sikert aratott. Márciusig a Yolo
programunkkal párhuzamosan futott, majd a továbbiakban a Németh László Általános
Iskolával sikerült megállapodnunk, és minden hónapban egy alkalommal látogattak el
hozzánk és egy-egy osztálynak tartottunk foglalkozást. Szeptembertől a Lakatos Menyért
Általános Iskola is elfogadta a megkeresésünket, és ők is havi egy alkalommal vettek részt a
programon. Az eseményt két koordinátor valósította meg. A projektünk fő célja, hogy a
fiataloknak kínáljunk egy olyan lehetőséget, ahol hasznosan töltik el a szabadidejüket, és
egy kicsit kimozdulnak a mindennapos monoton életből. Mindezek mellett pedig jótékony
hatással is bír, hiszen a játszva tanítjuk őket. A táblás játékoknak a célja mindezek mellett
még a gyermekek értelmi képességének fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas
eltöltése, a társas élet, versenyzés és a hagyományápolás. Fontos, hogy megtanítsuk nekik
a szabályok követését, hiszen a kapcsolatok kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy a másik
emberrel együtt tudjanak működni.
Az eseményeken igyekeztünk minél színesebb és izgalmasabb játékokat bemutatni,
melyekkel még nem találkozhattak. Így a gondolkodásfejlesztő társasok mellett
természetesen helyet kaptak a humoros és vicces játékok is.
Összességében elmondhatjuk, hogy a 2016-os év a foglalkozás szempontjából sikeresnek
mondható, hiszen rengeteg fiatal fordult meg az eseményen. Külön öröm volt számunkra,
hogy néhány gyermek még a délutáni programokra is visszatért. A foglalkozásokon 8-20 fő
vett részt alkalmanként. Összesen 246 fő jelent meg a programon.

4. Foglalkoztatási programok
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A program neve: Álláskereső Klub
A munkanélküliek száma Magyarországon folyamatosan változott az elmúlt időszakban.
Sajnálatos módon a legtöbb munkanélkülinek nehezen volt arra lehetősége, hogy
megteremtse azokat a feltételeket vagy forrásokat, melyek lehetővé tették számára az
álláskeresést. Ezt a lehetőséget kívánta áthidalni a Kesztyűgyár Közösségi Ház az Álláskereső
Klub infrastruktúrájával és humán-erőforrásával. A program heti egy alkalommal, csütörtöki
napokon 0900-1200 óra között valósult meg, havi 12 óra időtartamban. Az Álláskereső Klub
programon ingyenes számítógép és internet használat mellett munkatársaink segítségével
kereshettek a részt vevő személyek állást. A munkakeresők számára a Kesztyűgyár Közösségi
Ház részéről három munkatárs volt segítségükre többek között önéletrajz írással, fénykép
készítéssel, a fényképek megszerkesztésével, illetve teljes önéletrajz szerkesztéssel.
Mindamellett lehetőség volt röviden áttekinteni egy-egy megpályázni kívánt munkakörrel
kapcsolatban azokat a kommunikációs technikákat, mely a jelentkező számára egy segítség
volt az állásinterjún. A programon résztvevő személyek visszajelzései alapján a Klub
szolgáltatásai megfelelőek, nagyban segítik a gördülékenyebb elhelyezkedést, szívesen
ajánlják ismerőseiknek is.
A programon egy-egy alkalommal átlagban 10-12 fő vette igénybe a szolgáltatást, összesen
446-an jelentek meg.

Álláskereső klub
62 fő
53 fő 50 fő

46 fő

51 fő
34 fő 37 fő

35 fő
22 fő 25 fő

24 fő

7 fő

A program neve: Állásra fel!
A 2016 októberében induló program célja az volt, hogy egy mini tréning keretei között
tanulhassák meg a hosszú ideje álláskereső személyek a munkaerőpiac működését és az
elhelyezkedéshez vezető út lépéseit. A megvalósítók kis létszámú csoporttal dolgoztak,
hiszen így több idő jutott 1-1 résztvevő problémájára, kérdéseire. Átlagosan 3 - 4 ember
jelent meg a tréning alkalmakon, akikkel az ismerekedést követően kisebb önismereti és
kommunikáció játékokat játszottak a program vezetői. Csak ezt követően vette kezdetét az
álláskereséssel való konkrét foglalkozás. A későbbiekben egyéni mentorálásban való
részvételre kaptak lehetőséget az álláskeresők, ennek keretében gyakran kértek segítséget
összetettebb álláspályázatok elkészítésében, de apróbb kommunikációs kérdések is
átbeszélésre kerültek a mellett, hogy az interneten való hatékony álláskeresés alapjait is
elsajátíthatták. A résztvevőket a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Fókusz Női Közösségi Központ
és Józsefvárosban élő lakosokból állt össze. Leginkább a 40-es és 50-es korosztály igényelte
a segítséget, alacsony iskolai vagy nem piacképes végzettséggel.
A programon összesen a három hónap alatt 29 esetben kértek segítséget.
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A program neve: Mini állásbörze
A Mini állásbörze november 17-én került megrendezésre a kerületi Munkaügyi Központ
részvételével, amelynek helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház volt. A programot 2 fő
koordinálta. 9 munkáltató kínálta állásait, több munkaerő közvetítő cég is megjelent.
Többnyire alacsony iskolai végzettséget és szakmát igénylő munkákat ajánlottak a cégek a
megjelent álláskeresőknek. Részt vett a programon egy megváltozott munkaképességűek
elhelyezkedést segítő szervezet is, amely nagy lehetőség volt az erre rászoruló
munkanélkülieknek. A program közepes érdeklődés mellett zajlott, a visszajelzések szerint
több embernek is hasznosnak bizonyult a megjelenés. A program a kerületi újságban, a
Munkaügyi Központ által és közösségi média oldalakon került hirdetésre. Résztvevők száma:
30 fő.
A program neve: Számítástechnikai képzés
Az informatika világában az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy a munkaerő-piacon, de az élet bármely területén érvényesülni tudjunk. A
Kesztyűgyár Közösségi Ház célkitűzései közé tartozott elsősorban, hogy a programokon
megjelenő lakosság a megszerzett ismereteket felhasználva saját érdekeiket képviselni,
illetve érvényesíteni tudják. A tematika a korábbi évekhez hasonlóan egyénre, illetve
csoportra szabottan lett kialakítva. A számítógép-kezelői tanfolyamokon a hangsúly a
felhasználók által elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásán volt.
A hallgatók korának, képzettségének, illetve nem utolsósorban igényének köszönhetően volt
szükség a változtatásra. Az ún. Számtech 1 és Számtech 2 csoportok alapvetően az alapfokú
ismereteket kívánta átadni, mely időközben átalakult az év elején és lett belőle a
későbbiekben a Webre, Nagyi! és az Aktív Csoport, mely utóbbi szintén megszűnt és lett
belőle az Excel csoport. A két csoport képzése, hetente két alkalommal, alkalmanként 90
perc időtartamban valósult meg.
A Számtech 1 és a Számtech 2 csoport hallgatói mind sikeresen végezték el a képzést. Az
állományok megismerése jelentős szereppel bír az informatika világában, hiszen az, hogy
melyik állományt mikor, hogyan használom, vagy éppen továbbítom, fontos lehet. Ezt
tanulhatták meg e rövid idő alatt a képzésen részt vevő személyek, illetve hallgatók.
A Webre, Nagyi! csoport 2016. március hónaptól kezdődően indult el, s elsősorban az
idősebb korosztály számára biztosított alapfokú számítástechnikai képzést az elmúlt
időszakban. A képzés célja nem más volt, mint az alapfokú számítástechnikai ismeretek
átadása, mely ismereteket alkalmazva a hallgatók felzárkózhattak és lépést tarthattak a 21.
századdal. Nem egy esetben az idősek számára igénybe vehető szolgáltatások kerültek
áttekintésre, mint az Erzsébet Program. Megtanulhatták, hogy miképpen kell olyan digitális
eszközöket használni, mint fénymásoló, hogyan kell szkennelni, pl. hivatalos iratokat az
Erzsébet Programhoz, milyen formátumban került mentésre a szkennelt állomány, stb. A
képzés időtartama alapvetően 60-90 óra, hetente három alkalommal, alkalmanként összesen
90 perc időtartamban zajlott. A képzésen részt vevő személyek száma csoportonként 12-19
fő volt.
A hallgatók számára a képzések végén lehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a
szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság előtt lehetett letenni, s eredményes vizsga
esetén oklevelet szerezni.
Webre Nagyi! csoport hallgatói sikeresen végezték el a képzést.
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Webre, Nagyi!
124 fő

143 fő

130 fő

105 fő

79 fő

27 fő

56 fő

87 fő

81 fő

35 fő

Az Excel csoport kifejezetten azok számára kívánt segítséget nyújtani az informatika
világában, akik elsősorban a munkaerő-piacon szerettek volna megfelelni, illetve az általuk
megpályázott munkakör feltétele volt az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte.
Ilyen szoftverek voltak a Microsoft Office programcsomagban található Microsoft Office Word
szövegszerkesztő, Microsoft Office Excel táblázatkezelő, Microsoft Office PowerPoint
bemutató készítő, illetve Microsoft Office Publisher kiadványszerkesztő alkalmazások. A
képzés időtartama alapvetően 60-90 óra, hetente három alkalommal, alkalmanként összesen
90 perc időtartamban zajlott. A képzésen részt vevő személyek száma csoportonként 12-19
fő volt.
A hallgatók számára a képzések végén lehetőség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a
szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság előtt lehetett letenni, s eredményes vizsga
esetén oklevelet szerezni. 2016-os esztendőben vizsgára nem jelentkeztek.
Az Excel csoport legalább olyan sikeres képzés, illetve program volt az elmúlt esztendőben,
mint a Webre, Nagyi! csoport, hiszen a képzés tematikájának köszönhetően nem csak
egyénre, de csoportra szabottan folyt az oktatás.

Excel csoport
44 fő

44 fő
40 fő
35 fő

35 fő
25 fő

25 fő

24 fő

25 fő
20 fő

A program neve: Webszerkesztés
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Az alapfokú számítástechnikai képzésnek köszönhetően mind többen kaptak kedvet ahhoz,
hogy e területen ismereteiket bővítsék és akár a munkaerő-piacon is hasznosítani lehessen a
tanultakat. Így, több hallgatót is meghallgatva kerülhetett sor arra, hogy a Kesztyűgyár
Közösségi Ház programjai közt megjelenjen egy magasabb szintű képzés is, melyre valóban
igény mutatkozott. Ez lett az ún. Webszerkesztés program. A program 2016. októberétől,
heti egy alkalommal, pénteki napokon 1400-1800 óra között valósult meg, havi 16 óra
időtartamban.
A program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy miképpen kell elkészíteni egy honlapot,
azaz egy HTML oldalt miképpen kell megszerkeszteni. A program a többi képzéshez
hasonlóan csoportra szabottan valósult meg, ami ebben az esetben azt jelentette, hogy a
hallgatók egyéni igénye szerint zajlott a képzés ennek megfelelően kialakítva a tematikát is
egyben. A fő szempont elsősorban az volt, hogy mely hallgatók dolgoznak, így ehhez
megfelelően lett kialakítva a képzés napja, illetve időtartama.
Az alapokat elsajátítva immáron az oldal készítésével kapcsolatos alkalmazásokat kellett
először áttekinteni, természetesen a teljesség igénye nélkül, mint HTML szerkesztő
(Kompozer, NVU, Notepad++), grafikai szoftverek (GIMP, Adobe Photoshop, Zoner
PhotoStudio), Banner készítő (Free Flash Banner Maker), GIF animáció készítő (GifApp),
illetve favicon készítő (Bytesx). Alapvetően elmondható, hogy a hallgatók számára egy új
világ tárult fel és persze a képzést folytatjuk a 2017-es esztendőben is új hallgatók
csatlakozásával.
Közfoglalkoztatás
2016. évben a téli közfoglalkoztatás, 2016. február 29-ig tartott. Az előzőekhez hasonló,
alapfokú és középfokú végzettséghez kötött állásokat töltöttek be a munkavállalók. Január
hónapban 85, februárban 86 fővel.
2016. március 1-től indult a következő program, 90 fő foglalkoztatására irányult, melyből 60
főt a Józsefvárosi Cigányzenekar keretein belül foglakoztattunk, mint kulturális segítő. A
fennmaradó létszámban kaptunk karbantartó, kulturális szervező és ügyviteli státuszokat.
Ez a program egy éves időtartamra szólt. Átlagosan 82 fővel be is tudtuk tölteni a szabad
státuszokat. Ebben az évben több közfoglalkoztatott munkavállalónk tudott elhelyezkedni,
főállásban. Párhuzamosan ebben az évben nem indult több program.
Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket,
melyről igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők
tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a
fenti ellátások folyósítása. 2016. évben 7 embert fogadtunk ilyen célból. Az előző évekhez
képest ez jóval kevesebb fő, mely köszönhető annak a törekvésnek, hogy minél több
egészséges, munkaképes embert tudjanak bevonni a közmunka programokba, ne segélyből
éljenek, ezáltal elősegítsék a versenyszférában való könnyebb elhelyezkedést.
Közérdekű munka keretén belül jelenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a
Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai Kijelölő lappal hozzánk irányítanak. Különböző
szabálysértéseket lehet kiváltani munkavégzéssel. A munkakötelezettség befejezéséről
értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2016-ban 18 szabálysértőt fogadtunk. Az előző
évhez képest a létszám csökkent, viszont a nálunk jelentkező szabálysértőkre kiszabott
óraszámai jóval magasabbak, így a ledolgozási idő elhúzódik egy - egy főnél. A létszám
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szinte folyamatosan fel van töltve, és van olyan személy, akinek több, egymást követő,
kétszáz órát is meghaladó kiszabott közérdekű munkát kellett ledolgoznia.

V.

Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok
ellátása

1. Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok
A program neve: Festőműhely
2016-os évben is sikeresen zártuk a Festőműhely programunkat. A találkozók heti három
alkalommal kerültek megrendezésre (hétfő, kedd, szerda). A Közösségi Házból egy fő
koordinálta az eseményeket a programon. Minden foglalkozás előtt előkészítettük a termet
és az eszközöket (A/4 papír, grafit, zsírkréták, színes ceruzák, filctollak, rádió). Programunk
legfőbb célkitűzése az volt, hogy minél fiatalabb korban elkezdődjön a művészet tanítása,
mert az esztétikum, a művészet által formálódik a gyermek olyan személyiségvonása, mint
az alkotókészség, a jó ízlés, de bölcsője minden pozitív erkölcsi tulajdonság fejlesztésének
is.
Fontosnak tartottuk, hogy akik részt vettek ezeken a foglalkozásokon, olyan művészeti
nevelésben részesüljenek, ahol minden eszközt és lehetőséget megkapnak annak érdekében,
hogy megmutassák tudásukat. Minden hónapban újabb és újabb témákat adtunk meg,
melyeket megfesthettek. Például februári hónapban a farsang, márciusi hónapban a
szabadságharc azon belül is az egyéni szabadságuk, ők hogyan értelmezték magukban a
szabadság szó fogalmát. Foglalkozásaink alatt nem csak a vizuális nevelés kapta a fő
hangsúlyt, hanem módjuk volt verseket tanulni, cigánytáncot tudtak elsajátítani valamint
éneklésre is lehetőség volt. Arra ösztönöztük őket, hogy mutassák meg azt, amiben ők a
legjobbak, és merjék megmutatni társaiknak is tudásukat, és ha kell, ösztönözzék egymást
és segítsék társaikat a fejlődésben. A programunk különlegessége, hogy két Autista csoport
is látogatta.
A találkozókat általánosan 10-20 fő közötti létszámban látogatták az ide évben.
A 2017-es évben is célunk a bejáró vendégek ösztönözése arra, hogy mutassák meg bátran
azt, amiben ők a legjobbak, és merjenek egymástól segítséget kérni és elfogadni azt. A
művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítjuk önismeretüket,
emberi viszonyaikat. Programunk folytatása azért is fontos, mert a vizuális nevelés
gyakorlati tevékenységeinek szinte mindegyike − eredeti céljától függetlenül is –
személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az
empátia, az intuíciófejlesztését, az önálló ízlés, belső igényesség kialakulását. Az önreflexió,
az önismeret kialakulása révén a céltudatos önszabályozásra is megtanít.
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FESTŐMŰHELY
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Programon Résztvevők

A program neve: Nyitott ház
A Nyitott ház programunk a Közösségi Ház nyitásától kezdve alapprogramként működik. A
program minden héten csütörtökön 16.00-19.00 óra között került megrendezésre a
Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az eseményen legtöbbször három megvalósító vett részt, de
számos alkalommal besegítettek az érettségi előtt álló fiatalok, akik a közösségi
szolgálatukat nálunk töltötték. Külön öröm volt számunkra, hogy sok fiatal kereste meg a
házat, hogy itt szeretnék eltölteni a kötelező 50 órás gyakorlatot.
A Nyitott ház foglalkozás fő célja, hogy a játékok, illetve a kreatív tevékenységek során
fejlesszük a gyermekek képességeit és készségeit. Mindezek mellett fontos, hogy a fiatalok
a szabadidejüket tudatosan, és hasznosan töltsék el. Ennek köszönhetően számos
lehetőséget biztosítunk számukra, hogy mindenki megtalálja a számára legoptimálisabb
elfoglaltságot. Fontos számunkra, hogy elősegítsük a szociális és kognitív fejlődést. A
gyerekek a játékok által ismerkednek a környezetükkel, valamint nyitottabbá válnak a társas
kapcsolatok iránt.
Az év elején és végén az időjárási viszonyoknak köszönhetően főként a ház által nyújtott
szolgáltatásokat használtuk ki. A zsibongóban, a piros teremben, valamint az internet
teremben, különféle bajnokságokat, versenyeket, kreatív foglalkozásokat szerveztünk. Az
év első hónapjaiban főként olyan játékokat választottunk ki, amelyeknek közösség építő
szerepei voltak. Igyekeztünk elérni azt, hogy a részt vevő fiatalok képességeit fejleszteni
tudjuk, olyanokat, mint a türelem, koncentráció, társak elfogadása. A februári hónapban
elsősorban a kártya és a társasjátékoknak köszönhetően a szociális készségek fejlesztésére
helyeztük a fő hangsúlyt.
A sportpályán olyan közösségi játékokat mutattunk be, amelyek a fejlesztették
csapatszellemet és a szabályok betartására ösztönözték őket. A csapatjátékok leginkább a
koncentrációt, a kitartást, a céltudatosságra való nevelést fejlesztik, továbbá a szabályok
elfogadására, és azoknak a betartására tanítja a fiatalokat. Az áprilisi hónaptól kezdve pedig
két csoportra bomlott a betérő vendégek része. A többség kint az udvaron különféle sportos
tevékenységeket próbálhatott ki, mint sorversenyek, labdarúgótornák, tollas versenyek. A
kinti sportos játékok a fizikai aktivitás és erőnlét fejlesztés mellett a koordinációs
képességeik javítására is jótékony hatással bírtak. Igyekeztünk, minél több időt a friss
levegőn eltölteni a gyermekekkel. A csoport másik fele elsősorban a beltéri lehetőségeket
helyezte előtérbe. Beltéri játékaink főleg a logika fejlesztésére irányultak. Különféle táblás
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játékok, kártyajátékok voltak az eszköztárunkban. A társasjáték a tanulás, a
gondolkodásfejlesztés, a tehetséggondozás kiváló eszköze is, amely hozzásegíti a fiatalokat
az iskolai sikerességhez. A nyári időszakban a nyári napközis tábor miatt 15 és 18 óra között
tartottunk foglalkozást a nem táboros betérő gyermekeknek. A szeptemberi hónaptól
kezdve, annyi változás történt, hogy most már minden alkalommal, több blokkból építjük
fel a programot.
Összességében ezek a délutáni programok igen népszerűek a lakosság körében, hiszen itt
olyan új tevékenységeket, játékokat próbálhatnak ki a résztvevők, amelyekre máshol nincs
lehetőségük. A hónaponként 12-34 fő közötti létszámban jelentek meg a résztvevő vendégek.
Összesen 882 fő jelent meg a programon éves szinten.

NYITOTT HÁZ

24

55

91

96
54

59

101

87

68

68

71

108

résztvevők száma

A program neve: Bábfoglalkozás kicsiknek
A Bábfoglalkozás kicsiknek elnevezésű program minden héten, pénteken, 10.30-11.00 óra
között valósult meg a Biztos Kezdet Gyerekházban. A program azt a végleges formát,
ahogyan most is működik, nem egészen egy éve nyerte el. Jelenleg két fő gyermek program
koordinátor tervezi és vezeti. A foglalkozásokon kisgyermekeknek szóló, rövid, főleg
állatmesékre épülő kis történeteket báboznak el, számukra is érthető interaktív formában.
A Gyerekház célközönsége a 0-3 év közötti gyermekes családok, ehhez igyekeztünk
programunkkal mi is igazodni. A korosztályi adottságok okán a meséket a program
koordinátoroknak rövidre, könnyen érthetőre kell tervezni, hogy az a gyermekek számára
befogadható legyen. A történetek mindig valamilyen tanulság köré épülnek, ezzel is hozzá
járulva a nem formális neveléshez és oktatáshoz. Hangsúlyos a mesékben a jó és rossz közötti
különbség, a megbocsájtás, a belátás és az elfogadás. Ebben a korban a világ felfedezésének
kezdete zajlik, a saját testükön kívül elkezdik felfedezni a körülöttük lévőket, az első
szocializációs folyamatok ebben a korban zajlanak.
A Gyerekházzal egy biztos együttműködés alakult ki az elmúlt év során, melyben mindkét
fél megtalálja a maga feladatát, szerepét és hozzá tud tenni a közös programok
sikerességéhez. Több közös programot valósítottunk meg a partner intézménnyel, például
helyszínül és programmal szolgáltunk 2015-ben és 2016-ban is a karácsonyi
rendezvényüknek, valamint külön délelőtti gyereknapi programot szerveztünk a részükre.
Nagyobb ünnepek kapcsán többször segítettünk programmal és humán erőforrással is, mint
például a mikulásnap. Az együttműködés óta a Gyerekház vendégei szívesen látogatják a
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KKH más programjait is. Az elmúlt évben 24 alkalommal valósult meg a program, 18 család
részvételével.
A program neve: Iskolai közösségi szolgálat
Az iskolai közösségi szolgálat a középiskolások számára 50 órában kötelező, mely a
középiskola 4 vagy 5 éve alatt kell teljesítenie a diákoknak, ahhoz, hogy később érettségit
kaphassanak. A közösségi szolgálatot bármilyen közintézményben, civil szervezetnél
eltölthetik. A közösségi szolgálat az önkéntesség fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve
a munka világát igyekszik lemodellezni a diákok számára. A fiatalok szabályozott keretek
között munkát végeznek az intézményekben, melyeket az ottani koordinátor szab ki rájuk,
képességeiknek megfelelően. A tavalyi évben volt az első olyan érettségiző évfolyam,
akiknek már előfeltétel volt az 50 óra teljesítése. A Kesztyűgyár Közösségi Ház is befogadó
intézmény, több iskolával partner szerződésben áll, mely szerint bátran érkezhetnek a Házba
fiatalok, hogy teljesítsék a közösségi szolgálatukat. A tavalyi évben 11 diák végzett közösségi
szolgálatot intézményükben
A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás Középiskolásoknak
Az iskolákban való drámapedagógiai foglalkozások először 2015-ben valósultak meg, akkor
egy megkeresés kapcsán, mely a Trefort Ágoston Gyakorló Iskolából érkezett. Akkor az
osztályfőnök írt a szakmai vezetőnek, hogy szeretné osztályát közelebb hozni egymáshoz és
szeretné, ha valamilyen foglalkozás keretében történne ez.
Maga a foglalkozás, a módszer engedi, hogy más témában is kerüljenek foglalkozások
megtartásra, így az iskoláknak van lehetősége egyéb témában is foglalkozást kérnie.
A drámára az iskolának a diákokat kell biztosítani, illetve amennyiben azt választotta, hogy
saját helyszínen zajlik a foglalkozás, akkor a helyszínt. A Kesztyűgyár Közösségi Ház vállalja
a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, a szakmailag felkészült kollégákat és a helyszínt,
amennyiben erre szükség van.
A legtöbb foglalkozás a Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumban valósult meg, ahol a
tavalyi és idei évfolyam összes kilencedikes osztályában megtartásra került a közösségi
szolgálatot elősegítő foglalkozás. A foglalkozások során cél, hogy a fiatalok számára
szimpatikusabbá tegyük a közösségi szolgálat gondolatát, hogy kedvet csináljunk hozzá,
megértsék annak lényegét, betekintést nyerjenek egy-egy munkafolyamatba, így a munka
világába is. A tapasztalat az, hogy a diákok negatív attitűddel állnak a szolgálathoz,
kényszernek gondolják és főleg a kötelezőséget látják benne. Fontosnak gondoljuk, hogy
hangsúlyozzuk számukra a szolgálat pozitív hatásait, felhívjuk a figyelmet a segítés
fontosságára, és segítsünk az önkéntes munka tapasztalatszerzésében. A drámafoglalkozások
rugalmasak és sokszor improvizatív módon zajlanak, minden csoport más, ráadásul kamasz
fiatalokról beszélünk, akikhez, ha szeretnénk a figyelmüket lekötni, akkor flexibilisen kell
állni.
A Jelky András Szakgimnáziumban iskolai nap alkalmával több csoportnak is tartottunk
foglalkozást nem csak a 9. évfolyamnak, így még szélesebb körben ismerkedhettek a
programmal, az iskolai közösségi szolgálattal. A dráma foglalkozások azért nagyon hasznosak
a Kesztyűgyár életében, mert a középiskolás korosztályt nagyon nehéz elérnünk programok
szintjén, ez egy jó felület arra, hogy megismerjük a kerületbe járó fiatalokat, ajánljuk
számukra programjainkat, vagy akár a közösségi szolgálat lehetőségét. Tehát szélesítsük
azon fiatalok körét, akik nálunk töltik idejüket. A program alkalmi jellege miatt az
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igényekhez tudjuk a kapacitást igazítani, mely így könnyen tervezhető, plusz pénzbeli
ráfordításba nem kerül a megvalósítása.
2016-ban a Lakatos Menyhért Általános Iskolában egy osztály, míg a Jelky András
Szakgimnáziumban öt osztály vette igénybe a foglalkozást.

A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás Óvodákban
Drámapedagógiai foglalkozások két óvodában valósulnak meg a kerületi gyermekek számára,
a Koszorú és Szűz utcai óvodákbanheti egy alkalommal szerdai és csütörtöki napokon. A
program 2015 szeptemberében indult el először a Koszorú utcai óvoda nagycsoportjában és
sikerrel zárult 2016 júniusában. Akkor elbúcsúztunk az elballagó gyerekektől, az
intézménnyel pedig egyeztettünk a szeptemberi folytatásról új csoportban. Valamint a
sikerekre való tekintettel a Szűz utcai óvodával is felvettük a kapcsolatot és ajánlottuk neki
programunkat.
A program során főleg drámapedagógiai eszközökkel játszik együtt két gyermek program
koordinátorunk a gyerekekkel, a nevelők jelenlétében.
Az óvónők külső szemlélőként vannak jelen, nem vesznek részt a közös játékban, csupán a
rend fenntartásában segítenek. A drámapedagógiai egy alternatív nevelési eszköz, mely a
játékon keresztül nevel és tanít. Az óvodákban célja, hogy a gyerekek olyan képességei
jöjjenek elő, melyek az óvodai foglalkozások során esetleg nem, ezzel segítve
előrehaladásukat, a fejlődésüket és a nevelői munkát. A foglalkozások legfőbb feladata a
gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése, - empátiás készségük, elfogadás és
befogadás - tolerancia szintjük növelése; ezentúl a saját személyiségük megismerése,
valamint, másoké, ezzel pedig látóterük szélesítése.
Az óvodai foglalkozások sikerrel zajlanak, az óvónőkkel és intézmény vezetőkkel a kapcsolat
gördülékeny és jól működő, a gyerekek szeretettel fogadják a kollégáinkat, várják őket,
többen más programokra is ellátogatnak a KKH-ba. Az elmúlt évben heti szinten 11-21 fő
között vettek részt a gyerekek a programon, éppen aktuálisan, akik jelen voltak aznap az
óvodában. A program sikeressége miatt szeretnénk a jövőben is folytatni és akár más
óvodákkal is újabb együttműködéseket kötni.

DRÁMAFOGLALKOZÁS - ÓVÓDÁK

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

36

30

43

51

Programon résztvevők

DECEMBER

A program neve: Kardio tréning
A Kardio tréning szeptemberben indult el, melyet külsős megvalósító, Birkus Rita tart. A
tréning minden héten hétfőn 17.00-18.00-ig valósult meg a kerületi nők számára. A Kardio
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tréning lényege, hogy a nagy izomcsoportok hosszan tartó, alacsony vagy közepes intenzitású
edzését végezzük. Az edzésformának rengeteg hasznos, egészségre gyakorolt jótékony
hatása van, mint például, hogy csökkenti a szívbetegségek rizikófaktorait, növeli az
állóképességet a zsírraktárakból történő zsírsav mobilizálással (zsírégetéssel). Segít az
ideális testsúly elérésében és megtartásában, szabályozza a vérnyomást, magasabbá válik a
kalória felhasználás, javul a test összetétele, nő a vitálkapacitás (légző rendszer), erősíti az
immunrendszert, csökkenti a koleszterinszintet, valamint, a test öregedési folyamatai
lelassulnak.

KARDIO TRÉNING

7

8

34

38

Programon résztvevők

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

A program neve: Gyerekjóga
November hónapban próba jelleggel, majd decembertől már a heti programrendbe
beillesztve, csütörtökönként 16 és 17 óra között valósult meg a Gyermekjóga a Kesztyűgyár
Közösségi Házban egy fő program koordinátor vezetésével. December hónapban a résztvevők
száma átlagosan 8 fő volt.
Tapasztalataink szerint a Közösségi Házba járó gyerekeket túl sok és nem feltétlenül jó inger
éri. A túl sok, feldolgozhatatlan inger hatására a gyerekek agresszívak, stresszelnek, a
figyelemzavaros gyermekek nem kapnak kellő figyelmet, stabil kereteket a fejlődéshez. A
sok passzív aktivitásban (TV, számítógép, okostelefon) az idegrendszerük túlterhelődik, a
cselekvőszerveken keresztül nem tud feldolgozódni, levezetődni a sok inger, érzelem,
impulzus.
A gyerekek felgyorsult ritmusára reagálva éreztük szükségét a gyermekjógának, amely egy
olyan technika és eszköztár, amellyel megtanulhatják a „túl sok ingerből” elengedni a
felesleget, és egyensúlyba kerülni: a hangosból a csendbe érkezni, a (túl)mozgásból a
mozdulatlanba.
A gyermekjógával a hozzánk járó gyerekek oktatási rendszerét tudjuk kiegészíteni és
támogatni, hiszen mindannyian iskolások vagy óvodásak. A jóga a gyermekekben olyan
készségeket hív elő és fejleszt, mint például az együttműködő készség, összpontosítás,
helyes testtartás, testtudat, kitartás, figyelemmegtartás, kreativitás. Gyermekjógával
fejleszthető a gyerekek memóriája is, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a testtartást javító
és erősítő feladatokra.
A jógagyakorlatok képesek feloldani a gyermekekben lévő feszültséget akár úgy, hogy mi
magunk sem tudunk róla, hiszen az órán résztvevő gyermekekről nem mindig tudjuk mi sem,
vannak-e bennük ilyen akadályok - de ez fordítva is működik, mert a gyermek sincs tudatában
annak, hogy a mesés, játékos jógaórán éppen feloldjuk ezeket.
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Összességében elmondható, hogy a jógafoglalkozás beépítése a Közösségi Házba járó
gyermekek életébe fontos és hasznos. Azon túl, hogy hozzájárul egészséges fejlődésükhöz,
egészségük megőrzéséhez, nyitottabbá, együttműködőbbé, bátrabbá, fegyelmezettebbé
válnak – és ezeket a képességeket szeretnénk fejleszteni bennük a tovább a jövőben is.
A program neve: Dance Force Tánciskola
A Dance Force Tánciskola és tánccsoport minden évet valami újítással és sikerrel zárja,
számos fellépéssel a háta mögött. 2016-os évre mindhárom csoport egyre jobban
összeszokott és rengeteget fejődött.
Így az oktatói gárda is kibővült, Csabai Kitti személyében, aki koreográfus asszisztensként
tanítja a csoportok egy részét, és emellett a felnőtt tánccsoport és Fenyő Miki tánckarának
oszlopos tagja.
Kezdő csoportunk csapatneve változott: DANCE FORCE KIDS lett. Ők számos fellépésen
vannak túl, sokan ismerik őket és fejlődésük egyre jobban észlelhető, ami annak köszönhető,
hogy nagyobb óraszámmal taníttatjuk őket. Fiatal koruk ellenére most már egyre
rutinosabban mozognak a színpadon. Gondolkodásuk is egyre jobban orientálódik, hogy a
tánc nem csak hobbi lehet, hanem egy komoly hivatás is. Látványos fejlődésüknek is
köszönhető, hogy a szülők is mindinkább támogatják a gyermekeiket. A nagyobb óraszámnak
és fejlődésüknek köszönhető, hogy a Dance Force Kids tánc együttes 2016.04.24-én
Különdíjat nyert a Népszínház Karneválon.
Középhaladó csoportunk csapatneve is változott: DANCE FORCE JUNIORS. A csapatnév
jellemezi őket, már nem kis gyerekek, de nem is felnőttek. A csapat erősebb lett, és nagyon
sokat fejlődött a technikájuk. Amire büszkék vagyunk, hogy 3 diákunk is felvételt nyert a
rottenbiller utcai Zene és Táncművészeti Szakközép Iskolába, ez is bizonyítja, hogy
oktatásunk hasznos és megfelelő, az alapokat jól megtanulják nálunk. Nem kimondottan csak
hip-hop-ot oktatunk, hanem szinte minden stílust. Annál jobb egy táncos, minél több stílust
tudhat magáénak. 2016.05.28-án a Csomópont Tehetséggondozó Egyesület által szervezett
Kicsi a bors de ügyes elnevezésű tehetségkutató versenyen a Dance Force Juniors tánc
együttes Különdíjban részesült.
Nagycsoportunk táncosai pedig, lassan végzett táncosok, így a Dance Force Profi tánckar
tagjai lesznek hivatalosan is.
Összességében elmondhatjuk, hogy a 2016-os év rendkívül eredményesen zárult. Több
tanítványunk is sikeres produkciókban szerepelt, például: a Vígszínházban játszódó Pál Utca
Fiúkban Lugosi Fábián, a Tv2 által jól ismert Sztárban Sztár-ban Nagy Sólyom szintén a
tánckarban, valamint G.w.M. Videoklipben a Dance Force Tánciskola.
Legnagyobb sikerünk az idei évben, hogy egyedül álló módon a Dance Force valósította meg
a Magyar Tenisz Szövetség Flashmobját.
2016-os fellépések:
• MoM Studio 54 Party (2016.01.22.)
• Miss Winter Beauty (2016.03.15.)
• G.wM. Elmúlás /Videoklip/ (2016.04.19.)
• Népszínház Karnevál (2016.04.24.)
• Kicsi a Bors, de ügyes tehetségkutató (2016.05.28.)
• Davis Cup / Flasmob (2016.07.24.)
• Gold Beer Fest (2016.08.06.)
• Kesztyűgyári napok (2016.09.03)
• Cseppkő Gyermek Otthon (2016.12.07.)
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•
•

Csepeli Munkás Otthon (2016.12.09.)
Fenyő Koncert (2016.12.27.)

A program neve: Kézműves foglalkozás (szervezett csoportok részére)
A kézműves foglalkozás szeptember hónaptól csütörtöki napokon 14.00 és 15.00 óra között
valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban a Lakatos Menyhért Általános Iskola, valamint
a Németh László Iskola diákjai számára. A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor
végezte, a foglalkozáshoz szükséges eszközöket a Kesztyűgyár Közösségi Ház biztosította. A
résztvevő diákok száma átlagosan 10 fő.
A kézműves foglalkozásokra olyan, a gyerekek életkorának megfelelő alkotásokkal és
technikákkal készültünk, amelyek fejlesztik a gyerekek kreatív adottságait. A résztvevő
diákok szeretnek kézműveskedni, így könnyű volt együtt dolgozni velük.
Minden alkalommal kipróbáltunk egy-egy különlegesebb, újszerű technikát, felhasználtunk
különlegesebb eszközöket, anyagokat, nem titkolt célunk a környezettudatóságra nevelés
sem, így az ÖKO Design Műhely programunk legkedveltebb ötleteit is beépítettük ebbe a
programba is.
A program célja, hogy a gyerekek megszeressék a kézműveskedést, az alkotás folyamatát,
és legyen is mindezekben sikerélményük. A gyerekeket kísérő pedagógusok szerint is várják
a gyerekek a Kesztyűgyáras kreatív kézműveskedést, örömmel indulnak el hozzánk.
A kézműves foglalkozás arra is kiváló alkalom, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő
programokra invitáljuk a gyerekeket, ők pedig hírét vigyék a Kesztyűgyár Közösségi Ház
rendezvényeinek családtagjaik és iskolatársaik körében - akik ezeken rendszeresen meg is
szoktak jelenni.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
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OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

A program neve: Öko design műhely
A Kesztyűgyár Közösségi Ház Öko Design Műhely nevű programja 2016 áprilisában indult el,
és szerdai napokon 16.00 és 18.00 óra között valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban.
A megvalósítást két fő gyermek program koordinátor végezte, a résztvevők száma
alkalmanként átlagosan 10 fő volt.
Az alapötlet, hogy a szerdai napokon egy új, újragondolt kézműves programot indítanánk,
onnan indult, hogy a pénteki napok kézműves foglalkozása nagyon közkedvelt. Az alkotás, a
tevékenykedés, a ’másoknak is adhatok élménye’ oldja a gyerekek feszültségét, örömmel
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alkotnak. A színek, az anyagok, az alkotás tartalommal és élménnyel telítik a gyerekek
délutánjait, az alkotásaik ötletgazdagok és fantáziadúsak.
A Kesztyűgyár Közösségi Házat olyan családok és gyermekek látogatják, akik otthon nem
feltétlenül folytatnak környezettudatos életmódot. A gyerekek innen, tőlünk tanulják, és
innen is viszik haza a környezettudatos szemléletet. Nem könnyű manapság a gyermekek
figyelmét felhívni a környezetvédelemre: az Öko Design elnevezést is azért választottuk,
hogy sugalljuk vele: trend és ’menő’ a környezettudatos élet. A közös alkotás pedig a tanítás
egyik leghatékonyabb eszköze.
Alkotás közben természetesen nem titkolt szándékunk, hogy beépítsük személyiségükbe és
életmódjukba a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket és értékeket, hiszünk abban,
hogy a környezetvédelem tanulható.
Az általános iskolák nemzeti alaptantervében is célkitűzésként szerepel a gyermekek
környezettudatos nevelése: csoportunk kiemelt célja tehát az alkotás mellett a
környezettudatosságra való nevelés is.
Hosszú távú célunk pedig, hogy a hozzánk járó gyerekekből környezettudatosabb szemléletű,
környezetűket óvó felnőttek váljanak, és megváltozzon bennük a jelenlegi környezetükhöz
való viszonyulás, elsajátíthassák a környezettudatos élet alapjait, és már gyermekként is
környezetbarát szokásokat alakítsanak ki.

A program neve: #Yolo
A Yolo programunkat 2016-os évben is sikeresen zártuk. A programunkat minden héten, keddi
napokon tartottuk meg 16:00 órától 19:00 óráig a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Yolo
foglalkozásunk legfőbb célkitűzése a közösségfejlesztés volt.
A fiatalok számára egy elfogadható környezetet teremtettünk meg, ahol leülhettek,
beszélgethettek vagy csak zenét hallgathattak. Leginkább a 17-18 éves korosztály látogatja
a programot, rajtuk érződik, hogy már nem gyerekek, de még nem is felnőttek, így néha
zavarban vannak a szerepeikkel, hiszen otthon gyerekek, de lent a baráti körben már
szeretnének a felnőtt szerepébe bújni. De beszélgetésen túl még sok olyan elfoglaltságot
biztosítottunk, ahol fejlődhettek, mint közösség, ilyen volt például a sport. Ezen kívül még
zenét tudtak hallgatni az ide betérő fiatalok, ők szabták meg milyen stílus szóljon a program
alatt. A visszaigazolások azt mutatják, hogy a fiataloknak nagy szükségük volt ezekre a
találkozókra.
A találkozások először az Internet terembe tartottuk meg ahol az elsődleges feladatunk volt
berendezni a helyet, babzsákokat helyeztünk el körbe, laptopot és hangfalakat
biztosítottunk számukra. Célunk az volt ezzel, hogy az ide betérő fiatalok kényelmesen
érezzék magukat, ahol kikapcsolódhattak, és társasági életet tudtak élni, ezzel is segítettük
a kortárs kapcsolatok formálását. A programot hetente 10 és 25 fő között látogatták.
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A program neve: Meglepetés péntek
A program heti rendszerességgel valósult meg, minden pénteken 16 órától, a program
jellegétől függően 18 vagy 19 óráig. A Meglepetés péntek mindig más tematikára építve
került megtervezésre, melyet a gyermek program koordinátorok általában négy fővel
valósítottak meg. A rendezvényeket egy fő külsős munkatárs segítette, aki a kézműves
szekciót erősítette szakértelmével. A program célja, hogy kikapcsolódást biztosítsunk az
egész család számára, így minden alkalmat igyekeztek a kollégák úgy tervezni, hogy kicsik
és nagyok, illetve a szülők is megtalálják a maguk program elemét. A több elemből felépülő
péntekeken szinte mindig volt kézműves foglalkozás, ahol a témának megfelelően
készíthettek valamilyen ajándék vagy használati tárgyat, ezenkívül aktivitást igénylő
program elemekkel találkozhattak a családok, mint sport foglalkozások, gondolkodást
igénylő feladatok, társasjáték.
A Meglepetés péntek az egyik legjobban keresett program, erre érkezik a legtöbb vendég.
Azok a látogatók, akik nem napi rendszerességgel látogatják a Kesztyűgyárat ők is leginkább
erre a programunkra érkeznek, valószínűleg a pénteki napnak köszönhetően, illetve mert ez
a legváltozatosabb napja a hétnek a programokat tekintve, itt mindig más és más
foglalkozások várják őket. A programról a heti plakátokról értesülhetnek a kerületi
iskolákban, óvodákban és intézményekben, illetve a nagy követő számmal rendelkező
facebook oldalon találhatnak meg.
Az elmúlt év első Meglepetés péntek-e egy Pótszilveszter volt, ahol bohókás fejdíszeket
készíthettek a látogatók, valamint zenés játékokat játszottak közösen, majd ezt követően
szabadon kérhettek számokat kedvenc előadóiktól és lehetőség volt közös táncolásra. A
következő alkalommal pedig Szuperhősöket kerestünk, ahol a gyerekek számára egy
akadálypálya került felállításra, mely teljesítésével bizonyíthatták, hogy nekik is vannak
szuperképességeik. A kézműves asztalnál jelmezt és jelvényt lehetett készíteni. Az est
zárása képen kihirdetésre kerültek az akadály és jelmez versenyben részt vevők eredményei.
Februárt Xbox játékkal nyitottuk, ahol bárki kipróbálhatta magát különböző
versenyszámokban, mint táncolás, futás, ping-pongozás stb. a kinect játék kiegészítő
segítségével. Ez olyan modern technikát felhasználó játék, ami nem minden családban
található meg, ennek ellenére a gyerekek ismerik és generációs adottságukból adódóan
könnyen használják is. A Kinect számítógépes játék ellenére megmozgatja és aktivitásra
kényszerít a gyerekeket, mely így egy teljesen új élményben részesíti a játékban lévőt. A
programra új családok is ellátogattak, akik eddig még nem jártak a KKH-ban. A játék által
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gyakorolták az egymásra figyelést, a türelmet és a versengés szabályait. A kézműves
asztalnál bajuszt és „party” szemüveget lehetett készíteni kartonból és hurkapálcikából.
A február hónap legnagyobb eseménye a farsangi mulatság volt, amire nagyok sokan eljöttek,
több mint 30 lelkes gyermek öltött magára jelmezt, hogy elvihessék az ezért járó díjakat. A
délután folyamán azok számára, akik nem tudtak otthon maskarát készíteni a kollégák
segítettek kigondolni és megvalósítani a gyorsan elkészíthető ruhákat, hogy senki ne
maradjon jelmez nélkül. Az első helyezetett egy karton dobozból készített TV lett, akinek
nyereménye, hogy 20 barátjával közösen ünnepelhette a születésnapját a Kesztyűgyárban,
melyhez nem csak helyszínt, de minden egyéb eszközt biztosítottunk.
Az egyik kedvenc program volt a Találd meg a kincseket című alkalom, ahol mindenféle
furfangos feladatott kellett megoldaniuk a gyerekeknek, hogy a végén ajándékot
kaphassanak. Azért volt nagyon emlékezetes alkalom, mert spontán módon alakultak
csapatok, akik végül együtt hajtották végbe a feladványokat, közösen gondolkodtak, a szülők
is aktív részesei voltak a játéknak és ők is lelkesen gondolkodtak, kerestek a gyerekekkel
együtt.
Március hónapban még megrendezésre került egy Tavaszi Játszóház is, ahol két ugráló vár,
gyermek sátor, arcfestés várta az apróságokat, a nagyobbak pedig ping-pong és csocsó
bajnokságban próbálhatták ki magukat, a kézműves asztalnál pedig virágkoszorút
készíthettek. Ezenkívül nagyon emlékezetes volt Retro délután is, ahol régi meséket
vetítettünk diavetítőn, és régi játékokkal, mint búgócsigával játszhattak. Továbbá volt sport
nap és április bolondja, ahol igyekeztünk mókás, bohókás elemekkel tűzdelt program
kínálattal szolgálni a családoknak, mint például lufi fogó, zsonglőrködés, a kézművesen
udvari bohóc sapkát lehetett készíteni, a délután záró akkordja pedig a meghívott bohóc
volt. A bohóc lufit hajtogatott a gyerekeknek, valamint zenés műsorral és mutatványokkal
készült számukra.
Az őskori emlékek nyomában című programon lehetőség volt lufiból dinót készíteni, vicces
sorversenyen részt venni csapatokban és többféle dinoszauruszos sziluettel fotózkodni. Ezt
követő alkalommal a Föld napjára megemlékezve készült a program tematikája, ahol a Zöld
urai című animációs filmet nézhették a kicsik, továbbá babot ültettek, és egyéb
újrahasznosítható dolgokból lehetett ajándéktárgyat készíteni. A homok utcai udvaron pedig
sorverseny volt a nagyobbak számára.
Májusban is sok színes programmal vártuk a családokat, akkor került sor a Sportág választó
délutánra és a Családi délutánra, amit a családok világnapja alkalmából tartottunk meg. A
sportág választó programon a gyerekek megannyi sportot próbálhattak ki, úgy mint,
tollaslabda, csocsó, ping-pong, falmászás, valamint játékos sport vetélkedőkön vettek részt.
Az egyik kedvenc programunk a májusban tartott Családi délután volt, itt közösen
bográcsoztunk a családokkal, együtt készítettük elő a paprikás krumplihoz valókat. Mindenki
kivette a munkából a részét az anyukák és gyerekek egyaránt nagyon élvezték a közös főzést,
az elkészült étel elfogyasztásához pedig egy rövid videót néztünk meg, melyet a családokkal
készített interjúkból raktunk össze. Az interjú során az volt a kérdés, hogy mit jelent neked
a család, ez nagyon meghatóra sikerült. Az egész alkalom rettentő családias, szeretetteljes
volt, ahol megköszönhettük a családoknak, hogy a KKH-ba járnak. Az évadzáró program a
Karibi party volt, amit egy évadzáró búcsúalkalomra terveztünk, felhőtlen, közös
szórakozásra. A partyn a gyerekek gyümölcs koktélokat ihattak, virágfüzért készíthettek a
végét pedig közös táncolással és limbózással zártuk. A hirtelen alakult limbó versenyzőket a
program koordinátorok kicsikre és nagyokra osztották, és így versenyeztek egymás ellen a
gyerekek, mindkét csoportban a győztes egy-egy szelet süteményt kapott.
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Nyáron a táboroztatás végett a meglepetés péntekek elmaradtak, ahogy a legtöbb év közbeni
programunk, szeptembertől az új évadot kezdve Őszköszöntő játszóházzal vártuk a
gyerekeket és családjaikat. Az első Meglepetés pénteken játszóházzal kedveskedtünk főleg
a kisebb korosztály számára. Ezen a pénteken lehetőség volt ugráló váron vagy trambulinon
ugrálni, lépegetővel menetelni vagy zsonglőrködni, a kézműves asztalnál pedig wc papír
gurigából tolltartót készíteni.
Októberben Buborékparty - tini discoval vártuk a gyerekeket és fiatalokat. A kézműves
sarokban party kellékeket, mint például vicces fejdíszt és szemüvegeket lehetett készíteni,
továbbá zenés játékokkal színesítettük az estét. Egy nagyon kellemes, bohókás hangulatú
eseményt zártunk. A hónap legkülönlegesebb pénteki napja, melyet minden évben nagy
érdeklődés övez, a Halloweeni mulatság, ahol tökfaragással és jelmezversennyel várták a
családokat. Idén különlegesség volt, hogy nem csak jelmezeket, de kifaragott tököket is
díjazta egy három fős zsűri. A zsűri személye is különleges volt, mert a nyári tábor ideje
alatt oly kedves és szinte teljes értékű kollégákká vált gyermekfelügyelők vállalták ezt a
megtisztelő feladatot. A töklámpás faragásában főleg a szülők remekeltek gyermeki
segítséggel, remek volt látni, hogy a szülők is mennyire bevonhatóak a feladatba és milyen
élvezettel igyekeznek minél szebb és látványosabb dolgot alkotni. A tökfaragást egy állandó
vendég család nyerte, akik egy nagy értékű ajándékcsomaggal gazdagodtak. A
jelmezversenyben több kategóriát hirdetett a zsűri, mint a legjobb kézzel készített jelmez,
vagy a Ház kedvence címen, az első helyezett ruha vásárlási utalványt kapott, és többen
pedig össze állított édesség csomagot vagy könyvet. A tökfaragás mellett, arcfestéssel és
jelmezkészítéssel lehetett készülni a program záróakkordjára, így senki nem maradt jelmez
nélkül.
November hónapban Tudományos játszóházi programmal vártuk az érdeklődőket. A
rendezvényen több kísérletet próbáltunk ki a gyerekekkel közösen, együtt készítettünk
lávát, illetve házi készítésű „bombát” gyártottunk kindertojásból, szódabikarbónából és
vízből. Utóbbi kísérlet nem volt túl sikeres, mert nem sikerült „robbantani”, de a folyamat
és az elő készületekben való segédkezést is nagyon élvezték a gyerekek. A kísérletek után a
nagy sikerű TV műsort az Egy perc és nyersz-ből, átvéve ötletek egy kis versenyre invitáltuk
kicsiket és nagyokat egyaránt. A verseny során egy perc alatt kellett egyénileg teljesíteni
különböző, játékos, érdekes feladatokat, mely főleg a fizikai törvényeket felhasználva
tudnak megvalósulni.
Decemberben Jóga Móka elnevezéssel egy hangulatos, nyugodt délutánra invitáltuk a
családokat. A Jóga Mókán, az újonnan indult Gyermek jóga foglalkozást kívánta szélesebb
körben bemutatni és kedvet csinálni ahhoz. A jógát kiegészítve, hasonlóan relaxációs,
pihentető további játékokkal készültek a kollégák, mint kavics festés, mandala rajzolás és
színezés.
Természetesen a különböző ünnepekre is megemlékeztünk a pénteki programok során, így
például március 15-re, október 21-én 1956-os megemlékezés, ezeken a programokon játékos
kvízzel és érdekes feladatokkal vártuk minden alkalommal a gyerekeket a nemzeti ünnepek
kapcsán. Ezeken a neves alkalmakon a cél, hogy informális programot nyújtsunk, illetve az
ünnep szellemisége is átadásra kerüljön.
Továbbá karácsonyi ünnepség, és adventi készülődés is. A program a maga tágan értelmezett
tematikája végett sok programot elbírt, könnyen tervezhető, nem szükséges egy korosztályra
mérni, hanem kifejezetten családokban lehet gondolkodni a megvalósítás során, ezáltal egy
nagyon sikeres program. A Meglepetés péntekeket az elmúlt évben körülbelül alkalmanként
20-70 fő közötti létszámban látogatták a kerületi lakosok.
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A program neve: Húsvét a Kesztyűgyár Közösségi Házban
2016. március 23-án 15 és 18 óra között került megrendezésre a húsvéti ráhangolódó
programunk a Kesztyűgyár Közösségi Ház előtt található területen. A rendezvény ideje alatt
vásározók kínálták áruikat. Jelen volt az Egy asszony meg a lánya műhely, akik horgolt
termékekkel kereskedtek. A Fókusz Női Közösségi Központ Női csoportja táskákat,
neszesszereket és ékszereket mutatott be. A Szigony Alapítvány is képviselte magát: farmer
táskákat és ékszereket lehetett tőlük vásárolni. Az érdi Habitációs Központ is elfogadta a
felkérést, ők fazekas terméket kínáltak.
A rendezvény ideje alatt állatsimogató állt a látogatók rendelkezésére: láma, szamár,
bárány, kecske, póniló, kacsa, liba, csibe, nyuszi fogadta a járókelőket.
Lehetőség volt aszfaltrajzokat készíteni valamint az érdeklődők kipróbálhatták a trambulint
is. Kézműves foglalkozás keretében kosárkát készítettek, valamint tojást festettek a
résztvevők. A járókelőket teával és zsíros kenyérrel kínáltuk. Az eseményt a Valami Swing
elnevezésű zenekar előadása zárta. A rendezvényen 90 fő vett részt, a programot 10 fő
valósította meg.
A program neve: Kesztyűgyári Gyermeknap
Magyarországon 1931 óta szerveznek gyermekek számára szóló programokat gyermeknap
alkalmából. A Kesztyűgyár Közösségi Ház május utolsó vasárnapjához kapcsolódóan május
27-én péntek délután 15 és 19 óra között várta az érdeklődő gyermekeket. A programot 10
fő valósította meg.
Külső megvalósítóként jelentek meg a légvárakat és az állatsimogatót biztosító
szakemberek. A gyermekek kipróbálhatták a bika rodeót, valamint az óriás Titanic csúszdát.
Óránként, összesen három alkalommal a cukorkaágyú is megszólalt, melyből 1-1 kg cukorkát
lőttek a levegőbe. Az állatsimogató keretében az alábbi állatokat tekinthették meg: szamár,
bárányok, láma, póniló.
A Kézműves sátorban koronákat, karkötőket készíthettek, valamint a kisebbeket az
óriásszínező kötötte le. A programokat kisebb részegységek színesítették:
• ugróiskola, mely a betonra került felrajzolásra,
• lengőteke, mely a kisebbek számára is izgalmasnak bizonyult,
• csocsó, ping-pong,
• íjászat,
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• petange,
• Tell Vilmos célba lövés,
• kötélhúzás,
• tollaslabda.
A programon kb. 400 fő vett részt.

A program neve: Magdolna napok 2016.
2016. szeptember 3-4. között valósult meg a 2016-os Magdolna napok, két napos zenei,
kulturális esemény. Résztvevők száma: 800 főre tehető.
Az előkészültekhez tartozott a szükséges engedélyek beszerzése: biztonságtechnikai terv
elkészítése, területfoglalási engedély, behajtási engedélyek, ÁNTSZ engedély, mobil wc
biztosítása, szerzői jogvédelmi bejelentések megtétele, rendőrség, katasztrófavédelem
tájékoztatása. A színpadtechnikát és a biztonsági őrzést külső partner segítségével
bonyolítottuk le. A szükséges humán erőforrásokat biztosítottuk: műsorvezető, rendezvény
fotós, szervezők – akik a Kesztyűgyár Közösségi Ház programkoordinátorai közül kerültek ki.
Szombati napon 16 órakor kezdődtek a programok a színpadon. Először a Cakkumpakli
Színház A szerencsét tojó tik című gyermek előadása volt látható. Utána A Dance Force hiphop tánccsoport produkciója következett, akik vendégművészekkel egészítették ki a másfél
órás programjukat. 18,15-től Papp Helga, a NŐstények - Magyarország Első Női Stand Up
Társulatának előadását tekinthette meg a közönség, majd az egyik magyarországi
tehetségkutatóban sikereket elért énekesnő, Pleszkán Écska előadása következett.
19 órától IGNI, helyi fiatal tehetség énekműsorát hallgathatta a nézőközönség, majd az est
sztárfellépői következtek: Kasza Tibor, Dér Heni.
Vasárnap 10 órától négy szervezet részvételével,(Kesztyűgyár Közösségi Ház, Józsefvárosi
Magdolna Negyed Egyesület, Társak a Teleki Térért Egyesület, Józsefvárosi Közbiztonsági
Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület) közös főzést szerveztünk.
Kísérő programok az alábbiak voltak:
• Valami Swing előadása
• Józsefvárosi Cigányzenekar: Jó ebédhez szól a nóta c. műsora
• Népi játékok a Mátyás téren
• Kézműves vásár
A program neve: Márton nap
November 11-én, a hónap legjobban várt rendezvénye a Márton nap következett, melyet
először 2015-ben rendeztünk meg. Akkor nagyon nagy sikernek örvendett a program, és
szerettük volna idén is azt a hangulatot felidézni. A program nem csak gyermekeknek, hanem
szüleiknek is kedvezett, vagy éppen a gyermek nélküli felnőttek is el tudták magukat
foglalni. A programon állatsimogatóval vártunk a legkisebbeket, illetve hagyományőrző
játékokkal, mint a célba dobás vagy íjászkodás. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is volt
kirakodó vásár, ahol kézműves termékeket lehetett vásárolni. A vásáron a Fókusz Női
Közösségi Központ vendégei által készített termékeiből is vásárolhattak az érdeklődők.
Sajnos az időjárás kedvezőtlensége miatt, a nyitott programot, mely a Mátyás térre volt
kitelepítve, a program második felében be kellett vinni a Házba és ott folytatódott a
felhőtlen szórakozás. A jó hangulat megteremtésért több helyi zenekar és zenész igyekezett
tenni, a látogatókat zsíros kenyérrel, töpörtyűvel és péksüteménnyel kínáltuk. Az egész
délután folyamán, liba formájú cetlikre írhatták kívánságaikat a vendégek, melyeket
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héliumos lufikba helyezve, a rendezvény záró akkordjaként közösen felengedtünk az égbe.
A programon kb. 150 fő vett részt.
A program neve: Mikulás ünnepség
A Kesztyűgyár Közösségi Ház 2016. december 4-én, rendhagyó módón vasárnap, Mikulás napi
ünnepséget szerezett a környéken élő családok számára. A rendezvényen körülbelül 200-an
vettek részt, több mint 120 mikulás csomagot osztottak szét a szervezők. A programot 8 fő
valósította meg.
A program 14 órakor egy Mikulás váró kézműves foglalkozással indult, ahol különböző
dekoratív eszközöket, valamint a Mikulásnak szánt ajándékokat készíthettek a résztvevők.
15 órától Csili Csili Csilingel a Szán címmel egy zenés előadást tekinthetek meg a családok,
melynek végén megérkezett a Mikulás.

A program neve: Karácsony a Kesztyűgyárban
Decemberben több különlegesebb alkalom is megvalósításra került, hiszen ez az ünnepek
hava volt. Így természetesen a karácsonynak is külön alkalmat szántunk, ahol az volt a
célunk, hogy közösen, meghitt hangulatban ünnepeljünk azokkal a családokkal, akik szinte
egész évben látogatták a Kesztyűgyárat. A Karácsonyi alkalmon körülbelül 50 fő volt jelen.
A programon gyertyát önthettek és hozzá üvegfestéses technikával, saját készítésű, egyedi
mécses tartót készíthettek. Előre elkészített mézeskalácsokat, melyeket a Fókusz Női
Közösségi Központ hölgyei sütöttek a rendezvény segítése érdekében, ezeket díszíthették
cukor mázzal. A még felhőtlenebb hangulat érdekében karácsonyi punccsal szolgáltunk a
vendégeknek. A délután legjobban várt eseménye az ajándékozás volt, ahol kisebb-nagyobb
cipős dobozokba csomagolt, személyre szabott ajándékokat kaptak. Majd egy nagy közös
fotóval búcsúztunk el és zártuk a programot. A rendezvényen körülbelül 60 fő vett részt.

A program neve: Biztos Kezdet Gyermekház karácsonya
2016. december 20-án 9 és 12 óra között került megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Ház
közreműködésével a Biztos Kezdet Gyermekház varázslatos karácsonya. A programon kb. 100
fő vett részt, melyre előzetesen kellett regisztrálni. A Közösségi Ház részéről 5 fő
biztosította a rendezvény zavartalan lebonyolítását. A program szabad játékkal indult, ahol
az érkező családok az ugráló várat próbálhatták ki, valamint a büfé kínálta lehetőségekből
válogathattak. 9.30-tól egy Ringató foglalkozás várta a résztvevőket.
A Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz ajándékokkal járult hozzá a rendezvény sikeres
megvalósításához, melynek megnyitóján Boros Dávid lelkész kiemelte a család fontosságát.
Egy Ünnepváró karácsonyi interaktív előadás után a család- és népesedéspolitikáért felelős
helyettes államtitkár, Beneda Attila köszöntőjét hallhatták a résztvevők, majd Sánta
Péterné alpolgármester asszony ünnepi beszéde következett. A program kézműves
foglalkozással és szabad játékkal zárult. Minden gyermek résztvevő ajándékkal tért haza.

A program neve: Angol filmklub
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Az Angol filmklub egy hiánypótló program volt a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Egyszerre
több funkciót is betöltött. Az angol nyelv gyakorlására és a szabadidő megfelelő eltöltésére
is szolgált.
A csoport látogatói között voltak magas szintű angoltudással és minimális tudással
rendelkező személyek is, ami gördülékennyé tették a programot, mivel a szövegek fordítása
így könnyebben ment. Egy-egy alkalom során egy adott film részletének megtekintése és
lefordítása zajlott, az ismeretlen szavak kiszótározásával, így új szavak elsajátítása is
megtörtént, az angol nyelv hallás után értésének javítása mellett. Az új időpontnak
köszönhetően (ez a hétfői nap lett) 7 állandó tagja lett a klubnak, ami elégséges létszámnak
bizonyult ahhoz, hogy a mondatról mondatra való közös fordítás hatékonyan valósulhatott
meg. Fontos szempontja volt a foglalkozásnak, hogy mindenki (aki szeretné) lehetőséget
kapott kipróbálni magát és gyakorolhatta a fordítást is. A foglalkozás elején az azt megelőző
alkalommal lefordított film részlet került megtekintésre, ezt követte az új filmkockák
mondatainak értelmezése. Az egyszerű és könnyen érthető cselekménynek és szövegnek
köszönhetően a program résztvevői kíváncsisággal és örömmel nézték és értelmezték a film
cselekményét. Folyamatosan felírták a résztvevők az idegen szavakat, amiket a következő
foglalkozásokon segítségül hívhattak.
A program neve: Bolhapiac
Ez a program csupán havonta egy alkalommal, minden hó utolsó péntekén került
megrendezésre, közel annyi érdeklődőt vonzott, mint a nagyobb érdeklődésre számot tartó,
heti rendszerességgel működő programok egy hónap alatt. A program menete röviden: a
korábban begyűjtött felajánlásokból (ruha, használati tárgy, háztartási eszközök, játékok,
könyvek) minden vendég annyit vihet, amennyi tárgyat, ruhát ő hozott a Bolhapiacra.
A program intenzív a látogatottsága alapvetően annak köszönhető, hogy összetett feladatot
lát el. Mindenképp fontos funkciója van szociális szempontból, kivált a gyerekes szülők
számára jelentős segítség, hogy a rövid idő alatt kinőtt, de még jól használható ruhákért
cserébe hozzá tudnak jutni nagyobb gyerekruhákhoz. Természetesen érkeztek egyéb
adományok is, többek között a Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesületétől,
adományboltoktól, magánszemélyektől, így az egész rendezvénysorozatról elmondható,
hogy pozitívan és jelentősen hozzájárult a lokális szociokultúra fejlesztéséhez.
Szintén fontos szempont a környezettudatosság, hiszen itt olyan dolgok kerülnek
újrafelhasználásra, melyek különben szemétre kerülnének.
Az elmúlt év tapasztalatairól összegezve elmondható, hogy ez a több szempontból is
jelentőségteljes program jól működik, nagy látogatói számmal, alkalmanként 40-50 fő
részvételével.
A program neve: Mentor Program
A program elsődleges célja, hogy olyan tantárgyi felkészítést biztosít minden érdeklődő
tanuló számára, amivel tanulmányi előmenetelüket javíthatják.
A program két egymástól eltérő formában kínál lehetőséget a tanulóknak. Ez a két forma két
külön napszakban történt, miszerint 08:30 – 13:00 között iskolai magántanulóknak
nyújtottunk tantárgyi felkészítést a vizsgáik sikeres elvégzéséhez. Míg 13:00 – 18:00 között
nappali tagozatos (általános iskolától egyetemig) tanulók kaptak korrepetálást az általuk
igényelt tantárgyakból.
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Oktatási feladatot, mint önálló feladatkört a ház alkalmazottai közül hárman láttak el, de
igény szerint kaptunk segítséget a gyerek- és felnőtt programos koordinátor kollégáktól
egyaránt. A ház alkalmazottain kívül kulturális közfoglalkoztatottak és önkéntes tanárok
nyújtottak segítséget, hogy a folyamatosan bővülő tanulói létszámot megfelelően lássuk el.
A délelőtti időszakban a tantárgyi felkészítés mellett a tanulók számára életvezetési
tanácsokat, mentálhigiéniás foglalkozásokat, drámapedagógiát, művészetpedagógiát
konfliktuskezelést tartottunk. Felsősős tanulóinknak pályaorientációt, iskolalátogatást,
szakmabemutatót szerveztünk, hogy megkönnyítsük, a továbbtanulni szándékozók
választását.
Külső szakemberként pszichológus, egyéni és csoportterápiás foglalkozásai tették teljessé a
gyerekek gondozását, hiszen olyan életkoruknál, szociális és társadalmi helyzetüknél fogva
kiemelten nehéz helyzetben lévő tanulókról – tágabb értelemben családokról – van szó, ahol
nagyon sok esetben a probléma gyökere évekkel korábbi okokra vezetendő vissza, így a
problémakezelés csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük ezeket a rejtett traumákat.
Iskolán kívüli programként kirándulásokat szerveztünk a Budai-hegységekben, ahol a
gyerekeknek módjukban állt szabadtéri játékokban részt venni, íjászkodni, stb.
A következő táblázat egyaránt mutatja a tanulók létszámának alakulását, a foglalkozásokon
való részvételüket, valamint a tanítási feladatot ellátó személyek számát a 2016-os évre
vetítve.

Hónap

Magántanulók
összlétszáma

Korrepetált
tanulók

Állandó
tanárok

Önkéntesek/
Hallgatók

32
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22
22
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február

46
43

8
7

15
18

március

31

18

36

9

18

április

33

24

39

9

18

május
június

35
35

25
25

33
15

9
9

18
18

július

0

0

32

9

3

augusztus

0

0

32

10

3

szeptember

23

23

22

10

14

október

28

21

26

10

21

november

31

21

26

10

14

decemer

31

20

20

10

16

A táblázat jól szemlélteti, hogy a magántanulók iskola helyetti felkészítése – ami kötelezően
ajánlott – a korrepetált tanulók létszámának csaknem a fele. Ez a szám egyfajta minőségi
mutató, hiszen jól láthatjuk, hogy az iskoláskorú gyerekek, napközi helyett vagy amellett is
preferálják az intézményünkben folyó oktatást.

A két oktatási forma nem privilegizálható, mert mindkettőnek ugyanaz a célja – a tanulók
tanulmányainak sikeresebbé tétele – de szintén a számok alapján egyenesen következik,
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hogy az együttműködés, mint oktatásunk alapja, mennyire van jelen a korrepetált tanulók
esetében és mennyire a magántanulóknál.
Zárás képen két diagrammal szemléltetjük a programban résztvevő tanulók és tanárok
létszámának éves alakulását.
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A program neve: Ifjúságsegítés
Az Ifjúságsegítő programunkat 2016 szeptemberében kezdtük a Kesztyűgyár Közösségi
Házban a mentor program keretein belül. A program heti két alkalommal valósult meg, ami
hétfői és a szerdai napokat foglalta magában. A tapasztalataink azt mutatták, hogy
kiemelten fontos szerepet kell kapniuk a gyerekeknek azon igényeinek, hogy valakivel
megoszthassák a gondolataikat, félelmeiket, avagy örömeiket.
Segítő beszélgetés: A segítő beszélgetés a humanisztikus pszichológiára jellemző. A személy
én- fogalmát és én-fejlődését helyezi előtérbe. Célja az emberi értékek megtalálása, a belső
erőforrások feltárása, a lélektan humanizálása. A Rogers-i segítő beszélgetés: Az egyén
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önerőből is meg tudna oldani egy adott problémát, de jelenlegi problémamegoldó stratégiái
elégtelenek. Önismerete, én-képe, én-védő mechanizmusa elégtelen (ön-aktualizáció, önmegvalósítás). A segítő beszélgetés nem tanácsadás, ezért is volt nagyon fontos figyelni a
kommunikációnkra.
A hétfői napokon a Kesztyűgyár Közösségi Ház Zsibongó termében összeültünk a gyerekekkel
és a tanárokkal egy körben, és átbeszéltük az adott hetet, mindenki elmondhatta
észrevételeit, problémáit és közösen dolgoztuk ki a lehetséges megoldásokat. Tanárok is
elmondhatták elvárásaikat a diákokkal szemben, mit vártak el és mit várnak el a jövőben. A
szerdai napokon alkalmanként részt vehettek a lányok a Fókusz Női Csoportnál kézműves
foglakozásokon. De a kézműves programokon túl, szerencsénk volt olyan beszélgetéseket
levezetni, ahol a fiatal lányok és fiúk megnyíltak és őszintén tudtunk velük kommunikálni.
Tapasztalatink azt mutatják, hogy a gyerekek egyre nyitottabbak felénk. Igénylik, hogy
beszélgessünk, mert tudják, hogy nem fogjuk őket számon kérni, se büntetni, egyszerűen
meghallgatjuk őket. Ezért a programot a 2017-es évben is folytatni kívánjuk, hogy a
gyerekeknek legyen egy közösségi terük, ahol ők vannak a középpontban és értük-velük
dolgozunk. Erre a legalkalmasabb módszerünk a mentor programon belül az ifjúság segítés.

A program neve: Március 15-i megemlékezés a mentor programban résztvevő
gyerekekkel
2016. március 11-én délelőtt a Mentor programban tanuló gyermekek számára szerveztük
meg az 1848. március 15-hez kapcsolódó rendezvényünket. A gyermekek első feladata volt,
hogy egy menetlevelet és kokárdát készítsenek maguknak. Második helyszín: Képek
párosítása. A szabadságharc emblematikus alakjainak, helyszíneinek csoportosítása történt.
(Pl: Haynau-Aradi vértanúk, Pilvax kávéház-fotó a márciusi ifjakról, Petőfi festmény - A
nemzeti dal reprint képe). Ez alapvetően műveltségi, a történelmi tájékozottságot igénybe
vevő feladat volt. Harmadikként több puzzlet kellett kirakniuk, mely ügyességet és
vizualitást kívánt. Két része volt: könnyebb a kokárda kirakása, nehezebb a történelmi
festmények kirakását jelentette. Negyedik feladat: Térképen való tájékozódás. A Budapest
térképre el kellett helyezni a forradalmi helyszíneket jelölő táblácskákat.
Ötödikként pedig egy filmrészletet kellett megfigyelni és memorizálni: A kőszívű ember fiaiból egy filmrészlet került levetítésre, amit a gyerekeknek meg kellett figyelniük, majd
kérdésekre kellett válaszolniuk. Az eseményen 20 fő vett részt.
A program neve: Internet
Ez a felnőtteknek szánt program több, sok szempontból jelentős funkciót betölt.
Mindenekelőtt jelentős szociális szempontból, azok számára fontos, akik otthon nem
rendelkeznek internettel, szociális körülményeik ezt nem teszik lehetővé, a Kesztyűgyár
Közösségi Házban hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön, alkalmanként három órában
módjuk nyílik használni a világhálót. Kifejezetten szociális problémákkal kapcsolatban is
kérik a segítségünket: albérlet keresés, hivatalos ügyek online intézésében, álláskeresésben.
Ekkor, a lehetőségeinkhez mérten segítettünk, megmutattuk hol, milyen módon kell
regisztrálni, milyen honlapokat érdemes fölkeresni, hogyan kell saját email fiókot nyitni.
Az oktatás egy másik fontos funkciója a programnak, még ha korlátozott módon is, mivel az
interneten való tájékozódást, eligazodást segíti elő egy másik, direkt erre az igényre
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szervezett programunk. Rendszeresen érkeztek olyan látogatók, akik ezen a
számítástechnika oktatásunkon szerzett tudásukat itt szerették volna elmélyíteni. Másfelől
érkeztek olyanok is, akik most ismerkednek a világhálóval, nem szerettek volna a
tanfolyamon részt venni, önállóan ismerkedtek a nettel, csupán alkalmanként kértek
segítséget.
Jelentős fejlesztés történt ősszel a gépparkban, a korábbi, már több évet kiszolgált, s igen
rossz műszaki állapotban lévő asztali számítógépeket laptopok váltották föl. Az átállás
problémamentesen zajlott, az operációs rendszer a legújabb UBUNTU (nyílt forráskódú
LINUX rendszer) lett.
A program komplex funkciójának is köszönhető, hogy látogatottsága folyamatosan intenzív,
átlagban alkalmanként 10-13 fő folyamatosan érkezett. Az állandó látogatók, akik majd
minden alkalommal eljöttek 6-7 fő, rendszeresen 2-3 új vendég érkezett.

A program neve: Felnőtt mozi klub
Ez az elsősorban felnőtteknek szóló program szervesen kapcsolódik a közösségi ház egyéb
programjaihoz, mindenekelőtt a Tudósklubhoz. Van átfedés a program résztvevői között is,
de ennél fontosabb, hogy a program koncepciójában is hasonlóan működik.
Mindkét esetben aktívan részt vesznek a témaválasztásban a látogatók, egy-egy vetítést
követően részint megbeszéljük a látottakat, részint végiggondoljuk, hogy mit szeretnének
látni a közeljövőben. A témaválasztást alakítja a Tudósklub is, mivel az ott fölmerülő
kérdések, témák, a művészet eszközeivel ugyan, de itt is földolgozásra kerülnek. Kivált igaz
ez a történelmi, társadalmi, pszichológiai, természettudományos kérdésekre, hiszen ezek
kitűnően feldolgozhatóak a film eszközeivel.
Egy másik fontos szempont a program kialakításakor, hogy lehetőség szerint változatosak
legyenek a vetítések, széles műfaji skálán szóródjanak a filmek (sci-fi, művészfilm,
filmdráma, krimi, vígjáték), ám kritérium ugyanakkor, hogy a filmek mutassanak túl, a
puszta szórakoztatáson, komoly tartalmakat is közvetítsenek.
Szűk egy éve tartanak a vetítések csütörtökönként 17 órától, a kezdetekben 16 órától, de
látogatói kérésre egy órával kitoltuk a vetítést, mivel ez alapvetően felnőtt program, a
munkaidővel igyekeztünk összeegyeztetni a vetítést. A látogatói létszám átlagban 5-8 fő
között mozog.
Összességében a program sikeresnek mondható, mára kialakult egy közösség, mely
természetesen újabb tagokat is szívesen fogad, s a tapasztalatok szerint az újonnan érkezők
könnyen fölveszik a „ritmust”, hamar belefolynak a vetítéseket követő beszélgetésekbe, s
maguk is tesznek javaslatot arra, hogy milyen irányba tervezzük a következő témákat.
A program neve: Tudósklub
Ez a program kifejezetten látogatói javaslatra, a Felnőtt internet, illetve a Mozi klub
látogatóinak javaslatára jött létre 2016 őszén. A programok és a filmvetítések során a
résztvevők között fölmerültek tudományos kérdések, s ezekről beszélgetve fogalmazódott
meg az a javaslat, hogy formát adva ennek az érdeklődésnek, létre lehetne hozni egy
Tudósklubot, ahol két órára összegyűlhetnének a tudományos kérdések iránt érdeklődők.
Rövidesen kialakult a tényleges programmenet, egy 15-30 perces előadással kezdődik egyegy Tudósklub, ezt az adott előadás témájáról szóló, 60-75 perces filmvetítés követ, végül
pedig a résztvevők, az internetet is felhasználva (újságcikkeket, tudományos értekezéseket,
kisfilmeket feldolgozva) beszélgetnek az adott témáról.
48

Már a kezdetekkor is az volt a koncepció, hogy a megfogalmazódó témák kiválogatásában
támaszkodunk a résztvevők javaslataira, szerencsére a látogatók érdeklődési köre igen tág,
a természettudományoktól (csillagászat, fizika, biológia, kémia), társadalomtudományokon
át (szociológia, pszichológia) a bölcsészettudományokig (történelem, művelődéstörténet,
művészettörténet) terjed. Összegezve, a program sikeres, közérthető formában, ugyanakkor
tudományos igényességgel tudománynépszerűsítés történik, miközben a látogatók maguk is
aktív részesei a programnak.
A program neve: Fénykereső fotókör
A tavasszal meghirdetett Fénykereső Fotókör az év folyamán rendszeresen 5-7 érdeklődő
érkezett. A fotókör állandó tagjaiból egy kulturális közösség alakult ki.
A résztvevők zömmel lelkes amatőrök, a fotózás alapvető kérdéseivel tisztában voltak, mikor
elkezdtek a fotókörre járni, ugyanakkor látták, hogy ebben a művészeti ágban a közös
tapasztalatok, a szakmai eszmecsere mennyire fontos. Azon túl, hogy létrejött egy érdeklődő
közösség, a kezdeti célkitűzéseket is sikerült megvalósítani: a fotókör tematikus fotósétái
alkalmával megörökítette a szűkebb és a tágabb élettér mozzanatait, egyfelől Józsefváros
miliőjét, másfelől Budapest hangulatait, építészeti örökségét, mindennapjait. Az őszi és téli
időszakban a korai sötétedés miatt esti fényeket fotóztak a résztvevők több alkalommal is.
A résztvevők a portréfotózás alapjait is elsajátíthatták mind elméleti, mind gyakorlati
szinten. A foglalkozás kezdési időpontja a tagok és érdeklődők igényeit figyelembe véve a
téli hónapokban 16 óráról 17 órára változott. A csoport tagjai heteken át készültek az első
közös kiállítás anyagának összeállítására, mely nagy lehetőség volt csoport tagjainak
számára, akiknek korábban még nem adódott lehetőségük fotósként bemutatkozni a
nyilvánosság előtt. 2016. december 2-án Fényes város címmel megnyílt a Fotókör első
tárlata, mely ötven fotót tartalmazott.
A program neve: Fényes város című kiállítás – a Fénykeresők Fotókör első tárlata
2016. december 2-án nyílt meg a Fénykeresők Fotókör első kiállítása, mely a szakkör
tagjainak legjobb felvételeit tartalmazta. A gondos előkészületeket és a képek tematikus
rendezését követően a Kesztyűgyár Közösségi Ház egyik nagyobb termében berendezett
tárlaton hét alkotó összesen ötven fotóját lehetett megtekinteni két hónapon keresztül. A
képek között szerepeltek egyrészt a fotóköri séták alakalmával készült felvételek, másrészt
a tagok más helyszíneken megörökített témái. Színes és fekete-fehér képek egyaránt helyet
kaptak a kiállított anyagban. A felvételek bemutattak különböző városrészleteket, építészeti
különlegességeket, portrékat, természeti szépségeket és teljesen egyedi életképeket,
motívumokat. A megnyitóra megközelítőleg húsz érdeklődő érkezett, az estét élő zene és
egy kis vendéglátás tette hangulatossá.
A fotókör tagjai és a tárlat megtekintői is megfogalmazták, hogy bíznak abban, hogy a
későbbiekben is lesz lehetőség a Fénykeresők Fotókör ilyen jellegű bemutatkozására.
A program neve: Íjászat
Az Íjász klub ötletét alapvetően helyi igények alakították, egyéb, a közösségi ház által
szervezett rendezvényen volt íjász bemutató, illetve ki-ki maga is kipróbálhatta magát
ebben az aktív sportban. Nagy érdeklődésre tartott számot a bemutató, így fölvetődött
annak lehetősége, hogy érdemes lenne az íjászatot programszerűen is bevezetni.
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Ahogy az várható volt, már a kezdetektől komoly érdeklődés mutatkozott a program iránt, s
ez a hónapok során csak fokozódott. A kezdeti öt-hat fő rövidesen tíz fő fölé emelkedett,
köszönhetően annak is, hogy a program 16 órakor kezdődött. Általában egy-egy edzés egy
órát vesz igénybe, kényelmesen öt fő tud lőni egyszerre, így akik később tudnak csak érkezni
munkaidejük miatt, azok váltják a korábban érkezőket.
A program résztvevői szinte kivétel nélkül amatőr, kezdő íjászok, így a klub első lépéseként
mindig a bevezető alapok elsajátítása zajlik: helyes testtartás, a lövő technika elsajátítása,
nyíl behelyezése, a nyíl helyes elengedése. A program egyik célja természetesen magának
az íjászatnak a gyakorlása, ami egyszerre jelent egy komplex fizikai fejlesztést, hiszen itt
egy összetett mozdulatsor pontos, összeszedett ismétléséről van szó, másfelől a koncentráló
képesség fejlesztését, ugyanis ennek a mozdulatsornak minden egyes lövéskor pontosan
ugyanúgy, ugyanazzal a precizitással kell végbemennie, ez teszi lehetővé a pontos lövéseket.
Kisebb előadások, filmvetítés formájában ismerkedünk a magyar-hun íjak feltételezhető
összeállításával, kiképzésével, felépítésével, a sztyeppei harcmodorral, egyáltalán, az
íjászaton keresztül eleink életvitelével, történelmével.
Összegezve a program sikeres, nagy látogatottsággal működik, a jövőbeni fejlesztések
többnyire az eszközök cseréjét, fejlesztését jelenti.

A program neve: Pincestúdió
A Kesztyűgyár Közösségi Ház olyan egyedi szolgáltatást biztosít a kerületben élőknek, ami
nagyban támogatja a helyi zenei kulturális élet fejlesztését és megőrzését.
Az alagsorban kialakított stúdió/próbaterem a ház teljes nyitvatartási idejében hangszert és
hangmérnököt biztosít azoknak a zenészeknek, illetve zenei ambícióval rendelkező
lakosoknak, akik gyakorolni vagy hanganyagot rögzíteni szeretnének.
2016-ban több, mint 50-60 zenész fordult meg a stúdióban, ami nyersanyag rögzítésben kb.
500 óra, amiből kb. 100 óra a kikevert végeredmény. A rendszeresen megforduló zenészek
közül, többen léptek már fel a Közösségi Ház programjain és a további együttműködés alapja
azok a koncertek, amit az itt tevékenykedő zenekarok és zenészek nyújtanak.
A stúdió, mint szolgáltatás nem csak hangfelvételt tesz lehetővé, de a kialakított eszközpark,
olyan minőségű hanganyagot rögzít, aminek utómunkáját követően bármilyen fórumon
bemutatható.
Az utómunka, ami a rögzített hanganyag teljes „masterelését” jelenti szintén a
szolgáltatásunk része. Ez magága foglalja a ritmikai- és hangszínkorrekciót, ütem és
ritmusjavítást, zeneterjedelem javítását, sounddesign-t stb.
A szolgáltatás, ami teljesen egyedülálló a kerületben sok zenész lehetőségein javított.

2. Zászlógyűjtemény
A világ első olyan állandó kiállítása, ahol Földünk országainak zászlói, címerei láthatók. A
zászlók, címerek többsége jelenleg is használatos, de érdekességképpen olyan jelképek is
bemutatásra kerülnek, amelyek politikai változásokat tükröznek.
Az állandó Zászlókiállítás részlegei földrészenként követik egymást, a következő sorrendben:
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Óceánia. Az Állandó Zászlókiállítás anyagai között kiemelt a
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magyarországi települések jelképeinek gyűjteménye. Célja, hogy tárgyi valóságában is
bemutassa az atlaszokban látható jelképeket, ezen felül információkat adjon a bemutatott
országokról.
Az Állandó Kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a
világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi
bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az állandó zászlókiállítás célkitűzése, hogy
időszaki kiállítások szervezésével az egész anyagot bemutassa, továbbá e témakörrel
kapcsolatos egyéb érdekes összeállításokat is megismertessen a látogatókkal.
Az Állandó Zászlókiállítás helyet ad más időszaki kiállításoknak, a gyűjteményeknek, a címer
gyűjteményektől a térképekig, zászlótörténeti és heraldikai kutatásokat folytat.
A ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY PROGRAMJAI
A ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY 20. ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPSÉGE
Időpontja:
2016. január 28.
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások:
Látogatók száma:
110 fő
Feladatok:
A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a
meghívók elküldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: A Zászlógyűjtemény 20. évfordulójának megünneplése eredetileg 2015
októberében került volna megrendezésre (hivatalos alapítási dátum: 2015 október 20.). A
társasházban zajló gázcső felújítás a Zászlógyűjteményt is érintette. Annak ellenére, hogy
néhány hónappal eltoltuk az ünnepséget, mindenki nagy örömmel és várakozással fogadta a
meghívást.
A Zászlógyűjtemény nagytermében került sor az ünnepi műsorra, a kisteremben került sor a
fogadásra. Az ünnepségen Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere, dr. Szuha György,
Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa és Cs. Kottra Györgyi nyugalmazott
muzeológus mondott beszédet. Dr. Vámos Lászlóné a Magyar Protokollosok Egyesületének
örökös elnöke kért szót és Grabroszky Gábor ezredessel együtt átnyújtottak egy oklevelet, mely
szerint a Magyar Protokollosok Egyesületének tagja lett a Zászlógyűjtemény vezetője. Dr. Sárdi
Rudolf a Kambodzsai Királyság magyarországi képviselője átadta Balogh Lászlónak a Kambodzsai
Királyság miniszterelnökének, őexc. Hun Sen-nek a kitüntetését, a magyar–kambodzsai
kapcsolatokban tett szerepéért és a megrendezett „Kambodzsa” kiállításért. Az előadáson nagy
sikerrel vettek részt a Zeneiskola növendékei, a kilenc kis művész különböző hangszereken
játszott. Sallay Gabriella énekművész különböző dalokat adott elő a világ minden tájáról. A két
táncos különböző országok táncait mutatta be, nagy sikerrel. A műsor után fogadással
fejeződött be az ünnepség.
Az említett fővendégeken kívül jelen voltak Angola, Mauritius, Nyugat-Szahara, Pakisztán, ÚjZéland, Katar, Palesztin Állam, Oroszország, Seychelle Köztársaság, Dánia, Görögország
nagykövetei és konzuljai. Jelen voltak a Stiefel Eurocart, a Gizi Map, a Cartographia Kft, a
Hibernia Könyvkiadó vezetői. Kiemelt vendégként volt jelen Konrád Sándor, a Városdekor
igazgatója, mivel 20 évvel ezelőtt Ő volt az, aki hathatós segítséget nyújtott a Zászlógyűjemény
magvalósításához, a Józsefvárosi Önkormányzat mellett.
ZÁSZLÓGYŰJEMÉNY - KIÁLLÍTÁSOK
„EURÓPA BUDAÖRSÖN” c. kiállítás
Időpontja:
2016. február 15 - március 15.
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Helyszín:
Budaörsi Önkormányzat Aulája
Látogatók száma:
2 000 fő
Feladatok: A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elküldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: 2014-ben került bemutatásra az afrikai országokról szóló előadás.
Tablókon keresztül ismerhettük meg Európa összes országát. Természetesen a tablók mellett a
zászlók is kiállításra kerültek. Több európai ország nagykövetei is eljöttek. A kiállítást 2016.
március 5-ig láthatta a közönség. A megnyitó közben táncbemutatót nézhettünk meg Ausztria,
Anglia és Spanyolország táncaiból.
„UGANDA” című kiállítás
Időpontja:
2016. március 7 –től május 3-ig
Látogatók száma:
250 fő
Feladatok:
A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a
meghívók elküldése, a program lebonyolítása.
Megvalósulás:
Az Uganda kiállítás – soron kívül - azért került megvalósításra, mert 2015
novemberében dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter vezetésével az Ugandai
Köztársaságban tett látogatást (Balogh Sándor az Afrikai-Magyar Egyesület elnöke, a HTCC
alapító elnöke és vezérigazgatója is tagja volt a delegációnak). Magyarország kórházat épített
a fővárostól (Kampala) 20 km-re.
A kiállítás anyagában olyan képek kerültek kiállításra mely Uganda városait, tájait és az ott
élőket mutatta be. A kiállítást Nyirati Katalin, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kelet- és
Nyugat-afrikai osztályvezetője, Balogh Sándor az Afrikai- Magyar Egyesület elnöke, a HTCC
alapítója, elnöke és vezérigazgatója és Kovács A. Péter az Ugandai Köztársaság tiszteletbeli
konzulja nyitotta meg. A kiállítás megnyitóján közel 90 fő vett részt, többek között több afrikai
ország nagykövete és konzulja képviseltette országát (Angola, Seychelle-szigetek, Egyiptom,
Szudán, Ghána, Sierra Leone, Eritrea, São Tomé és Príncipe, Szaharai Arab Demokratikus
Köztársaság, Namíbia, Jemen, Palesztin Állam, Ecuador).
BANGLADESI KIÁLLÍTÁS
Időpont:
2016. május 10 - szeptember 10.
Nézőszám:
350 fő
Feladatok:
A programot több mint egy éves előkészítés előzte meg. A tárgyalások után került
sor a Bangladesi Népi Köztársaság bemutatására. A kiállítás anyagát tekintve képekből,
zászlókból és népviseletekből áll. A Bangladesi Tiszteletbeli Főkonzulátussal való
együttműködés nagyon jó volt. (Pl. a Bangla Étterem kisebb ételfalatokat készített a bengáli
emberek által fogyasztott ételekből.)
Leírás, megvalósulás: A megnyitón részt vett a diplomáciai testület jó néhány tagja (pl.
Palesztin Állam, Katar, Mauritius, India, Pakisztán, Eritrea, Jemen, Uganda, Angola,
Olaszország, Irán, Irak, Kurdisztáni Autonóm Régió, Chile, Ciprus és más országok nagykövetei
és konzuljai). A kiállítást megnyitotta Lastofka János - a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Ázsiai és Csendes-óceániai főosztályvezető-helyettese, továbbá Nyerges Ambrus, a Bangladesi
Népi Köztársaság tb. főkonzulja és Dilara Csillik volt nagykövet, az Ázsiai-Magyar Egyesület
elnöke. A kiállítás megnyitón kb. 80 fő vett részt.
„HONDURAS” című kiállítás
Időpont:
2016. szeptember 21 – november 17.
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Helyszín:
Zászlógyűjtemény
Nézőszám:
80 fő
Feladatok:
A kiállítás előkészítése még augusztusban kezdődött, dr. Blauer István Hondurasi
Köztársaság tiszteletbeli konzuljával történt megállapodás értelmében szeptember vége felé
elkészült a kiállítás. Megállapodtunk a kiállítás anyagának összetételéről.
Leírás, megvalósulás: A kiállítás a tervezett időpontban megnyitásra került. A megnyitón részt
vettek: dr. Blauer István, a Hondurasi Köztársaság tiszteletbeli konzulja, dr. Suha György
címzetes egyetemi tanár, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa és őexc. Tóth
Tamás nagykövet, a Latin-amerikai – Magyar Egyesület elnöke. A kiállítás narrátora immáron
harmadik alkalommal Kembe-Sorel Artur színművész, az Afrikai – Magyar Egyesület szóvivője, a
Zászlógyűjtemény „arca” volt. A megnyitót színesítette Milus Alida és Milus Kíra táncművészek
fellépése, akik hondurasi táncokat adtak elő. Ezt követően a fogadásra került sor. (A résztvevők
közt megjelent a Palesztin Állam, Sierra Leone, Burundi, Mexikó, Kuba, Katar, Horvátország
nagykövete is.)
ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY – ELŐADÁSOK, EGYÉB RENDEZVÉNYEK
VEXILLOLÓGIAI NAP
Időpontja:
2016. február 20.
Látogatók száma:
120 fő
Feladatok:
A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a
meghívók elküldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: Az aktuális előadások témája átöleli a történelem és a mai világ zászló
kultúráját. A konferenciát dr. Pandula Attila professzor, az ELTE Segédtudományok
tanszékvezetője, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, a Magyar Állami
Heraldikai Bizottság tagja nyitotta meg, amelyen dr. Diószegi György Antal művelődéskutató,
Cs. Kottra Györgyi nyugalmazott muzeológus, Lévay Ernő és Szabó Júlia zászlószakértők,
valamint Balogh László, a „Balogh Gyűjtemény” tulajdonosa, a Zászlógyűjtemény alapítója, a
Magyarországi Zászlótársaság elnöke tartottak magas színvonalú előadásokat.
A 2001–ben indult előadássorozat részeként került sor az újabb, a XIV. a Vexillológiai Nap
megrendezésére. Magyarországon ez az egyetlen olyan nyilvánosan is meghirdetett előadássorozat, amely évente egy alkalommal a zászlók világával foglalkozik.
Az aktuális előadás témája átöleli a történelem és a mai világ zászló kultúráját. Az előadást dr.
Pandula Attila professzor, az ELTE Segédtudományok tanszékvezetője, a Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság elnöke, a Magyar Állami Heraldikai Bizottság tagja nyitotta meg.
A rendezvény a zászlókról és azt kiegészítő címerekről szól. A „zászlós napon” többek között
dr. Pandula Attila professzor Albert Zoltán, Cs. Kottra Györgyi, Horváth Zoltán tartott előadást.
Történelmi zászlókról (1500-as évek Oszmán Birodalmi zászlókról, Kambodzsa történelmi
zászlói) és ma használt zászlókról hangoztak el magas színvonalú előadások.
„CSILLAGÖSVÉNYEN a ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNYYEL” – szakrális utazás Kalotaszegen
Időpontja:
2016. április 6.
Nézőszám:
75 fő
Feladatok:
A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elküldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: Erdély egyik legérdekesebb részéről került bemutatás (Kalotaszeg). A
vetítéssel egybekötött előadáson elhangzott ismertetésben szerepeltek az un. piramisok,
gömbölyű kövek.
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Az előadást Olasz Etelka színművész és Posch Dániel, a Csillagösvény Utazási Iroda alapítója
tartotta.
„Budapest100, Nagykörút” c. kétnapos rendezvény
Időpont:
2016. április 16-17.
Nézőszám:
300 fő
Feladatok:
A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elküldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: Első alkalommal rendezték meg „Budapest100, Nagykörút” című
rendezvényt. A Zászlógyűjtemény mindkét nap nyitva volt, s a zászlók történetéről szóló
előadásokat tartottunk. Nagyon sokan keresték fel ez idő alatt a Zászlógyűjteményt. Többen
jelezték, hogy későbbiekben is szeretnének eljönni előadásainkra.
VEXILLOLÓGIAI NAP
Időpont:
2016. április 23.
Nézőszám:
70 fő
Feladatok:
A résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a program elképzelése, a meghívók
elküldése, a program lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: 2001-ben indult el ez a zászlótudományi sorozat, mely ismeretterjesztő
előadásokat tartalmaz a zászlók világából. A kezdetek óta olyan kiváló szakemberek jönnek el
előadást tartani, mint pl. dr. emeritus professzor Bertényi Iván, dr. Pandula Attila, dr. Csáky
Imre, Cs. Kottra Györgyi, Hoppál Dezső, Horváth Zoltán, dr. Bíró Attila, dr. Rainer Pál.
(Szeretném megjegyezni, hogy az ország minden pontjáról jönnek előadni, illetve meghallgatni
az előadásokat.) A mostani konferencia is több újdonságot hozott. A történelmi előadások
mellett, mint modern előadási anyag jelent meg az „Ausztrál zászló története” Lévay Ernő
előadásában.
A XIV. Vexillológiai Napon dr. Pandula Attila professzor megnyitójával elindultak az előadások.
Dr Diószegi György művelődés kutató a Szent Istváni kortól Hunyadiig bezáróan tartott előadást
a zászlók használatáról; ezt követően Cs. Kottra Györgyi főmuzeológust (Hadtörténeti Intézet)
az „1941-es és 1948-as szabadságharcos zászlók átadásáról” hallgattunk meg; valamint Szabó
Júlia zászlószakértő „Mikroállamok zászlói” címmel tartott előadást. Lévay Ernő az ausztrál
zászló történetéről beszélt, dr. Pandula Attila professzor az „Árva vármegye zászlójáról” tartott
előadást. A konferencián rövid szünetet tartottunk, amikor szüleivel megjelent a kis 3,5 éves
Gorán, aki nemcsak felismeri a világ összes zászlóját, hanem írni és olvasni is tud. Beírt a
vendégkönyvbe, majd tudását bemutatva orosz nyelven is írt néhány mondatot. Ez azért
érdekes, mert a Zászlógyűjtemény 20 éves fennállása óta ilyen fiatal „zászlószakértő” még nem
járt a kiállításon!
„A VILÁGRÓL” című előadás
Időpont:
2016. május 30.
Nézőszám:
70 fő
Feladatok:
Első alkalommal került megrendezésre „A Világról” c. előadás. Több konzul,
nagykövet lett felkérve arra, hogy tartsanak előadást a különböző térségek külpolitikai
eseményeiről, összefüggéseiről.
Leírás, megvalósulás: Az előadáson felszólalt Mészáros József, Mauritius tb. konzulja, dr. Aszódi
Zoltán, az Egyesült Arab Emírségek képviselője, Galambos Tamás, a Bahreini Királyság
kereskedelmi képviselője, Sliman Ahmed, a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság
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képviselője, dr. Isa Munir, az Iraki Köztársaság, Kurdisztáni Autonóm Régió képviselője. A jó
hangulatú előadást kisebb fogadás követte.
MÚZEUMOK MAJÁLISA és MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ
Időpont:
2016. május 21-22.
Nézőszám:
A Magyar Nemzeti Múzeum becslése alapján a két nap alatt 8-9000–en keresték
fel a rendezvényt.
Helyszínek: Magyar Nemzeti Múzeum kertjében a 21. „Múzeumok Majálisára” került sor.
Ugyanezen a napon került megrendezésre a „Magyar Világtalálkozó”, melyen negyedik
alkalommal vett részt a Zászlógyűjtemény.
Feladatok: A program kitalálása, kapcsolattartás a résztvevőkkel és a befogadó intézménnyel.
A rendezvényhez szükséges feltételek megbeszélése, a kiállítási anyag odaszállítása, a program
lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: A Zászlómúzeum a „Múzeumok Majálisán” immáron 21. alkalommal vett
részt. A Magyar Nemzeti Múzeum becslése alapján két nap alatt kb. 8-9000 ember kereste fel
a rendezvényt. A Zászlógyűjtemény közösen vett részt a német Stiefel Eurocart céggel (kb. 10
éve). Sokan érdeklődtek a „sátrunk” iránt. Többen jelezték, hogy az egyik legszínesebb kiállítás
volt a majálison.
„A VILÁG ORSZÁGAINAK ZÁSZLÓI” előadás (1. rész)
Időpont:
2016 június 22.
Nézőszám:
60 fő
Feladatok:
Az előadás megszervezése, teremrendezés és a technika berendezése.
Leírás, megvalósulás: Az előadó Cs. Kottra Györgyi nyugalmazott muzeológus és Balogh László
a Zászlógyűjtemény vezetője volt.
Az előadáson, mint a címben is utalás történt rá,a világ országainak zászlóinak jelentéséről és
történetéről hallhattak.
„A VILÁG ZÁSZLÓI” előadás (2. rész)
Időpont:
2016. augusztus 13.
Nézőszám:
50 fő
Feladatok:
Program kigondolása, előadók felkérése, rendezvény lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: Az előadást dr. Pandula Attila (ELTE professzora, a Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság elnöke, Magyarország Nemzeti Címer Bizottság tagja) és Szabó Julia
zászlószakértő tartotta. Mindkét szakember kiváló előadásokat tartott. (Dr. Pandula Attila a
történelmi zászlókról beszélt, Szabó Júlia a mikroállamok zászlóiról tartott beszédet, vetítést).
„A VILÁG ZÁSZLÓI” előadás (3. rész)
Időpont:
2016. szeptember 9.
Nézőszám:
50 fő
Feladatok:
Az újabb előadásra dr. Kerner János utazót, földrajz tudóst és Horváth Zoltán
vexillológust (zászlószakértő) kértük fel.
Leírás, megvalósulás: Mindkét szakember kiváló előadásokat tartott. Dr. Lerner János a
namíbiai és botswanai utazásának érdekességeiről tartott előadást. Horváth Zoltán a mai zászló
tervezésről, használatról beszélt, illetve néhány érdekességre hívta fel a figyelmet a zászlók
világából. Említésre kerültek az olimpián résztvevő országok zászlói is.
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ELŐADÁS: ZENE, IRODALOM, ZÁSZLÓK
Időpont:
2016. október 11.
Nézőszám:
50 fő
Feladatok:
A program egyeztetése a résztvevőkkel, hirdetés, meghívók elküldése, részvétel
és előadás a programon.
Leírás, megvalósulás: Érdekes előadás a Zászlógyűjtemény vendégei számára. A címből is
kitűnik, hogy a megszokott zászlókról szóló előadás most egy összetett tematikájú estbe
ágyazódott bele. A zenei oldalról Benkő László az Omega együttes vezetője és Bereményi Géza
író, rendező (mindketten Kossuth-díjas művészek) jöttek el. A zászlók világáról Balogh László,
a Zászlógyűjtemény vezetője beszélt.
Mindkét művész előadást tartott - a zenei és irodalmi életük alapján – arról, hol és mikor
találkoztak a zászlókkal, s alkotásaik során milyen közel kerültek a zászlók világához. Szóba
került az is, hogy nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi világ zenéjében és irodalmában hol
bukkannak fel a zászlók. Érintettük a zene és irodalom kapcsán a különböző országok himnuszait
is. Az előadás alatt többször bejátszottunk olyan zenét és irodalmi szemelvényeket, melyeknek
közük volt a zászlókhoz. A program egy rövid fogadással zárult, itt lehetőség nyílt a művészekkel
való személyes beszélgetésre is.
ELŐADÁS: VEX KLUB (Zászlókat szeretők klubjának napja)
Időpont:
2016. november 26.
Nézőszám:
40 fő
Feladatok:
„Vex Klub” első alkalommal szerveződött. Mindazokat szeretettel vártuk, akik a
zászlók világáról szeretnének többet tudni.
Leírás, megvalósulás: A „Vex Klub” rendezvényén részt vevők nagyon aktívak voltak. Több
ismert szakember is eljött (pl. dr. Pandula Attila, az ELTE professzora, Horváth Zoltán, a WOFT
magyarországi képviselője, Cs. Kottra Györgyi a Hadtörténeti Múzeum nyugalmazott
főmuzeológusa.) Várhatóan tovább folytatjuk az elkezdett rendezvényt 2017-ben.
ELŐADÁS: A ZÁSZLÓK
Időpont:
2016. december 17.
Nézőszám:
50 fő
Feladatok:
A zászlószakértők felkérése, a program hirdetése, lebonyolítása
Leírás, megvalósulás: Mindhárom kiváló előadó - dr. Csáky Imre ezredes, zászlótörténész,
Parragh Ferenc magyar származású francia zászlószakértő és Hoppál Dezső zászlószakértő különböző korok zászlótörténetéről tartottak vitaindító előadást. Az előadások címei:
„Középkori kereskedelmi flották zászlós hajói”, „Afrika országainak zászló változása a 2000. év
után” és a „Magyar települések jelképrendszere 2010 után”. Az előadások után beszélgetés
következett az előadókkal.
ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY - FELÚJÍTÁS, BESZERZÉS
FELÚJÍTÁS
2016. július hónapban az alábbi felújítás, javítás történt:
- a kisterem mennyezetének javítása
- a nagyteremben a 2015-ös vízbetörés okozta károk festése
- a bejárati lépcső és folyosó lépcső festése
BESZERZÉSEK
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Riasztó szerelés, új hálózat kiépítése

3. Galéria
Intézményünk egy nagy múltú, kortárs képzőművészeti galéria. Ezen túlmenően egy kicsinyített
kulturális központ szerepét is felvállalja. A Józsefvárosi Galériában szinte minden programtípus
megtalálható (ismeretterjesztő előadássorozatok, koncertek, klubok, foglalkozások).
Mennyiben valósultak meg a tervek, s milyen újdonságok kerültek bevezetésre 2016-ban?
„A kultúra és a művészetek szigete a Józsefváros szívében” szlogenünknek megfelelően
továbbra is az volt az alapvető célunk, hogy Józsefváros hírnevét és megítélését javítsuk, az itt
élők számára egy szerethető és a lokálpatrióta mentalitást elősegítő, magas szellemi színvonalú
közösségi, kulturális teret gondozzunk.
A Józsefvárosi Galéria arculatát a képzőművészet határozza meg. Éves munkatervünkben
kifejtettük, hogy többek között azokat a programjainkat szeretnénk továbbfejleszteni és
bővíteni, melyek ehhez a témához kapcsolódnak. Ennek az elhatározásnak az
eredményeképpen még több beszélgető estet szerveztünk, ahol a művésszel/művészekkel
személyesen lehetett találkozni. Továbbá olyan önálló, komplex rendezvények is születtek,
melyeken egy-egy kiállítás témáját más művészeti ágak bevonásával, megjelenésével ötvöztük
(pl. Szárik világa, Képben vagyunk). Minden korosztályt igyekeztünk bevonni múzeumpedagógiai
foglalkozásainkba (pl. szövés, plakátkészítés).
Az idei évben nagyon fontos célunk volt az is, hogy könnyűzenei koncerteken keresztül a
fiatalabb közönséget is bevonzzuk házunkba. Ez sikeresen megvalósult a „Könyvjelző Zenei
estek” formájában, melyeket heti rendszerességgel, keddenként tartottunk. Ez a
kezdeményezés már 2015-ben elindult „Blues-fröccs” név alatt, s 2016-ra érte el azt a magas
nézőszámot, ami az állandó teltházat jelentette.
Természetesen a többi programtípusunk is fejlődött, változott. Pl. a „Józsefvárosi
Szabadegyetem” sorozat helyett „Józsefváros Egyetemváros” címmel olyan előadásokat
szerveztünk, melyek egy-egy érdekes témán kívül a kerületünkben lévő egyetemeket is
bemutatatta.
A terveinknek megfelelően, a gyerekeknek szervezett produkciók terén, nagyszabású
egyszerűsítést hajtottunk végre. Az év során 12 alkalommal szervezetünk programot, melyek
az év utolsó hónapjaira, a korábban nagyon kedvezményes árak után már a kerületi csoportok
számára ingyenesek lettek.
Programjainkkal idén is kapcsolódtunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Festészet Napja
programsorozatokhoz. Idén ez bővült a Cafe Budapest (őszi) fesztivállal.
A hagyományos dr. Supka Magdolna művészettörténész emlékének szentelt októberi
kiállításunkon most Rékassy Csaba grafikusművész szerepelt. A hagyományos Százados Úti
Művésztelepi kiállításunk ebben az évben Szekeres István festő- és grafikusművészt mutatta be.
A Magyar Plakát Társaság közreműködésével 48 hazai és lengyel alkotónak az 1956-os magyar
forradalom tiszteletére készített plakátjaiból rendeztünk nagyszabású kiállítást illusztris
vendégek meghívásával. Többek között ezzel kapcsolódtunk az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett országos programsorozathoz.
A JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI
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GALÉRIA ESTEK
Ez a programtípus alapvetően zenei, irodalmi és színházi műfajok bemutatása, melyek
általában este kezdődnek. Egy közművelődési, művelődési intézménynek mindenkor fontos
feladata, hogy változatos produkciókat mutasson be, melyek magas színvonalat képviselnek,
szórakozást nyújtanak és elérhető áron, vagy díjtalanul látogathatók. A célközönségünk körét,
- melyet 2016-ban beadott munkatervünkben is leírtunk - szélesíteni akartuk (korosztály és
érdeklődés tekintetében egyaránt). E tekintetben elért sikereinket nagymértékben
köszönhetjük a Galéria estek változatos programjainak, köztük kiemelten a hetente ismétlődő,
2016-ban sikeresen beindított Könyvjelző Zenei esteknek.
Estjeinket a 2016-os munkatervben eredetileg a következő típusokra osztottuk, melyek
változásokon mentek keresztül:
Az eredetileg „Blues-fröccs”-nek nevezett típusból lettek az előbb említett „Könyvjelző Zenei
estek” (jazz-, blues produkciók), melyekből az évi 10 helyett évi 27 valósult meg. (Ezek is
„Galéria estek”, de a felsorolásban megtartjuk a sorozat ezen megkülönböztető nevét.)
Terveink szerint az összes többi előadói műfajt és témát két programtípus alá soroltuk. „Naptár” galéria estek és az „In memoriam… - emlékül a legkedvesebbnek”. E két elnevezést a
továbbiakban nem használtuk, ezért most csak „Galéria estek” cím alatt kerültek bemutatásra.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 1.
Előadók:
Fekete Jenő – Horvát Misi Duó
Időpont:
2016. január 26.
Nézőszám:
20 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel, a program hirdetése, technikai felkészülés, a programon való
részvétel és moderálás.
Leírás, megvalósulás: A Galéria zenés rendezvénysorozata, mely önálló programmá nőtte ki
magát, a kezdetektől fogva folyamatos emelkedést produkált a nézőszám tekintetében. A 2016.
évi első est azonban visszaesést mutatott, ami januárban a kultúra minden területén jellemző.
A felléptetett művész, Fekete Jenő nagyon is népszerű és ismert előadó, akit a zenei szakma is
nagy megbecsülésben tart, sőt a legautentikusabb magyar blues zenésznek tartja. A vele játszó,
fiatalabb Horváth Misi ma már szintén jól csengő név a zenei életben. A koncert kifogástalan
volt, a hangulat remek, a művészek hozták a renoméjuk szerinti színvonalat. A rendezvény első
volt a sorban, melyet online közvetítettünk az interneten, egyelőre nem meghirdetve, kísérleti
jelleggel.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 2.
Előadó:
Török Ádám
Időpont:
2016. február 23.
Nézőszám:
40 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, technikai felkészülés, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A Könyvjelző Zenei Estek keretében kortárs jazz-, blues és egyéb veretes
zenei produkciókat mutatunk be. A Könyvjelző Zenei Estek, mely a Galéria estek folkzenés
rendezvénysorozatának utódja, igazából március 22-én startolt, de már a februári koncertet is
annak szellemében rendeztük. A Budapesten és országos szinten egyaránt legendás jazz-rock
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előadót, fuvolást, énekest, zeneszerzőt, Török Ádámot hívtuk meg. A világ zenei sajtójában is
komoly elismeréseket besöprő művész a reputációjához mérten szerény nézőszám előtt adott
professzionális hangversenyt. Az este egyébként művészi és kulturális értelemben igazi élmény
volt. A művésszel a Józsefváros újság is riportot készített, mi pedig e koncert egy részletét
feltöltöttük a közösségi videó-megosztó helyre.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 3.
Előadók:
Tóth Réka és Csiki Ági
Időpont:
2016. március 22. kedd 19 óra
Nézőszám:
15 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A koncerten Chavela Vargas, legendás mexikói énekesnő dalai hangzottak
el, amelyek a mexikói kultúrában meghatározó jelentőségűvé váltak. A nyers őszinteséggel
megfogalmazott dalok számunkra is ismerősen hangoztak: szerelemről, szakításról, életről és
halálról szóltak. A szándékosan intim, hangosítás nélküli megszólalás elvarázsolta a közönséget.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 4.
Előadók:
Szőke Szandra – Cseke Gábor MEMORY PALACE
Időpont:
2016. március 29. kedd 19 óra
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A formáció MEMORY PALACE című albumának dalait adta elő. Intim, finom
zenét játszottak, amely a jazz-t dalba oltott irodalomként definiálta. Szandra maga írja angol
nyelvű szerzeményeit, melyeket Gábor hangszerel. Dalaikban a szövegek fontossága
egyenrangú a muzsikáéval, s visszatükröződik abban. Több stílust felölelő zenéjük ''révedező,
titkolózó, kukucskáló'' muzsika, mely egyszerre invitál ringató utazásra és elgondolkodásra. A
márciusban debütált Memory Palace című első saját szerzeményük, s a VII. Jazzy Dalversenyen
harmadik helyezést ért el.
Nézőszám: 24 fő
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 5.
Előadó:
Mohai Tamás
Időpont:
2016. április 5.
Nézőszám:
32 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A gitáros-énekes-dalszerző a hazai zenei élet egyik enfant terrible-je. Bő
harminc éves pályafutása folyamatos kaland zenekarokon és stílusokon át. Megalkuvásoktól
mentes művészi tevékenysége valódi, különleges érték, előadása mindig izgalmas,
szórakoztató, egyedülálló élményt ígért, s ezt az ígéretet be is váltotta. Nagyon jó hangulatú
koncert volt, a befejezés tervezett időpontja egy órával későbbre csúszott.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 6.
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Előadók:
Gereben Zita - Horváth Gábor: OUR PLACES
Időpont:
2016. április 12.
Nézőszám:
14 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A formáció személyes élményeken alapuló saját dalokat adott elő, olyan
témákban, amelyek más emberek életének is része, empirikus élménye. A hallgatók magukénak
érezhették a zene és a szöveg mondanivalóját, tartalmát. Az énekesnő második lemezén a
dalok stílusjegyei az R’n'B, pop, blues, a rock és természetesen a jazz eklektikusságát
hordozzák, ebből az eklektikusságból kaphattak ízelítőt a vendégek, professzionális előadást
élvezve mind az ének, mind a zongorajáték tekintetében.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 7.
Előadó:
Halper-Hendrix Experiment
Időpont:
2016. április 19. kedd 19 óra
Nézőszám:
22 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A Halper-Hendrix Experiment Jimi Hendrix számait játszotta jazz-es
felfogásban. A kvartett tagjai kivétel nélkül nagyszerű muzsikusok, a zenekar vezetője, Halper
László nemzetközileg jegyzett alakja a jazz-nek, olyan világsztárokkal muzsikál, illetve készít
lemezt, mint Steve Gadd (2012. MÜPA) vagy Randy Bracker (2010). Hajas László dobon, Kosztyu
Zsolt basszusgitáron kísérte őt, s Kollmann Gábor egészítette ki mindezt szaxofonon. A műsort
Beatles-feldolgozások és saját szerzemények színesítették. A közönség tagjai érezhetően a
jazzértők soraiból kerültek ki, és nagy örömmel fogadták a világszínvonalú produkciót.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 8.
Előadók:
Garda Zsuzsa – Benkő Zsolt duó
Időpont:
2016. április 26.
Nézőszám:
21 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A duó országszerte rendszeres vendége kisebb kluboknak, fesztiváloknak
egyaránt. Mindkét tagja nagyszerű, nagyhírű zenekarokban szerzett rutint és hírnevet egyaránt.
Zsolt játékában minden zenei stílus keveredik, s a kialakuló egészhez jól felismerhetően társul
saját játék íze, soundja, egyénisége. Zsuzsa erős, érzelmektől fűtött hangja, a nyersességet és
a kiváló képzettséget remekül ötvöző énektechnikája jól illik hozzá, és a zenei világhoz, amit
játszanak. A dalokat sokszor formálják a maguk szájizére, spontán, improvizatív ötletekkel
tűzdelve. Így tettek ezen az estén is, szép számú közönségüknek rendkívül energikus,
ugyanakkor bensőséges, közvetlen hangulatú koncertet adtak.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 9.
Előadók:
Eleanor Young Swing Trio
Időpont:
2016.május 3.
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Nézőszám:
32 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A francia gypsy jazz tüzes szenvedélye elbűvölő énekes dallamokkal
párosítva. Röviden így jellemezhető az Eleanor Young kanadai jazz énekesnő által vezetett
swing trió muzsikája. Sidoo Attila virtuóz gitárjátéka Jakab Viktor lendületes és izgalmas
harmónia vezetésével karöltve kaluzolják el a hallgatót a múlt század eleji jazz éra időtálló
klasszikus dalainak világába. A koncert a Django Reinhardt féle muzsika bővérű, szenvedélyes
hangulatában telt el, a várakozásoknak megfelelően igen magas zenei színvonalon.

KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 10.
Előadó:
CockLers együttes
Időpont:
2016. május 10.
Nézőszám:
31 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: A zenekar frontembere így írja le a formációt: 3 darab kókler véletlen
találkozásának hangképei a vétlenség ártatlanságával fűszerezve. A Bacsa Gyula /zongora/,
Boda "Zivi" Gábor /gitár, ének/ és Kőszegi Zsolt /ének/ alkotta triumvirátus szinte hangtalanul
cseni a köz elé a múlt jövő felé vezető útját, amit néha jelennek is neveznek itt-ott.
A fenti bemutatáshoz illő művészi zaklatottság jellemezte az előadást, az underground zenei
stílusjegyei közé tartozó nyers hangzás remek hangszeres játékkal és énektudással ötvöződött.
A műfaji eklektikusság ellenére valamiféle egységbe kerültek a dalok, a közönség jobbára jazzrajongókból álló többsége megelégedéssel fogadta a művészi másságot.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 11.
Előadó:
Szakonyi Milán
Időpont:
2016.május 17.
Nézőszám:
29 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: Szakonyi Milán oszlopos tagja volt a Budapest Voices-nak, és 2013 óta
énekel a Balázs Elemér Group-ban is. Zala megyei zenekarával is rendszeresen fellép, így
folyamatosan ingázik a Balaton nyugati csücske és a főváros közt. Tavaly az Eurovíziós
Dalfesztiválon vokalistaként képviselte országunkat BOGGIE produkciójában. Egyéb
formációkban hol énekesként, hol gitárosként, de otthoni zenekarában például billentyűsként
vesz részt. Utcazenész múltjából adódóan szóló-produkciói a klasszikus „egyszálgitáros”
megoldással működnek. Ilyenkor a kedvelt nemzetközi pop-rock slágerek, a magyar igényes
popzene, valamint az általa kedvelt, kevésbé ismert dalok keverednek. A mostani előadást a
megelőzőekhez hasonló profizmus jellemezte. A kivételes énektudást és hangszínt meggyőző
gitárjátékkal kísérte, a repertoár pedig kiváló dalokból állt.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 12.
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Előadó:
Pejin Lea
Időpont:
2016. május 24.
Nézőszám:
22 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: Lea a Vajdaságban született és nőtt fel, most Szegeden első éves
egyetemista. Zongorázott és fuvolázott korábbi zeneiskolájában, gitározni már autodidakta
módon tanult meg. Versek megzenésítésével kezdte pályafutását, ma már saját dalokat is ír,
ugyanakkor mások dalait is játssza. A muzsikálás mellett írással is foglalkozik. Zenei és irodalmi
műveiből egyaránt a fiatalság frissessége árad. A Galériába egy másik előadó kíséretében
érkezett, aki időnként énekszólammal és gitárkísérettel egészítette ki az előadást.
Produkciójukat még nem jellemzi a zenei kiforrottság és magabiztosság, ugyanakkor személyes
előadói varázsukkal és nyilvánvalóan kiemelkedő tehetségükkel nagyon is meggyőzték
hallgatóságukat. Magyar versek megzenésített verziójával és saját dalokkal egyaránt
szórakoztatták a nagyérdeműt.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 13.
Előadók:
Lakatos Ágnes és Csuhaj Barna Tibor - Voice and bass
Időpont:
2016. május 31.
Nézőszám:
33 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése.
Leírás, megvalósulás: Az ének-bőgő duó játék nagy kihívás a zenészeknek, rendkívüli
összeszokottságot, technikai tudást igényel, lévén, hogy két intonálós hangszer - harmónia
hangszer nélkül, a zene spektrumának két széléről - alkotja a muzsikát. Világviszonylatban is
csak néhány páros vállalkozott egy teljes lemezanyag rögzítésére ebben a felállásban. A műsor
anyagát jórészt saját kompozíciók, valamint ismert jazz és rock feldolgozások alkották.
Lakatos Ágnes a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-ének tanára. Csuhaj Barna Tibor a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-bőgő tanára.
A koncert nagyon jó hangulatú volt. A virtuóz nagybőgő-játék mellett a professzionálisan éneklő
Lakatos Ágnes jó humorával és elbűvölő előadói vénájával is megnevettette a közönséget.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 14.
Előadók:
Ferenczi György és Pintér Zsolt
Időpontja:
2016. június 7.
Nézőszám:
80 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése
Leírás, megvalósulás: Ferenczi György, a világszerte népszerű szájharmonikás, hegedűs, énekes
a magyar könnyűzene egyik legszínesebb egyénisége, akinek negyed évszázados pályafutására
éppúgy hatott a country, a blues, a funky, a hip-hop és a rock ’n’ roll, mint a magyar népzene.
Játéka több mint kétszázhetven lemezen hallható, ebből húszat ő maga jegyez, jórészt az 1991től 2003-ig működő Herfli Davidson, majd a 2005-ben megalakult Rackajam nevű együttesével.
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Pintér Zsolt mandolinost, gitárost, hegedűst leginkább a Rackajam soraiban láthatjuk
mostanság. Azt már kevesebben tudják róla, hogy 2008-ban az Acousticure nevű formációjával
elnyerte az „Európa Legjobb Bluegrass-zenekara” címet egy holland fesztiválon, amelyet az
Európai Bluegrass Szövetség (EWOB) rendezett. Kettejük koncertje igazi csemege, kivételes
zenei élmény volt. Nem csupán muzsikáltak, hanem zenei-művelődéstörténeti előadást is
tartottak, melyben meggyőzően mutatták be, hogy „a country-t és a blues-t csupán egy
milliméter választja el a magyar népzenétől”. A koncert soha nem látott teltházat
eredményezett. Több mint 80 néző szorongott az előadáson, a hangulat pedig kiemelkedő volt.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 15.
Előadó:
Garland formáció
Időpont:
2016. június 14.
Nézőszám:
32 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel a programon,
konferálás, hangtechnika kezelése
Leírás, megvalósulás: Garland, vagyis fűzér, kapcsolódás az örök körforgáshoz, eszköz az
imához, út a megváltás felé. A formációt 2014-ben Honyecz Ferenc zeneszerzőproducer alapította. Az alapvetően hárfára és énekre épülő különleges és egyedi szerzeményei
csodálatos zenei utazásra invitálta a hallgatókat. A formáció stúdióalbuma a Hunnia Records
gondozásában 2016 júniusában jelenik meg. Az est fellépő művészei Sarkadi-Szabó Emese,
Émi - ének, Kányási István - hangtál, Honyecz Ferenc - hárfa.
Az előadás abszolút beváltotta az elvárásokat, mind a spiritualitás, mind a zenei színvonal
terén. Az érdeklődőket utólagos beszámolóik alapján valamiféle harmónia, nyugalom szállta
meg, s ebben a meditatív állapotban hallgatták végig a koncertet.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 16.
Előadó:
Amondó „LUK VAN” kislemez-bemutató
Időpontja:
2016. június 7.
Nézőszám:
35 fő
Feladatok: A program kiválasztása, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés. Részvétel
a programon, konferálás, hangtechnika kezelése
Leírás, megvalósítás: Az Amondó zenekar dalszerzője vezette fel előadását, s a dalokat abban
a formában mutatta meg, ahogy megszülettek, vagyis egy szál gitárral, hangszerelés és vokálok
nélkül. A szövegcentrikus dalok előadása sokkal inkább szerzői estnek tűnt, semmint zenészi
produkciónak.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 17.
Előadó:
Balázs Elemér Group
Időpont:
2016. október 4.
Nézőszám:
51 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése.
Leírás, megvalósulás: Jazz- blues- és világzenei koncertek kedd esténként. Balázs Józsefzongora, Lakatos „Pecek” Krisztián – bőgő, Czibere József ütőhangszerek, Balázs Elemér – dob.
A világszerte jól ismert és elismert kvartett számtalan műsorából válogatott dalokat és
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szerzeményeket az itteni koncertre. Főleg a hamarosan Párizsban, Berlinben, Londonban,
Bécsben és Tokióban felhangzó műsorukból adtak ízelítőt.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 18.
Előadó:
Benkő-Garda Band
Időpont:
2016. október 11.
Nézőszám:
51 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése.
Leírás, megvalósulás: Garda Zsuzsa és Benkő Zsolt országszerte rendszeres vendége kisebb
kluboknak, fesztiváloknak egyaránt. Mindkét tagja nagyszerű, nagyhírű zenekarokban szerzett
rutint és hírnevet. Benkő Zsolt játékában minden zenei stílus keveredik, s a kialakuló egészhez
jól felismerhetően társul saját játék íze, hangzása, egyénisége. Zsuzsa erős, érzelmektől fűtött
hangja, a nyersességet és a kiváló képzettséget remekül ötvöző énektechnikája jól illik hozzá,
és a zenei világhoz, amit játszanak. A dalokat sokszor formálják a maguk szájízére, spontán,
improvizatív ötletekkel tűzdelve. Ezen a koncerten mindezt sikerült maximálisan
megmutatniuk.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 19.
Előadók:
Solati – Oláh Tzumó Árpád zenekara
Időpont:
2016. október 18.
Nézőszám:
61 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, külsős, engedéllyel rendelkező
büfé megszervezése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósítás: Oláh Tzumó Árpád – zongora, Pocsai Kriszta – ének, Heilig Tomi –
basszusgitár, Toni Snetberger – dob. A Solati zenekar igényes stílust játszó formáció, amiben
különböző zenei hatások keverednek, mint például az R’n’B, a jazz, a soul.
A zenekar többnyire saját dalokat játszott, e műsor előtt azonban Tzumó előadott néhány
magyar népzenéből merített jazz-átiratot. A műfajválasztással az egyre szűkülő jazz-közönség
szélesítése volt a céljuk, például a fiatalok érdeklődésének felkeltése, annak tükrében, hogy
ezt a zenét manapság inkább az idősebb generációk tartják csak életben, holott a
legbefogadóbb és legkreatívabb műfajról van szó. A koncert során élvezetes műsort adtak,
miközben zenei felkészültségükről és magas szintű hangszeres tudásukról is tanúbizonyságot
tettek.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 20.
Előadók:
Halper-Hendrix Experiment
Időpont:
2016. október 25.
Nézőszám:
43 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: A Halper-Hendrix Experiment Jimi Hendrix számait játszotta jazz-es
felfogásban. A kvartett tagjai kivétel nélkül nagyszerű muzsikusok, a zenekar vezetője, Halper
László nemzetközileg jegyzett alakja a jazz-nek, olyan világsztárokkal muzsikál, illetve készít
lemezt, mint Steve Gadd (2012. MÜPA) vagy Randy Bracker (2010). Hajas László dobon, Kosztyu
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Zsolt basszusgitáron kíséri őt, s Kollmann Gábor egészíti ki mindezt szaxofonon. A műsort
esetenként Beatles-, LGT-feldolgozások és saját szerzemények is színesítették.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 21.
Előadó:
Mojo Workings trió
Időpont:
2016. november 8.
Nézőszám:
100 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: A közreműködő zenészek Honfi Imre Olivér – ének, elektromos gitár,
diddley bow, Horváth János - ének, akusztikus gitár, stompbox, Szabó Tamás – ének,
szájharmonika, basszus harmonika, harmonetta voltak. A három zenész különböző zenei
ízléséből és hátteréből 2011-ben egy különleges trió született, ötvözve a tradicionális blues-, a
hatvanas évek beat-, illetve a későbbi korok pop dallamainak világát. A koncert hatalmas sikert
aratott, a helyiség teljesen megtelt, sok érdeklődő már nem is fért be.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 22.
Előadó:
Grunting Pigs
Időpont:
2016. november 15.
Nézőszám:
88 fő
Feladatok: A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: A “Grunting Pigs” Pribojszki Mátyás szájharmonika és Száz Ferenc gitár
duó műsora energikus, vidám, erőteljes és pozitív blues zene, amelyben a szájharmonika – mint
domináns szólóhangszer – igazán egyedi és sokszínű hangzása mellett a virtuóz gitárjáték,
valamint az ének jelenik meg, így alkotva kerek egészet. A duó műsorán angol nyelvű klasszikus
és kevésbé ismert blues darabok, valamint sok saját, – szintén angol nyelvű – szám szerepelt. A
formáció missziója az élő zene és elsősorban a blues zene népszerűsítése volt, igazi
hangszereken keresztül, kizárólag élőben játszottak.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 23.
Előadó:
Sonar zenekar
Időpont:
2016. november 22.
Nézőszám:
47 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció, a technika és berendezés előkészítése,
hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése.
Leírás, megvalósulás: A zenekar „filmzeneszerű, instrumentális progresszív popzenét” játszott.
Produkciója egyszerre lazulós és feszült, instrumentális hangfolyam, melyben egyaránt fontos
szereplők a digitális zajok, a hangszerek határait feszegető örök kísérletező kedv, a vizualitás
élménye, és a mindezeket katarzisként feloldó pop. A tagokra egyaránt hatással volt a kísérleti
elektronika, a dallamos space rock, de a hiphop és a dub is egyaránt formálta zenéjüket.
Folyamatos keresés és absztrakt megoldások, ingázás a downtempo és a feszült karcos rockzene
között. Erőteljes lüktetés, feszes ritmusok, szállós gitártémák, szépen megkomponált zörejek
jellemezték. A SoNaR sajátos, kompromisszumok nélküli zenéjét az egész estés audiovizuális
koncertélmény tette felejthetetlenné. A közönség szerint „időben keveset” játszottak.
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A zenekar Szabó Bálint - gitár, Gossányi Tamás - basszusgitár, Kovács Marcell - billentyűsök,
programozás, Velkei Rudolf – dob voltak.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 24.
Előadó:
The Garland Band
Időpont:
2016. november 29.
Nézőszám:
51 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése.
Leírás, megvalósítás: Garland, vagyis fűzér, kapcsolódás az örök körforgáshoz, eszköz az
imához, út a megváltás felé. A formációt 2014-ben Honyecz Ferenc zeneszerző-producer
alapította. Az alapvetően hárfára és énekre épülő különleges és egyedi szerzeményei csodálatos
zenei utazásra invitálták a hallgatókat. A formáció stúdióalbuma a Hunnia Records
gondozásában 2016 júniusában jelent meg. Az est fellépő művészei: Sarkadi-Szabó Emese, Émi
- ének, Kányási István - hangtál, Honyecz Ferenc – hárfa voltak.
A zenekar ezúttal is elbűvölte a közönséget, igazi orientalista, misztikus hangulatot varázsoltak.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 25.
Előadók:
Lakatos Ágnes - Csuhaj Barna Tibor – Voice and bass
Időpont:
2016. december 6.
Nézőszám:
56 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel,
moderálás, technikai lebonyolítás.
Leírás, megvalósulás: Az ének-bőgő duó játék nagy kihívás a zenészeknek, rendkívüli
összeszokottságot, technikai tudást igényel, lévén, hogy két intonálós hangszer - harmónia
hangszer nélkül, a zene spektrumának két széléről - alkotja a muzsikát. Világviszonylatban is
csak néhány páros vállalkozott egy teljes lemezanyag rögzítésére ebben a felállásban. A műsor
anyagát jórészt saját kompozíciók, valamint ismert jazz és rock feldolgozások alkották.
Lakatos Ágnes a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-ének tanára. Csuhaj Barna Tibor a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-bőgő tanára.
A már ideszoktatott, zeneileg igényesebb jazz-közönség ezúttal is nagy lelkesedéssel fogadta a
produkciót.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 26.
Előadók:
Ferenczi György és Pintér Zsolt
Időpont:
2016. december 13.
Nézőszám:
68 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: Ferenczi György, a világszerte népszerű harmonikás, hegedűs, énekes a
magyar könnyűzene egyik legszínesebb egyénisége, akinek negyed évszázados pályafutására
éppúgy hatott a country, a blues, a funky, a hip-hop és a rock’n’roll, mint a magyar népzene.
Játéka több mint kétszázhetven lemezen hallható, ebből húszat ő maga jegyez, jórészt az 1991től 2003-ig működő Herfli Davidson, majd a 2005-ben megalakult Rackajam nevű együttesével.
Pintér Zsolt mandolinost, gitárost, hegedűst leginkább a Rackajam soraiban láthatjuk
mostanság. Azt már kevesebben tudják róla, hogy 2008-ban az Acousticure nevű formációjával
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elnyerte az „Európa Legjobb Bluegrass-zenekara” címet egy holland fesztiválon, amelyet az
Európai Bluegrass Szövetség (EWOB) rendezett.
Kettejük koncertje igazi csemegével, kivételes zenei élménnyel kecsegtetett, s a közönség ezen
elvárásának teljes mértékben meg is felelt.
KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 27.
Előadók:
Gányi Miklós trió
Időpont:
2016. december 20.
Nézőszám:
37 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel,
moderálás, technikai lebonyolítás
Leírás, megvalósulás: A Gányi Miklós Trió tipikusan bebop alapokra épülő, tradicionális jazzelemeket felvonultató, mégis ízig-vérig modern zenét játszó hármas. Előadásaikban rendkívül
sok kötetlen elem volt, gyakran a kollektív improvizáció került előtérbe. A trió megszólalása
leginkább a klasszikus kamarazenekarokéra emlékeztetett. Műsorukon a saját kompozíciókon
kívül jazz-standardek szerepeltek, melyek szintén teljesen egyedi felfogásban szólaltak meg,
így merőben új értelmet nyertek. A 2016-os év záró koncertje a közönség megelégedésével
zárult.
GALÉRIA EST 1.
„TAVASZVÁRÓ” A Józsefvárosi Zenebarát kör hangversenye
Időpont:
2016. február 1.
Nézőszám:
80 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, adminisztráció (szerződés) a program
hirdetése, közönségszervezés, a program technikai lebonyolítása.
Megvalósulás: A negyedévente ismétlődő koncerten most a magyar és az európai zenetörténet
népszerű dalait adták elő. Előadók Banai Sára, Bartha Eszter, Karácsonyi Linda, Zöld Ildikó,
Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Portisch Lajos, Tarnai Dávid, Zábó Gyula; zongorán
közreműködött Papp Gyula – művésztanár.
GALÉRIA EST 2.
Jávor „Pali” utolsó mulatása c. színházi előadás
Időpont:
2016. február 5.
Nézőszám:
60 fő. Az előadásra nagyrészt klubkártyás törzsközönségünket hívtuk meg.
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, adminisztráció (szerződés) a program
hirdetése, plakátok, szóróanyagok grafikai kivitelezése, közönségszervezés, a program
technikai lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: Jávor Pál szerepét a kétszeres Jászai Mari – díjas magyar színművész,
Benkő Péter játszotta. A darabot írta és rendezte Rusz Márk Milán, a Magyarországi Szerb
Színház igazgatója. Az előadásban megcsillant a „Jávor Pálos elegancia”, mely mindnyájunknak
eszünkbe juttatta, hogyan mulat igazán a magyar ember. A darabban olyan híres magyar
dallamok csendültek fel, mint a „Fekete szárú cseresznye”, a „Deres már a határ”, a „Hétre
ma várom a Nemzetinél” vagy a „Daru madár fent az égben”. Az előadás olyan eseményeket is
felszínre hoz a legendás színész életéből, amelyekről eddig még a színházi berkekben is csak
kevesen hallhattak. A muzsikust a rendező, Rusz Milán alakította. A megvalósításhoz az
emeleten lévő, nagyobbik előadótermünk szolgált helyszínül.
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GALÉRIA EST 3.
Ketten a versben verses-zenész versszínházi előadás
Időpont:
2016. február 26.
Nézőszám:
50 fő. Az előadásra a klubkártyás törzsközönségünket hívtuk meg.
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, adminisztráció (szerződés) a program
hirdetése. Közönségszervezés, jegyeladás, a program technikai lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: A Ketten a Versben című előadás a szerelem különböző korszakain ível át
az ifjúkortól a családi életen át az időskorig, a magyar költészet kincsestárából válogatva. A
verses–zenés versszínházi előadásban Tallián Mariann és Lázár Balázs szerepeltek. A színészpár
párbeszédszerű előadásába ékelődött egy–egy hegedűdarab Tallián Mariann előadásában. A
férfi – nő viszonyra épülő, klasszikus és kortárs verseket előadó művészek Csokonai Vitéz Mihály,
Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila, Szabó Lőrinc, Nagy László, s a kortárs
középnemzedék néhány alkotójának, köztük a pécsi, Kossuth-díjas Bertók László verseit
„szavalták” el. A romantikus versszínházi előadáshoz a Magyar Napló Könyvesbolt tere adott
otthont.
GALÉRIA EST 4.
Tavaszra hangolva – fiatal énekesek bemutatkozása
Időpont:
2016. február 29.
Munkaóra:
8 óra
Nézőszám:
110 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, a program hirdetése. Közönségszervezés, a
program technikai lebonyolítása.
Leírás, megvalósulás: A fiatal énekesek célja az opera sokszínű és egyedi világába kalauzolni
hallgatóikat. Repertoárjuk a barokk zenétől a romantikus opera műfajáig mezzoszoprán, drámai
szoprán és koloratúrszoprán hangfajokra írt áriákat ölel fel. Február végi tavaszváró
koncertjükkel az operairodalom közismert és kedvelt áriáival örvendeztették meg a
közönséget. Előadók: Baghi Viktória, Gaál Mónika, Kiss Viktória és Komor Dorina voltak. (Ebben
a formációban először 2015 novemberében, a Budai Művészházban mutatkoztak be Sánta Jolán
operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház nagykövetének pártfogásával.)
Zongorán közreműködött: Hornok István – zongoraművész.
GALÉRIA EST 5.
A szőlőszem - Turek Miklós versszínházi előadása Petőfi Sándorról
Az előadás után beszélgetés 1848-as forradalomról és Petőfiről.
Vendégek:
dr. Tóth József történész, Turek Miklós színész
Időpont:
2016. március 11.
Nézőszám:
60 fő. Az előadásra diákokat és a törzsvendégeinket hívtuk meg.
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel az előadókkal, adminisztráció (szerződések) a program
hirdetése, közönségszervezés, a program technikai lebonyolítása.
Megvalósulás: A programot március 15. ünnepéhez kapcsoltuk. Turek Miklóst korábban is
meghívtuk más (József Attila, illetve Radnóti Miklós) előadásával, mivel a versszínház
műfajának egyik legjobb képviselőjének tartjuk. Az előadás lehetőséget teremtett arra, hogy
az 1848-as szabadságharc idején még élő, ma már távoli érzések, gondolatok világába
beleélhessük magunkat. Az est második részében háttér-információkat kaptunk Petőfi
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Sándorról, a versszínház műfajáról s a beszélgetés során az előadásról is számos visszajelzés
érkezett a nézőktől.
GALÉRIA EST 6.
Tavaszi varázslat zongorára – Kovács - Kuttor Levente koncertje
Időpont:
2016. április 1.
Nézőszám:
40 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
hirdetmények elkészítése, közönségszervezés, részvétel a programon, konferálás.
Megvalósulás: Az erdélyi zongorista zenei válogatást adott elő ismert zeneszerzők műveiből
(Beethoven, Burgmüller, Chopin), és saját dalaiból (a Dream című albumról, valamint a készülő
új lemezről). Volt egy dal, amit a pillanat ihletésére játszott különleges ajándékként a
jelenlévőknek.
GALÉRIA EST 7.
„A szárik világa”
Időpont:
2016. április 8.
Nézőszám:
140 fő. A résztvevők egy részét klubkártyás vendégeink alkották.
Feladatok:
A programok kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon, konferálás.
Megvalósulás: Ezt az estét annak apropóján szerveztük, hogy az indiai témájú, „Szárik világa”
című kiállításunk volt látható. (Az est első programját a filmklub, a festőművésszel történő
beszélgetés jelentette.) Szakács Imre indiai művésztelepen készült festményei alkalmat adtak
arra, hogy beszéljünk az indiai ruhadarabról, a „száriról”, s egy ruhabemutatót tartsunk. Ezen
nemcsak az eredeti hagyományos viseletet ismerhettük meg, hanem azt is, hogy ennek
meghatározó jegyei hogyan kerültek be a mai divattervezők kollekcióiba. Az előadást Somi
Panni tartotta. A bemutatót a Sivasakti Kalánanda Táncszínház táncosai klasszikus indiai
templomi tánccal: bharata natyammal fejezték be. Az est harmadik részében a Duo Darban
koncerjét hallgattuk meg, mely klasszikus észak-indiai zenét játszott (Fügedi László – saz,
Mótyán Tibor – tabla).
GALÉRIA EST 8.
Jaroslav Hasek - Mikó István: Svejk vagyok - zenés sörözgetés egy derék katonával egy részben,
színházi előadás
Időpont:
2016. május 27.
Nézőszám:
60 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon, konferálás.
Megvalósulás: Nagyon vidám és eredeti előadásnak lehettünk befogadói. Hasek humora, Mikó
István közvetlensége és a szerepre való rátermettsége, továbbá a rendezés interaktivitásra
épülő ötleteinek köszönhetően az alkotók együttesen egy remek produkciót hoztak létre. Az
előadás alatt harmonika és gitárzenei betétek elevenítették meg a cseh söröző hangulatát.
Szereplők: Svejk: Mikó István; Palivec, kocsmáros: Suha Kálmán; Poldi, harmonikás: Rusz Milán.
GALÉRIA EST 9.
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Giusto kamarazenekar koncertje
Időpont:
2016. június 1.
Nézőszám:
30 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel
a
művészekkel,
hirdetési
anyagok
előkészítése,
közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Leírás, megvalósulás: A Giusto Kamarazenekar 2004-ben alakult meg és vonószenekarként
működik. Belőlük alakult a vonósnégyes, amely Litván Erika koncertmester, szólista vezetése
alatt játszik. Második ízben tartottak nálunk ingyenes koncertet. Műsor: Dvorák 2 Walzer
vonósokra op. 54/1+4, Schubert: d-moll vonósnégyes D 810 (A Halál és a lányka). Előadók:
Litván Erika, Keller Gyöngyi – hegedű, Szakszón Mária - brácsa, Mohácsi Gabriella – gordonka
GALÉRIA EST 10.
Színes dalcsokor - A Józsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye
Időpont:
2016. június 6.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, adminisztráció (szerződés) hirdetési anyagok
előkészítése, közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Megvalósulás: A Józsefvárosi Zenebarát Kör rendszeresen tart nálunk koncerteket. Most
klasszikusoktól az olasz dalokig a következő szerzőktől énekeltek zeneműveket: Schubert,
Schumann, Brahms. Áriák: Donizetti, Rossini, Verdi, Wagner, Meyerbeer, Bizet, Puccini,
Rimszkij-Korszakov, Strauss műveiből. Előadók: Balogh Zsuzsanna Eszter, Banai Sára, Bartha
Eszter, Zöld Ildikó, Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Kozári János, Ormándy József, Portisch
Lajos, Tarnai Dávid, Zábó Gyula. Zongorán közreműködött Papp Gyula – művésztanár.
GALÉRIA EST 11.
Vámosos pára el Monte - Gyerünk, fel a hegyre! - a Cos Polka zenekar koncertje
Időpont:
2016. szeptember 30.
Nézőszám:
65 fő. A rendezvényre részben klubkártyás törzsvendégeinket hívtuk meg.
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon, konferálás.
Megvalósulás: Az est egy igazi latin táncos koncert volt. A koncert közben bemutatókat
láthattunk egy salsa versenytáncos pár előadásában. A Cos Polka tagságában és zenéjében több
kontinens és nép kultúrája találkozott. A lengyel singet latin ritmusok kavarták fel, a magyar
népdal spanyol gitáron szólalt meg, a dél-amerikai dallamokat pedig többszólamú fúvóskórus
kísérte. A különböző helyekről érkező, mégis harmonikus egésszé gyúrt muzsika mellett már
csak a szövegvilág volt különösebb - az egyik pillanatban még Kubában állunk a tengerparton,
a következőben pedig már egy magyar falu kocsmájában találjuk magunkat.
GALÉRIA EST 12.
A Józsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye - Mozart halálának 225. évfordulója tiszteletére
Időpont:
2016 október 10.
Nézőszám:
80 fő
Feladatok:
A program egyeztetése, kapcsolattartás, szerződéskötés, hirdetmények
elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a programon.
Megvalósulás: A Józsefvárosi Zenebarát Kör rendszeresen fellépett nálunk. Ezzel a
hangversennyel Wolfgang Amadeus Mozart halálának 225. (és születésének 260.) évfordulójának
70

tisztelgett. Részletek hangzottak el Mozart „Figaro házassága”, „Don Giovanni”, „Titus”,
„Idomeneo”, „A varázsfuvola” című operáiból, valamint más nagy kortársak műveiből. Előadók:
Banai Sára, Bartha Eszter, Karácsonyi Linda, Zöld Ildikó, Kecskés Sándor, Kozári János, Ormándi
József, Tarna Dávid, zongorán közreműködött Hossmann Erzsébet művésztanár.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK
Az ide sorolt programok is zenei, színházi vagy irodalmi produkciók, de nem a „Galéria estek”
között szerepelnek. A tervbe vett adventi programjaink is itt kerülnek bemutatásra.
A 2016-os munkatervben szereplő „Irodalmi séták Józsefvárosban” nem valósult meg. Az
„Idegen tájak, korok - komplex művészeti program” és az „Egy téma köré felépülő komplex
rendezvény” más programjaink alatt szerepelnek, külön kategóriát nem képeznek.
JAZZTÖRTÉNETI ELŐADÁSOK
Ez a program az előző években nálunk tartott „Zene-fere klub” utódja abban az értelemben,
hogy egy beszélgetésre, előadásra hívtunk meg egy nagyhírű, neves művészt, vagy a tudomány
területéről kértünk fel előadót. Eredetileg 10 „Zene-fere klub”-ot terveztünk, helyette az új
sorozatunk a jazztörténeti előadás, melyből 3-at valósítottunk meg, de az előre nem tervezett,
majd az alábbiakban leírt Irodalmi Híradó helyettesítette ezt a programtípust, melyből 2016ban 14–et szerveztünk.
Jazz–sztori címmel történeti előadás-sorozat
Előadó:
Halper László
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel az előadóval, előadás témáinak megbeszélése, hirdetmény
tervezése (grafikai munka) kivitelezése, terjesztése, adminisztráció (szerződés), technika és
berendezés előkészítése, a programon való részvétel és moderálás.
Leírás, megvalósítás: Halper László nemzetközi porondokon is elismert és rendszeresen szereplő
jazz-muzsikus, s a jazz történetének hiteles ismerője, (A Halper-Hendrix Experiment nevű
formációval koncertezik. Zenei pályafutása mellett volt rádió szerkesztő-műsorvezető, tanított
a Budapesti Innovatív Középiskolában, jelenleg is rádiózik.)
Leírás, megvalósítás: Minden előadást nagy érdeklődés kísérte, hiszen szakmai felkészültsége,
jó előadói képessége megnyerte a közönség tetszését
Az egyes előadások:
Jazztörténeti előadás a XX. század első felének új amerikai zenei stílusai címmel.
Időpontja:
2016. október 25.
Nézőszám:
50 fő
Jazztörténeti előadás a jazz korai stílusai, első híres előadói, big band zenekarok címmel.
Időpontja:
2016. november 22.
Nézőszám:
40 fő
Jazztörténeti előadás a jazz megjelenése Magyarországon címmel.
Időpontja:
2016. december 20.
Nézőszám:
45 fő
JÓZSEFVÁROSI SZABADEGYETEM: JÓZSEFVÁROS - EGYETEMVÁROS
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A sorozat általában havonta egyszer kerül megrendezésre. Ez a programtípus elsősorban
szemléletformáló, inspiratív előadásokat és beszélgetéseket jelent, s évek óta működő
sorozatunk. 2016-ban átalakulásokon ment keresztül, ma már „Józsefváros - Egyetemváros”
sorozatnak hívjuk.
A tervezett 10 előadásból 7-et valósítottunk meg. Az egyetemekről szóló sorozat folytatását a
vizsgaidőszak miatt szüneteltettük, és 2017 januárjától kis változtatásokkal folytatjuk.
Feladatok: A téma és az előadó kiválasztása, kapcsolatfelvétel, hirdetési anyagok előkészítése,
szerződéskötés, közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás. A technika és
berendezés előkészítése, előadás alatti üzemeltetése.
SZABADEGYETEM 1. „Szerelem a mikroszkóp alatt”
Előadó:
Dr. Kovács Péter főorvos
Időpontja:
2016. február 12.
Látogatók száma:
40 fő
Megvalósulás:
Az előadás témáját ezzel az idézettel nyitotta meg az előadó, Dr. Kovács
Péter főorvos, szexológus, nőgyógyász „A szerelem olyan, mint a cápa. Ha nem tud tovább
menni, akkor meghal.” (Woody Allen, Annie Hall) Előadását előzetesen így összegezte „Minden
ember, aki a Földre születik, el is távozik, az Élet mégis megy tovább”. Mi az az erő, ami arra
készteti az embereket, hogy gyermekeket nemzzenek? Nevezhetjük ezt az erőt szerelemnek,
minek beteljesülése a gyermek lenne? És ha nem születik gyermek egy szerelemből, akkor
hogyan tovább? A mindenkire ugyanúgy ható ösztön miképp teljesíti ki, vagy éppen veri
bilincsbe az egyéni sorsokat? Az előadás nagyon fontos témákat érintett. Dr. Kovács Péter a
realista orvostudomány alapjain közelített meg olyan emocionális kérdéseket, mint például a
szerelem, a szeretet és a párkapcsolatok válságai. A program hosszúra nyúlt, mert a kérdések
egymást érték, s akik részt vettek rajta, mind megdöbbentő tanulságokkal távoztak.
SZABADEGYETEM 2. „Gyógyszeripar összeesküvés vagy jó szándékú tudomány? A laboratóriumtól
a patikáig… és azon túl”
Előadó:
Dr. Kocsis Tamás
Időpontja:
2016. március 4.
Látogatók száma:
30 fő
Megvalósulás:
Valóban csupán konteo és boszorkányság a gyógyszeripar? Vagy a piaci
szabályoknak engedelmeskedő, hatóságilag szabályozott rendszer a tudomány aktuális
állásának megfelelő leghatékonyabb terápia elérésének érdekében? Mitől drága vagy olcsó egy
gyógyszer? Mitől biztonságos? Mekkora a gyógyszeres kezelések valódi kockázata?
A közvetlen hangvételű, nem szakmai hallgatóságnak szánt előadás többek közt tévhiteket
oszlatott el, s számtalan kérdésünkre választ adott. Dr. Kocsis Tamás a téma avatott
szakértőjeként mutatta be a gyógyszeripar valós működését. A hetven százalékban idősekből
álló közönség a várakozásnak megfelelően rengeteg kérdést tett fel az előadás után, s azokra
az előadótól kielégítő választ kapott.
SZABADEGYETEM 3. „Lehetőségeink és válaszaink Kárpátalján”
Előadó:
Michels Antal a Horváth Mihály téri Szent József templom plébánosa
Időpontja:
2016. április 22.
Nézőszám:
24 fő
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Megvalósítás: A Horváth Mihály téri templom plébánosa – mint az ukrajnai helyzet kiváló
ismerője – a jelenlegi, drámai ukrán helyzet kialakulásáról beszélt, és arról, hogy nekünk,
magyaroknak milyen lehetőségeink és válaszaink lehetnek rá. 2016 az Irgalmasság szent éve,
az atya ennek jelentőségét, lehetőségét is elhelyezte a téma kontextusában. Az előadást
Kárpátalját bemutató filmrészletek vetítésével színesítette. Drámai történeteket mesélt az ott
élők életéről, szegénységéről, nyomorúságáról, és az éppen folyó háború borzalmairól. Az
egybegyűltek számos új információt nyertek az ottani helyzetről, s megérthették az emberi
sorsokat alakító politika logikáját is.
SZABADEGYETEM 4. „Pipa, mogyorós csoki és egyéb függőségek – legális és illegális drogok”
Előadó:
Dr. Zacher Gábor c. egyetemi docens, osztályvezető főorvos
Időpontja:
2016. május 18.
Nézőszám:
55 fő
Dr. Zacher Gábor neve és arca szinte mindenki számára ismerős. Gyakran tűnik
Leírás:
fel a tévé képernyőjén, újságok címlapján, előadásait plakátok hirdetik szerte az országban.
Egyaránt szaktekintélynek számít a kábítószeres függőségek kezelésében és a drogfogyasztás
prevencióját illetően is. Mondandója mindig fontos, figyelemreméltó tapasztalatának és
tudásának köszönhetően mérvadó is. Nem veszik el a fölösleges udvariaskodás, a diplomácia PC
nyelvezetében, egyenesen, őszintén és szárazon fogalmaz.
Megvalósulás: „A pipa, a mogyorós csoki és egyéb függőségek - legális és illegális drogok”
címmel tartotta meg előadását, melyen főleg a függőségek lélektanát, társadalmi hátterét járta
körül nagyon komoly szakmai alapossággal, ugyanakkor közérthetően, köznyelven és főleg
nagyon szórakoztatóan fogalmazva. Az előadás után a szép számú közönség számtalan kérdést
intézett hozzá.
SZABADEGYETEM 5. „Hátizsákkal Európában 100 Euróból”
Előadó:
Tóth Tábor
2016. június 3.
Időpont:
Nézőszám:
40 fő
Megvalósulás : „Ha mindig is el szerettél volna utazni és világot látni, de még hiányzik egy kis
motiváció, akkor ez az előadás neked szól!” Így szólt a szlogen, s valóban, az előadás során
Tóth Gábor kedvet csinált az utazás ezen olcsó, fiatalok számára is elérhető módjához,
ugyanakkor praktikus, gyakorlati tanácsokkal látta el a hallgatóságot. Egyben felvázolt egy
újfajta világlátásmódot, melynek népszerűsítését a Tudatos Fiatalok Közösségében szokta
végezni. "Tavaly nyáron elhatároztam, hogy “alkotói szabadságot” veszek ki, majd elindultam
egy hátizsákkal és kb. 100 eurónyi költőpénzzel stoppolni, azzal a céllal, hogy legalább
Lisszabonig eljutok. Július közepén el is indultam eddigi életem legkalandosabb útjára.”
Ezekkel a szavakkal kezdte a 140 napos, élményekben és tapasztalatokban gazdag utazásának
beszámolóját.
SZABADEGYETEM 6. „ELTE - A magyar űrkutatásról”
Előadó:
dr. Ferencz Orsolya
Időpont:
2016. október 20.
Nézőszám:
39 fő
Megvalósítás: A Józsefváros egyetemeit bemutató, és azok egy-egy tudományágában tartott
előadásokat tartalmazó sorozatunkban felütésként Józsefváros Önkormányzatának

73

képviselőasszonyát, dr. Ferencz Orsolyát hívtuk meg, aki egyben az ELTE Geofizikai és
Űrtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa.
A tudományos téma ellenére közérthető módon vázolta fel az űrkutatás eredményeit, azok
kapcsolatát a Földünk jövőjével.
A közönség aktivitása megerősített minket abban, hogy ebből a témából egy sorozatot
szervezzünk a jövőben.
SZABADEGYETEM 7. „Az Óbudai Egyetem bemutatkozása – Ipartanodától az egyetemig”
Előadó:
dr. h.c. Gáti József c. egyetemi docens, általános rektorhelyettes
Időpont:
2016. december 1.
Nézőszám:
60 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: előadó, nyomdaköltség.
Leírás, megvalósulás: „1879. december 7-én ünnepélyes keretek között, a bérelt Bodzafa utca
28. szám alatti bérházban nyitotta meg kapuit a Budapesti Állami Közép Ipartanoda, a mai
Óbudai Egyetem első jogelődje. Az intézményt befogadó „magyar iparügy palotája” Hauszmann
Alajos műegyetemi tanár tervei alapján épült fel a Nagykörúton, melyet Csáky Albin miniszter
avatott fel 1889. szeptember 15-én.”
Ezzel a felütéssel kezdődött az előadás, majd időrendben, lépésről lépésre mutatta be,
miképpen alakult az intézmény sorsa, s végül hogyan nyerte el mai, építészeti és szervezeti
formáját. Az egyetem bemutatása közben számtalan tudományos-művelődéstörténet adta
érdekesség is felszínre került, s olyan világszerte ismert magyar nevekkel találkozhattunk, mint
pl. a makói születésű Galambos József, a Ford legendás T-modelljének tervezőmérnöke. Az
előadás eredeti illusztrációkkal színesített bemutatóval vázolta az érdeklődők számára az
alaptémát, utalva az intézmény neves tanáraira és diákjaira; áttekintést adott az egyetem
képzési programjáról, hallgatói tevékenységéről is.
GYEREKPOGRAMOK
Gyerekprogramjainkat hétköznap délelőtti időpontokra szervezzük, elsősorban óvodai vagy
iskolai csoportok számára. 2013 óta folyamatosan munkálkodunk azon, hogy a családokat és
gyerekeket bevonzzuk intézményünkbe. Ennek vannak eredményei, s a jövőben még több
tapasztalattal szeretnénk ezen a területen sikereket elérni. A Józsefvárosi Galéria alkalmas
olyan produkciók bemutatására, melyek kis színpadon előadhatók – a gyerekek közelségében,
legtöbbször őket is bevonva az előadások menetébe.
Az előadásaink ingyenesek a kerületben lakók számára. A 40 tervezett gyermek-ifjúsági
előadásból csak 12 valósult meg. Az iskolások, középiskolások minden törekvésünk ellenére sem
jelentkeztek, így a számukra tervezett programok elmaradtak. Óvodás csoportok viszont szép
számmal jöttek.
GYEREKPROGRAM 1. „Picaro Társulat: Maszmók Afrikában”
Időpont:
2016. február 24.
Nézőszám:
110 fő kerületi gyerek
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Megvalósulás: Az előadás különlegessége, hogy az afrikai zenét és dalokat maguk a színészek
játszották élőben, autentikus hangszereken (dobok, csörgők, egyéb ritmushangszerek).
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GYEREKPROGRAM 2. „Majorka színház: A kékfestőinas”
Időpont:
2016. március 9.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon.
Megvalósulás: A Majorka Bábszínház egy hagyományos népmesét dolgozott fel, ez egy házaspár
bájos előadása volt, mely sok interakciót kezdeményezett a gyerekekkel. Az előadók Táncsits
Maja és Tapolcsányi András voltak, akik játékukkal elkápráztatták a kisiskolásokat és
óvodásokat, de még a nevelőknek is kellemes élményt nyújtottak.
GYEREKPROGRAM 3. „Méhes Csaba: Mimóka”
Időpont:
2016. március 22.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel
a
művészekkel,
hirdetési
anyagok
előkészítése,
szerződéskötés, közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Megvalósulás: Méhes Csaba, pantomimművész gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek
szóló vidám műsora felhőtlen szórakozást, felejthetetlen élményt nyújtott kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. A gyerekek számára eddig ismeretlen műfaj felkeltette érdeklődésüket és
a pantomim játék már az előadás vége után náluk is megjelent.
GYEREKPROGRAM 4. „Majorka Színház: Gyurka citerája”
Időpont:
2016. április 22.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, hirdetési anyagok előkészítése szerződéskötés,
közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Megvalósulás: A Majolika Színházban most sem csalódtunk, ezúttal is egy népmesét hoztak, ami
a gyermeki lélekhez nagyon közel áll, így végig lekötötte a figyelmüket. Az előadást követően
a pedagógusok - megköszönve a programot - elégedetten távoztak. Bábszínházuk hagyományos
népmeséket dolgoz fel, egy házaspár bájos előadása volt, mely sok interakciót kezdeményezett
a gyerekekkel. Az előadók: Táncsics Maja és Tapolcányi András voltak.
GYEREKPROGRAM 5. „Pósa Lajos - A furfangos csizmadia”
Időpont:
2016. május 17.
Nézőszám:
100 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel
a
művészekkel,
hirdetési
anyagok
előkészítése,
szerződéskötés, közönségszervezés, a programon való részvétel, konferálás.
Leírás, megvalósulás: Ez az előadás a magyar gyerekirodalom, az első magyar gyereklap, az „Én
újságom” legendás alapítójának, Pósa Lajos halálának 100. évfordulójára készült, még 2014ben. Ez alkalmat adott arra, hogy a nagyközönség is újraértékelje a költő életművét Tallián
Mariann és Lázár Balázs színművészek interaktív, 45 perces előadása során. A nem szokványos
előadásban, a gyerekek nem csak részt vehettek az előadásban, de hasznos ismeretekkel is
gazdagodhattak Mátyás királyról, megismerve reneszánsz táncokon keresztül a kor hangulatát,
a magyar történelem egyik fényes időszakát.
GYEREKPROGRAM 6. „Királyos mesék – Holdfű színház”
Időpont:
2016. június 6.
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Nézőszám:
90 fő
Megvalósulás: Az előadáson a magyar népdalokon alapuló gitárzenével kísért mesék, - bábokkal,
maszkokkal és élő szereplőkkel előadott történetek; sok ötlettel és jó színészi munkával - rabul
ejtették a közönséget. Közös énekléssel fejeződött be a produkció, mely nagy élményt nyújtott
a kicsiknek.
GYEREKPROGRAM 7. „Sublótmesék – Biling Györgyi és a Tótágas zenekar”
Időpont:
2016. szeptember 15. és 16. (két előadás)
Nézőszám:
180 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon,
konferálás.
Megvalósulás: A koncerten a zenekar saját dalai, illetve már ismert gyerekdalok hangzottak el,
a résztvevő gyerekek bevonásával. A kis közönség együtt játszott, énekelt az előadókkal.
Előadók ének, mesemondás Billing Gyöngyi, gitár, ének Szabó Attila, basszus Kiss Attila, ritmus
Domány Imre voltak.
GYEREKPROGRAM 8. „Zöld Péter meséje - Évkerék Társulat”
Időpont:
2016. október 7.
Nézőszám:
100 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művészekkel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon.
Leírás, megvalósulás: Az előadásra elsősorban kerületi óvodai és iskolai csoportokat hívtunk
meg. Az Évkerék Társulat dramatikus mesejátékában Zöld Péter meséje a jeles közönség
bevonásával, ékes muzsikákkal és szép népi tárgyakkal elevenedett meg. Játszották: Gulyás
Anna - ének, mese; Szlama László – koboz.
GYEREKPROGRAM 9. „Gryllus Vilmos koncertje”
Időpont:
2016. október 14. és 21. (két alkalom)
Nézőszám a két előadásra: 240 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: Több nemzedék nőtt fel Gryllus Vilmos dalain, melyek mindig ismerősek
lesznek számunkra. Az óvodás és kisiskolás gyerekek számára most is felhőtlen örömet
jelentettek friss és felemelő koncertjei, rajta keresztül nemcsak a zene, hanem az irodalom, a
versek iránti fogékonysága is fejlődik a gyerekeknek. A koncertre kerületi óvodai és kisiskolás
csoportokat hívtunk meg.
GYEREKPROGRAM 10. „Évkerék Társulat - Világszárnya, az égitestszabadító” c. előadás
Időpont:
2016. november 11.
Nézőszám:
120 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: Égről Napot-Holdat szedő fene Sárkányt verő Világszárnyát
megéneklő muzsikás, dramatikus játék síppal, dobbal, táncos lábú csuda lóval örökre
bevésődött a gyerekek emlékezetébe.
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Előadók Gulyás Anna - ének, mese, Szlama László – koboz, óriásbábba bújt titkos táncos, és
szokás szerint a jeles közönség voltak. Az előadásra kerületi óvodai csoportokat hívtunk meg.
GYEREKPROGRAM 11. „Maszka Bábszínház - Betlehemi történet”
Időpont:
2016. december 9-én és 20-án
Nézőszám a két előadásra: 240 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és a program közönségszervezése, részvétel a
programon.
Megvalósulás: A népi, bábtáncoltató betlehemezés hagyományait felelevenítő, élőszereplős
játék, amely az egyik legősibb, úgynevezett „titiri” technikát jeleníti meg. Népdalokkal, régi
egyházi dalokkal, Károli Gáspár Biblia-fordításából vett részletekkel gazdagított, meghitt,
ihletett előadás volt. Összeállította és írta: Havas Edina, báb-díszlet: Havas Nelli - Havas Zsolt,
zene: Pivarnyik László, mechanika: Lellei Pál. (Az előadások után mézeskalácsot készítettünk
az adventi programok keretében.)
GYEREKPROGRAM 12. „Rutkai Bori Banda - Kiskarácsony Józsefvárosban”
Időpont:
2016. december 16.
Nézőszám:
120 fő
Feladatok:
A program kiválasztása, a meghívott művésszel való kapcsolattartás,
szerződéskötés, hirdetmények elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: Alig egy héttel karácsony előtt, az ünnepi várakozás örömteli izgalmában
a gyerekek egy nagyon vidám, táncolós, varázslatos koncerten vehettek részt. A Rutkai Bori
Banda téli dalai, táncos nótái, bábokkal elmesélt, zenés történetei megidézték a karácsony
hangulatát. A rohanó városi ritmusból egy képzeletbeli mesevilágba csöppenhettünk. A zenekar
egyszerre meghitt és bulis koncertre várta a családokat, az óvodai és iskolai csoportokat.
Az együttes tagjai Rutkai Bori – ének, Darvas Kristóf – zongora, Szerető Dániel – basszusgitár,
Dudás Zsombor – dob voltak.
EGYÉB RENDEZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ PROGRAMOK
Az ide sorolt programok is zenei, színházi vagy irodalmi produkciók. A 2016-os munkatervben
szereplő Irodalmi séták, Idegen tájak, korok és az Egy téma köré felépülő komplex rendezvény
néven tervezett 12 program helyett 4 „Egyéb rendezvény„ programot, továbbá az ’56-os
emlékév tiszteletére 7 programot és 1 komolyzenei koncertet szerveztünk. Így más
témakörökben, de a mennyiségileg kitűzött feladatokat teljesítettük. Terveinkben 3 adventi
est szerepelt, 2 koncertet és az adventi készülődés jegyében 3 kézműves foglalkozást
tartottunk.
RENDEZVÉNYEK 1. „Budapest100, Nagykörút” programon belül: „A Nagykörút használói: lakók,
bérlők, üzletek”
Időpont:
2016. április 17.
Nézőszám:
250 fő
Feladatok:
Konzultáció a szervezőkkel, reklámanyagokhoz szükséges anyagok átadása,
szerződéskötés, kapcsolattartás, a program lebonyolítása.
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Leírás, megvalósulás: A Budapest100 a százéves budapesti épületek köszöntésére önkéntesek,
lokálpatrióták és a házukat szerető lakók összefogásával szerveződő program volt, melynek
elindítója az OSA Archívum, projektgazdája a KÉK – Kortárs Építészeti Központ.
A házunk – elhelyezkedése folytán – jó programhelyszínnek bizonyult. Otthont adtunk négy
előadás megtartására, részt vettünk azok lebonyolításában. Előadók voltak: Böcskei Balázs,
Békés Márton (a Ki! című könyv szerzői) Horváth Áron - moderátor, dr. Krémer András
szociológus.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK 2. Martsa Piroska - Martsa Balázs: Pintyő M. Szűcs Ilona festőművész
élete és munkássága - könyvbemutató
Időpont:
2016. április 29.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel Martsa Piroskával, a hirdetési anyagok elkészítése, technika
biztosítása, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: M. Szűcs Ilona, 2010-ben bekövetkezett haláláig a kerületben élt és
dolgozott. Festő- és éremművész, író, Józsefváros Becsületkeresztjével kitüntetett városvédő
volt. Életéről és munkásságról gyermekei, Martsa Piroska restaurátor művész és dr. Martsa
Balázs traumatológus könyvet írtak. A sok színes képpel, dokumentummal illusztrált album
nemcsak a művésznő életét, de vele összefüggésben a 20. század egy szeletét is bemutatja, s
emellett az olvasó betekintést nyerhet a művészcsalád életébe, az alkotás folyamatába is. A
közönség sorai közül is sokan voltak, akik még személyesen is ismerték M. Szűcs Ilonát,
megoszthatták emlékeiket a két szerzővel és a többi vendéggel. A kiadvány megjelenését
Józsefváros Önkormányzata támogatta. A rendezvény előtt köszöntőt mondott Sántha Péterné
alpolgármester asszony.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK 3. Trianoni Szemle évkönyv 2015. bemutatója
Időpont:
2016.június 24.
Munkaóra:
6
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolattartás
a
szervezőkkel,
hirdetési
anyagok
előkészítése,
közönségszervezés, a programon való technika biztosítása és részvétel.
Leírás, megvalósulás: A Trianoni szemle folyóirat immár évente megjelenő előző számáról és a
következő könyvről beszéltek a szerzők, vetítéssel illusztrálva a témákat. Bemutatták a kutató
munkájukat és mindegyikük bemutatkozott a programon.
A jelenlévő szerzők és szerkesztők: Kolczonay Katalin, Szidiropulosz Archimedes, Domonkos
László, Kocsis Sándor, Sipos Endre.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK 4. Programsorozat 1956 emlékére (három részes sorozat)
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának eseménysorozatáról, valamint a forradalomra és
szereplőire, megélőire való megemlékezésekből a Józsefvárosi Galéria is kivette részét.
A témával kapcsolatos történelmi, ismeretterjesztő előadásokkal és azokat megelőző
programokkal, művészi produkciókkal készültünk a méltó emlékezésre, tiszteletadásra.
Dr. Tóth József történész rendszeres előadó a Józsefvárosi Galériában, őt kértük fel, hogy több
ízben tartson előadást 1956-ról. Úgy gondoltuk, hogy tudása, felkészültsége, a témában való
jártassága, tiszteletteljes visszatekintése megalapozza és elmélyíti az idelátogatók tudását; és
maradandó élményt szerez számukra. Az előadások és programok utáni beszélgetések, reflexiók
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igazolták eme törekvésünk sikerességét. Az előadások célja az volt, hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményei iránt felkeltse az érdeklődést, részleteiben megismertesse azt; és
elmélyítse a hallgatók tudását, érzelmileg is közelítve hozzájuk a forradalmat.
Az egyes programok:
Feladatok: A téma kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
A programok részletezve az alábbiak szerint zajlottak le:
A Nap utcai fiúk című film bemutatása - Szomjas György kultfilmje az 1956-os forradalomról
Időpont:
2016. szeptember 20.
Nézőszám:
100 fő
Megvalósulás: Már az előzetes érdeklődés is nagy volt. A közönség nagyon jól fogadta a filmet,
sokan könnyekig meghatódtak, a vetítést követően pedig szenvedélyes beszélgetés alakult ki, s
tartott egészen Tóth József történelmi előadásának kezdetéig.
Előzmények (1953-tól ’56-ig) - dr. Tóth József történész előadása
Időpont:
2016. szeptember 20.
Nézőszám:
100 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az előadó tiszteletdíja
Megvalósulás: A hallgatók végig feszült figyelemmel kísérték az előadást. Láthatóan rendkívüli
módon lekötötte őket az anyag. Az előadás végeztével számtalan kérdést tettek fel az előadó
történésznek, aki azok megválaszolásával majd ugyanannyi időt töltött, mint magával az
előadással.
Arccal a földön a XX. század – Tallián Mariann és Lázár Balázs versszínháza
Időpont:
2016. október 4.
Nézőszám:
106 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az előadó tiszteletdíja.
Leírás, megvalósulás: Az előadás anyagát a váci börtönben raboskodó politikai elítéltek, azon
belül is az úgynevezett füves kertiek (például Gérecz Attila) verseiből válogatta össze a kiváló
színészházaspár. A költemények hangvétele, világlátása előre vetítették az 1956. októberében
bekövetkezett forradalmat.
A minimalista tárgyi eszközökkel, de magas hőfokon és művészi színvonalon előadott versek
megrázó erővel hatottak a publikumra.
1956. október 23. - november 4-ig, dr. Tóth József történész előadása
Időpont:
2016. október 4.
Nézőszám:
106 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az előadó tiszteletdíja.
Leírás, megvalósulás: A magyar forradalom és szabadságharc három részre tagolható
eseményeit ismertettük. Megvizsgáltuk a különböző belső politikai irányzatokat és azokat a
külpolitikai eseményeket, melyek meghatározták a magyar ügy alakulását és elvezettek azok
véres letiprásáig. A hallgatók végig feszült figyelemmel kísérték az előadást. Láthatóan
rendkívüli módon lekötötte őket az anyag. Az előadás végeztével számtalan kérdést tettek fel
az előadó történésznek, aki azok megválaszolásával majd ugyanannyi időt töltött, mint magával
az előadással.
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Fiatal magyarok rázzák az utcát - Berta Zsolt dalai
Időpont:
2016. október 18.
Nézőszám:
98 fő
Leírás, megvalósulás: Az elsősorban regényeiről és prózáiról ismert író ezúttal néhány saját
dalával támogatta meg az 56-os előadássorozat aznapi részét. A forradalmi lukas zászló ihlette
LUK VAN című lemezéről játszott el néhány darabot, illetve a tematikához illeszkedve egyéb
szerzeményeit is.
1956 világhatása - dr. Tóth József történész előadása
Időpont:
2016. október 18.
Nézőszám:
98 fő
A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: az előadó tiszteletdíja.
Leírás, megvalósulás: A világ csodálatát kiváltó magyar forradalom letörése utáni hazai
megtorlással, Nagy Imre és társai romániai internálásával, a Kádár-rendszer fokozatos
stabilizálásával, az események értékelésével, emlékének megőrzésével foglalkoztunk az
előadáson.
A hallgatók végig feszült figyelemmel kísérték az előadást. Láthatóan rendkívüli módon
lekötötte őket az anyag. Az előadás végeztével számtalan kérdést tettek fel az előadó
történésznek.
Amondó zenekar koncertje
’56-os megemlékezés-sorozatunk formabontó eseménye egy könnyűzenei koncert
Időpont:
2016. október 22.
Helyszín:
Darshan Udvar, Budapest VIII., Krúdy Gyula u. 7.
Nézőszám:
265 fő
Megvalósulás: Berta Zsolt és az Amondó zenekar 2016-os, vagyis az ’56-os forradalom
hatvanadik évfordulóján megjelent nagylemezük bemutatóját a forradalom emlékének és
szellemiségének ajánlja. Az album címadó dala – a LUK VAN – a forradalom lukas zászlajának
szimbolikáját és annak mai aktualitását járja körül. A szövegközpontú albumot kiváló,
nemzetközi szinten is népszerű és jegyzett muzsikusok készítették, most pedig élőben mutatták
be. Az étterem zsúfolásig megtelt a rendhagyó koncert alatt. A végén óriási tapsvihar jelezte a
közönség elégedettségét. Jó példa volt ez a könnyűzenei koncert, hogy ezt a témát számos más
formában is közel lehet hozni az érdeklődőkhöz.
EGYÉB RENDEZVÉNY 5. Utazás a zene, a képek és a versek világában - Kovács-Kuttor Levente
zongoraművész koncertje
Időpont:
2016. november 11.
Nézőszám:
80 fő
Feladatok:
A program egyeztetése, kapcsolattartás, szerződéskötés, hirdetmények
elkészítése és közönségszervezés, részvétel a programon.
Leírás, megvalósulás: A vendégek egy izgalmas kalandban vettek részt, melyben egy
improvizatív koncert alatt lehettünk tanúi képzőművészeti alkotások születésének. A koncert
szerves része volt a költészet is. Elhangzottak a művész korábbi szerzeményei is - átdolgozott
és új dalok. A műsor része a PP Effects - A zene hatása bemutató, mely gyermekek festőbemutatóját jelentette. Közreműködött Stubnya Béla – színművész, Kaszányi Jennyfer, Kovács
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Bernadett – zongoraművészek, Siklódi Orsolya óvónő és a gyerekek: Csete Lili Jázmin, Chautard–
Héda Kloé és Horváth Jázmin.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK 6. Adventi kézműves foglalkozás felnőtteknek
Időpont:
2016. november 22.
Nézőszám:
25 fő
Feladatok:
A foglalkozás kitalálása, hirdetése, az alapanyagok megvásárlása, a foglalkozás
vezetése.
Megvalósulás: Egy néphagyományokkal foglalkozó, zenés előadás után az érdeklődők számára
lehetőség volt arra, hogy a Józsefvárosi Galériába látogatók maguk készítsék el adventi
koszorúikat. Nagy örömmel és kreativitással álltak neki a munkának, és hálásak voltak a
szívélyes légkörért, segítségért és az illatos teáért. A foglalkozást Sipos Orsolya vezette.

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 7. Adventi kézműves foglalkozás gyerekeknek
Időpontok:
2016. december 9. és 20.
Nézőszám:
60 fő
Feladatok:
A foglalkozás kitalálása, hirdetése, a foglalkozáson való segítés.
Leírás:
A Maszk bábszínház betlehemes játéka után 50 fő számára mézeskalácsos
foglalkozást vezettünk. Ennek során egyrészt tésztát gyúrtunk, kiszaggattuk, kisütöttük,
másrészt kész darabokból mézes házikót raktunk össze, majd kidíszítettük. A gyerekek nagy
örömmel vitték haza a mézeskalács házikót. A foglalkozást Csipor Enikő vezette.EGYÉB
RENDEZVÉNYEK 8. Malek Andrea adventi koncertje
Időpont:
2016. december 8.
Nézőszám:
94 fő
Feladatok:
A produkció kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, személyes meghívások,
dekoráció, a programon való részvétel, vendéglátásban való aktív részvétel.
Leírás, megvalósulás: Az adventi koncertre Józsefvárosi Galéria klubkártyával rendelkező,
rendszeres, visszatérő vendégeinket, kiállító művészeinket és házunk állandó előadóit,
valamint partnereinket hívtuk meg. Szabó Erzsébet szakmai igazgató rövid évzáró beszédében
szólt a Józsefváros Galéria 2016-os évéről. Megköszönte vendégeinknek a programjainkon való
aktív részvételt, mellyel a galéria munkáját segítik. Ezután Malek Andrea művésznő karácsonyi
ünnepi műsorát hozta el a galéria közönségének, akik igazi ünnepi hangulatban hallgatták végig
az előadást. A koncert végén – a jazz koncertjeink támogatója, a Hunnia Records Kiadó
tulajdonosa minden vendégünket egy-egy hanglemezzel ajándékozta meg. A koncert után
forralt borral, teával, karácsonyi süteménnyel terített asztal várta a vendégeket.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK 9. ADVENTI HANGVERSENY: Zenés adventi várakozás - a Józsefvárosi
Zeneiskola kiemelkedő tehetségeinek koncertje
Időpont:
2016. december 16.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolattartás és egyeztetés a zeneiskolával, a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel, a
vendéglátásban való aktív részvétel.
Leírás, megvalósulás: A koncerten a Józsefvárosi Zeneiskola kiemelkedő tehetségei léptek fel:
Bajkov Aurél – hegedű, Dávid Kamilla – oboa, Gyulai Csongor – klarinét, Varajti Tünde – zongora,
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Iványi Lili, Olay Hanna, Tóth Evelin – gitár, Suha Adrián – zongora, Székely Anna Lilla – hegedű,
Újj Misa – fuvola. A koncerten részt vettek a tanárok is. A zeneművek tekintetében főleg
klasszikusokat játszottak, s megjelentek a karácsonyhoz kapcsolódó darabok is. A rendezvény
közösségét a Galéria rendszeres látogatói és a zeneiskola növendékeinek családtagjai alkották.
A koncert után forralt borral, teával, karácsonyi süteménnyel terített asztal várta a
vendégeket.
TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK
SAJÁT SZERVEZÉSŰ TANFOLYAM - Örömtánc szenior korúaknak
Tanfolyam vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna tánctanár, testnevelő, gyógytornász
Rendszeresség:
hetente egy
Résztvevők száma: 20 fő/alkalom
Feladatok: időpont egyeztetés, hirdetés, szerződéskötés, terem biztosítása
Leírás, megvalósulás: Az idősebb korúak körében is sokan vannak, akik a táncon keresztül élik
meg a testi és szellemi felfrissülést. A foglalkozás közösségi élményt is nyújt.
TEREMBÉRLETES TANFOLYAMOK
A Galériában működő tanfolyamok, illetve foglalkozások nagy része terembérlet alapján
működik. Amennyiben nyitott rendezvényről van szó, s a program beleillik profilunkba, színesíti
azt, együtt hirdetjük a saját rendezvényeinkkel. Még a terembérletes tanfolyamainknál is
fontos szempont a színvonalas munka, így a szerződéskötés előtt megbizonyosodunk arról, hogy
van-e a tanításra jogosító bizonyítványa az előadónak, trénernek stb. A visszajelzésekre
figyelve hozzuk meg a döntést, hogy folytatható a tanfolyam, program.
Feladatok: időpont egyeztetés, szerződéskötés, a terem berendezése, technikai feltételek
biztosítása.
Helen Doron Early English (2016. június végéig működött)
Angol tanfolyam bölcsődések, óvodások és kisiskolások részére, 1 éves kortól. Az 1985 óta
sikeresen működő, nemzetközileg elismert módszer, játékos, zenés, humoros, magas
színvonalon felkészített tanárok vezetésével.
Balett - művészi torna
Tanfolyam, testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartásjavító gyakorlattal, zenei
kísérettel, ahol az egészséges életmódot, a szép és harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek
Berczik Sára módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban,
heti 2-3 alkalommal, kezdőtől a verseny szintig.
Meridián torna
Dr. Eőry Ajándok professzor úr által meghonosított kínai egészségmegőrző módszer. Díjtalanul
látogatható.
„Kerekítő” (zenés-bábos foglalkozás)
Kisgyermekek és édesanyjuk közös, örömteli együttléte, mely fejlesztő hatású. Ölbeli
játékokkal, közös énekléssel, játékokkal.
Jóga
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Kezdő és haladó hatha jóga tanfolyam.
Gerinctorna
Gerincfájdalmak megelőzése és rehabilitáció.
IRODALMI HIRADÓ
A Magyar Napló Kiadó és a Józsefvárosi Galéria közös programja, mely az újonnan megjelenő
könyvek, azon belül szépirodalmi és ismeretterjesztő művek bemutatására hivatott.
Feladatok: Kapcsolatfelvétel, a program hirdetése, technikai felkészülés, a programon való
részvétel, moderálás és hangosítás.
Bartusz - Dobosi László: Füstvirágok
A szerzővel Csender Levente író beszélgetett.
Időpont:
2016. március 3.
Nézőszám:
20 fő
Megvalósulás: A remek hangulatú irodalmi esten a könyvről megtudhattuk, hogy a kötet novellái
valóban füstös hangulatúak, amiket az irodalom, az írás függősége, ez az ellenállhatatlan
vonzalom fűz egybe. A novellák között találhatunk írást a magyar történelem egyes
szakaszairól, filozófiai ihletettségű alkotást, mély, kontemplatív szemléletű „imádságot”, a
latinitás gyönyörűségeibe merülő visszaemlékezést, illetőleg könnyedebb, a fantázia bravúros
játékára épülő írást. A könyv a Magyar Napló Kiadó gondozásában jelent meg.
Rosonczy Ildikó: Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
A szerzővel Hermann Róbert történész beszélgetett.
Időpont:
2016. március 10.
Nézőszám:
50 fő
Megvalósulás: A szabadságharc történetének legkevésbé feldolgozott fejezete az orosz
intervencióé. A magyarázat egyszerű: a szovjet levéltárak anyaga hozzáférhetetlen volt. Mára
a helyzet megváltozott.
A könyvbemutatóra hatalmas tömeg érkezett, az előadást nagy érdeklődés övezte. A szerző
maga is történész, s egy másik kiváló történésszel való beszélgetése a kötetről és a benne
foglalt történelmi éráról rendkívül érdekes és tanulságos volt. Az előadást követő dedikálás is
sokáig tartott, s azt követően kötetlen beszélgetés alakult ki, mely remek hangulatban folyt
még két órán át.
Ferdinandi György: KAGYLÓCSKA
A szerzővel Csender Levente író beszélgetett.
Időpont:
2016. május 5.
Nézőszám:
35 fő
Megvalósulás: Műfaját tekintve regényszerű novellafüzér. Költői, de emellett realista próza.
Egy trópusi szerelem története, így kellene mondani, ha a mese nem itt érne véget, a Duna
partján. Aki Ferdinandy György novelláit, kisprózáit ismeri, nagyjából tudja, mire számíthat:
olvasmányos, mégis árnyalt, finom gondolatisággal átszőtt, lírai elemekkel megemelt
emlékezőprózára. E kötet történeteinek középpontjában egy trópusi nő áll: Kagylócska, aki
mégis több mint önmaga: összesít sokféle nőtípust, archetípust, mintha szintetizálója lenne a
nőiségnek.

83

Somogyi Győző: A SZÉPSÉG SZOLGÁLATÁBAN
Takács Gábor beszélgetett Somogyi Győzővel festészetről, grafikáról, esztétikáról.
Időpont:
2016. május 19.
Nézőszám:
40 fő
Megvalósulás: A kötetben olvasható beszélgetések - a mai magyar képzőművészet egyik
legjelentősebb alkotójának tekinthető, Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze kitüntetéssel
elismert - Somogyi Győző művészeti, esztétikai gondolatait, művészpályájával és kortársaival
kapcsolatos emlékeit összegzik. Az olvasó DVD-mellékletként megtalálja Somogyi Győző
Gőzhajóval Pest-Budára 1846-ban címmel 1979-ben készült animációs kisfilmjét, amely
mindeddig szinte elérhetetlen volt a közönség számára.
Berta Zsolt: Recept – Zónaregények
A szerzővel a vendégek beszélgettek.
Időpont:
2016. június 16.
Nézőszám:
50 fő
Berta Zsolt sokak legbensőbb anyanyelvét beszéli, korábbi regényei ennek is köszönhetik a
népszerűségüket. Legújabb kötetében a novelláit, elbeszéléseit, saját kifejezésével élve
zónaregényeit gyűjtötte össze, amelyek többnyire a művészet, a férfi és nő kapcsolatának
kérdéseit ábrázolják, akár az őskorban, akár a jövőben játszódnak.
Zétényi Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban - A Kristóf-ügy
A szerzővel Szakály Sándor történész beszélgetett.
Időpont:
2016. március 24.
Nézőszám:
45 fő
Ráfordított idő: 9 óra
Leírás, megvalósulás: Kristóf László v. csendőrnyomozó törzsőrmestert 1959-ben a jogszerű
rendőrségi fegyverhasználat folytán meghalt, kommunista jelképpé vált ellenállót, dr. Ságvári
Endre 1944-ben történt „meggyilkolásának” koholt vádja alapján halálra ítélte az önkényuralom
katonai bírósága, s az ártatlan embert kivégezték. A Legfelsőbb Bíróság 2006-ban felmentette
Kristófot az emberölési vád alól. Az érdeklődés ezen a rendezvényen is óriási volt, az író
válaszolt a feltett kérdésekre, majd dedikált is. Az előadást követő kérdésfelvetések és
beszélgetés során komoly vita is kialakult, ami világnézeti alapon ítélte meg pro és kontra a kor
politikai oldalainak képviselőit.
Ferdinandy György - Fekete karácsony
A szerzővel Csender Levente író beszélget.
Időpont:
2016.október 19.
Nézőszám:
51 fő
Leírás, megvalósulás: Könyvújdonságok, író-olvasó találkozók, beszélgetések, felolvasások 1956
őszén, a vérbefojtott forradalom után, közel kétszázezer menekült - közöttük húszezer diák hagyta el az országot. Az ő sorsukat követik nyomon ezek az első személyben megírt történetek;
a menekülttáborokban az első idők keserves próbálkozásai után, a hontalansággal való egyre
véglegesebbnek tűnő szembesülések éveiben.
A családalapítás? Az idegen asszony és a magyarul nem beszélő gyerekek? Mindebből vajmi
keveset örökített meg a magyar irodalom. „Mik voltunk, mit akartunk, mielőtt a semmibe
hulltunk”? Ferdinandy Györgynek „mióta csak útnak indult, minden lépése hazafelé vezetett.”
/Ciro Alegría/. Harminc év története, egy olyan író szemével, aki végigszenvedte ezt a három
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keserves évtizedet. De lehetséges-e a hazatérés, vagy 1956 száműzöttje véglegesen egy idegen
világban fejezi be az életet? Ezzel a kérdéssel fejeződik be a száműzöttek története.
Deák Ernő: Az Öreghegytől a Schneebergig
A szerzővel Böröndi Lajos költő beszélget.
Időpont:
2016. október 27.
Nézőszám:
32 fő
Feladatok:
A Magyar Napló Kiadó és a Józsefvárosi Galéria Közös programja.
Leírás, megvalósulás: Deák Ernő (Pereszteg, 1940. június 9.) 1956. december 9-én hagyta el
Magyarországot, azóta Ausztriában él, a filozófiai tudományok doktora. 1970–1976 között
tanársegéd a Bécsi Tudományegyetemen, majd 2005 végéig az Osztrák Tudományos Akadémia
munkatársa. Egyetemi tanulmányai megkezdése óta aktív szerepet vállal az ausztriai (bécsi)
magyarok egyesületi életében. 1967-ben egyik alapítója és névadója volt az Integratio című
magyar–német nyelvű kulturális folyóiratnak. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetségének alapításától (1980) főtitkára, 1991–2014 között elnöke. 1985-től
szerkeszti a Bécsi Napló folyóiratot. A 2001 novemberében alakult Nyugat-Európai Országos
Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke. A fényképekkel illusztrált kötetben életútjának
állomásait járja végig gyermekkorától kezdve az Ausztriába történő kivándorlásán át egészen
napjainkig érdekes, olvasmányos stílusban.
Papp-Für János: Akik gyerekek maradnak
A könyvbemutatón a szerzővel Rózsa Sándor beszélgetett.
Időpont:
2016. november 3.
Nézőszám:
48 fő
Feladatok:
A technika és berendezés előkészítése, a fellépőkkel, szereplőkkel,
résztvevőkkel való egyeztetés, megbeszélések, hirdetmény tervezése, kivitelezése és
terjesztése, a programon való részvétel.
Leírás, megvalósulás: Patti izgő-mozgó, szeleburdi, (az iskolán kívül) mindenre kíváncsi kislány,
míg Domoska megfontolt, jószívű, bátor kisfiú. Talán azért is olyan jó barátok, mert kiegészítik
egymást. Velük tartunk kalandjaik során az iskolapadba, az osztály buliba, a játszótérre, és
elkísérjük őket a nyaralásra is. Papp-Für János és csapata egy olyan összművészeti alkotást
hozott létre, amely a komolyabb tanulási nehézségekkel küzdő, illetve értelmileg akadályozott
gyerekeket szórakoztatja, segíti, valamint részesíti őket irodalmi élményben. Az „Akik gyerekek
maradnak” az interaktív szemlélet jegyében fogant: az olvasás, a képek nézegetése, a
zenehallgatás, a játékos feladatokban történő részvétel komplex élményt tesz lehetővé. Az
oktatási segédanyaggá váló kötet a szerző gyakorlati tapasztalatain alapul, hiszen Papp-Für
János évek óta tart sikeres rendhagyó irodalomórákat sajátos nevelési igényű gyermekcsoportok
számára. A szerzővel Rózsa Sándor beszélgetett, majd a Másik Oldal zenekar játszott el néhány
dalt a CD-kről, a zenék szerzőjével, Gerendás Péterrel.
Oláh János Emléknap
Időpont:
2016. november 24.
Nézőszám:
127 fő
Leírás, megvalósulás: A közelmúltban elhunyt József Attila- és Márai-díjas költő, író,
irodalomszervező méltatására és rá való megemlékezésre gyűltek össze rokonai, barátai,
valamint az irodalmi és művészeti élet prominensei. Az esten felidézték Oláh János
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szellemiségét, műveiből olvastak fel, róla szóló esszéket közöltek. A műsorban közreműködött
a népi zenei élet kimagasló alakja, Csík János is.
IRODALMI HÍRADÓ
Mille Zsigmond: Örökös zene
Időpont:
2016.december 1.
Nézőszám:
24 fő
Ráfordított munkaóra: 7 óra
Leírás, megvalósulás: Mile Zsigmond Zsolt (1967. Budapest) Dunakanyarban élő költő, zenész.
1992 óta publikál rendszeresen irodalmi folyóiratokban. Korábbi verseskötetei: Átkelek a dumán
(2003), Törött, de hiánytalan (2010). Ezúttal legújabb, Örökös zene című művét hozta el, s arról
beszélgetett Erős Kingával, az Orpheusz kiadó főszerkesztőjével, igazgató-tulajdonosával. Az
Örökös zene cím egyúttal a szintén jelentős irodalmi alakok által működtetett Bajdázó zenekar
egyik lemezének címe is, erről a lemezről Mille Zsigmond élőben is bemutatott dalokat.
Magyar Napló kiadó versadventje
Időpont:
2016. december 8.
Nézőszám:
119 fő
Ráfordított munkaóra: 16 óra
Feladatok:
A technika és berendezés előkészítése, a fellépőkkel, szereplőkkel,
résztvevőkkel való egyeztetés, megbeszélések, hirdetmény tervezése, kivitelezése és
terjesztése, a programon való részvétel, moderálás, verses előadás.
Leírás, megvalósulás : „Az év legsikeresebb szerzője 2016” díjakat adták át a Magyar Napló és
a Józsefvárosi Galéria közös rendezésében lebonyolított Versadvent című évzáró rendezvény
keretében. Az elismerést három kiadó – Magyar Napló, Széphalom Könyvműhely és Orpheusz –
legnagyobb példányszámban eladott könyveinek szerzői vehették át. A díjazott szerzők:
Szakolczay Lajos, Kende Katalin, Reisinger Attila. A program során bemutatták az Irodalmi
Magazin Móricz Zsigmondról szóló számát, valamint számtalan vers és irodalmi töredék hangzott
el Csőre Gábor színművész tolmácsolásában. A zenéről a világhírű Folk Embassy formáció
gondoskodott.
Petőcz András: …és arcára álarcot teszen
A szerzővel Erős Kinga, az Orpheusz kiadó főszerkesztője, igazgató-tulajdonosa beszélgetett.
Időpont: 2016. december 15.
Leírás, megvalósulás: A szerző ezúttal legújabb, …és arcára álarcot teszen című művét hozta
el.
Deák Sárosi László: A szimbólum és retorikus film
A könyv bemutatóján a szerző beszélgetőpartnere: Zsille Gábor József Attila-díjas költő volt.
Időpont:
2016. december 17.
Nézőszám:
34 fő
Leírás, megvalósulás: Szőts István, Mundruczó Kornél, Jancsó Miklós, Huszárik Zoltán, Tarr Béla
filmjein át megérkezünk a magyar film, a magyar filmtörténet, esztétika és etika elméleti és
gyakorlati kérdéseihez. Vajon miért olyan bonyolultak a modern filmek, amelyeknek egy részét
nagyon szeretjük, más részüket kevésbé? Hogyan lehet őket minél árnyaltabban, mélyebben
megérteni? A szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ sokrétű, tudományos igényű, mégis
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olvasmányos könyvében. Fő célja a médiatudatosság fejlesztése, és ennek érdekében több új
megközelítést alkalmaz.
A MUNKÁNKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ÖSSZETEVŐK
2016-ban az egyik legfontosabb terület, melyet munkánkban fejleszteni kívánunk, az a PR,
marketing. Ez szorosan összefügg azzal a célunkkal, hogy célközönségünk körét szélesítsük.
Már az előző években is fontos célunk volt, hogy a számunkra „könnyen bevonzható” két
alaptípust, - a képzőművészet iránt érdeklődő felnőtt korosztályt és az értelmiségi nyugdíjas
korosztályt - bővítsük a fiatalabb nemzedékkel. Ebben fejlődést értünk el, amit szeretnénk
folytatni. A programtípusaink összeállításában, alakításában is fontos szerepet játszik ez a
törekvésünk.
AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS, PR- ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGE
A kommunikációs stratégiánk
Az elmúlt 3 év tapasztalatai alapján a valós, a virtuális és a kommunikációs térben is fontosnak
tartjuk a Józsefvárosi Galériánál a megalapozott hírnév folyamatos erősítését. Arra
törekszünk, hogy a kerület lakossága minél szélesebb körben ismerje meg a kiállításainkat,
programjainkat, szolgáltatásainkat, és alakítsuk ki magunkról a lehető legkedvezőbb képet.
A kommunikációs tevékenységünk legfontosabb pontja a médiában történő minél szélesebb
körű megjelenés: televízió, rádió és sajtó interjú formájában, illetve print és online kulturális
programajánlók népszerűsítésével jelenjünk meg programjainkkal.
Hírnevünket, tevékenységünket és programjainkat a média segítségével tovább erősítjük a
köztudatban. Erőteljesebb jelenlét kialakítását kezdtük el a web2-es alkalmazások körében.
A Józsefvárosi Galéria megjelent és tartalmat szolgáltat a Google+-ban, a Twitter-en, az
Instagram-on és a Tumblr-en. Ezzel is közelebb kerülve a fiatalabb generációhoz, akiket a
hagyományos eszközökkel és üzenetekkel jóval nehezebb utolérni. Rendszeresen jelentkezünk
videó tartalmakkal a Youtube segítségével.
Kommunikációs stratégiánk a kiállítások megnyitóira, a gyerekprogramokra és a pénteki
„Galéria esték” rendezvényekre (jazz koncertek, táncházak, irodalmi estek) összpontosul.
Kommunikációs tevékenységünk célcsoportjai
- A kerület lakossága, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményekre
nyitott korosztály
- Budapesti lakosok, családosok és minden a kultúrára és társadalmi eseményre nyitott
korosztály
- Együttműködő partnereink
- A kerületi önkormányzat szervei és intézményei (óvodák, általános iskolák,
gimnáziumok, középiskolák, szakmunkásképzők, egyéb oktatási intézmények,
egyetemek, főiskolák, felnőtt háziorvosok, gyerek háziorvosok, rendelőintézetek,
egyesületek, civil szervezetek stb.)
- A kulturális turizmusra nyitott hazai és külföldi turisták
Külső kommunikáció
- Médiakapcsolatok gondozása: hírlevelek küldése eseményeinkről teljes médialistára,
országos és helyi média – sajtó, rádió, televízió - interjúk szervezése. Az év végére
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sikerült egy levélküldő szoftvert beszereznünk, reméljük ezzel a korszerű eszközzel
még hatékonyabbá sikerül tenni az e-mail-es kapcsolattartást a médiával és az
érdeklődő látogatókkal.
Nyugdíjas klubok vezetőivel történő kapcsolattartás
óvodák, iskolák igazgatóival és művelődésszervezőivel történő kapcsolattartás
egyházi felekezet vezetőivel történő kapcsolattartás
egyesületekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás
Az országban működő galériákkal való kapcsolattartás
Kiemelt VIP-tagokkal történő kapcsolattartás

Fontosabb tevékenységek
A galériában plakátokat helyezünk el folyamatosan. Hirdetmények útján szólunk a
látogatókhoz. Szükségesnek tartjuk, hogy az információ torzulás nélkül, irányított módon
jusson el a lakossághoz; és ezen belül az érintett látogatóinkhoz. Hírlevelet, meghívókat
küldünk ki havonta 800 e-mail címre. Kreatív stratégiák segítségével a hagyományos és
újmédiás eszközök felhasználásával biztosítjuk a tájékoztatást az érdeklődőknek. Megújult
honlapunkat és Facebook felületünket folyamatosan frissítjük, itt programjainkról részletes
tájékoztatást adunk az érdeklődőknek. A jövő évtől szeretnénk a Galéria földszintjén
működtetni egy "Galéria médiát", amely szolgáltatná az összes információt a programjainkkal
kapcsolatban. A legújabb változásokat is folyamatosan követhetnék az érdeklődők a
képernyőn, amikor éppen betérnek hozzánk.
Sikeres együttműködést alakítottunk ki a kerület több civil egyesületével, amelynek
eredményeként a kerület több pontján nyilvános és ingyenes hirdetési felületeket
használhatunk.
A www.youtube.com videó megosztó weboldalra pedig a galéria nagyobb eseményeiről készült
videofelvételeket folyamatosan feltöltjük. A galéria közösségi oldala (Facebook) jól működik.
Minősítése: **** (4 csillag) Létrehoztuk a Palota negyed Facebook oldalát is. Mindkét oldalnak
folyamatosan bővül az ismertsége. Az önkormányzat és a kerület honlapjára is folyamatosan
felkerülünk híreinkkel.
Műsorfüzet
Nyomdai kivitelben készülő színvonalas tájékoztató. Két havonta 2000 példányban terjesztjük
a kerületben, önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatók körében, szakmai
körökben, a lakosság felé. Tartalmát tekintve a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi
Galéria és Rendezvényközpont rendezvényeit, a galériában működő klubok, tanfolyamok,
csoportok munkáit, információit foglalja magában. A műsorfüzet mind a külcsín mind a
belbecs tekintetében megújult. A látogatóink is dicsérik az áttekinthetőbb, informatívabb,
könnyebben kezelhető műsorfüzetet.
Fontos feltárnunk a marketing és reklámbevételi lehetőségeket, amelyek új piaci
lehetőségeket eredményezhetnek, pl. a műsorfüzet hátlapjának hirdetésre történő
kiajánlásával.
Hirdetőtáblák – molinók
Decemberre régi vágyunk teljesült és kikerült a Galéria Nap utcai homlokzatára a saját
molinónk, amivel folyamatosan tudjuk a járókelők figyelmét a Galériára irányítanunk.
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Lényeges feladat a hirdető táblák és molinók folyamatos kihelyezése, figyelemmel kísérése.
A kerületi civil szervezetekkel történő együttműködés eredményeként több helyen,
Józsefváros frekventált helyszínein kültéri hirdetőtáblákon folyamatosan jelen vagyunk a
rendezvényeink plakátjaival. A lehetőségek függvényében folyatatjuk a további
kihelyezéseket.
Meghívók, szórólapok, plakátok
Lehetőségeinkhez mérten házilag vagy nyomdai kivitelben készítjük az információhordozókat,
a közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati rendszerünkön keresztül
terjesztjük. Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket. Formailag
többféle verzióban készül plakát, szórólap A/3, A/4, A/5, meghívó 1, 2, 4-oldalas.
A 2016-os évben jelentősen nőtt, - főleg a kerületben - azon helyszíneknek a száma ahol
folyamatosan kihelyezzük műsorfüzeteinket, szórólapjainkat, plakátjainkat. Egyik legnagyobb
látogatottságú intézmény a környéken a Corvin Filmpalota, ahol heti rendszerességgel
találkozhatnak a mozilátogatók a Józsefvárosi Galéria reklámanyagaival.

Médiakapcsolatok
MARKETING KAMPÁNY
Kiemelt médiatámogatóink:
• port.hu + Bóbita Magazin, egyszervolt.hu, csaladinet.hu
• programturizmus
• banner- és tartalmi megjelenéseket tervezünk kiemelt médiatámogatóinknál
• promóció
Tartalmaink és hirdetéseink folyamatosan megjelennek a Józsefvárosi Újságban és a
jozsefvaros.hu honlapon. Programjainkat folyamatosan promótáljuk a web és Facebook
felületünkön, kiemelt eseményeinket és a mozgóképes tartalmakat a Youtube-on is.
Ezenkívül heti rendszerességgel hírlevelet küldünk a teljes médialistára, folyamatos kulturális
tartalmat kínálva a médiának. Személyes médiakapcsolatokon keresztül kulturális
programajánlókat és interjúkat generálunk, elsősorban a lent felsorolt kiemelt médiumokban.
(Teljes médialistával dolgozunk, lent csak a leggyakrabban velünk dolgozó partnereinket
emeljük ki!)
•
•

•

TV
Magyar Televízió, Duna Tv, Hír Tv, ECHO Tv, Pax Tv, Bonum Tv.
RÁDIÓ
Magyar Rádió (Kossuth, Bartók), Lánchíd Rádió, Magyar Katolikus Rádió, Klub Rádió,
Mária Rádió, Szent István Rádió
ÚJSÁGOK
Józsefvárosi Újság, Lokál, Műértő, Magyar nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata,
Heti Válasz, Palota negyed, Bóbita… stb.
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PORT.hu, fidelio.hu, családinet. hu, egyszervolt.hu, cseppek.hu, Magyar Turizmus ZRT
honlapja, kultura.hu, kiállítás.hu, ujmuveszet.hu, MTI, hírstart, zetapress, családi net,
weborvos, programturizmus, kulturális kikötő, babamamainfo.hu stb.
Továbbra is biztosítjuk a folyamatos média megjelenéseket: kiemelten a Magyar Rádió
kulturális ajánló műsoraiban, a Magyar Televízió kulturális műsoraiban, országos napilapok
kulturális rovataiban és kulturális online magazinokban.
Fontosabb kommunikációs eszközeink
Galéria honlapja, Facebook-oldala, Józsefvárosi Újság, hírlevél, önkormányzatunk honlapja,
plakátok, szórólapok, meghívók, generált sajtómegjelenések PR tevékenység keretében,
online, TV, rádió, sajtó megjelenések.
Arculat
A galéria grafikai, formai megjelenése (levélpapír, boríték, szórólap, névjegykártya, hirdetés
készítése, web-arculat, meghívók, képeslap (karácsony), galéria táblái, műsorfüzet.
A főbejáratnál lévő ajtó melletti „hirdetőtáblákon” a programjaink kihelyezése.
FELÚJÍTÁS
A Galéria emeleti előadótermének világítás felújítása 2016. 12. 29–én megvalósult. A régi
fénycső armatúrákat korszerű, energiatakarékos LED panelekkel váltottuk ki.
A Galéria falfelületének javítása, festése, él védők felszerelése 2016 augusztusában saját
erőből valósult meg.

4. Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok
KIÁLLÍTÁSOK
A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb programtípust a
kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak (havonta 1, évente 11), és
ingyenesen látogathatók a közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt. Idén is olyan
művészeket választottunk kiállítóinknak, akik szélesebb körben is ismeretek és elismerésre
méltók, munkásságuk időtálló értékeket hordoz. Az irányzat és a műfaj tekintetében is
változatosságra törekedtünk.
2016-ban megvalósított kiállítások felsorolása:

időpont

művész

műfaj

január
február
március
április

Bészabó András
Bakos István
Szakács Imre
Kovács Péter

festészet
tervezőgrafikus (plakát)
festészet
textil
90

május
június
július-aug.
szeptember
október
november
december

Csengery Béla
Éremgyűjtők Szövetsége
Százados úti Művésztelep: Szekeres István
Botos Péter, Szél Ágnes
Supka Magdolna emlékére: Rékassy Csaba
Lengyel-magyar plakát (csoportos)
Oláh Család

festészet
érem
grafika, festészet
üvegszobrászat, fotó
grafika
plakát
vegyes

A kiállító művészek személyén három ízben változtattunk. Június-júliusban a Százados úti
Művésztelepről Bikácsi Daniella helyett Szekeres Istvánt hívtuk meg, mert tudatosodott
bennünk, hogy ő a művésztelep legrégibb és legidősebb lakója. Kiss György üvegművész halála
miatt Botos Péter üvegszobrászt hívtuk meg Szél Ágnes fotóművésszel közösen. Az 1956-os
emlékévhez jobban illő lengyel-magyar plakátkiállítás került Sajdik Ferenc novemberi kiállítása
helyére.
Feladatok: Kiállításaink létrejöttét a szervezésen túl szakmai munka előzi meg.
Kapcsolatfelvétel a művészekkel (emlékkiállítás esetén a rokonokkal, a hagyaték gondozóval).
Kidolgozzuk a kiállítás koncepcióját. A kiállítandó anyag kiválasztása, kiállításkész állapotba
hozása, a szállítás megszervezése, a művek átvétele, a kiállítás rendezése. Közreműködők
kiválasztása, felkérése. Adminisztrációs feladatok (szerződések, biztosítás, megrendelők)
elvégzése, marketing-kommunikáció megszervezése (grafikai, nyomdai, terjesztői munkák).
Fesztiválokhoz kapcsolódó, vagy más intézmény közreműködésével megvalósuló kiállítás esetén
együttműködés a partnerekkel. A megnyitó alkalmával konferálás, a fogadás előkészítése,
vendéglátás. Kapcsolódó programok szervezése és megvalósítása. A kiállítás bontása, a
műalkotások visszaszállítása, archiválás, sajtófigyelés, a művészekkel történő további
kapcsolattartás.
2016-ban megvalósított kiállítások részletes beszámolója
KIÁLLÍTÁS 1.
Örökségünk fény-arcai - Bészabó András festőművész kiállítása
A kiállítás időtartama: 2016. január 22. – február 12. (megnyitó: 2016. január 22.)
Nézőszám:
2 260 fő
Leírás: Bészabó András, józsefvárosi festőművész kiállítása indította repertoárunkat az évben.
Művészvilága az organikus kultúrában gyökerezik, melyet a Kárpát-medence kultúrája és
külföldi tanulmányútjai ihlettek. A művész képei gyakran technikailag sem hagyományosak,
mert a festészet, szobrászat és a grafika sajátos, mixelt képleteként jelennek meg.
Megvalósulás: A kiállítás megrendezésében maga a festő is részt vett, közel harminc kép került
a kiállítótérbe. Nem csak témák szerint csoportosította műveit, azok színvilága és technikája is
fontos szerepbe került. A kiállítást ifj. Gyergyádesz László művészettörténész nyitotta meg,
közreműködtek a Medve Színpad színészei, akik Ady verseket szavaltak a megnyitó beszéd után.
A kiállítást több filmes stáb is figyelemmel követte és rögzítette, többek között a Pannoniay
Filmstudio Hungary készített dokumentumfilmet Bészabó András életéről és művészetéről. A
kiállítás kapcsán került be a Józsefvárosi Galéria is a leendő filmes anyagba, mint kiemelkedő
helyszíne a művész életének.
KIÁLLÍTÁS 2.
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Művészet – Dizájn, Dizájn - művészet - Bakos István tervezőgrafikus kiállítása
A kiállítás időtartama: 2016. február 19. –március 11. (megnyitó: 2016.február 19.)
Nézőszám:
2 470 fő
Megvalósulás: Bakos István 75 éves művész, a magyar tervezőgrafika egyik meghatározó alakja.
Munkái közt megtalálhatók a saját készítésű, kézi festői és grafika alapú plakátok is, de erre a
kiállításra kizárólag fotóalapú műveket hozott. Utóbbi években nem rendezett egyéni kiállítást,
ezzel a tárlattal egy sorozat indult el. Nálunk voltak láthatók az 1979-89 közötti, szinte
kizárólag nyugati országokban látott reklámplakátok. A kiállítás feltűnést keltett, mert a
reklámipar lenyűgöző oldalát mutatta meg. A női cipőket, ruhákat és szemüvegeket gyártó
cégek számára Bakos István valóságos mitológiát teremtett vad, hosszúlábú, egzotikus
nőalakjaival. A kiállítást Molnár Gyula grafikusművész nyitotta meg, közreműködött Bajovics
Milán zeneszerző, hegedűművész.
KIÁLLÍTÁS 3.
Szárik világa - Szakács Imre festőművész kiállítása
A kiállítás időtartama: 2016. március 17. - április 12. (megnyitó: 2016. március 17.)
Nézőszám:
2 160
Megvalósulás: Szakács Imre itt kiállított festményei Indiában készültek. Egy nemzetközi
művésztelep munkájában vett részt, melynek eredményeiről ez a tárlat adott számot. Fákra és
emberekre egyaránt emlékeztető, nonfiguratív alakjai a kiállító térben egységes vonulatot
képeztek. A végtelenül finom árnyalatok, a nemes és transzcendenciára utaló arany szín mellett
a feltűnően élénk színek is megjelentek. A megnyitón köszöntőt mondott a kiállítás fővédnöke
Rahul Chabra, India nagykövete. A megnyitó beszédet Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész
tartotta.
KIÁLLÍTÁS 4.
30 év - Kovács Péter Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállítása
(a művész 75. születésnapja alkalmából)
A kiállítás időtartama: 2016. április 15. - május 6. (megnyitó: 2016. április 15.)
Nézőszám:
1 750
Megvalósulás: Kovács Péter a magyar textilművészet több területén munkálkodó, kimagasló
tehetségű személyiség, ezen a kiállításon saját tervezésű és saját maga szőtt falikárpitjaival
mutatkozott be. A kiállítást Wehner Tibor művészettörténész nyitotta meg. Oláh László, a
Józsefvárosi Zeneiskola növendéke gitármuzsikája tette színesebbé a programot.
KIÁLLÍTÁS 5.
Natura et urbis - Csengery Béla festőművész kiállítása
A kiállítás időtartama: 2016. május 13. - június 10. (megnyitó: 2016. május 13.)
Nézőszám:
1 810 fő
Megvalósulás: Csengery Béla ezen kiállítását (Természet és város) a tájképek és a városképek
bemutatásának és párhuzamba állításának szentelte. Alkotásain jól megfigyelhető volt, hogy
több stílust is kipróbált, és ezek az egymástól különböző kifejezési formák jól megférnek
egymással művészetében. Munkássága szép példa arra, hogy a festészetet – nemcsak jól
felépített életpályaként, hanem felnőtt korban elkezdve is magas szinten lehet művelni.
A kiállítást Zalán Tibor író nyitotta meg, zenei közreműködők Wittek Béla (gitár), Bartus János
és Király Tamás (ütőhangszerek) voltak.
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KIÁLLÍTÁS 6.
Tíz éves az Éremkedvelők Egyesülete – éremművészeti kiállítás
A kiállítás időtartama: 2016. június 17. - július 8. (megnyitó: 2016. június 17.)
Nézőszám:
1 980 fő
Megvalósulás: A jubileumi éremművészeti kiállítás átfogó képet adott az 1905-től 2015-ig eltelt
időszak magyar éremművészetének alakulásáról - remélve, hogy minél nagyobb közönséget nyer
meg az éremművészetnek.
A kiállításon a következő alkotók szerepeltek az alábbi műveikkel:
Lebó Ferenc - Lechner Ödön 2005, Csíkszentmihályi Róbert - Stróbl Alajos 2006, Farkas Ferenc
- Rodin 2007, Rónai Attila - Nyugat 2008, Somogyi Tamás - Camus 2009, Kiss György - rendkívüli
tagilletményi érme Lyka Károlyról 2009, Nagy Lajos Imre - Akt 2010, Bakiné Csóka Zsuzsa - La
Fontaine 2011, Szunyogh László - Pirkadat 2012, Fekete Géza Dezső - Vámbéry Ármin 2013, Oláh
Katalin – „In memoriam 1914” 2014, Katona József - Róth Miksa 2015, Kósa István - ÉKE 11010.2015.
A kiállítást dr. Török Pál a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke nyitotta meg.
Közreműködött Győrffy Gergely hegedűművész.
KIÁLLÍTÁS 7.
Életút képekben és rajzokban - Szekeres István grafikus- és festőművész kiállítása
A kiállítás időtartama: 2016. július 15. – szeptember 2. (megnyitó: 2016. július 15.)
Nézőszám:
1 850 fő
Megvalósulás: A kiállításon a művész legkedvesebb munkái szerepeltek, melyeket a
megrendelések mellett, azoktól függetlenül, „önmagának készített”. A kiállítást Feledy Balázs
művészeti író nyitotta meg, zongorán közreműködött Kovács-Kuttor Levente. A megnyitón
megjelentek a Százados úti Művésztelep alkotói és a művész szülővárosából, Makóról is érkeztek
látogatók. A megnyitón szót kért a Makói Múzeum igazgatója is, aki nagy szeretettel méltatta
a művészi munkásságát.
A Józsefvárosi Galéria egész nyáron nyitva tartotta kapuit a kiállítás vendégei előtt.
KIÁLLÍTÁS 8.
Geometrikus barokk - Botos Péter üvegművész kiállítása Szél Ágnes fotóművész képeivel
Nézőszám:
2 494 fő
Megvalósulás: A kiállítás bemutatta a geometrikus üvegszobrok temérdek belső játékát, melyek
csak akkor tárulnak fel, ha nem a szokásos módon tekintünk rájuk. Ha igazán fel akarjuk fedezni
a bennük rejlő különösségeket, akkor minden oldalról, minden szögből érdemes keresni a
tükröződéseket, az egymásra vetülő geometrikus formákat, a fény-árnyékokat, a felvillanó
szivárványokat, a finom színsorozatokat. Látogatóink ezt meg is tették.
Szél Ágnes makrofotóival azt mutatta meg, hogy a geometrikus üvegplasztikák belsejében
számtalan olyan, egy-két négyzetcentiméternyi részlet található, amely önálló képzőművészeti
alkotásként is megállja a helyét. Rendkívül jól illett a két műfaj stílusában is egymáshoz,
kiegészítették, erősítették egymást.
A kiállítást Barabás Lajos műgyűjtő nyitotta meg, hangsúlyozva a két művész közös művészi
látásmódját. Zenei közreműködő Móser Ádám volt, aki rendhagyó formációban játszott
különböző hangszereken.
KIÁLLÍTÁS 9.
A rajzoló - Rékassy Csaba grafikusművész kiállítása
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A kiállítás időtartama: 2016. október 7. - 28. (megnyitó: 2016. október 13.)
Nézőszám:
2 720 fő
Megvalósulás: A Józsefvárosi Galéria egyik hagyománya, hogy minden évben egy kiállítást dr.
Supka Magdolna művészettörténész emlékének szentel. Rékassy Csaba is azok közé a művészek
közé tartozott, akinek munkásságát nagyra értékelte, elismertetéséért harcolt. Rékassy Csaba
részletgazdag, humoros alkotásai megnyerték a közönség tetszését, a kiállításon szereplő
grafikákat átlagon felüli érdeklődés és elismerés övezte.
A hagyományosan a Józsefvárosi Galériában átadott Supka Magdolna-díjat – Csikai Márta által
készített bronz emlékplakett – Tenk László Munkácsy-díjas festőművész és az Akadémia Humana
Alapítvány képviselője adta át idén Atlasz Gábor festőművésznek, aki pár mondattal emlékezett
vissza Supka Mannával való kapcsolatára. A kiállítás része volt a Magyar Festészet Napja és a
CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjainak is.
A kiállítást Szepes Hédi művészettörténész nyitotta meg.
KIÁLLÍTÁS 10.
1956 - lengyel-magyar plakátkiállítás
A kiállítás időtartama: 2016. november 4-18. (megnyitó: 2016. november 4.)
Nézőszám:
2 540 fő
Megvalósulás: Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára szervezett programok a Magyar
Plakáttársaság közreműködésével jöttek létre.
A kiállításon szereplő tervezőgrafikusok a következők voltak:
Árendás József, Balogh István, Bányai István, Baráth Áron, Baráth Dávid, Baráth Ferenc, Justyna
Czerniakowska, Krzysztof Ducki, Ducki Tomek, Ewa Engler, Felvidéki András, Eugeniusz Get–
Stankiewicz, Mieczysław Gorowski, Michał Jandura, Ryszard Kajzer, Roman Kalarus, Kemény
György, Keresztes Dóra, Ola Kot, Sebastian Kubica, Piotr Kunce, Lelkes László, Lech Majewski,
Orosz István, Pinczehelyi Sándor, Władysław Pluta, Pócs Péter, Łukasz Rayski, Wiesław Rosocha,
Rotoska Vladislav, Árközi Román, Jan Sawka, Schmal Károly, Waldemar Świerzy, Szugyiczky
István, Tóth Tamás, Varga Gábor Farkas, Mieczysław Wasillewski, Agnieszka Winciorek, Maciej
Wozniak.
A megnyitón dr. Sára Botond alpolgármester mondott köszöntőt. Katona Anikó
művészettörténész, a Magyar Plakáttársaság alelnöke nyitotta meg a kiállítást, köszönetet
mondva a kiállítóknak és Ducki Krysztofernek a Magyar Plakáttársaság elnökének. A Lengyel
Köztársaság Budapesti Nagykövetségét Minchal Andrukonis megbízott nagykövet, a Budapesti
Lengyel Intézetet Magorzata Takacs igazgató képviselte.
KIÁLLÍTÁS 11.
A boldogság évei – Az Oláh művészcsalád kiállítása
A kiállítás időtartama: 2016. november 26. – 2017. január 6. (megnyitó: 2016. november 26.)
Nézőszám:
2 760 fő
Megvalósulás: Oláh János Babérkoszorú- és Márai-díjas költő a Magyar Napló Kiadó vezetője pár
hónappal a kiállítás előtt hunyt el. Egész családja irodalmárokból és képzőművészekből áll. Már
korábban úgy gondoltuk, hogy családi kiállítást szervezünk számukra advent idejére, de Oláh
János halála ezt még indokoltabbá tette. A művészek: Mezey Katalin Kossuth-díjas költő, író,
Lackfi János József Attila-díjas költő, író, Kiss Adél festő és képzőművész, Oláh Katalin Kinga
szobrász-képzőművész, Oláh Mátyás László szobrász, képzőművész voltak.
A tárlaton a három képzőművész alkotásai voltak láthatók, a megnyitó ünnepségen azonban az
irodalmi művek is megszólaltak. Oláh János verseit Lázár Balázs színművész olvasta fel. A
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további két irodalmár pedig saját maga olvasta fel műveit. A kiállításon szereplő
képzőművészeti munkák, - a megnyitón és az irodalmi esten megszólaló versek - jellemzően a
család tematikája köré összpontosultak. Hallhattuk, illetve láthattuk a művészek legfrissebb,
máshol még nem publikált alkotásait. A kiállításhoz kapcsolódó programok: irodalmi est és
tárlatvezetés a művészekkel (2016. december 9.)
KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
TÁRLATVEZETÉSEK
Állandó tárlatvezetéseinket évek óta Mónus Viktor kollégánk végzi, aki a kiállítások
rendezésében is nagy feladatot vállal.
11 tárlatvezetést terveztünk, melyből 8-at Mónus Viktor kollegánk segítségével valósítottunk
meg. Többi esetben a kiállító művészek gyakran jelen voltak a kiállításon, ezért a részükről
„spontán” tárlatvezetés történt a látogatók számára.
Mónus Viktor tárlatvezetései 2016-ban:
Bészabó András „Örökségünk fény-arcai” c. kiállítás
Időpont: 2016.január 25.
Bakos István „Művészet – Dizájn, Dizájn – művészet” c. kiállítás
Időpont: 2016. március 27.
Szakács Imre „Szárik világi” c. kiállítás
Időpont: 2016. árpilis 11.
Kovács Péter „30 év” kiállítás
Időpont: 2016. április 27.
Csengery Géla „Natura et urbis” c. kiállítás
Időpont: 2016. június 8.
Éremművészeti kiállítás – Éremkedvelők Egyesület kiállítása
Időpont: 2016. június 29.
Szekeres István „Életút képekben és rajzokban” c. kiállítás
Időpont: 2016. július 29.
Rékassy Csaba „A rajzoló” c. kiállítás
Időpont: 2016. október 24.
Nézőszám:

átlagosan 30 fő

MÚZEUMPEDAGÓGIA (FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK)
Játékos, beszélgetős és gyakorlati foglalkozások, melyek során a részvevők alkotnak is. Ezzel a
programmal elsősorban a kerületi iskolai csoportokat céloztuk meg. Terveinkhez képest (havi
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2-5, évente 22-52) kevesebbet, 7 foglalkozást valósítottunk meg. Ennek oka, hogy a program
megszervezése a csoportok bejelentkezésétől függ. Az iskolák folyamatos megkeresése ellenére
sem volt több érdeklődés. Gyakran a kiállításoktól független, gyerekelőadásokhoz kapcsolódó
kézműves foglalkozásokat, illetve felnőtteknek szóló kiállításhoz kapcsolódó programokat
szerveztünk.
FOGLALKOZÁS 1.
A szövőszék - Kovács Péter Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállításához kapcsolódóan
Időpont:
2016. május 2. egész nap
Nézőszám:
100 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel Kopócsy Judittal, a szövőszék szállítása, a program kitalálása,
hirdetése, közönségszervezés, lebonyolítás.
Megvalósulás: A kiállításon olyan falikárpitok voltak láthatók, melyek a textilművészet
legmagasabb szintjét képviselik. A kiállítás teljes idejére felállítottunk egy szövőszéket, melyet
bárki kipróbálhatott. Az alakuló szőttes sok ember keze munkájából jött létre. 2016. május 2án egész nap szakszerű vezetés mellett lehetett szövést tanulni. A nap folyamán 4 csoport (3
kerületi gyermekcsoport és egy felnőttekből álló csapat) ismerkedhetett meg a szövéssel - kis
szövőkereteken való gyakorlással. (Bejelentkezés alapján érkeztek a résztvevők.)
Este 18 órától nyitott előadást tartott Kopócsy Judit textilművész. Reméljük, sokan kedvet
kaptak a szövéshez. A program kapcsán felmerült annak igénye is, hogy a Józsefvárosi
Galériában induljon szövés tanfolyam.
FOGLALKOZÁS 2.
A plakát, mint kifejezőeszköz - 56-os plakátok
Időpont:
2016. november 8. és 11.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, adminisztráció,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: A foglalkozásokat Katona Anikó, a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályának
művészettörténésze vezette. A foglalkozások 90 percesek voltak. A foglalkozásonként 20 fő
kerületi diák vehetett részt. 1956 eseményei, az akkor és ma élők emberekre tett hatása, a
kiállításon szereplő plakátok mondanivalója, a szimbólumok, jelek mind témái voltak a
foglalkozásoknak, melyeken plakátokat is terveztek a gyerekek.
A KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB PROGRAMOK
Művésztársakról filmnyelven, kerekasztal beszélgetések, tárlatvezetések a művészekkel,
„Képben vagyunk” programok.
Ezek a programok az aktuális kiállításunkhoz kapcsolódnak, este 18 órától kezdődnek a kiállító
térben. Művész és közönsége, illetve a művészek egymással való személyes találkozására nyílik
itt lehetőség. A típusa aktuálisan változó, hiszen más programot szervezünk egy kortárs, s más
egy elhunyt alkotónak. Ha készült az alkotóról, bemutatjuk. Általában a kiállító művész, vagy
a kurátor mutatta be a kiállítást. Az évek során a részt vevő képzőművészek egyre nagyobb
számban visszatérő vendégeink. A „Képben vagyunk” sorozat célja, hogy a kiállításainkon
szereplő műalkotásokhoz más művészeti ágak kapcsolódjanak. A tervezett évi 22 programból 8
valósult meg. A szervezett program helyett az érdeklődők - igény szerint - az aulában
elhelyezett televízión láthatják a kiállító művészről készült filmeket.
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PROGRAM 1.
Filmklub - Művésztársakról filmnyelven
Kun Éva keramikusművész „Tél és csend” c. kiállításához kapcsolódó program.
Időpont:
2016. január 11.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művésszel, a program hirdetése, közönségszervezés, a
program lebonyolítása.
Leírás:
A Filmklub ebben az esetben szerves részét képezi aktuális kiállításunknak.
Célja, hogy a kortárs magyar alkotókat megismerjék a látogatók, illetve személyes kapcsolatba
léphessünk velük. A film mindig magát a művészt mutatja be, ezután pedig egy beszélgetésre
kerül sor, melyben a vendégek is részt vesznek.
Megvalósulás: A bemutatásra került „Törékeny rögök” című film, Fuszenecker Ferenc és Lőrinc
Ferenc festőművész alkotása, vendégünk és beszélgetőtársunk Kun Éva, moderátor Sipos
Orsolya volt. A keramikusművész mindennapjaiba, otthona és műterme rejtett zugaiba is
bepillanthattunk.
PROGRAM 2.
Filmklub - Beszélgetés Szakács Imre festőművésszel
Időpont:
2016. április 8.
Nézőszám:
100 fő
Feladatok:
A művésszel való konzultáció, a film kiválasztása és kipróbálása, a program
hirdetése, moderátorként való részvétel a beszélgetésben.
Megvalósulás: Márciusi kiállítónkról, Szakács Imréről pár évvel ezelőtt egy remek, fél órás film
készült, mely a Szentendrei Régi Művésztelepen folyó beszélgetéssel kezdődik.
Bepillanthattunk a művész családjába, festészetének minden korszakát és személyes művészi
hitvallását is megismerhettük. Ezután magunk tehettünk fel kérdéseket, elsősorban az indiai
művésztelepen készült munkákkal kapcsolatban. Ez a program egy hosszabb este első részét
képezte, melynek folytatása a „Szárik világa” c. galériaestünk volt.
PROGRAM 3.
„Képben vagyunk” Kovács Péter textilművész kiállításához kapcsolódó program.
Egy falikárpithoz írott vers - irodalom és képzőművészet találkozása.
Időpont:
2016 április 25.
Nézőszám:
40 fő
Feladatok:
A művészekkel való konzultáció a program előtt, a program hirdetése,
moderátorként való részvétel a beszélgetésben.
Megvalósulás: Meghívott vendégeink voltak: Kovács Péter textilművész, Mirtse Zsuzsa költő,
Berta Zsolt író; moderátor: Sipos Orsolya. A beszélgetés célja egyrészt az volt, hogy az aktuális
kiállító művészt, Kovács Péter textilművészt megismerjük. Másrészt Kovács Péter „Fordított
világ” című falikárpitjához Mirtse Zsuzsa költő írt egy verset, melyet a programon fel is olvasott.
Ennek kapcsán a költőnő elmondta, hogyan született a vers, s a résztvevők beszélgettek erről
a falikárpitról. Berta Zsolt író beszélt a különböző művészeti ágak közötti átjárhatóságról,
illetve az irodalom és annak valósághoz való viszonyáról.
PROGRAM 4.
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Kerekasztal beszélgetés: Hommage Fisher Ernő - Csengery Béla festőművész kiállításához
kapcsolódóan.
Időpont:
2016. június 3.
Nézőszám:
30 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a résztvevő vendégekkel, a program hirdetése,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az esten alkalom nyílt megismerkedni a kiállító művésszel, Csengery Bélával s
Fischer Ernő további tanítványaival. A beszélgetést Sipos Endre művészetfilozófus vezette.
Meghívott vendégünk Alföldi László András festőművész volt.

PROGRAM 5.
Tárlatvezetés és beszélgetés Botos Péter üvegművésszel és Szél Ágnes fotóművésszel.
Időpont:
2016. szeptember 28.
Nézőszám:
90 fő
Feladatok:
Kapcsolatfelvétel a művészekkel, a program megbeszélése, közönségszervezés,
a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az aktuális kiállításunkat most maguk az alkotók mutatták be. Az üvegművész és
a fotóművész személyes életéről, pályafutásáról beszélt, a résztvevők rengeteg kérdéseire is
válaszoltak.
PROGRAM 6.
Előadás és beszélgetés Rékassy Csabáról és Supka Mannáról - Szepesi Hédi művészettörténésszel
Időpont:
2016. október 28.
Résztvevők: 50 fő
Feladatok:
A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, közönségszervezés, a
program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az este Supka Mannáról és Rékassy Csabáról szólt. Mivel egyikük sincs már
köztünk, az ismerősök, barátok gyűltek össze. Az első részben Szepes Hédi mindkét személyről
tartott egy-egy előadást, majd az egybegyűltek is hozzászóltak, személyes élményeket
meséltek el.
PROGRAM 7.
Előadás és beszélgetés: Ünnep- és hétköznapok a magyar és a lengyel plakátgrafika
történetében
Időpont:
2016. november 14.
Nézőszám:
50 fő
Feladatok:
A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, adminisztráció,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Előadónak Szőnyeg-Szegvári Esztert, a Magyar Nemzeti Galéria Adattári
Osztályának művészettörténészét kértük fel, aki Lengyelországban folytatott tanulmányokat.
Előadása rálátást biztosított a mai kelet-közép-európai plakátművészet helyzetére.
PROGRAM 8.
Irodalmi est és tárlatvezetés az alkotókkal - az Oláh család művészcsalád kiállításához
kapcsolódó program
Időpont:
2016. december 9.
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Nézőszám:
80 fő
Feladatok:
A program megtervezése, egyeztetés a résztvevőkkel, adminisztráció,
közönségszervezés, a program lebonyolítása.
Megvalósulás: Az est két részből állt: az első felében a három költő - Oláh János, Mezey Katalin
és Lackfi János - verseit Lázár Balázs és Tallián Mariann színművészek felolvasásában hallhatta
a közönség. A versek között három alkalommal népzenei motívumokat játszott fúvós
hangszereken Móser Ádám. Az est második felében a három képzőművész szólalt meg - Oláh
Mátyás, Oláh Katalin és Kiss Adél - egyenként mutatták be kiállított műveiket. Nagy érdeklődés
vette körül a művészcsaládot, a nézők sorából is érkeztek kérdések, beszélgettek a jelenlevők.
ELŐADÁSSOROZATOK
A Józsefvárosi Galériában 2013. előtt is díjtalanul voltak látogathatók az előadássorozatok. Ezt
a hagyományt folytattuk; az előadók továbbra is magas színvonalat képviseltek. A józsefvárosi
közönség számára ez egy könnyen elérhető lehetőség arra, hogy érdeklődését, tudását fejlessze
s közösségre találjon.
A legtöbb sorozatot többségében nyugdíjasok látogatták (ez alól a képzőművészet témájú
előadás kivétel). Ezek az előadássorozatok mindig keddenként 15 órától kezdődtek.
A programok folyamatosan teltházzal mentek.
Az egyes témák havi rendszerességgel ismétlődtek. A négy sorozat közül az egyik témája és
előadója nem volt állandó. A tervezett évi 40 előadásból 30 valósult meg.
ELŐADÁSSOROZATAINK TÍPUSAI:
ELŐADÁSSOROZAT - UTAZÁS
Előadó: Kiss Imre Károly idegenvezető tanár, történész
Rendszeresség: havi egy alkalom
Az egyes előadások:
2016. január 5.
Finnország
2016. február 2.
Bajorország
2016. március 1.
Hajóval a Rajna-vidéken és Hamburg környékén
2016. április 5.
Volt egyszer egy NDK
2016. május 3.
Berlin és Potsdam
2016. június 7.
Firenze, a humanizmus és a reneszánsz bölcsője
2016. szeptember 6.
Barcelona - Gaudi és a katalánok városa
2016. október 11.
Nápoly és környéke (Capri, Sorrento, Pompei)
2016. november 8.
Rio de Janeiro a világszép város
2016. december 6.
Párizs és Monte Carlo
Nézőszám átlagosan alkalmanként: 90 fő
Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: A vetítéses sorozat komplex módon mutat be egy-egy országot, vagy nagyvárost,
s kultúrájának összes területét természeti adottságait, történelmét, építészetét, az ott élő
emberek szokásait és zenéjüket.
ELŐADÁSSOROZAT - KÉPZŐMŰVÉSZET
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Előadó: Sipos Endre művészetfilozófus
Rendszeresség: havi egy
Program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadó tiszteletdíja
Az egyes előadások:
2016. január 12.
Az őselemek kifejezési lehetőségei a festőművészetben
2016. február 9.
A természeti forma és a geometrikusforma együttléte a
festészetben és szobrászatban
2016. március 8.
Térbeli viszonyok, emberi viszonyok
2016. április 12.
A színek, mint a fény gyermekei
2016. május 10.
A tudatosan megkomponált világ Párizs és Monte Carlo
2016. szeptember 13. Lelki történések jelenléte a szobrászművészetben
2016. október 25.
Lelki történések jelenléte a grafikaművészetben
2016. november 15. Lelki történések szintézise a festőművészetben
2016. december 13. Szellemi utak az újkor festészetében
Nézőszám átlagosan alkalmanként: 90 fő
Feladatok: A téma kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás:
Képzőművészethez
kapcsolódó,
vetítéssel
összekötött
filozófiai,
művészettörténeti, esztétikai előadások. Az előadó nemcsak művészettörténeti szemszögből
vette szemügyre az alkotásokat, hanem komplex filozófiai–vallási-pszichológiai nézőpontból is.
Témától függően egy-egy művészeti korszakot, iskolát vagy irányzatot mutatott be eleven,
bensőséges módon. Beavatást nyertünk az alkotók műhelytitkaiba, inspirációt kaptunk, s
segített a műalkotások mélyebb megértéséhez és befogadásukhoz szükséges egyéni látásmód
elsajátításában. A résztvevők nagyobb részben a kiállításaink és egyéb képzőművészeti
programjaikat látogatóból tevődött össze.
ELŐADÁSSOROZAT - TÖRTÉNELEM
Előadó: dr. Tóth József történész
Program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadó tiszteletdíja
Az egyes előadások:
A „Jeles magyar királyaink” sorozat részei:
2016. január 26.
Könyves Kálmán
2016. február 23.
II. András
2016. március 29.
Anjouk
2016. május 24.
A Hunyadiak
2016. december 20. A két pogány közt
Az „Előadássorozat 1956 emlékére” sorozat részei:
2016. április 19.
Előzmények 1953-tól ’56-ig
2016. május 17.
1956. október 23-november 4-ig
2016. június 14.
1956 világhatása
Nézőszám átlagosan alkalmanként: 80 fő
Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: Nagy igény van történelmi előadásokra – nem csak az idősebb korosztály körében.
Tóth József az egyes korszakokat nagyon átfogó módon, élvezetesen mutatta be, úgy hogy a
legalapvetőbb ismereteket is átadta, ugyanakkor közönségünk ismereteinek bővítésére is remek
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lehetőség nyílt. Az idős történész a közönségünk számára egy „ritka tanárszemélyiség”, igazi
„kincs”.
ELŐADÁSSOROZAT – VÁLTOZÓ TÉMAKÖRBEN
RÉGI KÉPEK A MAGYAR SZÍNI VILÁGBÓL
Előadó: Gajdó Tamás színháztörténész
Rendszeressége: 2016. január hónaptól márciusig, havi egy
Az egyes előadások:
2016. január 19.
„A ház tiéd, csak lépj be, óh, vezér” A Nemzeti Színház
megnyitása 1837.
2016. február 16.
A Nemzeti Színház aranykora
2016. március 22.
A Vígszínház első évtizede
Nézőszám átlagosan alkalmanként: 70 fő
Feladatok: a témák kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: A magyar színházi életet mutattuk be 1837- től, a Magyar Nemzeti Színház
megnyitásától. A vetítés során archív fotók, filmek is láthatóvá váltak, megelevenedhetett az
a világ, amiről kevés időtálló dokumentum maradt fenn.
IDŐSKORI MEGBETEGEDÉSEK KEZELÉSE GYÓGYNÖVÉNYEKKEL
Előadó: Takács Ferenc gyógynövény - és gombaszakértő, kertészmérnök
Rendszeressége: 1 alkalom (egyrészes előadás)
Időpont:
2016. szeptember 27.
Nézőszám:
50 fő
Megvalósulás: Takács Ferenc gyógynövény- és gombaszakértő, kertészmérnök vetítéses
előadását hallhattuk. Egyszeri témaként azért választottuk, mert a tél közeledtével hasznos
felkészülni a különböző fertőző betegségekre (vértisztítás és immunerősítés). Az előadáson
bemutatásra került a Gyógynövény-völgy. Középpontban az időskor panaszai és ezek
gyógynövényes orvoslása (székrekedés, ízületi, mozgásszervi betegségek, Parkinson kór,
Alzheimer kór).
NÉPHAGYOMÁNYOK - A HÁROM ARANYALMA
Előadó:
Gulyás Anna néprajzkutató, muzsikus
Időpont:
2016. november 22.
Nézőszám:
60 fő
Feladatok:
A téma kiválasztása, adminisztráció (szerződés), a technika és berendezés
előkészítése, hirdetmény tervezése, kivitelezése és terjesztése, a programon való részvétel.
Megvalósulás: Az előadó Gulyás Anna néprajzkutató, muzsikus, akit elsősorban zenés
gyerekelőadások megalkotójaként, nagy mesemondóként (Évkerék Társulat) és énekes
előadóként (HolddalaNap Zenekar) ismertük a Józsefvárosi Galériában, most az őszi és téli
ünnepekről beszélt a magyar néphagyományok tárából. Az énekszó sem maradt el az
előadásából.
Utána lehetősége volt közönségünknek adventi koszorúkat készíteni Sipos Orsolya vezetésével.
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5. Rendezvények
JANUÁR
JANUÁR 13. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
Az esemény első alkalommal került megszervezésre.
Helyszín: H13 –Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Leírás: A fővárosi mikrovállalkozások számára 2016 január elsejétől érhető el a kedvező,
kamattámogatott mikrohitel, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által. A
Józsefvárosi Önkormányzat további segítséget nyújt a VIII. kerületi székhellyel rendelkező
mikrovállalkozásoknak, mivel kamattámogatást biztosít az életképes üzleti tervvel
rendelkezőknek. Az együttműködést 2016.01.13-án került aláírásra a H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési központban.
Feladat: Egyeztetés és kapcsolattartás, pulpitus, zászlók, molinó helyszínre szállítása,
regisztráció, vendégek fogadása.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2016-2.pdf

JANUÁR 20. BAUER SÁNDOR HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lépcső
Leírás: Bauer Sándor 17 éves ipari tanuló 1969. január 20-án a fennálló rendszer elleni
tiltakozása jeléül öngyilkosságot követett el a Nemzeti Múzeum előtt. Emlékére, 2001.
október 17-én a Fidesz- Magyar Polgári Párt Országgyűlési Képviselőcsoportja emléktáblát
állíttatott a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.
Feladatok: Egyeztetés és kapcsolattartás (időpont, koszorúzók)
Sajtós és fotós felkérése.
Megvalósítás: A megemlékezés dr. Sára Botond alpolgármester és dr. Szilágyi Demeter
képviselő jelenlétében zajlott. Koszorúzással és néma főhajtással tisztelegtek Bauer Sándor
emlékének.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2016-3.pdf

JANUÁR 22. MAGYAR KULTÚRA NAPJA – KÖLCSEY EMLÉKTÁBLA AVATÁS
Helyszín: Palotanegyed, Kölcsey utca 1.
Leírás: 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc legnagyobb hatású művét, a Himnuszt,
amely Erkel Ferenc megzenésítésével Magyarország nemzeti himnuszává vált. Ezt a napot
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1989. óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük, ekkor került sor a költő Palotanegyedben
található emléktáblájának avató ünnepségére is.
Feladatok: Egyeztetés és kapcsolattartás (időpont, koszorúzó). Koszorú rendelés, sajtó,
fotós értesítése.
Megvalósítás: Sántha Péterné alpolgármester asszony az alpolgármesteri keretéből
finanszírozta az új dombormű elkészítését, mivel az előző emléktábla helyrehozhatatlanul
megrongálódott. Alpolgármester asszony a megemlékezést Kölcsey munkásságának
ismertetésével kezdte, az ünnepség további részében közreműködtek józsefvárosi lakosok
és a környező iskolák diákjai. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével és koszorúzással
zárult.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3337/Felavattak_a_felujitott_Kolcsey-emlektablat/

JANUÁR 26. BUDAPESTI FAZEKAS MIHÁLY GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
INFORMATIKAI PARK FEJLETÉSÉNEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJA
Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló és Általános Iskola és Gimnázium
Feladatok: Egyeztetés és kapcsolattartás, pulpitus, zászlók, molinó helyszínre szállítása.
Leírás: Új, korszerű számítógépekkel támogatta Józsefváros önkormányzata és a Munkaadók
és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium informatikai parkjának fejlesztését. Az ünnepélyes átadásra 2016.01.26-án
került sor.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3350/informatikai-fejlesztes-a-fazekas-iskolaban

JANUÁR 27. HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA
Helyszín: Népszínház utca
Leírás: Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává
nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz- Birkenau, a legnagyobb és
leghírhedtebb náci haláltábor. Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a
tagállamok kötelessége megemlékezni a közel hatmillió, többségében zsidósága miatt
üldözött és meggyilkolt áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegítésére,
hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessen meg. A határozat emellett
elutasította a holokauszttagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai
diszkriminációt és erőszakot.
Feladatok: Kapcsolattartás a Polgármesteri Kabinettel (időpont, koszorúzó). Egyeztetés
Kertészné Bródy Saroltával, az állami beruházás kerületi kapcsolattartójával. Sajtós és fotós
felkérése.
Megvalósítás: Az ünnepség Sánta Péterné alpolgármester jelenlétében zajlott le. A
jelenlévők elhelyezték a megemlékezés köveit. Az eseményről a Józsefváros Újság
tudósított.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3353/a-holokauszt-aldozataira-emlekeztunk
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FEBRUÁR
FEBRUÁR 25. A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA- KOSZORÚZÁS
Helyszín: Rezső tér, Magyarok Nagyasszonya Templom 56’-os emléktábla
Feladatok: Koszorúk megrendelése, leszállítása a helyszínre. Egyeztetés Vargha Miklós
Péterrel a templom plébánosával. Helyi média értesítése.
Leírás: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (szokásos említése: A
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja)
megtartását a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének 2000. június 16-án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendelte
el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-én tartják
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták.
Megvalósítás: A megemlékezésen a Magyarok Nagyasszonya Templom bejáratánál
elhelyezett emléktáblánál dr. Sára Botond alpolgármester és Ferencz Orsolya önkormányzati
képviselő koszorúval emlékezett meg a gyilkos eszme magyarországi áldozatairól. Vargha
Miklós Péter, a templom plébánosa mécsest gyújtott az áldozatok tiszteletére.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3440/koszoruzas-a-kommunizmus-aldozatainak-emleknapjan

FEBRUÁR - JÓZSEFVÁROSI KORCSOLYAPÁLYA
Helyszín: Horváth Mihály tér
Feladatok: Józsefváros Önkormányzata Jégpálya állításáról szóló határozataza értelmében
2016-ban minden kerületi lakos számára ingyenes korcsolyázási lehetőségét biztosított. A
Jégpálya 2015. december 6. és 2016. február 8. között üzemelt.
Megvalósítás: A 340 nm-es korcsolyapályát két hónapos működése alatt több mint 10.000
felnőtt és gyermek látogatta meg. Naponta átlagosan kétszáz-kétszázötvenen mentek ki a
Horváth Mihály térre korcsolyázni. A pálya minden nap 8 és este 20 óra között várta a
látogatókat. A legfiatalabb látogató óvodás korú volt, a legidősebb pedig egy 70 év körüli
férfi volt, aki hetente több alkalommal is igénybe vette a pálya szolgáltatásait. Az iskolákból
szervezetten érkeztek a pályára a diákok hétköznap délelőttönként, hétvégéken pedig
általában a családok vették birtokba a területet.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/feltolt/jozsefvaros_ujsag_2016-5.pdf

MÁRCIUS
MÁRCIUS 15. 1848-49-ES
MEGEMLÉKEZÉS

FORRADALOM

ÉS

SZABADSÁGHARC

ÖNKORMÁNYZATI

Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat 300-as díszterme, Horváth Mihály tér
Feladatok: A helyszín előkészítése, berendezése. Fellépőkkel való kapcsolattartás.
Műsorvezető, plébános úr felkérése, koszorúk megrendelése, plakátok elkészítése és
104

kihelyezése, egyeztetés, technika megrendelése és biztosítása a helyszínen, rendezvény
biztosításának megszervezése (polgárőrség, rendőrség).
Szakmai háttér: Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, hősies
önvédelmi harcának emléke a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as
európai forradalmi hullámnak. Erejét mutatja, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával
lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt külföldön. Ezért az 184849-es harc a magyar nemzet történetének egyik leghősiesebb háborús időszaka.
Megvalósítás: Az ünnepséget a Józsefvárosi Önkormányzat 300-as Dísztermében tartottuk
meg a rossz idő miatt. A himnusz eléneklése után a Csillagszemű Táncegyüttes lépett a
színpadra. Ezt követően dr. Kocsis Máté, Józsefváros Polgármestere mondta el ünnepi
beszédét. A program Turek Miklós kerületi színművész előadásával folytatódott, majd
Michels Antal plébános úr áldása hangzott el.
A műsor után koszorúzásra került sor a Horváth Mihály téri emlékműnél, ahol a kerület
vezetői és képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az ünnepségen részt vevők
száma kb. 120 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3495/a-tortenelem-a-batrakat-igazolja

MÁRCIUS 19. DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG ÉS JÓTÉKONYSÁGI EST
Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.
Feladatok: Kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás a kitüntetések készítőivel,
megrendelők, szerződések előkészítése, aláíratása. Meghívók, aukciós kártya, menükártya,
asztalszámok, ültető kártyák, oklevelek - az aukciós tárgyakhoz - megrendelése. Catering,
hang és fénytechnikai szolgáltatókkal helyszínbejárás, egyeztetés, megrendelés.
Virágdekoráció megtervezése, rendelése, csokrok köttetése. Hostessek kiválasztása,
szerződéskötés. Aukciós tárgyak beszerzése. Kitüntetések összegyűjtése helyszínre
szállítása. Folyamatos kapcsolattartás a kabinettel. A teljes rendezvény koordinálása,
lebonyolítása.
Szakmai háttér: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő
érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban
adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon kerültek átadásra a
józsefvárosi „Díszpolgári Cím”, a „Józsefvárosi Becsületkereszt”,
a „Józsefvárosért”, a „Jó Sport” és a „Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetések. Az
ünnepséget Jótékonysági esttel kötötte össze az Önkormányzat, amiből a befolyt összeget a
kerületben fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztató Fogadj Örökbe Egy Macit
Alapítvány javára ajánlotta fel.
Megvalósítás: Hasonlóan az előző évekhez a díjátadó és jótékonysági estre József napon
került sor. A vendégek és kitüntetettek 17 órától érkeztek a helyszínre, ahol két fő doorman
és hostessek fogadták, segítettek őket a helyük elfoglalásában. 18 órakor megkezdődött a
Díjátadó ünnepség. dr. Kocsis Máté, Józsefváros Polgármesterének beszédét követően
átadták a Jó Sport, Józsefvárosi Aranykoszorú, Józsefvárosért, Józsefvárosi
Becsületkereszt, valamint a Díszpolgári címeket. 2016-ban a Józsefvárosi Önkormányzat
képviselő-testülete a Díszpolgári címet az évtizedek óta a kerületben élő P. Mobil zenekar
vezetőjének Schuster Lórántnak ítélte. Posztumusz díszpolgári kitüntetést kapott Kármán
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Tódor aki 1881-en született Józsefvárosban, a NASA űrprogramjainak előmozdításával,
valamint az Amerikai Légierő Tudományos Tanácsadói Elnöksége megalapításával szerzett
hírnevet. Sánta Péterné alpolgármester asszony és Zentai Oszkár Elnök úr köszöntötték a
kitüntetetteket. Ezt követően Kárász Róbert, a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány elnöke
vezetésével elkezdődött a Jótékonysági árverés. Az adományozók a fogyatékkal élők
társadalmi integrációját, a munkahelyteremtéssel foglalkozó alapítványt támogatták. Az
aukción csaknem 1,5 millió forint gyűlt össze. Az est végén Micheller Myrtill és Pintér Tibor
Voice and Guitar műsorát hallgathatta meg, az eseményen résztvevő 250 fő.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3512/kituntettek-a-kerulet-peldakepeit
ÁPRILIS
ÁPRILIS 8. ROMÁK VILÁGNAPJA
Helyszín: Muzsikus Cigányok Parkja
Feladatok: Egyeztetés, sajtós, fotós felkérése az esemény megörökítésére. Virág dekoráció
megrendelése. A helyszín feltakaríttatása.
Szakmai háttér: 1971. április 8-án ült össze az I. Roma Világkongresszus, az esemény
tiszteletére az ENSZ a Roma kultúra világnapjává nyilvánította április 8-át. E napot a
cigányság a legfontosabb „nemzeti” ünnepként tartja számon.
Megvalósítás: A kiváló cigányzenészekre emlékezve 2016. április 8-án a józsefvárosi Muzsikus
Cigányok Parkjában található domborműveknél virágot helyezett el, többek között Sántha
Péterné alpolgármester asszony és Benga - Oláh Tibor, a Józsefvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke. A helyszínen a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
igazgatója, Kathy-Horváth Lajos is lerótta tiszteletét.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3570/roma-vilagnap-a-muzsikus-ciganyok-parkjaban

ÁPRILIS 9. EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA
Az esemény első alkalommal került megszervezésre.
Helyszín: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Feladatok: Egyeztetés, sajtós, fotós felkérése az esemény megörökítésére. Hangtechnika
rendelése. A helyszín lefoglalása, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal történő
egyeztetés. Tudományos játszóház megrendelése, a helyszín berendezése és dekoráció
elkészítése. Plakátok terveztetése, nyomdai kivitelezése, kihelyezése a kerületi
intézményekben.
Szakmai háttér: 1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte
működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre az eseményre emlékezünk az
egészség világnapján. A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és
összehangolása.
Megvalósítás: Józsefvárosban 2016 április 9-én, szombaton játékos feladatokkal és
szűrővizsgálatokkal várták a kicsiket és nagyokat az újjáépült Szent Kozma Egészségügyi
Központban. Több ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az ide látogatók az Egészségügyi
Központ jóvoltából: bőrgyógyászati vizsgálat, diabétesz szűrés, vércukor mérés, érszűkületés vérnyomásmérés, légzésfunkciós vizsgálat. A gyermekek a ”játékos tudomány- furfangos
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csudavilág interaktív kiállítás és játszóház”-ban, fejleszthették logikai és ügyességi
képességüket.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3573/az-egeszseg-vilagnapja-jozsefvarosban

ÁPRILIS 20. BÖLCSŐDÉK NAPJA- ÖNKORMÁNYZATI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Turay Ida Színház
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, kapcsolattartás a Humán kapcsolati irodával.
Meghívók előkészítése, nyomdai kiviteleztetés, eljuttatása a kabinettel a címzetteknek.
Forgatókönyv megírása, egyeztetése. Műsorvezető és hostessek felkérése. Virágcsokrok
rendelése. Egyeztetés a Turay Ida színház művészeti főtitkárával a színházi előadás kapcsán,
illetve a helyszín lefoglalása. A rendezvényen vendégek fogadása. Fotós és sajtós kolléga
felkérése a rendezvény dokumentálására.
Szakmai háttér: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő
érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban
adományozható kitüntetések egységes szabályozására. A 6. alkalommal megrendezett
Bölcsődék napi önkormányzati ünnepségen, átadásra kerültek a „Kiemelkedő Bölcsődei
Munkáért” kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret”, és a „Törzsgárda oklevelek”.
Megvalósítás: A bölcsődei dolgozókat két hostess fogadta a Turay Ida színház bejáratánál,
2016.április 21-én. Délután fél háromkor a narrátor köszöntötte a vendégeket és felkérte dr.
Kocsis Mátét, Józsefváros polgármesterét, hogy tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét. A
beszéd után a díjak kiosztására került sor, melyet Sántha Péterné Alpolgármester asszony,
Zentai Oszkár képviselő és Koscsóné Kolkopf Judit a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
intézményvezető asszonya adtak át. A dolgozók közül három fő részesült Kiemelkedő
Bölcsődei Munkáért kitüntetésben, két fő Polgármesteri Dicséretben, kilenc fő pedig
törzsgárda elismerést vehetett át. A kitüntetettek virágcsokrot, oklevelet kaptak. Az átadás
után a jelenlévők a Segítség, én vagyok a feleségem című előadást tekinthették meg, a Turay
Ida Színház művészeinek előadásában.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3629/beremeles-a-jozsefvarosi-bolcsodek-dolgozoinak
ÁPRILIS 22. FÖLD NAPJA
Helyszín: Füvészkert – ELTE Botanikus kert
Feladatok: Jegyek lefoglalása, megvásárlása, egyeztetés, sajtós, fotós kolléga felkérése az
esemény megörökítésére.
Szakmai háttér: Egy amerikai egyetemista, Denis Hayes 1970. április 22-én mozgalmat
indított el a Föld védelmében, már a kezdetekben több mint 25 millió honfitársa állt az ötlet
mögé. A mozgalom világméretűvé vált, a Föld napján a legtöbb országban programokkal
hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A magyarországi Föld napja
mozgalom az idén ünnepelte 26. évfordulóját.
Megvalósítás: A Föld napja alkalmából a kerület óvodásai, az önkormányzat támogatásának
köszönhetően 15 csoporttal látogatták meg a Füvészkertet. A gyermekeket és az óvó néniket
szakemberek vezették körbe a kertben, a séta közben hallhattak arról is, mi mindent
tehetnek környezetük, a természet, a Föld megóvása érdekében.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
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http://jozsefvaros.hu/hir/3631/a-botanikus-kert-szepsegeivel-ismerkedtek-az-ovodasok
ÁPRILIS 28. „JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
Helyszín: Polgármesteri Hivatal – 300-as Díszterem
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, meghívó előkészítése, nyomdai kiviteleztetés,
eljuttatása a kabinettel a címzetteknek. Kitüntetettek névsorának bekérése a közbiztonsági
referenstől. Forgatókönyv megírása, leegyeztetése. Műsorvezető és hostessek felkérése. A
rendezvényen vendégek fogadása, ültetése. A helyszín előkészítése, berendezése. Sajtós
felkérése a rendezvény dokumentálására. Catering megrendelése.
Szakmai háttér: A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III. 10.)
önkormányzati rendelet 5. §- a alapján "Józsefváros rendjéért" kitüntető cím adományozható
a Józsefváros rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor
helytállást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek
állományának tagjai részére.
Megvalósítás: 2016. április 28-án 66 fő vehette át az önkormányzat által adományozott
Józsefváros rendjéért kitüntető címet a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ünnepség
dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármesterének köszöntő beszédével vette kezdetét, majd
Molnár Gábor rendőr alezredes Józsefváros rendőrkapitánya is kifejezte köszönetét a
kerületi rendvédelmi dolgozóknak. Az eseményen részt vett Bucsek Gábor vezérőrnagy,
Budapest rendőrfőkapitánya is.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3654/kocsis-mate-buszke-vagyok-arra-hogy-jozsefvarosnakilyen-rendorsege-van

ÁPRILIS 29. JÓZSEFVÁROSI RENDŐRNAP
Helyszín: Rezső tér
Feladatok: Területfoglalási engedély beadása, szakmai programok egyeztetése a VIII.
kerületi rendőrkapitánnyal és a hivatal közbiztonsági referensével, helyszínbejárás, plakát
megterveztetése, hangtechnika rendelése, gyermekfoglalkozások megszervezése,
közterület takaríttatása, kerületi sajtó meghívása, a rendezvény lebonyolítása.
Szakmai háttér: Második alkalommal került megrendezésre a Rendőrnap a Rezső téren, a
Józsefvárosi Önkormányzat és a VIII. kerületi Rendőrkapitányság szervezésében. Az egész
napos ingyenes rendezvényen, izgalmas programokon vehettek részt a gyermekek és
felnőttek egyaránt.
Megvalósítás: A kerületi óvodásokat, iskolásokat és a kilátogató családokat – több mint ezer
gyermeket – változatos, izgalmas programok várták a Rezső téren: KRESZ ügyességi pálya,
bűnmegelőzési sátor, Kresz - totó, mese sátor, ujjlenyomat vétel, beöltözés fotózással,
mobil lőtér, rendőrautók és motorok kiállítása, a VIII. kerületi Rendőrkapitányság
akciócsoportjának bemutatója, tűzoltódarus autó, valamint a traffipaxos futásra is volt
lehetőség. A rendőrnapot megnyitó dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere elmondta,
hogy a lakosok és a rendőrség közötti kölcsönös bizalom erősítését szolgálja a rendezvény,
hiszen a játékos, szórakoztató programokon keresztül közelebbről is megismerhetik a
rendőrök munkáját a kerületben élők.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
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http://jozsefvaros.hu/hir/3658/latvanyos-bemutatok-rendorsegi-akciok-a-rezso-teren

ÁPRILIS 29. TE SZEDD-NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS
Helyszín: VIII. kerületi helyszínek, körzetek
Feladatok: Egyeztetés, plakát készítése, nyomtatása, kihelyezése a kerületben, ásványvizek
biztosítása a programon részvevők számára.
Szakmai háttér: Hatodik alkalommal szervezték meg a TeSzedd! országos környezetszépítő
akciót, amelyhez Józsefváros – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is csatlakozott.
Megvalósítás: Kerületünkben április 29-én önkormányzati képviselők a környékbeli
lakosokkal, civilekkel és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársaival közösen
szedték a szemetet. Az akcióban több mint kétszáz személy vett részt, akik összesen 70 zsák
hulladékot gyűjtöttek össze, valamint 36 új szeméttárolót is kihelyeztek Józsefváros
különböző pontjain. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3657/osszefogtak-a-keruletiek-a-tisztabb-kornyezetert

MÁJUS
MÁJUS 7. LUDOVIKA –KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL
Helyszín: Orczy park
Feladatok: Egyeztetés a VIII. kerületi rendőrkapitánysággal és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem kommunikációs osztályával. Sajtós, fotós kolléga felkérése az esemény
megörökítésére. Promóciós anyagok összegyűjtése, helyszínre szállítása. Támogatási
szerződés elkészítése.
Szakmai háttér: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Száznapos Ünnepség alkalmából május
7-én rendezte meg a VII. Ludovika Fesztivált az Orczy-parkban. Az egész napos eseményen
bepillanthattunk a Magyar Honvédség mindennapjaiba, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
valamint a standokkal kitelepülő katonai szervezetek életébe. A Józsefvárosi Önkormányzat
támogatásával megvalósuló, a nagyközönség számára nyitott rendezvényen számos családiés gyermekprogram is várta az érdeklődőket.
Megvalósítás: A Józsefvárosi Önkormányzat 1 millió forinttal támogatta a szakmai
programokat. A VIII. kerületi rendőrkapitánysággal közös önkormányzati sátorban vártuk a
látogatókat, kerületi kiadványainkkal, kulturális programlehetőségekkel, illetve a
Rendőrkapitányság pályaválasztási tanácsadással fogadta az érdeklődőket.
A rendezvényen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott
beszédet, kerületünket dr. Sára Botond alpolgármester képviselte. Az alakuló téren egymást
követték az érdekesebbnél érdekesebb bemutatók, és a hagyományőrzők felvonulásai. A
katonai közelharcot rendőrkutya-bemutató és a tűzoltók roncsvágással kísért műszaki
mentési akciója követte. Az egyik sátorban tűzszerész és felderítő robotot lehetett
megtekinteni, amely robbanóanyagok megtalálására, szállítására és hatástalanítására is
képes. Kicsit távolabb harci járművek álltak, amelyekre a gyermekek nagy örömére fel is
lehetett szállni, illetve a belsejébe is be lehetett tekinteni. Az érdeklődő felnőttek ingyenes
épületvezetésen vehettek részt a Ludovika Főépületben, ahol tájékoztatást kaphattak a
Ludovika Campus beruházásról is.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3687/megelevenedtek-a-magyar-katonasag-hagyomanyai
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MÁJUS 14. EMLÉKHELYEK NAPJA
Az esemény első alkalommal került megszervezésre.
Helyszín: Corvin köz
Feladatok: Nemzeti Örökség Intézettől emlékhelyek napja plakátok, zászló beszerzés.
Virágrendelés, kitűzők gyártatása, mécsesek vásárlása, helyszínre szállítása. Hangtechnikai
szolgáltatás rendelése, túravezető, hostessek felkérése, helyszíni felügyelet, sajtó
értesítése. Egyeztetésal, ’56-os józsefvárosi hősök felkutatása, Kondor Katalin felkérése.
Szakmai háttér: A Nemzeti Örökség Intézet felkérésére csatlakozott a Józsefvárosi
Önkormányzat
az
első,
Emlékhelyek
Napja
országos
programsorozathoz.
Május 14-én, kiemelt történelmi helyszínek érintésével 56-os történelmi túra várta az
érdeklődőket. A Corvin köz az 1956-os forradalom és szabadságharc emblematikus helyszíne,
a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott fegyveres felkelés egyik
fővárosi központja. A többszörös túlerőben lévő szovjet csapatokkal vívott harcok során,
ezen a helyen sok felkelő „pesti srác” áldozta életét a magyar szabadságért.
Megvalósítás: A program szombaton 10 órától várta az érdeklődőket a Corvin moziban. A
látogatók egy irányított beszélgetésen vehettek részt, ahol a 1956-os forradalmárok
nyilatkoztak. A beszélgetésen a 1956-os magyar szabadságharcosok világszövetsége is
közreműködött. A eseményt Kondor Katalin vezette. A részletes élménybeszámoló után az
érdeklődők virágokat helyezhettek el a Pesti Srác szobornál, majd meglátogathatták az
1956-os Forradalom ikonikus helyszíneit, megismerhették a Corvin köz emléktábláit, a
Kisfaludy, Vajdahunyad, Práter, és a Nap utcában 56-os harcokról hallhattak történeteket
és mécseseket helyezhettek el emlékezve az elhunyt hősökre.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3710/pesti-sracok-tortenetei-a-corvin-kozben
http://emlekhelyeknapja.hu/

KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK A PALOTANEGYEDBEN
Az programsorozat első alkalommal került megszervezésre.
Időpontjai: április 23/ április 30/ május 7/ május 14/ május 22/ május 28/ június Naponta
kettő: összesen 14 alkalom Helyszín: Palotanegyed
Szakmai háttér: A Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával, a Mágnásfertály Séták
keretében hét egymást követő héten szerveztek kirándulásokat Józsefvárosban, amelyben a
kerületben élt vagy munkálkodott nevezetes személyekhez kötődő emlékhelyekhez,
házakhoz látogattak el. A Rendezvényszervezési Divízió a Palotanegyedben működő
Mágnásfertályt Bt. céget kérte föl a túrák szervezésére és levezetésére.
Megvalósítás: A Méhes György klasszikusának címét idéző „Szép szerelmek krónikája”
elnevezésű sétán híres nagy szerelmeket ismerhettek meg az érdeklődők. A séta az Egyetem
térről – az ELTE Jogi karának épülete elől – indult, az időtartama 2,5 óra volt. „A
Palotanegyed asszonyai” sétán pedig a negyedben valaha élt híres – színésznők, művészek,
feleségek, szeretők, másokért elhivatottan munkálkodó – asszonyok alakjait idézték fel. A
séta a Blaha Lujza tér Márkus Emília utcai sarkáról indult, az időtartama 2-2,5 óra volt. A
sétákon alkalmanként 20-20 fő vehetett részt, ezért előzetesen történt a regisztráció.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
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http://jozsefvaros.hu/hir/3624/ingyenes-kulturtorteneti-setak-a-palotanegyedben
http://jozsefvaros.hu/hir/3661/kulturalis-setak-a-palotanegyedben

MÁJUS 27. HŐSÖK NAPJA
Helyszín: Nemzeti Sírkert
Feladatok: Helyszín biztosítása, helyszín egyeztetés, koszorú megrendelés, sajtó értesítése.
Szakmai háttér: Az ünnep eredetét az 1917. évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt
mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő
módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni. Május utolsó
vasárnapját – felelevenítve egy első világháború idején hozott törvényt – 2001 óta újra a
Magyar Hősök Napjaként ünnepli az ország. Józsefvárosban a Fiumei úti Sírkertben
emlékeztek meg azokról a kerületi katonákról és civilekről, akik életüket áldozták a
hazáért.
Megvalósítás: A megemlékezésen Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere mondott
ünnepi beszédet, Zrínyi Miklós hitvallását idézve tisztelgett a hősi halottak előtt:
„Történelmünk küzdelmek sorozata” – idézte fel. Majd a Nagy Háború kitörésének 100.
évfordulójának kapcsán a magyar katonák első világháborús helytállására emlékeztetett a
Hősök Napja alkalmából. Ezt követően a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
diákjai három katonadallal idézték meg a hősök szellemét, majd Benkő Péter kétszeres
Jászai Mari-díjas színművész szavalta el Ady Endre, A Tűz csiholója című költeményét. Az
ünnepség zárásaként Sántha Péterné és Sára Botond alpolgármesterek koszorút helyeztek el
az 1999-ben felavatott emlékkőnél, amely a városrész hősi halottainak állít emléket. Ezt
követően Bocska Imre és Müller István koszorúzott a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének képviseletében.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3754/koszoruzas-a-magyar-hosok-napjan

MÁJUS 28. II. BRÓDY-PIKNIK
Helyszín: Palotanegyed
Feladatok: Programok bekérése és az önkormányzati támogatás megszervezése.
Szakmai háttér: A Civilek a Palotanegyedért Egyesület szervezésében, második alkalommal
rendezték meg a Bródy-pikniket a Bródy Sándor utca Gutenberg tér felőli szakaszán május
28-án, szombaton, amely ezúttal egybeesett a józsefvárosi gyermeknapi programsorozattal.
Megvalósítás: A Józsefvárosi Önkormányzat 600 ezer forinttal támogatta a rendezvényt.
Muzsikától és nevetésétől hangos rendezvényen, kicsik és nagyok egyaránt színes
programokon vehettek részt, például megválasztották a Palotanegyed tortáját, kihirdették
a Francois Fiedler rajzpályázat eredményeit, de volt óriásbuborék-show, lufihajtogatás és
kézműveskedés is. A bátrabbak hintózhattak is szüleikkel a környező utcákban. Az
izgalmaktól megfáradt családokat az este folyamán pedig előadások sora várta a Gutenberg
téren felállított színpadon. A napot a Four Fathers énekegyüttes koncertje zárta.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/Palotanegyed/photos/a.594259080607458.1073741824.144738
932226144/1188588947841132/?type=3&theater
MÁJUS 29. GYERMEKNAP JÓZSEFVÁROSBAN
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Helyszín: Horváth Mihály tér
Feladatok: A kerületben megrendezendő különböző gyermeknapi programok időpontjainak
összehangolása. Gyermeknapi plakát elkészítése, plakátozás kerületi intézményekben,
játszótereken, óriásplakátok kihelyezésének lebonyolítása. Fellépők, mentőápolók
felkérése, légvárak, óriás játékok, sátorok bérlése, árusok, biztonsági szolgálat,
koordinálása, sajtó értesítése.
Szakmai háttér: A Gyermeknap alkalmából Józsefvárosban hat helyszínen már péntektől
változatos programok várták a családokat. A programsorozat a Mátyás téren indult a
Kesztyűgyár Közösségi Ház szervezésében, ahol különböző sportolási lehetőségek mellett
kézműves programok és állatsimogató is volt a kicsik és szüleik nagy örömére. Szombaton a
Gutengberg tér és a Bródy Sándor utca volt vidám gyermekzsivajtól hangos, a Teleki téren
pedig meseszínház és ügyességi játékok is szerepeltek a programban. A Önkormányzati
gyermeknapra vasárnap délelőtt a Horváth Mihály tér telt meg kíváncsi, szaladgáló és
mosolygó gyermekekkel. A Dologház utcában a tűzoltók munkájával lehetett megismerkedni.
Vasárnap délután a II. János Pál pápa téren Szalóki Ági aratott nagy sikert koncertjével.
Megvalósítás: A Horváth Mihály téri önkormányzati gyermekprogram a Turay Ida Színház,
Péter és a farkas című előadásával vette kezdetét vasárnap délelőtt. A gyermekek és a
családok folyamatosan érkeztek Józsefváros főterére, ahol nagy sikert aratott a játszótéren
felállított ugrálóvár és szumójáték, de hosszú sorok kígyóztak a lufihajtogatónál, az
arcfestőknél és a kézműves foglalkozásoknál is. A nagyobbaknak lehetőségük volt játszani az
óriás sakkal és a légfocival. Az arcfestőknek köszönhetően egyre több kisállat és mesehős
lepte el a teret, körükben is nagy sikert aratott a Grimm-busz Színház buli koncertje és a
Hetet egy csapásra című előadása.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3756/az-egesz-hetvege-a-gyermekekrol-szolt-jozsefvarosban
MÁJUS 30. BAUER SÁNDOR SZOBOR MEGKOSZORÚZÁSA
Helyszín: Mátyás tér
Feladatok: Koszorú rendelés, sajtó értesítése, megemlékezés koordinálása.
Szakmai háttér: Bauer Sándor, a józsefvárosi mártír 1969. január 20-án, kora délután
gyújtotta fel magát a Nemzeti Múzeum előtt. Önfeláldozását hazaszeretetből, az orosz
megszállók elleni tiltakozás miatt tette. A Mátyás téren a szobrot 2012-ben Józsefváros
polgármestere avatta fel, egy évvel később pedig Tőkés László református püspök áldotta
meg.
Megvalósítás: Május 30-án 10 órakor került sor a Magyar Hősök Napja alkalmából Bauer
Sándor mellszobrának megkoszorúzására, ahol Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere
és Zentai Oszkár önkormányzati képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke emlékezett
meg a józsefvárosi hősről.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3760/a-kommunista-elnyomas-martirjara-emlekeztek-a-matyasteren

JÚNIUS
JÚNIUS 4. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA (Trianon Emléknap)
Helyszín: Kossuth Klub Egyesület és Szabó Ervin tér (Trianon kút)
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Feladatok: Egyeztetés, meghívók elkészítése és kiküldése. A helyszín lefoglalása. Kodály
Zoltán Férfikar felkérése, mécsesek vásárlása. Sajtós, fotós kolléga felkérése az esemény
megörökítésére.
Szakmai háttér: A nemzeti összetartozás napja az 1920. június 4-én aláírt trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap
Magyarországon, melyet 2010.május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.
Józsefvárosban koncerttel és mécsesgyújtással emlékeztünk meg a békediktátum
aláírásának kilencvenhatodik évfordulójáról.
Megvalósítás: A gálaműsorra 2016. június 4-én, szombaton került sor. A Himnusz közös
eléneklése után Pálinkás Péter karnagy vezényletével egymás után csendültek fel Erkel
Ferenc, Kacsóh Pongrác, Liszt Ferenc, Huszka Jenő és Gárdonyi Zsolt komponálta hazafias
dalok az 1903-ban alakult férfikórus előadásában. A műsort követően a férfikar és a
résztvevők átvonultak a lord Rothermere brit sajtómágnás és politikus tiszteletére 1929-ben
emelt Magyar Igazság Kútjához, ahol felcsendült a Székely himnusz és az egybegyűltek
mécseseket gyújtottak a 96 éve szétszakított ország és a határokon kívül rekedt
nemzettársaink emléke előtt. A résztvevők száma 70 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3779/A_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan_a_trianoni_dontesre_e
mlekeztunk/

JÚNIUS 8. PEDAGÓGUS NAP
Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, meghívók elkészítése, nyomdába küldése, és
eljuttatása a Humán-kapcsolati Iroda által a címzetteknek. Kitüntetettek adatainak
bekérése a Humán-kapcsolati Irodától. Forgatókönyv megírása, leegyeztetése. Műsorvezető,
fellépő és hostessek felkérése. Virágcsokrok rendelése. Catering rendelése. A rendezvényen
vendégek fogadása, ültetése. A helyszín lefoglalása. Sajtós felkérése a rendezvény
dokumentálására.
Szakmai háttér: A nevelés-oktatás területén kiváló munkát végző közalkalmazottak
kitüntetésére a pedagógusnapon kerül sor. Ezen a napon kerülnek átadásra a „Józsefvárosi
Gyermekekért” kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret”, valamint a pályájukat záró,
nyugdíjba vonuló pedagógusok részére a „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” és a „Jubileumi
Diplomák”.
Megvalósítás: Az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VIII.
tankerületének közös pedagógusnapi ünnepségére 2016. június 8-án, szerdán került sor
melyen Sántha Péterné alpolgármester, Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
és Szabóné Fónagy Erzsébet tankerületi igazgató nyújtotta át az elismeréseket. Az
ünnepségen Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte a pedagógusokat a H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központban. A köszöntőbeszédet követően a résztvevők
megtekinthették Turek Miklós színművész előadását majd a díjak átadása következett.
Zentai Oszkár elnök úr pohárköszöntővel zárta a kitüntetések átadását. Ezután álló fogadásra
került sor. Résztvevők száma 100 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3793/jozsefvaros-onkormanyzata-koszonetet-mondottkeruletunk-pedagogusainak
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JÚNIUS 10. MAGDOLNA NEGYED PROGRAM III. ZÁRÓ RENDEZVÉNYE
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Feladatok: Egyeztetés, meghívók elkészítése, nyomdába küldése, és eljuttatása a
címzetteknek. A terem lefoglalása, berendezése. Catering rendelés. A rendezvényen
vendégek fogadása, ültetése. Sajtó felkérése a rendezvény dokumentálására.
Szakmai háttér: Budapest egyik nagy szociális városrehabilitációs fejlesztése, a Magdolna
Negyed Program III. üteme (MNP III.) 2013 és 2015 között valósult meg. Bér- és társasházak
újultak meg, közterületek épültek újjá, sokrétű társadalmi, szociális és foglalkoztatási
programok indultak.
Megvalósítás: A programra 2016. június 10-én 11 órától került sor, melyen az MNP III.
eredményeit és tapasztalatait az önkormányzat képviselői, kivitelezők és szakemberek
jelenlétében ismertették a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az eseményen részt vett Sára
Botond alpolgármester, Balogh István Szilveszter, a Magdolna negyed önkormányzati
képviselője és Molnár Gábor józsefvárosi rendőrkapitány, valamint a helyi civil szervezetek
tagjai, vezetői. A rendezvényen Gaálné Madarász Anna, a Józsefvárosi Magdolna Negyed
Egyesület vezetője és Frank Sándor, a Társak a Teleki Térért Egyesület alelnöke is felszólalt
és bemutatta a civil szervezetek tevékenységét és a Magdolna negyed megújulásában
betöltött szerepüket. Résztvevők száma 60 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3799/Folytatodik_a_Magdolna_negyed_fejlesztese/
JÚNIUS 30. SEMMELWEIS NAP
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Feladatok: Protokoll lista egyeztetése, meghívók elkészítése, majd kinyomtattatása,
eljuttatása a Humán–kapcsolati iroda által a címzetteknek. Résztvevők névsorának és
méltatásának egyeztetése, forgatókönyv megírása. Műsorvezető és hostessek felkérése.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói titkárságával egyeztetés.
Catering rendelés. A rendezvényen vendégek fogadása, ültetése. Sajtó felkérése a
rendezvény dokumentálására.
Szakmai háttér: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet
alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a
Józsefvárosban adományozható kitüntetések egységes szabályozására. Ezen a napon
kerültek átadásra kiemelkedően teljesítő józsefvárosi egészségügyi szakembereknek a
„Józsefváros Egészségügyéért” szakmai kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret”, a
„Kerületi törzsgárda jutalom”, a „Főigazgatói Dicséret” elismerő oklevelek.
Megvalósítás: A rendezvény 2016. június 30-án, csütörtökön 13 órától került megrendezésre,
melyen részt vett Egry Attila alpolgármester, Sántha Péterné alpolgármester asszony, Zentai
Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke és Dr. Horváth Szilárd, a Józsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója. Az ünnepségen Egry Attila alpolgármester
köszöntötte a díjazottakat és a meghívottakat. Ezután a kitüntetések átadása került sor.
Végezetül Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke mondott pohárköszöntőt. Az
esemény álló fogadással zárult. Résztvevők száma 80 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3856/kituntettek-a-kerulet-egeszsegugyi-dolgozoit
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JÚLIUS 7. JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.– SPORTNAP
Az esemény első alkalommal került megszervezésre, a JGK ZRT. felkérése alapján.
Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetések a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ vezetőségével, programok
összeállítása, kvíz feladatok kitalálása és elkészítése, díjak (kupák, serlegek és érmek)
megrendelése, oklevelek szerkesztése, kinyomtatása, helyszíni játékkoordináció,
eredmények összesítése, eredményhirdetésben való segítségnyújtás.
Szakmai háttér: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ felkérte a Rendezvényszervezési
Divíziót a társaság alkalmazottai sportnapi programjainak összeállítására és levezetésére.
Megvalósítás: A sportnap július 7-én délelőtt 12 órakor vette kezdetét. Az ezt megelőző
órákban történtek a rendezvény helyszíni előkészületei; catering megérkezése a helyszínre,
asztalok berendezése, asztalszámok kiosztása, welcome italok és pogácsák kikészítése, a
főzéshez szükséges műanyag evőeszközök kihelyezése. A sporteszközök biztosítása a
helyszínen: darts, csocsó, futball labdák a dekázó versenyhez, ping-pong asztal felállítása.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ dolgozói 12 órától érkeztek meg, mindenki kapott egy
sorszámot, amely a csapatbeosztást jelentette. Ezt követően dr. Pesti Ivett, a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ igazgatósági elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezután következett a
kvíz tesztfeladatok kitöltése, majd a csapatok eligazítása a játékokhoz, ezzel egyidejűleg
pedig a kültéri főzés és bográcsozás is kezdetét vette.
16 órakor értek véget a csapatversenyek, amely után az eredményhirdetés következett.

JÚLIUS 12. KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Feladatok: Egyeztetés, meghívó elkészítése és kiküldése, forgatókönyv megírása, hostessek
biztosítása rendezvényen, virágok megrendelése, helyszínbejárás és egyeztetés, technikus
felkérése, catering megrendelése és biztosítása a rendezvényen, a helyszínen való részvétel
és a program koordinálása, narrátor felkérése.
Szakmai háttér: A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a 11/2006. (III. 10.) számú rendeletében a kiemelkedő érdemeket szerzett
személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként kitüntetéseket alapított. A rendelet alapján
„Józsefváros Közigazgatásáért” kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek és
szakmai közösségnek, aki a Józsefvárosban közigazgatási szakterületen kiemelkedő szakmai
munkát végzett.
Megvalósítás: Mészár Erika aljegyző asszony ünnepi beszédében köszönetet mondott a
hivatal dolgozóinak. A köszöntőbeszéd után Mészár Erika aljegyző asszony és Sára Botond
alpolgármester adta át az idei „Józsefváros Közigazgatásáért” a „Polgármesteri Dicséret” és
a „Jegyzői Dicséret” kitüntetéseket, valamint a „címzetes vezető-tanácsos”, a „címzetes
főmunkatárs” és a „közigazgatási tanácsadó” címeket a hivatal dolgozóinak. Sára Botond
alpolgármester pohárköszöntőjében kiemelte: a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban
mindenki büszke lehet arra, hogy köztisztviselő és a közigazgatásban dolgozik. A rendezvény
végén a hivatal dolgozói részére szendvicseket, édes-sós süteményeket valamint üdítő
italokat szolgáltak föl. A résztvevők száma 240 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3881/kituntettek-a-kivaloan-teljesito-koztisztviseloket
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JÚLIUS 13. KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA ÁTADÓ
Helyszín: Bauer Sándor utca
Feladatok: Egyeztetés, catering megrendelése, pulpitus, nemzeti szalagok és ollók
biztosítása az ünnepélyes átadóhoz. Sajtó felkérése.
Szakmai háttér: Az önkormányzat és a VIII. kerületi Rendőrkapitányság együttműködésének
köszönhetően megnyílt Józsefváros második körzeti megbízotti (KMB) irodája a Bauer Sándor
utcában. Az új körzeti megbízotti iroda a Bauer Sándor utca 4. szám alatti épületben
található, a Mátyás tér közelében. A négy körzet határán álló rendőrségi létesítményben
négy tisztviselő áll a lakosok rendelkezésére.
Megvalósítás: A július 13-ai ünnepélyes megnyitón Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere
kiemelte: a cél az, hogy erősítsék a lakosság és a rendőrség közötti összefogást, amely segíti
a bűnmegelőzést és a felderítést. Az eseményen – amelyen részt vett Józsefváros több
önkormányzati képviselője –, beszédet mondott Molnár Gábor VIII. kerületi rendőrkapitány,
és Meichl Géza, a budapesti rendőrfőkapitány gazdasági helyettese is. A beszédek után
következett az ünnepélyes szalagátvágás. Az újonnan elkészült körzeti megbízotti irodát
megtekinthették az eseményre ellátogató állampolgárok.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3885/ujabb-korzeti-megbizotti-iroda-nyilt-jozsefvarosban
JÚLIUS 14. KIRÁNDULÁS - KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA ALKALMÁBÓL
Helyszín: Domonyvölgy – Lázár Lovas park
Feladatok: A program egyeztetése és megrendelése az Új Tanyacsárda sales managerével,
buszok bérlése, területfoglalási engedély beadása a buszok parkolása miatt, a program
elindítása, koordinálása és egész napos részvétel az eseményen.
Szakmai háttér: A tavalyi év sikeréhez hasonlóan Józsefváros Önkormányzata idén is
szervezett a köztisztviselői részére kirándulást, melynek idén a Domony völgyi Lázár Lovas
Park biztosított helyszínt. A Hivatal minden évben szeretne biztosítani dolgozói számára
ilyen programot, amikor kiszakadva a munkából, kicsit kikapcsolódva tölthetnek el együtt
egy napot.
Megvalósítás: Csütörtök reggel fél 9-kor indultak a hivatal dolgozói a Horváth Mihály téri
templom elől buszokkal Domony völgybe. Délelőtt 10 órára megérkezett a társaság Domony
völgybe, ahol welcome italokkal (házi szörpökkel, limonádéval, szódával, kávéval) várták
őket. Az érkezést követően elkezdődtek a programok. Csapatjátékok és foci bajnokság vette
kezdetét. Délben elkezdődött az ebéd, utána pedig kihirdették az eredményeket. Ebéd után
fogathajtás és lovasbemutató várta a vendégeket, valamint lovas kocsikázni is lehetett. A
program után fél 4kor indult vissza az első busz Budapestre, és folyamatosan indultak vissza.
JÚLIUS 15. KÁLVÁRIA TÉRI LAKOSSÁGI PIKNIK
Az esemény első alkalommal került megszervezésre.
Helyszín: Kálvária tér
Feladatok: Egyeztetés a Rév8 Zrt. vezetőségével a programokat illetően, területfoglalási
engedély elkészítése és benyújtása, helyszínbejárás, technikus felkérése, catering és
kézművesek megrendelése és biztosítása a rendezvényen, játékok (ugrálóvár, óriás sakk)
megrendelése, a helyszínen való részvétel és a program koordinálása. Sajtó értesítése.
Szakmai háttér: „Milyen legyen az Orczy negyed?” címmel családias hangulatú rendezvényt
tartott a Józsefvárosi Önkormányzat pénteken, a Kálvária téren. A kerület vezetése
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pályázatot nyújt be 2 milliárd forint uniós támogatás elnyerése érdekében, amelyet a
városrész rehabilitációjára kíván fordítani. Az önkormányzatnak ehhez egy projektelőkészítő tanulmányt is el kell készítenie, amelyhez a lakosság véleményét is kikérték.
Megvalósítás: A Kálvária téren megjelent kerületi lakosokat dr. Sára Botond alpolgármester
köszöntötte. A rendezvényen három fontos szempont alapján mondhatták el véleményüket
a józsefvárosiak az Orczy negyed fejlesztéséről: a lakhatási, a foglalkoztatási illetve a
közterület-közbiztonsági témakörben. A Rendezvényszervezési Divízió játékos programokkal
is készült: amíg a szülők a szakemberekkel konzultáltak, addig a gyermekek kipróbálhatták
az ugrálóvárat, az óriás sakkot és sok más játékot.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3893/megindult-az-orczy-negyed-program-elokeszitese
JÚLIUS 21-24. JÓZSEFVÁROSI STRANDKÉZILABDA-PÁLYA
Az esemény első alkalommal került megszervezésre.
Helyszín: Horváth Mihály tér
Feladatok: plakátok kihelyezése a kerületi intézményekben, budapesti napközis
táborok értesítése a pálya megnyitásáról, kézilabdák, röplabdák és egyéb játékok
beszerzése, helyszíni felügyelet. Sajtós értesítése.
Szakmai háttér: A Nemzetközi Kézilabda-szövetség tanácsa döntött a 2016-os női és férfi
strandkézilabda-világbajnokság rendezési jogáról. A tornára a Magyar Kézilabda-szövetség is
beadta a pályázatát, és az IHF a magyar pályázatot ítélte a legjobbnak, így 2016 nyarán,
Budapesten, a Margitszigeten került sor a világbajnokságra.
Megvalósítás: Szerda délelőtt kezdték meg a pálya építését, és teljes kialakítását (homok
kiszállítása, kapuk felállítása). Csütörtök reggel 10 órakor nyílt meg a strandkézilabda-pálya.
A nyitás előtti órákban helyezték el a 2 darab mobil toalettet. A délután során folyamatosan
érkeztek gyermekcsoportok, hogy kipróbálhassák a pályát. A hétvégén józsefvárosi és
szomszédos kerületi családok látogattak ki a térre, az új homokos strandkézilabda-pálya
kipróbálására. A strandkézilabda utánpótlás válogatott játékosai és edzőik a pályát vasárnap
este bontották, a homok elszállítására hétfőn, a délelőtti órákban került sor.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3896/strandkezilabda-palya-nyilik-a-horvath-mihaly-teren
AUGUSZTUS
AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
Helyszín: Golgota tér
Feladatok: Egyeztetés, a plakát tervezet elkészíttetése, megjelentetése az újságban és a
kerületi intézményekben. Meghívók kiküldése a Kabinet segítségével. Közterület foglalási
engedély beadása. Fellépők felkérése (Oberfrank Pál, a Regélők énekegyüttes) Turay Ida
Színházzal való megbízási szerződéskötés. Sajtóval kapcsolattartás. Polgárőrség vezetőjével
való egyeztetés a vendégek biztonsága és útbaigazítása miatt. Közterület felügyelettel való
kapcsolattartás. Forgatókönyv megírása. Vendégek fogadása a helyszínen. Helyszínen való
részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: Augusztus 20., Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás,
a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még
augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra
a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta
fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban e napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László
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király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a
napon emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté
avatásával volt egyenértékű.
Megvalósítás: Az államalapító Szent István király ünnepére mintegy 130-150 józsefvárosi
lakos gyűlt össze augusztus 20-án délelőtt a Golgota téri kettős keresztnél, amely a Himnusz
közös eléneklésével kezdődött a megemlékezés. A jeles eseményt dr. Sára Botond
alpolgármester nyitotta meg. Oberfrank Pál színművész verses előadása után, a Regélők
énekegyüttes műsora következett. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe. Az új kenyeret
Michels Antal, a kerületi Szent József templom plébánosa áldotta meg. A Szózat közös
eléneklésével zárult az esemény.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3961/sara-botond-feladatunk-ezereves-ertekeink-megorzese

AUGUSZTUS 23. ’56-OS EMLÉKTÁBLA ÚJRAAVATÁSI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Blaha Lujza tér
Feladatok: Egyeztetés, hangtechnika megrendelése. Sajtó értesítése. Helyszínen való
részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: Az 1956-os forradalom harcosainak emléket állító márványtáblát a Blaha
Lujza téren 1999-ben helyezték el az egykori Szabad Nép székház falán. A Sajtópalotának is
nevezett épület bontásakor eltávolított emléktáblát szimbolikus napon, augusztus 23-án, a
Totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján avatták fel újra az Összmagyar
Testület és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának közreműködésével. A lengyel-magyar-litván
kezdeményezésre bevezetett totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját 2011
óta minden évben augusztus 23-án tartják meg, arra emlékezve, hogy 1939-ben ezen a
napon kötött megnemtámadási megállapodást a sztálini Szovjetunió és a náci Németország,
szabad utat engedve Lengyelország felosztásának és a napokkal később kitörő második
világháborúnak.
Megvalósítás: Ünnepélyes keretek között helyezték vissza a lyukas zászlót ábrázoló, a bronz
öntvénnyel díszített márványtáblát a Blaha Lujza tér és a József körút sarkán álló épületre,
oda, ahol az egykor több sajtótermék – többek között a Szabad Nép, 1956 után pedig a
Népszabadság – szerkesztőségének otthont adó Sajtópalota állt. Az ünnepségen beszédet
mondott dr. Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere és a felkelők egyike, Kenessey Csaba,
aki az eredeti emléktáblát bajtársával, Kovács Andrással, a felkelőcsoport parancsnokával
együtt állíttatta. Ezután Bándi Kund, az Összmagyar Testület ügyvezető elnöke – a
forradalom idején maga is józsefvárosi lakos – idézte fel ’56-os emlékeit, majd Ötvös István,
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja méltatta az események világpolitikai jelentőségét.
Az ünnepség zárásaként a Józsefváros nevében koszorúzó Sára Botond alpolgármester
mellett az Összmagyar Testület, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint a Magyar
Nemzetőrség és az 1956 Magyar Nemzetőrség is tisztelgett a hősök emléke előtt. A
programon mintegy 50 fő vett részt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3973/visszahelyeztek-a-blaha-lujza-ter-56-os-hoseinekemlektablajat

AUGUSZTUS 31. TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
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Helyszín: Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
Feladatok: Egyeztetés a díjátadóval kapcsolatban, narrátor és hostessek biztosítása. Sajtó
értesítése. Helyszínen való részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: A Józsefvárosi Önkormányzat augusztus 31-én délután 15 órakor tartotta
tanévköszöntő ünnepségét. A hagyományokhoz híven, a tanév megkezdése előtt átadták a
törzsgárda okleveleket, a pályájukat záró, nyugdíjba vonuló tanárok részére pedig a
„Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket”, valamint egy rubin okleveles pedagógust is
köszöntöttek.
Megvalósítás: A Józsefvárosi Zeneiskolában rendezett Tanévnyitó ünnepség kezdetén a
vendégek meghallgatták a zeneiskola három növendékének műsorát. Az előadások után
Sántha Péterné alpolgármester köszöntőbeszéde következett. A pedagógus életpályájuk
elismeréseként az emberi erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmek
átadására került sor. Majd a kerületi 20, 30 éves törzsgárda elismerésben részesülő
köznevelési ágazatban dolgozókat díjazták. Az ünnepségen külön köszöntötték és rubin
oklevelét átadták Bánhalmi Ferencnének, aki tanítói diplomáját 70 éve szerezte a Szegedi
Római Katolikus Népiskolai Tanítóképző Intézetben. A díjátadó után a Józsefvárosi
Zeneiskola két vezetője, Balázsné Szatmári Éva és Katonáné Malmos Edit négykezes
zongorajáték műsorral kedveskedtek. Az ünnepség Zentai Oszkár önkormányzati képviselő,
az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke pohárköszöntőjével zárult. Az eseményen 60 fő vett
részt. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/3996/tanevkoszonto-jozsefvarosban
SZEPTEMBER
MAGDOLNA NAPOK- MÁTYÁS TÉR- 2016. SZEPTEMBER 3.
Helyszín: Mátyás tér
Feladatok: Hang és fénytechnikai céggel való egyeztetés a színpadtechnikával kapcsolatban,
szolgáltatás megrendelése. Megfelelő mennyiségű kordonok kiválasztása és megrendelése.
Megvalósítás: A Kesztyűgyár Közösségi Ház Magdolna Napok rendezvényéhez
színpadtechnikai szolgáltatás biztosítása.
TÜNDÉRTALÁLKOZÓ - A TURAY IDA SZÍNHÁZ 2016.SZEPTEMBER 10.
A fesztivál első alkalommal került megszervezésre.
Helyszín: Kálvária tér
Feladatok: Egyeztetés a Turay Ida Színházzal technikai igényekkel kapcsolatban, közterület
foglalási engedély beadásához helyszínrajz elkészítése. Együttműködési megállapodás
elkészítése. Sajtó felkérése. Közterület felügyelet felkérése a parkolók lefoglalására.
Helyszínbejárás a színpadtechnikai szolgáltatóval, rendezvénytér berendezésének
felmérése, megrendelése.
Megvalósítás: Tündérkertté változott szeptember 10-én a Kálvária tér. A családi rendezvény
hivatalos megnyitóján dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A
Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósult Tündértalálkozó elnevezésű
rendezvényen a Turay Ida Színház társulata mesével, tánctanítással, jelmezparádéval,
kézműves programokkal várta a családokat. A felnőtteknek a színház népszerű előadásaiból
kínáltak részleteket, az est színészkoncerttel és össztánccal zárult. A résztvevők száma
megközelítette az 500 főt. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4026/tundertalalkozo-a-kalvaria-teren
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SZENES IVÁN EMLÉKKONCERT-REZSŐ TÉR-2016. SZEPTEMBER 11.
Helyszín: Rezső tér
Feladatok: Egyeztetés, a sajtó értesítése. Helyszínen való részvétel és koordinálás.
Szakmai háttér: Szenes Iván idén lett volna 90 éves. 2010 szeptemberében bekövetkezett
halálának évfordulóján idén 6. alkalommal rendeztek emlékkoncertet a józsefvárosi Rezső
téren, amelynek egyik házában élt és alkotott a dalszerző.
Megvalósítás: A Szenes Iván tér /Rezső tér/szinte teljesen megtelt, több mint 8 ezren voltak
kíváncsiak az eMeRTon-díjas magyar dalszövegíró dalaira. Az ingyenes koncerten többek
között Wolf Kati, Koós János, Zalatnay Sarolta és Aradszky László is fellépett.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/2033/iden-is-fergeteges-volt-a-szenes-ivan-emlekkoncert
ELŐADÁS AZ IDŐSEK RÉSZÉRE A TURAY IDA SZÍNHÁZBAN-2016. SZEPTEMBER 18.
Az előadás a Színházzal kötött közszolgáltatási szerződés alapján került megrendezésre.
Helyszín: Turay Ida Színház
Feladatok: Tájékoztató anyag kérése az előadásról, időpont egyeztetés a Turay Ida
Színházzal, információk továbbítása az önkormányzatnak. A regisztrációs lista ellenőrzése a
helyszínen. A Turay Ida Színház és az Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási
szerződés alapján történt a finanszírozás. A vendégek részére az előadás ingyenes volt.
Szakmai háttér: A jelenlévőket a kerületben működő, idősek nappali ellátásához tartozó
klubhálózaton keresztül hívta meg az Önkormányzat, akik nagy örömmel fogadták
kezdeményezésüket.
Megvalósítás: Több mint 300 józsefvárosi szépkorút hívott meg egy színházi előadásra a
kerületi önkormányzat. A „Csak kétszer vagy fiatal” című darabot Bodrogi Gyula Kossuth- és
kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész rendezte, így
már elöljáróban garantálni lehetett a sikert a Turay Ida Színházban.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4049/jozsefvarosi-idosekkel-telt-meg-a-turay-ida-szinhaz

1956 JÓZSEFVÁROSBAN - OTT VOLTUNK, LÁTTUK, ÁTÉLTÜK BESZÉLGETÉSSOROZAT
A beszélgetéssorozat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60.évfordulója
tiszteletére szervezett programsorozat részeként került megrendezésre.
Helyszín: H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ, Apáczai Kiadó Nagyterem
Feladatok: Terem foglalás H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban és szeptember 22én az Apáczai Kiadónál, sajtó értesítése az eseményekről, egyeztetés a beszélgetés
moderátorával, Kondor Katalinnal és a meghívott vendégekkel. Pogácsa és víz biztosítása a
helyszínen. Vendégek fogadásra.
Szakmai háttér: Az 1956 Józsefvárosban - ott voltunk, láttuk, átéltük című
beszélgetéssorozat vendégei az események akkori szereplői, a témát kutató történészek és
az azt feldolgozó művészek. Az estek szerkesztője és narrátora Kondor Katalin újságíró.
Megvalósítás:
Szeptember 8. (H13) M. Kiss Sándor történész, professzor emiretus, a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet főigazgató-helyettese. A professzor fő kutatási területe az 1956os forradalom és szabadságharc, és az azt követő megtorlás története. Számos könyv és sok120

sok tanulmány szerzője. Nagy figyelmet keltett nemrégiben megjelent könyve, a
Csalogányvadászok, amely a forradalom legendás alakjáról, hőséről, az orvostanhallgató
Tóth Ilonáról szól.
Szeptember 15. (H13) Bogyay Elemér közgazdász a Magyarok Világszövetségének kanadai
tisztségviselője, a Torontói Magyar Ház elnöke 1997 és 2001 között. A soproni erdészeti
egyetemről távozott Kanadába 1956-ban. Ma is a kanadai erdészeti munkálatok fontos
szereplője.
http://jozsefvaros.hu/hir/4034/beszelgetes-bogyay-elemer-kozgazdasszal-a-h13-ban
Szeptember 22. (Apáczai Kiadó nagyterme) Szilágyi Andor író, filmrendező. A Mansfeld
Péterről, a forradalom mártírjáról 2006-ban készített játékfilmjével beírta magát az 1956
történéseit valósághűen ábrázoló művészek, történészek sorába, és tovább folytatta a
kutatást. Megírta Tóth Ilonáról szóló filmjének lebilincselő forgatókönyvét, ám a film még
nem készült el.
Szeptember 29. (H13)17.00 H. Bodó József, a forradalom elítéltje, író. H. Bodó József
egyetlen könyvet írt, A hársfa virága címmel, amelyben a forradalom utáni kegyetlen
megtorlás áldozatainak kívánt emléket állítani. Saját sorsán keresztül bizonyította be, mit
kellett megélnie annak, aki ugyan nem akasztófán végezte, de a börtönt, a kínzásokat
tizenévesen kellett elviselnie.
A résztvevők száma a szeptemberi alkalmak során 70 fő volt.
OKTÓBER
2016.OKTÓBER 01. - SZÜRETI MULATSÁG IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL
Helyszín: Rhema Konferenciaközpont
Feladatok: Egyeztetés, szerződéskötés a fellépőkkel és a Rhema Konferenciaközponttal.
Catering, biztonsági őrök, mentőszolgálat, lufidekoráció megrendelése. Buszok szervezése a
vendégek részére a Horváth Mihály tér és a helyszín között a program előtt és után. Hostessek
felkérése, a catering szolgáltatóval történő helyszínbejárás. Rendezvény forgatókönyvének
elkészítése. Az eseményen a vendégek fogadása, regisztráció.
Megvalósítás: Az október 1-jén 12 órától 14 óráig indultak a buszok a Horváth Mihály térről
folyamatosan a Rhema Konferencia Központba. Az eseményt dr. Sára Botond alpolgármester
nyitotta meg 14 órákor, beszédében többek között köszöntötte a megjelent szép korúakat.
Az Idősek napja alkalmából megvalósuló Szüreti mulatságon, Balázs Fecó Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas előadóművészt hallgathatták meg, majd az állófogadás alatt a Vegas Showband
szórakoztatták a közönséget. A népszerű dallamokra sokan táncra is perdültek. A résztvevők
száma megközelítőleg 600 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4097/szureti-mulatsag-az-idosek-vilagnapjan
ARADI VÉRTANÚK NAPJA - 2016.OKTÓBER 06.
Helyszín: Fiumei úti Nemzeti Sírkert, Kossuth-mauzóleum
Feladatok: Koszorú megrendelése, egyeztetés a Fiumei úti sírkerttel a helyszínnel
kapcsolatban. Sajtó értesítése. Előadó művész felkérése.
Megvalósítás: Október 6-án 9 órakor az önkormányzat testületi ülését Benkő Péter nyitotta
meg egy prózai előadással az aradi vértanúkról. 13 órakor a Kossuth-mauzóleumban Sántha
Péterné alpolgármester asszony emlékezett meg a mártírokról, koszorúzással. Az esemény a
Himnusz közös éneklésével zárult.
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A résztvevők száma 15 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4115/Koszoruzas_az_Aradi_Vertanuk_Emleknapjan/
TORMAY CECIL EMLÉKTÁBLA ÉS SZOBOR KOSZORÚZÁSA - 2016. OKTÓBER 08.
Helyszín: Rókus kórház és Kőfaragó u. 3.
Feladat: Koszorúk megrendelése
Megvalósítás: Koszorúzással emlékeztek meg Tormay Cecile születésének 141. évfordulója
alkalmából, október 8-án az írónő egykori, Kőfaragó utcai otthonának falán elhelyezett
emléktáblánál és a Rókus Kórház mellett felállított mellszobornál.
A résztvevők száma 30 fő volt.
TURAY IDA SZÍNHÁZ IFJÚSÁGI ELŐADÁSA - 2016.OKTÓBER 11.
Az előadás a Színházzal kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül került
megrendezésre.
Helyszín: Turay Ida Színház
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés a résztvevő iskolákkal. Helyszínen való részvétel a
regisztrációban és koordinálásban. Az előadásra az Együttműködési megállapodás keretén
belül került sor.
Megvalósítás: Október 11-én 11 órakor felső tagozatos és középiskolás diákok vehettek részt
díjmentesen az önkormányzat jóvoltából a Turay Ida Színház, Az angyalok nem sírnak című
előadásán. A tanulók a darab által élethű képet és élményt kaphattak az 1956-os
eseményektől.Résztvevők száma 280 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4132/keruleti-diakok-az-angyalok-nem-sirnak-cimu-eloadason
1956-OS MOLINÓK KIHELYEZÉSE - 2016. OKTÓBER 15.
A molinók tervezése és kivitelezése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre.
Helyszín: Baross utca
Feladatok: Egyeztetés a BKV Zrt-vel az utcaszakasz áramtalanításáról a kihelyezés
időszakára.
TUREK MIKLÓS VERSSZÍNHÁZ – 2016.OKTÓBER 17.
Helyszín: H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés a H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központtal a teremfoglalással
kapcsolatban. Szerződéskötés a színművésszel. Iskolák tájékoztatása az eseményről. A
helyszínen segédkezés a terem berendezésében. A diákok fogadása az előadás előtt, a vers
szedetek elhelyezése a székekre. Sajtó értesítése.
Megvalósítás: A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium diákjainak tartott előadást
Turek Miklós színész október 17-én a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban, délelőtt
11 órakor. A versszínházi monodráma, Faludy György életét és költészetét mutatta be,
amelyben nagy hangsúlyt kapott az 1956-os forradalom és a költő meghurcoltatása. A
fiatalok ezáltal nemcsak a száraz tananyagon keresztül informálódhattak a hatvan évvel
ezelőtti eseményekről: egy más szemszögből is átélhették az író megpróbáltatásait.
Résztvevők száma: 40 fő. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4154/Versszinhazi_eloadas_a_H13-ban/
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1956-OS ÓRIÁS PLAKÁTOK KIHELYEZÉSE - 2016. OKTÓBER 18. és 20.
A plakátok tervezése és kivitelezése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre.
Helyszín: Teleki téri piac
Feladatok: 3 db a Terror Háza által elkészített óriás plakát kihelyeztetése és 2 db október
23-i kerületi emlékprogramokat tartalmazó plakát grafikai terveztetése és kihelyeztetése.
Megvalósítás: Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából 3 plakát került kihelyezésre
a Terror Háza Múzeummal együttműködve, melyen 56-os hősök láthatóak. Ezen kívül további
2 db óriásplakát kerül fel a Teleki téri piac oldalára, mely tartalmazta az október 23-i Corvin
közben és a Horváth Mihály téri emlékprogramokat.
1956-OS LÖVEG ELHELYEZÉSE A CORVIN KÖZBEN – 2016. OKTÓBER 20-24.
A programelem az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60.évfordulója tiszteletére
szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre.
Helyszín: Corvin köz
Feladatok: Közterület foglalási kérelem beadása, biztonsági őrök és behajtási engedély
intézése.
A
löveg
megrendelése
és
a
szállítás
megszervezése.
Megvalósítás: Az október 23-i önkormányzati megemlékezéshez kapcsolódóan, ’56-os löveg
került kihelyezésre október 20. és 24. közötti időtartamra. Az ágyú elé ünnepi dekorációként
virágágyást készített a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
1956 JÓZSEFVÁROSBAN - OTT VOLTUNK, LÁTTUK, ÁTÉLTÜK BESZÉLGETÉSSOROZAT
A molinók tervezése és kivitelezése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre.
Helyszín: H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Terem foglalás H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központban, sajtó értesítése
az eseményekről, egyeztetés a beszélgetés moderátorával, Kondor Katalinnal és a meghívott
vendégekkel. Pogácsa és víz biztosítása a helyszínen. Az eseményeken a vendégek fogadásra.
Szakmai háttér: Az 1956 Józsefvárosban - ott voltunk, láttuk, átéltük című
beszélgetéssorozat vendégei az események akkori szereplői, a témát kutató történészek és
az azt feldolgozó művészek. Az estek szerkesztője és narrátora Kondor Katalin újságíró.
Megvalósítás: 2016. október 6. VARGA JÁNOS ÉS TRENCSÉNYI LÁSZLÓ, „pesti srácok”
Két Corvin közi pesti srác beszélt a harcokról, arról, hogyan kerültek oda és miért, s arról is,
hogy jelentős erkölcsi adósságaink vannak a forradalomban kivégzettek és hősi halottak
hozzátartozói, és a harcokban részt vett embereket illetően.
2016. október 13. DR. HORVÁTH ATTILA, jogász, történész
Dr. Horváth Attila jogász-történész volt Kondor Katalin vendége október 13-án, aki a
forradalomról, az azt kiváltó okokról, a megtorlásról és a koncepciós perekről beszélt
hallgatóságának a Horánszky utcai H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központban. A
professzor tiszteletbeli ’56-os, kiterjedt kutatómunkája elismeréseként. Olyan témákat
vizsgált, amelyeket kevesen kutattak.
http://jozsefvaros.hu/hir/4144/1956-egy-jogasz-es-tortenesz-szemevel
2016. október 20. KOSZMOVSZKY EDINA A „piros kabátos lány”
Kondor Katalin újságíró vendége a beszélgetéssorozat hetedik, egyben utolsó alkalmán
Koszmovszky Edina volt, aki 18 évesen, 1956. október 23-án, az Astoriánál csatlakozott az
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utcára vonult tömeghez, ő olvasta be kétszer a Magyar Rádiónál a diákság 14 pontos
követelését. http://jozsefvaros.hu/hir/4170/koszmovszky-edina-a-h13-ban
A résztvevők száma az októberi alkalmak során 60 fő volt.
1956 PESTI SRÁCOK EMLÉKPARK – HORVÁTH MIHÁLY TÉR - 2016.09.20-2016.11.04
A programsorozat befogadása az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60.évfordulója
tiszteletére szervezett programsorozat részeként került kivitelezésre, külsős
kísérőrendezvényként.
Helyszín: Horváth Mihály tér
Feladatok: Az önkormányzat részéről a szervezési feladatok ellátása, programok
promotálása.
A programokat az 1956-os Emlékbizottság támogatásból valósította meg a szervező
Gerillapress Kft.
Szakmai háttér: Hogyan éltek, mitől váltak forradalmár-szabadságharcosokká azok a fiatal
tizen- és huszonévesek, akik az 1956-os szabadságharc legvakmerőbbjei voltak? E kérdést
válaszolják meg a programok során.
Megvalósítás: A szervezők "Pesti Srácok Emlékpark" néven egy olyan kulturális, közösségi
színteret hozott létre, ahol az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékei között az év és
a korszak művészete, sportja, divatja, étkezési szokásai elevenednek meg, emléket állítva
a meghatározó eseményeknek csakúgy, mint a hétköznapoknak. Október 23-án a Corvin
közben tartott megemlékezés után a Horváth Mihály téren folytatódtak a programok. A
Teleki téri piac oldalán elhelyezett óriásplakátokon hirdettük a Horváth Mihály téren
megvalósuló programokat is. A rendezvény két héttel meghosszabbítva, november 4-ig volt
látogatható.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4177/november-4-ig-tart-nyitva-a-pesti-sracok-emlekpark
LENGYEL – MAGYAR EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁS - 2016. OKTÓBER 21.
Helyszín: Corvin köz
Feladatok: Országos Lengyel Önkormányzattal és a Bethlen Gábor Alapítvánnyal való
együttműködés. Sajtó értesítése. Emléktábla környékének takaríttatás Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ segítségével. Koszorú rendelése. Helyszíni koordináció.
Megvalósítás: 2016. október 21-én 11 órakor az Országos Lengyel Önkormányzat és a Bethlen
Gábor Alapítvány tagjai koszorúkat helyeztek el a 2015-ben felavatott, 1944-es varsói
felkelés és az 1956-os magyar forradalom lengyel-magyar kapcsolatainak emléket állító
táblánál a Corvin közben. A Józsefvárosi Önkormányzat nevében Sántha Péterné Józsefváros
alpolgármestere koszorúzott.
Résztvevők száma: 30 fő volt
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4165/megkoszoruztak-a-lengyel-magyar-kapcsolatokemlektablajat
1956-OS MEGEMLÉKEZÉS - 2016. OKTÓBER 23.
Helyszín: Corvin köz
Feladatok: Egyeztetés a Turay Ida Színházzal és a Corvin mozival. Helyszínbejárás a
hangtechnikai szolgáltatóval és részvétel a színház Corvin mozi előtti főpróbáján.
Moderátorral, hostessekkel és a Magyar Tartalékos Szövetséggel történő szerződéskötés.
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Koszorúk, virágok és hangtechnika megrendelése, mécsesek, gyufák beszerzése. Rendezvény
forgatókönyvének elkészítése. Pulpitus, zászlók helyszínre szállítatása. Sajtó értesítése.
Plakátok kihelyezése a kerületi intézményekben.
Megvalósítás: Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján, a harcok
egyik szimbolikus helyszínén, a Corvin közben tartotta ünnepi megemlékezését Józsefváros
önkormányzata október 23-án délelőtt. dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere mondott
ünnepi beszédet. A megemlékezés a Turay Ida Színház Embernek maradni című előadásának
részletével folytatódott, amelyben megidézték a forradalom felemelő pillanatait valamint
annak kegyetlen és szívbe markoló következményeit. Az ünnepséget koszorúzás zárta melyen
az önkormányzat, társadalmi szervezetek és pártok vettek részt. Az összegyűltek közösen
helyezték el az emlékezés virágait és mécseseit. A hagyományőrző katonák korhű
járművekkel vettek részt az előadásban és a rendezvény után lehetőség nyílt közelebbről is
megtekinteni a korabeli fegyvereket. Az eseményen 250 fő vett részt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4168/kocsis-mate-a-szabadsag-nepe-vagyunk
1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJÁNAK ALKALMÁBÓL
TARTANDÓ KITÜNTETÉS-ÁTADÁS ÉS ÜNNEPI HANGVERSENY – OKTÓBER 24.
Az Emlékhangverseny és Díjátadó az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója
tiszteletére
szervezett
programsorozat
részeként
került
megszervezésre.
Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet
Feladat: Egyeztetés, kitüntetés tokok, ajándék borok, virágok, hang- és fénytechnika,
hagyományőrző katonák, catering szolgáltatás megrendelése, meghívók, ültető kártyák
legyártatása. Szerződés kötés: Hostessek, Máv Szimfonikusok, Olasz Kultúrintézet,
kitüntetéseket, okleveleket készítő művészekkel. Helyszínbejárás a hangtechnikai
szolgáltatóval. Rendezvény forgatókönyvének elkészítése. Az eseményen a regisztráció
lebonyolítása, vendégek fogadása, segédkezés a díjátadóban. Sajtó értesítése. Zászlók,
pulpitus helyszínre szállítatása.
Megvalósítás: Az egykor Józsefvárosban harcoló hősöknek és a szabadságharc emlékét őrző
intézményeknek adott át kitüntetéseket az önkormányzat vezetése október 24-én az Olasz
Kultúrintézetben tartott ünnepségen, az 1956-os forradalom 60. évfordulójának alkalmából.
dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere köszöntötte megnyitó beszédében a
résztvevőket. Ezután az Egmont- nyitányt adta elő a MÁV Szimfonikusok Zenekara. A
kitüntetés-átadáson Díszpolgári címben részesült: Wittner Mária. Posztumusz díszpolgári
címet kapott: Iván Kovács László, Máté Ferenc. Díszharang került átadásra – mindazoknak,
akik a magyar szabadságharcért harcoltak 1956-ban, melyet Varga János és Weinhardt Vilmos
vettek át bajtársaik nevében. Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést kapott:
Szabadságharcosokért Közalapítvány, Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti
Múzeum. A kitüntetések és a díjak átadása után a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában
hallgathatta meg a közönség Beethoven V. szimfóniáját. Az estet állófogadás zárta. A
résztvevők létszám 280 fő volt. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető
el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4174/diszpolgari-cimet-adomanyoztak-%E2%80%9956-hoseinek
1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL LYUKAS
ZÁSZLÓ TÁRSASHÁZAKNAK ÉS KÖZINTÉZMÉNYEINKNEK
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A zászlók terveztetése és kiviteleztetése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett kísérő programelemként került megrendelésre és
kihelyezésre.
Feladat: Beszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötés, 2031 db lyukas magyar zászló
rendelése, tartórúddal együtt, a zászlók átvétele és tárolása. Kapcsolattartás a társasáházak
közös képviselőivel, az átadott zászlókról nyilvántartás készítése, zászlók kiosztása.
NOVEMBER
MAGYAR ORVOSI HALOTTAK EMLÉKNAPJA– 2016. NOVEMBER 04.
Helyszín: Ludovika tér
Feladatok: Koszorú megrendelése, egyeztetés.
Megvalósítás: November 4-én, a nemzeti gyásznapon azokra az orvosokra, ápolókra és
betegszállítókra emlékeztek, akik kötelességteljesítés közben az életüket áldozták az elmúlt
századok világégései és forradalmai közepette. Ünnepi beszédet mondott és koszorút
helyezett el többek között Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke, az Országgyűlés
alelnöke, Szabó István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának
parancsnoka. Kerületünk képviseletében Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere
koszorúzott.
A résztvevők száma: 50 fő
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4201/tiszteletadas-es-fohajtas-a-hos-orvosok-elott
JÓZSEFVÁROS 239. SZÜLETÉSNAPJA – 2016. NOVEMBER 07.
Helyszín: Teleki tér
Feladatok: Egyeztetés a Társak a Teleki Térért Egyesülettel és a Józsefvárosi
Cigányzenekarral, torta megrendelése, a helyszínen dekoráció elkészítése, lufi és torta
osztása a résztvevőknek. Sajtó értesítése.
Megvalósítás: A Teleki téren, a környékbeli lakókkal közösen ünnepelte Józsefváros
önkormányzata kerületünk 239. születésnapját. Dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte
a résztvevőket. A Társak a Teleki Térért Egyesület és a környékbeli lakók közös ünnepségén
fellépett a Józsefvárosi Cigányzenekar is.
A résztvevők száma megközelítőleg 50 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4205/239-eves-lett-keruletunkSZOCIÁLIS MUNKA NAPJA – 2016. NOVEMBER 15.
Helyszín: Apáczai Kiadó Díszterem
Feladatok: Egyeztetés az Apáczai Kiadóval a teremfoglalással kapcsolatban, moderátor és
hostess biztosítása. Catering szolgáltatás, virágok, fellépő énekes megrendelése. Sajtó
értesítése. A helyszínen a terem berendezése, a vendégek fogadása, díjkiosztásban való
segédkezés.
Megvalósítás: A szociális ágazatban dolgozók áldozatos munkáját a Józsefvárosi
Önkormányzat minden évben hagyományosan a Szociális Munka Napján ünnepélyes keretek
között köszöni meg. A november 15-ei ünnepségen az elismeréseket Sántha Péterné
alpolgármester asszony és Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke adta át. A
résztvevők száma 150 fő volt.
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4234/jozsefvaros-koszonetet-mondott-a-szocialis-agazatbandolgozoknak
AZ ÉV JÓZSEFVÁROS RENDVÉDELMI MUNKATÁRSA KITÜNTETÉS ÁTADÓ –
2016. NOVEMBER 17.
Helyszín: Önkormányzat – Házasságkötő terem
Feladatok: Catering szolgáltatás, virág, borok megrendelése. Hostess biztosítása.
Forgatókönyv, meghívók elkészítése. Sajtó értesítése. Egyeztetés. A helyszínen a vendégek
fogadása, díjkiosztásban való segédkezés.
Megvalósítás: Józsefvárosban immár hagyomány, hogy az önkormányzat évről évre a
Rendvédelmi Napon elismeri azoknak a közbiztonság és közrend területén dolgozó
szakembereknek a munkáját, akik kiemelkedően teljesítettek és példaértékű munkát
végeztek. November 17-én 10 órakor dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere köszöntötte
a megjelenteket ünnepi beszédével, ezután Csampa Zsolt a Belügyminisztérium
önkormányzati koordinációért felelős helyettes-államtitkárral együtt adták át a
kitüntetéseket. Gratulált és pohárköszöntőt mondott dr. Sára Botond alpolgármester is. Az
eseményt állófogadás zárta.
A résztvevők száma: 40 fő
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4243/atadtak-az-ev-jozsefvaros-rendvedelmi-munkatarsakitunteteseket
SINKA EMLÉKTÁBLA AVATÁS – 2016. NOVEMBER 18.
A program első alkalommal került megrendezésre.
Helyszín: Nagyfuvaros utca 22-24.
Feladatok: Koszorú megrendelése, versmondó felkérése. Józsefvárosi újság sajtós, fotós
kollégáinak értesítése. Egyeztetés.
Megvalósítás: November 18-án 10 órakor, emléktáblát avattak Sinka Istvánnak, a két
világháború között jelentkezett népi írói mozgalom egyik legtehetségesebb, és a második
világháború után méltatlanul mellőzött és feledésre ítélt képviselőjének, egykori
lakóházának falán Józsefvárosban, a Nagy Fuvaros utcában. Az ünnepségen köszöntőt
mondott Sántha Péterné alpolgármester, az alkotó életművét Medvigy Endre
irodalomtörténész, Sinka-kutató méltatta. A koszorúk elhelyezése előtt a költő két versét
Szabó András előadóművész szavalta el. Az avatáson részt vett Gondos Judit önkormányzati
képviselő mellett az emléktábla állítását kezdeményező Törőcsik Emília, és a Sinka műveit
1939-től megjelentető Magyar Élet Kiadó alapítójának, Püski Sándornak a fia is.
Résztvevők száma: 30 fő
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4246/emlektablat-avattak-sinka-istvan-tiszteletere

JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA 2016. NOVEMBER 27 – FEBRUÁR 5.
Helyszín: Horváth Mihály tér
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Feladatok: Területfoglalási engedély beadása. Plakátok kihelyezése a kerület
intézményeiben és iskoláiban. Óriásplakát megrendelése és kihelyezése a Teleki Téri Piac
hirdetőfelületére. Józsefvárosi újság sajtós, fotós kollégáinak értesítése.
Megvalósítás: A 375 négyzetméteres korcsolyapálya november 27-én nyitotta meg kapuit a
Horváth Mihály téren. A pálya minden nap reggel 8 és este 20 óra között üzemel 2017. február
5-ig. A jégpálya használata a józsefvárosi lakosoknak ingyenes, a Józsefvárosi Önkormányzat
jóvoltából. A jégpálya hétköznaponként reggel 8 óra és délután 13 óra között a kerületi
iskolákat, este 20 óráig és hétvégén a józsefvárosi lakosokat és minden kikapcsolódni vágyót
vár. A résztvevők száma: megközelítőleg 900 fő volt. A programról szóló sajtómegjelenés az
alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4274/megnyilt-a-jegpalya-a-horvath-mihaly-teren
1956-OS MOLINÓK - 2016. OKTÓBER 15.-2016. NOVEMBER 16.
A molinók terveztetése és kiviteleztetése az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60.évfordulója tiszteletére szervezett kísérő programelemként került megrendelésre és
kihelyezésre.
Helyszín: Baross utca
Háttér: Az 1956-os emlékév kapcsán októberben molinók kihelyezése történt meg a Baross
utca fölé. Az eltávolításukra novemberben került sor.
Feladatok: Egyeztetés a BKV Zrt-vel az utcaszakasz áramtalanításáról a leszedés időszakára.
Az 1956-os molinók leszedésének éjszakai felügyelete.

2016.NOVEMBER 27. GULÁG TÁBOROKBA ELHURCOLTAK EMLÉKNAPJA
Helyszín: Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom oszlopcsarnoka
Feladatok: Koszorú rendelése
Háttér: Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává, emléket állítva annak a közel
800 ezer ember tragédiájának, akiket 1944 őszétől hadifogolyként vagy internáltként
hurcoltak el hazánkból a Szovjetunióba többéves kényszermunkára, illetve 5-től 25 évig
terjedő száműzetésre. A kivégzettek, az éhezésben, betegségekben meghaltak száma
becslések szerint mintegy 200 ezerre tehető.
Megvalósítás: Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottunk november 27-én, a
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából,
a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom oszlopcsarnokában a reggeli szentmisét
követően. Az elhurcoltaknak emléket állító domborműnél beszédet mondott a templom
plébánosa, Vargha Miklós Péter, az egyházközség mellett koszorút helyezett el Sántha
Péterné, Józsefváros alpolgármestere is.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4278/Fohajtas_a_Gulag_aldozatai_elott/

DECEMBER
HIVATALI MIKULÁS – 2016. december 01.
Helyszín: Önkormányzat, 300-as terem
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Feladatok: Egyeztetés, catering szolgáltatás, kézműves program és Mikulás műsor
megrendelése, terem berendezése, technikussal való egyeztetés, helyszínen való részvétel,
háttérzene biztosítása és koordinálás.
Megvalósítás: A rendezvényre a Hivatali dolgozók gyermekei és unokái voltak hivatalosak.
Kézműves foglalkozás, arcfestés, és egészséges finomságok várták az ünnepségre érkezőket.
16 órakor a Grimm-Busz Színház Mikulás műsorát tekintették meg a résztvevők. A gyerekek
a előadás végén név szerint, ajándékcsomagot kaptak a Mikulástól. Ezt követően a
gyermekek manók segítségével kézműveskedtek. Dekopázs technikával készítettek díszeket
és agyag csengettyűket, méhviasz gyertyát csavarinthattak és sütöttek, díszítettek
mézeskalácsot is. A résztvevők száma: 130 fő

TUREK MIKLÓS VERSSZÍNHÁZ – 2016. december 07.
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés, a H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központtal a teremfoglalással
kapcsolatban. Iskolák tájékoztatása az eseményről e-mailen, telefonon és személyesen. A
helyszínen segédkezés a terem berendezésében. Az előadás előtt, a vers szedetek
elhelyezése, diákok fogadása.
Megvalósítás: A Fazekas Mihály Gimnázium diákjainak tartott előadást Turek Miklós színész
december 7-én a H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központban. A versszínházi monodráma
Faludy György életét és költészetét mutatta be, amelyben nagy hangsúlyt kapott az 1956-os
forradalom és a költő meghurcoltatása. A fiatalok ezáltal nemcsak a száraz tananyagon
keresztül informálódhattak a hatvan évvel ezelőtti eseményekről, hanem egy más
szemszögből is átélhették Faludy György megpróbáltatásait. A programon részt vettek
nyugdíjasok is. A résztvevők száma: 80 fő
RENDŐRÖK ÉVZÁRÓ VACSORÁJA – 2016. december 10.
Az esemény a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány felkérésére került megvalósításra.
Helyszín: H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal, a forgatókönyvvel
kapcsolatban, valamint a H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központtal a teremfoglalással
kapcsolatban. Hostessek biztosítása, catering szolgáltatás egyeztetése. A helyszínen a
vendégek fogadása, regisztráció, ruhatár biztosítása, tombola sorsolás lebonyolítása.
Megvalósítás: A rendőrség dolgozóit december 14-én este 18 órától a H13 Diák - és
Vállalkozásfejlesztési Központ nagytermében láttuk vendégül. A vacsorát követően tombola
sorsolásra került sor, majd a jelenlévők kedvükre táncolhattak.
A résztvevők száma: 180 fő.

JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT KATASZTRÓFAVÉDELMI, KÖZTERÜLETFELÜGYELŐ ÉS
POLGÁRŐR MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KITÜNTETÉS ÁTADÓ – 2016. december 14.
Helyszín: Önkormányzat Hivatal – 300-as terem
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés. Catering szolgáltatás megrendelése. Ültető kártyák
készítése, hostess és narrátor biztosítása. A helyszínen a vendégek fogadása, díjkiosztás
lebonyolítása.
Megvalósítás: Józsefvárosban immár hagyomány, hogy az Önkormányzat évről évre elismeri
azoknak a közbiztonság és közrend területén dolgozó szakembereknek a munkáját, akik
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kiemelkedően teljesítettek és példaértékű munkát végeztek. dr. Kocsis Máté, Józsefváros
polgármestere köszöntötte a megjelenteket ünnepi beszédével majd a kitüntetettek részére
oklevelet adott át. Az elismeréseket a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
állományának 52, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályának 16
dolgozója, valamint a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 20 tagja vehette át. A résztvevők száma: 100 fő
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4330/atadtak-a-jozsefvaros-rendjeert-elismereseket

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. KARÁCSONYI VACSORA – 2016. december
14.
Az est a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felkérésére valósult meg.
Helyszín: H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés JGK Zrt-vel, valamint a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központtal
a teremfoglalással kapcsolatban. Catering szolgáltatás egyeztetése és bűvész műsor
megrendelése. A helyszínen a vendégek fogadása, regisztráció, háttérzene biztosítása,
tombola sorsolás lebonyolítása.
Megvalósítás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ dolgozóit december 14-én este a H13
Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ nagytermében láttuk vendégül. A résztvevőket Pesti
Ivett igazgató és dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte. A beszédek után Badár Tamás
bűvészműsorát tekintették meg a vendégek. Azok a szerencsések, akiket a bűvész a közönség
soraiból kiválasztott, testközelből is megtapasztalhatták a varázslatot kártyatrükkök
segítségével. A műsort a vacsora és a tombola sorsolás követte.
A résztvevők száma: 150 fő
JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT, RENDVÉDELMI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KITÜNTETÉS ÁTADÓ –
2016. december 16.
Helyszín: Önkormányzat Hivatal – 300-as terem
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés. Catering szolgáltatás megrendelése. Ültető kártyák
készítése, hostess biztosítása. A helyszínen a vendégek fogadása, díjkiosztás lebonyolítása.
Megvalósítás: A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság 90
dolgozójának december 16-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében adták át az
önkormányzat által alapított „Józsefváros rendjéért” kitüntetést. Az elismerést azok a
rendvédelmi munkatársak vehették át, akik példamutató munkájukkal kiemelkedően sokat
tettek a kerület közbiztonságáért. Dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a kitüntetettek részére oklevelet adott át.
Résztvevők száma: 100 fő A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4340/osszefogas-a-kozbiztonsag-tovabbi-javitasaert
JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT FOGADÁS – 2016. december 16.
Az est a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felkérésére valósult meg.
Helyszín: Önkormányzat Hivatal – 300-as terem
Feladatok: Egyeztetés. Catering szolgáltatás egyeztetése. A helyszínen a vendégek
fogadása. Hostess biztosítása
Megvalósítás: 2016.12.16-án a Hivatal dísztermébe voltak hivatalosak a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársai (parkoló őrök, parkőrök, takarítók). A Zrt.
130

igazgatósági elnöke dr. Pesti Ivett és dr. Sára Botond alpolgármester köszönte meg nekik az
egész éves munkájukat. Ezután ebéd és kötetlen beszélgetés következett.
A résztvevők száma: 120 fő
KATASZTRÓFAVÉDELMI MUNKATÁRSAK ÉVZÁRÓ VACSORA – 2016. december 16.
Helyszín: H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ
Feladatok: Egyeztetés. A helyszínen a vendégek fogadása, tombola sorsolás lebonyolítása.
Program koordináció.
Megvalósítás: 2016. december 16-án este került sor a Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség karácsonyi vacsorájára. A meghívottak belépéskor tombola jegyet kaptak,
melynek sorsolására a vacsora után került sor.
A résztvevők száma: 50 fő
VÁY ANDRÁS UTCA ÚTBURKOLAT AVATÓ ÜNNEPSÉG – 2016. december 19.
Az esemény a kerületi fejlesztések kivitelezéshez kapcsolódóan valósult meg.
Helyszín: Váy András utca
Feladatok: Egyeztetés. Szalag és ollók biztosítása a helyszínen.
Megvalósítás: Teljes hosszában megújult a Vay Ádám utcában az útburkolat, felújították a
parkolósávok és fákat is ültettek. Az utcát december 19-én hétfőn adák át ünnepélyesen,
dr. Sára Botond alpolgármester, Zentai Oszkár önkormányzati képviselő és a környékbeli
lakók részvételével.
A résztvevők száma: 20 fő
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4348/atadtak-a-vay-adam-utcat

KÖZMEGHALLGATÁS – 2016. december 20.
Helyszín: Önkormányzat Hivatal – 300-as terem
Feladatok: Egyeztetés, moderátor felkérése
Megvalósítás: 2016. december 20-án közmeghallgatásra került sor a Józsefvárosi
Önkormányzatban. A résztvevők száma: 200 fő
VEZETŐI ÉVÉRTÉKELŐ KARÁCSONYI VACSORA – 2016. december 20.
Helyszín: Otthonka Étterem, Szentkirályi utca 23.
Feladatok: Egyeztetés a helyszín munkatársaival. Tombola tárgyak beszerzése. Hostessek
biztosítása. A helyszínen a vendégek fogadása, tombola sorsolás lebonyolítása. Zene
szolgáltatás megrendelése.
Megvalósítás: 2016. december 20-án 18 órától érkeztek a meghívottak az Otthonka
Étterembe. Az évértékelő és a vacsora után tombolasorsolásra került sor.
A résztvevők száma: 100 fő
HIVATALI KARÁCSONY – 2016. december 21.
Helyszín: Önkormányzat Hivatal – 300-as terem
Feladatok: Egyeztetés. Catering szolgáltatás, stand up műsor megrendelése. A helyszínen a
vendégek fogadása.
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Megvalósítás: 2016. december 21-én 12 órától érkeztek a hivatal dolgozói az önkormányzat
dísztermébe. A köszöntő után Kovács András Péter humorista szórakoztatta a Hivatal
munkatársait, majd álló fogadás zárta az eseményt. A résztvevők száma: 270 fő
ADVENT JÓZSEFVÁROSBAN – 2016.NOVEMBER 26.- NOVEMBER 27.
Helyszín: Horváth Mihály tér
Feladatok: Advent Józsefvárosban programsorozat megtervezése. Egyeztetés, plakátok
kihelyezése a kerület intézményeiben és iskoláiban. Óriásplakát megrendelése és
kihelyezése a Teleki Téri Piac hirdetőfelületére. Területfoglalási engedély beadása. Színpadhang és fénytechnika, faház, fellépők, állatsimogatóm kézműves program megrendelése,
moderátor biztosítása. Sajtó értesítése. A helyszínen a programok felügyelete.
Megvalósítás: Az első adventi hétvégén, szombaton délután állatsimogató és a Grimm Busz
Színház koncertje várta a gyermekeket. Vasárnap Gulyás László vándormuzsikus és a
gólyalábasok interaktív előadása szórakoztatta a jelenlévőket. A játszóházban különféle
karácsonyi díszeket készítettek és mézes kalácsot sütöttek a gyerekek, és állatsimogatásra
is volt lehetőség: pónilovak, gidák, bárányok várták az apróságokat. A Horváth Mihály téren
állították fel Józsefváros adventi koszorúját is. A vasárnapi gyertyagyújtáson részt vett dr.
Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, és Sántha Péterné alpolgármester. Igét hirdetett
Kovács Dávid Emil a Külső-józsefvárosi Református Egyházközösség lelkésze. A vasárnapi
programot a Cantores Ecclesiae rézfúvós zenekar koncertje zárta. A résztvevők száma
szombaton 150 fő, vasárnap 300 fő volt.
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:
http://jozsefvaros.hu/hir/4275/meggyujtottak-az-elso-adventi-gyertyat-jozsefvarosban
ADVENT JÓZSEFVÁROSBAN – 2016.NOVEMBER 26.- DECEMBER 18.
Helyszín: Horváth Mihály tér
Feladatok: Sajtó értesítése. Egyeztetés, faház, fellépők, állatsimogató, kézműves program
megrendelése, moderátor biztosítása. A helyszínen a programok felügyelete.
Közterülethasználati hozzájárulás kikérése.
Megvalósítás: 2016. december 3-4.
A második adventi hétvégén különféle karácsonyi díszeket készíthettek a gyerekek,
állatsimogatásra volt lehetőség: pónilovak, gidák, bárányok várták az apróságokat és a térre
ezen a hétvégén többször is ellátogatott a Mikulás. December 3-án szombat délután a Vitéz
László és az elátkozott malom című bábjátékot láthatták a legkisebbek. A piros sapkás,
mindig vidám fickó palacsintasütőjével tanította móresre az ördögöket, sőt magát a halált
is. December 4-én vasárnap a Bergengóc Zenegóc Társulat vonta be egy kis közös mókázásba
a gyerekeket A Mikulás mesekönyve című interaktív előadásával. Az ünnepélyes
gyertyagyújtáson az egybegyűlteket dr. Ferencz Orsolya önkormányzati képviselő
köszöntötte, és Michels Antal, a Szent József Templom plébánosa hirdetett igét a karácsonyi
ünnepkör e jeles napja alkalmából. Ezt követően a Prima Primissima-díjas Csillagszemű
Táncegyüttes műsora szórakoztatta a nézőket. A galgamenti, kalotaszegi és szatmári
táncokhoz a muzsikát a Tündök zenekar szolgáltatta. A résztvevők száma december 3-án 150
fő, december 4-én 300 fő volt.
http://jozsefvaros.hu/hir/4294/a-masodik-adventi-gyertya-is-eg-a-horvath-mihaly-teren
2016. december 10-11.
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Advent harmadik hétvégéjén is színes programok várták a józsefvárosiakat. December 10-én
szombaton a Horváth Mihály téren a Cantores Ecclesie fúvószenekar lépett fel. December
11-én, vasárnap délután Gondos Judit önkormányzati képviselő gyújtotta meg a kerület
főterén a józsefvárosi adventi koszorú harmadik gyertyáját. Az örömteli eseményen Vas
Imre, a kerület országgyűlési képviselője is jelen volt. Az adventi koszorút Vargha Miklós
Péter, a Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa áldotta meg. Továbbá vasárnap
Százszorszép Bóbiska címmel bábelőadást tartottak a gyerekeknek, valamint az
állatsimogató is különleges élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt, továbbá
fellépett a Józsefvárosi Cigányzenekar is. A résztvevők száma december 10-én 150 fő,
december 11-én 300 fő volt.
http://jozsefvaros.hu/hir/4314/meggyujtottak-a-harmadik-adventi-gyertyat-a-horvathmihaly-teren
2016. december 17-18
Advent harmadik hétvégéjén szombaton délután Bartha Tóni Bábszínháza várta a
gyermekeket a Paprika Jancsi visszatér című vidám előadással. Vasárnap sem maradtak
program nélkül a térre kilátogató családok, hiszen a Bergengóc Zenegóc együttes Karácsony
Bergengóciában című interaktív zenés műsora szórakoztatta a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az elmúlt hétvégékhez hasonlóan ezúttal is volt lehetőség állatsimogatásra: gidák
és szamarak várták az apróságokat, a bátrabbak meg is etethették a szelíd állatokat.
Emellett az ügyes kezűek ajándékokat és díszeket készíthettek a Mézeskalács faházban.
Advent negyedik vasárnapján dr. Szilágyi Demeter, a Palotanegyed önkormányzati
képviselője gyújtotta meg a negyedik gyertyát a kerület koszorúján. Az utolsó adventi
vasárnapon a Pesti Jézus Szíve Templom Musica Sacra kórusa adott koncertet a Horváth
Mihály téren Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza igazgatója mondott
beszédet. A résztvevők száma december 17-én 150 fő, december 18-án 300 fő volt.
http://jozsefvaros.hu/hir/4342/a-negyedik-gyertya-is-eg-jozsefvaros-adventi-koszorujan
EGYÉB
2016-os üzleti tervben az alábbi rendezvények voltak előzetesen betervezve, melyek
megszervezésére nem került sor 2016-ban, vagy más szervezeten keresztül valósult
meg.
Busójárás Józsefvárosban eseményt 2016.évben Mohács város Önkormányzatával nem
tudtuk megvalósítani, mert a Mohácsi busójárás fesztiválra való felkészülésük miatt nem
tudtak meghívásunknak eleget tenni.
Józsefvárosban az idei évben is megrendezésre került a Zeneváros-Zenenyár program,
melynek során kerületi zenészeink léptek fel józsefvárosi vendéglátó helyeken, öregbítve a
kerület zenei kulturális hagyományainak hírnevét. 2016. évben az eseménysorozat
megszervezésére és megvalósítására Önkormányzatunk közvetlenül a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot kérte fel.
Palotanegyed fesztivál az idei évben nem a Palotanegyedi utcákra tervezett zenei
programokként valósult meg, mint az előző években, hanem más Palotanegyedben
megszervezett kulturális rendezvényekre került átcsoportosításra. Az 5 millió forint
keretösszeg a Civilek a Palotanegyedért Egyesület gyermeknapi programjainak fedezte
600e forint értékben, a fennmaradó 4.4 millió forint összeg pedig átcsoportosításra került
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc méltó megünneplésének palotanegyedi
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eseményére, az október 24-én, az Olasz Intézetben megrendezett MÁV Szimfonikusok
komolyzenei koncertjére.

6. Bárka színház feladatok
A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1144/2015. (III.12.) számú Korm. határozat
felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat és a Belügyminisztérium között, a
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bárka Nonprofit
Kft.) előadó-művészeti szervezet 2015. évi adósságrendezésével és megszüntetésével
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2015. április 20. napján támogatási szerződés jött
létre.
Fentiek végrehajtására a támogatási szerződés 10. pontja értelmében a kizárólagos
önkormányzati tulajdonú Bárka Nonprofit Kft., valamint a Józsefvárosi Önkormányzat között
a támogatási szerződésben foglalt 178.900.000,- Ft összegre vonatkozóan pénzeszközátadási megállapodás jött létre, ennek elszámolása az Önkormányzat felé megtörtént.
A Kormányhatározat értelmében a Bárka Nonprofit Kft. alapítója elhatározta a Társaság
beolvadással való megszűnését. A megszűnés dátuma 2015. december 31. A Társaság
jogutódja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

VI.

Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése

1. Újság
A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete által alapított, hetente 52 ezer
példányban, ingyenesen megjelenő Józsefváros újság a közszolgálatiság jegyében működik.
Az alapító önkormányzat az alábbiakban határozta meg a lap célját és jellegét:
„a Józsefváros újság önkormányzati, közszolgálati, közművelődési és a lakosság hiteles
tájékoztatására alapított időszaki kiadvány, amely a VIII. kerületi lakosságot leginkább
érintő helyi és közügyekben rendszeres tájékoztatást nyújt, beszámol a testület
legfontosabb döntéseiről. A lap köteles közölni a jegyzői közleményeket, felhívásokat,
rendeleteket. A lap feladata továbbá, hogy a kerület kulturális és közművelődési életéről
tájékoztatást nyújtson, megnyilvánulási lehetőséget adjon a kerületben működő nagyobb
egyházi gyülekezeteknek, a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális jogai
érvényesítésének, és beszámoljon az önkormányzat intézményeinek életéről”.
A Józsefváros újság 2016-ban 41 alkalommal jelent meg. Az első öt – 16 oldal terjedelemben
megjelent – lapszámot követően a további 36 lapszám megújult arculattal, bővebb
tartalommal, 20 oldal terjedelemben szállítja a lakosoknak a kerületet érintő friss híreket,
színes témákat. A megszépült önkormányzati lap gazdag képillusztrációkkal, érdekes
kiegészítő információkkal és a korábbinál is több újságcikkel jelenik meg hétről hétre.
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A független, közéleti kiadvány a kerület legtöbb háztartásába és közintézményébe eljutott.
A hirdetési felületek értékesítésével az újság az önkormányzat és a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. számára 2016-ban bruttó 5,1 millió forint összegben bevételt is
termelt.
Január
A kerületi élet különböző vonatkozásairól a Józsefváros újság és a társult médiumok 2016.
január hónapban az alábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a teljesség igénye nélkül):
•

Önkormányzati hírek: Életmentő pont, fenyőgyűjtés, parkolási engedélyek, jégpálya,
a legjobb szolgáltatók között, mikrovállalkozások kamattámogatása, szakmai
előadássorozat társasházaknak, stb.

•

Események: Idősek köszöntése, Kölcsey emléktábla avatás nyílt napok,
megemlékezések, ünnepségek, kiállítás megnyitók, kitüntetések átadása, idősklubok
programjai, stb.

•

Kerületi fejlesztések: energetikai korszerűsítések, Európa Belvárosa II., betegirányító
a Szent Kozma rendelőben, Iskolai informatikai fejlesztés, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: gyorsuló ügyintézés, Ludovika Campus, KárolyiCsekonics palota, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: Családi Otthonteremtési
béremelések, közigazgatási ösztöndíjprogram.

•

Közbiztonság: csökkent az autólopások száma, polgárőr vizsga, körzeti megbízottak
bemutatkozója, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: szemléletformáló program, jelmezes program,
stb.

•

Nézőpont rovat: a képviselő-testület képviselőinek véleménye a következő
témákban: Családi Otthonteremtési Kedvezmény.

•

Utca hangja rovat: megújult egészségügyi intézmény.

•

Portrék, interjúk: kovács a Bródy Sándor utcában, a körzeti megbízottak
bemutatkozója.

•

Szociális segítség: Józan babák klub, Heim Pálnak adomány, felzárkóztató program
romáknak, családi otthonteremtési kedvezmény, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Koszorúzás a doni katasztrófa emlékére, Bauer
Sándor koszorúzás, stb.

•

Nekrológ: Győrfi Istvánné, a Molnár Ferenc iskola korábbi igazgatója.
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Kedvezmény,

adócsökkentés,

•

Helyi érték: Meglett pénztárca, Teleki téri piac hírei.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Szendrey ereklyék a Magyar Nemzeti
Múzeumban, Kultúra napja, Szappanyos Tamás naplójegyzetei, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: festménykiállítás, kerámia kiállítás,
Zászlómúzeum kiállítása, a galéria programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Dohárszky kiállítás, irodalmi szalon,
tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és előadásokról.
Programajánlók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a H13 inkubációs programja, zászlómúzeum kiállítása, stb.

•

•

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

•

Hirdetmények: Aranykorszorú díj, pályázati felhívások, szűrőszombat, háziorvosok
rendelése, kéményellenőrzés, a JESZ tájékoztatói, álláshirdetések, az önkormányzat
tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bérlakáspályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Február
A kerületi élet különböző vonatkozásairól a Józsefváros újság és a társult médiumok 2016.
február hónapban az alábbi témákban tájékoztatták a lakosságot (a teljesség igénye nélkül):
•

Önkormányzati hírek: Józsefváros költségvetése, határozat a betelepítési kvóta
ellen, előadássorozat társasházaknak, utcaátnevezés, turisztikai eredmények,
kormányablak költözése, jégpálya közkedveltsége, termelői piac a Gyulai Pál
utcában, stb.

•

Események: Intézményi találkozó a Palotanegyedben, nívódíj a Kálvária téren,
koszorúzás a holokauszt áldozatai emlékére, nyílt napok, megemlékezések,
ünnepségek, kiállítás megnyitók, kitüntetések átadása, idősklubok programjai, stb.

•

Kerületi fejlesztések: Idősek klubja a Palotanegyedben, új fejlesztő tornaszoba a
bölcsődében, felújítási pályázatok társasházaknak, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Segélyhívó oszlopok, zöldhulladék, FUTÁR rendszer a
Combino villamosokon, útfelújítási tájékoztatók, elektronikus városüzemeltetési
rendszer, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések:
migránsáradat.

Európa

biztonsága,
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terror

elleni

összefogás,

fokozódó

•

Közbiztonság: csökkent a bűncselekmények száma, közbiztonságért közalapítvány
bemutatkozása, támogatás az önkéntes tűzoltóknak, betörő fogás, drog prevenciós
tanácsadás, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: farsang, iskolai rajzpályázat, pályázat
iskolásoknak, sporttal a kábítószer ellen, floorball sikerek, játékkuckó avatás,
sakkeredmények a Losiban, stb.

•

Nézőpont rovat: a képviselő-testület képviselőinek véleménye a következő
témákban: Terrorfenyegetettség.

•

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: Családi
Otthonteremtési Kedvezmény.

•

Portrék, interjúk: dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, Bereményi Géza
Józsefváros díszpolgára.

•

Szociális segítség: Nem Adom Fel Kávézó megnyitója, Családi Otthonteremtési
Kedvezmény, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Koszorúzás a holokauszt áldozatainak emlékére,
Zászlómúzeumi jubileum, stb.

•

Helyi érték: a Nemzeti Színház aranykora, híres józsefvárosiak, mesteremberek
bemutatása, Teleki téri piac hírei.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Bemutatók a Turayban, kulturális fesztivál
a körúton, idegenvezetői világnap, Frankofón filmnapok, Eith Piaf színdarab
bemutató, madárvédelem a Természettudományi Múzeumban, gyerekprogram a
Kesztyűgyárban, gyerekek látogatása az Operaházban, festménykiállítás a H13-ban,
stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Bakos István plakátkiállítás,
Zászlómúzeum jubileuma, a galéria programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Firczák Irén kiállítás, irodalmi szalon,
tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a H13 inkubációs programja, zászlómúzeum kiállításai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

•

Hirdetmények: Mikrohitel program, támogatásban részesült társasházak,
lakáspályázati felhívások, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, álláshirdetések, az
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önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei,
bérlakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.
Március
• Önkormányzati hírek: Díszpolgári kitüntetés adományozása, Premier Kultcafé
támogatása, rászoruló gyerekek étkezési támogatása, szépkorúak köszöntése, üzleti
klub, kedvező áru üzlethelyiségek józsefvárosi vállalkozásoknak, kábítószer
egyeztető fórum konferenciája, JÁSZER ülés, előadássorozat társasházaknak,
termelői piac a Gyulai Pál utcában, stb.
•

Események: Állásbörze az Óbudai Egyetemen, koszorúzás és filmvetítés a
kommunizmus áldozatainak emléknapján, JÁSZER program bemutatása más
kerületeknek, télűző maszkabál, nyílt napok, megemlékezések, ünnepségek, kiállítás
megnyitók, kitüntetések átadása, idősklubok programjai, stb.

•

Kerületi fejlesztések: Népkonyha fejlesztése, Ovi-foci program folytatása, tavaszi
útfelújítások, fejlesztések nyomán növekedtek az ingatlanárak, felújítási pályázatok
társasházaknak, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Új villamosok, új ultrahang készülékek a klinikán,
lemosópermetezés a parkokban, újabb alacsonypadlós buszok, útfelújítási
tájékoztatók, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: Határozat a határok lezárásáról, Európa határainak megvédése,
nőnapi konferencia, népszavazás a betelepítési kvótáról, fokozódó migránsáradat.

•

Közbiztonság: Önkéntes tűzoltói vizsga, késes rabló elfogás, csökkent a
bűncselekmények száma, kábítószer-kereskedő fogás, trükkös csalások, drog
prevenciós tanácsadás, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség
hírei, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: Matekverseny a Fazekasban, óvodásoknak
szervezett húsvéti program a Mátyás téren, Fradisták a Vajdában, néptánc oktatás,
sportnap, iskolai rajzpályázat, stb.

•

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: társasházi
felújítás, közbiztonság.

•

Portrék, interjúk: Molnár Gábor rendőrkapitány, Schuszter Lóránt, a P. Mobil
frontembere.

•

Szociális segítség: Életmentő pont, rászoruló gyerekek étkezési támogatása, JKEF
hírei, ösztöndíjprogram fogyatékos hallgatóknak, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Március 15-i megemlékezések, Húsvét, Szent
József-napi búcsú stb.
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•

Helyi érték: Zenei terem elnevezése, helyi civil szervezetek bemutatkozása,
Józsefváros közterületeinek híres józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, Teleki
téri piac hírei.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Könyvbemutató a magyar művészet
mestereiről, családi program a szabadságharc jegyében, Török Ádám koncert a
Józsefvárosi Galériában, családi délelőtt a II. János Pál pápa térem, bemutatók a
Turayban, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Szárik világa kiállítás, Petőfi
versszínház, Zászlómúzeum ország bemutató programja, a galéria programjainak heti
ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program, társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és
előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiállításai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

•

Hirdetmények: Óvodai és iskolai beiratkozás hirdetményei, Mikrohitel program,
rajzpályázat, üzlethelyiségek pályázati felhívásai, művészek, sportolók pályázati
támogatása, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, álláshirdetések, az önkormányzat
tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bérlakáspályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Április
• Önkormányzati hírek: Béremelés bölcsődei dolgozóknak, befogadó település cím
elnyerése, Rezső tér átnevezése, gyermekrajzpályázat díjazása, szépkorúak
köszöntése, üzleti klub, virágosztás, gálaműsor a 120 éves Németh László iskola
pedagógusainak, diákjainak, önkormányzati segítség alapítványoknak, adófelajánlás
a káptalanfüredi tábor felújításához, turizmusfejlesztés, előadássorozat
társasházaknak, stb.
•

Események: Kitüntetés a bölcsődék nevelőinek, gondozóinak, az egészség világnapja,
roma világnap, TeSzedd!, gyermekrajzok elhelyezése a köztereken, Budapest100,
emlékmű avatás a Teleki téren, újranyitott az Örökmozgó mozi, Közszolgálati
Egyetem alapításának évfordulója, Budapesti Tavaszi Fesztivál, nyílt napok,
megemlékezések, ünnepségek, kiállítás megnyitók, kitüntetések átadása, idősklubok
programjai, stb.

•

Kerületi fejlesztések: Bölcsődék fejlesztése, Palotanegyed fejlesztése, tavaszi
útfelújítások, felújítási pályázatok társasházaknak, természetfotós játszótér nyitása,
stb.
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•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Károlyi-Csekonics palota felújítása, Corvin sétány
fejlesztése, Tündérpalota felújítása, villamos vonal felújítása, útfelújítási
tájékoztatók, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: Élelmiszerek áfájának csökkentése, IMF hitel visszafizetése,
boltok vasárnapi nyitvatartása, otthonteremtés, bevándorlók betelepítése,
népszavazás a betelepítési kvótáról, terrorizmus elleni akcióterv, stb.

•

Közbiztonság: Budapest Közbiztonságáért díj, a polgárőrség beszámolója,
katasztrófavédelmi ifjúsági nap, kerékbilincs-tolvaj elfogása, illegális szemétlerakás,
nyaklánckitépés megelőzése, csökkent a bűncselekmények száma, kábítószerkereskedő fogás, autófeltörő elfogása, speedmarathon, drogprevenciós tanácsadás,
rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: Közlekedési verseny a Vajdában, roma gyerekek
festménykiállítása, utánpótlás-nevelés a Losiban, fentarthatósági témahét a
Fazekasban, fiatal tudósok az Óbudai Egyetemen, Molnár-napok, Bánki Lego nap,
zeneiskolai nyílt nap, Lakatos-napok, óvodások látogatása a Füvészkertben, sportnap
a Vajdában, Losis énekverseny, iskolai rajzpályázat, kompetenciamérés a Deák Diák
iskolában, szemműtét a Semmelweis Egyetemen stb.

•

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak
környezetvédelem, egészségmegőrzés.

•

Portrék, interjúk: Vági Gyula orgonaépítő, Rosenstein Tibor étteremtulajdonos, Papp
József postás.

•

Szociális segítség: Fogyatékkal élők kórusa adott koncertet, fogyatékossággal élők
számára adatbázist hoztak létre, roma előadás, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Kállay Miklós emléktábla avatás, Tormay Cecile
halálának évfordulóján tartott megemlékezés, stb.

•

Helyi érték: Magdolna Negyed Egyesület bemutatkozója, Ambrus Zoltán, Tamási
Áron, József Attila és Táncsics kerületi kötődése, Kultúrtörténeti séták, az Orczy park
története, helyi civil szervezetek bemutatkozása, híres józsefvárosiak,
mesteremberek bemutatása, stb.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Tudományfesztivál, versmaraton, Sakura
ünnep, beszélgetés Kassai Lajossal, a denevér éve a természettudományiban,
beszélgetés a Turay művészeivel, családi program a Kálvária téren, családi délelőtt
a II. János Pál pápa térem, bemutatók a Turayban, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Textilművész kiállítása, a kelet varázsa,
zászlótudományi nap, Kalotaszeg bemutatása, a galéria programjainak heti ajánlója,
stb.
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véleménye

a

következő

témákban:

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program, társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és
előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház
programjai, a Magyar Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum
programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.

•

Hirdetmények: Virágos Józsefvárosért, Mikrohitel program, tavaszi séták
rajzpályázat, üzlethelyiségek pályázati felhívásai, felhívás a tűzgyújtás szabályaira,
járművekre szóló pályázat, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, álláshirdetések, az
önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei,
bérlakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Május
• Önkormányzati hírek: 600 milliós pályázati lehetőségek társasházi felújításra,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, JÁSZER program bemutatása más
kerületekben, Sószobák az óvodákba, Józsefvárosi Üzleti Klub, Virágültetés a
Népszínház utcába, Térzene – roma zenészek muzsikálnak, előadássorozat
társasházaknak, stb.
•

Események: Teszedd Józsefvárosban, Pünkösd, Ludovika Fesztivál, Diplomáciai
testület a Nem Adom Fel alapítványnál, Előadások a közös képviselőknek,
Emlékhelyek napja a Corvin közben, Ovilimpia, Múzeumok majálisa, idősköszöntés,
nyílt napok, megemlékezések, ünnepségek, kiállítás megnyitók, kitüntetések
átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: Az Orczy negyed városrehabilitációja, Megújul a káptalanfüredi
tábor, körzeti megbízotti iroda kialakítása, a Százados úti óvoda újjáépítése és
bővítése, pályázat házfelújításra, sószobák az óvodákba, Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Első világháborús emlékmű épülhet, Új buszok,
Zöldhulladék gyűjtése, Adomány a Heim Pál kórháznak, valamint rendszeres
beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: népszavazás, béremelések, bevándorlók betelepítési kvótája,
stb.

•

Közbiztonság:
Rendőrnap,
Józsefváros
Rendjéért
elismerések,
illegális
szemétlerakást lepleztek le, negyvenmilliós kábítószerfogás, rendőrségi tanácsok a
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zsebtolvajokkal szemben, Népszínház utcai gyilkosság, kristály és zene nevű droggal
kereskedőket fogtak el, áldozatvédelmi tanácsadás, rendőrségi hírek, tűzesetekről
beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.
•

Iskolai és óvodai események, hírek: Kiürítési gyakorlat a Groupama Arénában diákok
segítségével, Vajda kórus, Erdélybe látogattak a Molnáros diákok, Zenés délután a
Losiban, A Biztos Kezdet apróságai a tűzoltóknál jártak, színjátszó csoport a Losiban,
Sportpályáztat a Grundsuliban, megújult a Lakatos udvara, Erdei iskola a Lakatos
diákjainak, egyetemisták a Losiban, egészségnap a Vajdában stb.

•

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: gyermeknap.

•

Portrék, interjúk: dr. Kocsis Máté, polgármester, Darvasi Ilona, a Turay Ida színház
igazgatója, Bolla Szimonetta kempóbajnok, Sövegjártó Áron színész, Nagy Sándor
kárpitosmester, a Szent Kozma Eü. Központ új dolgozóinak a bemutatása.

•

Szociális segítség: Tehetségkutató a JEGYMI-ben, vakvezető kutyák világnapja,
Segítség a szenvedélybetegeknek, Delegáció a Nem Adom Fel kávézóban stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Ludovika fesztivál, TeSzedd Józsefvárosban,
Múzeumok majálisa, madarak és fák napja, stb.

•

Helyi érték: Jókai Mór, Gyulai Pál józsefvárosi kötődése, Pázmány Péter, a 32-esek
szobrának bemutatása, Kulturális program a Teleki téren, Lángosozó a Teleki téri
piacon, Közösségi kert gondozása, helyi civil szervezetek bemutatkozása, híres
józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Kultúrtörténeti séták, Múzeumok majálisa,
képkiállítás a Természettudományiban, Különös házasság színdarab, családi nap a II.
János Pál pápa téren, kulturális program a Teleki téren bemutatók a Turayban, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Kopócsy Judit szövőszék bemutatója,
Csengery Béla festménykiállítása, Dr. Zacher Gábor előadása, Banglades a
zászlómúzeumban, a galéria programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program, társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és
előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Történelmi előadások a német kisebbség
múltjáról, Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13
programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, egészséges életmód tanácsok, szépészeti tanácsok,
kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény, sajtószemle.
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•

Hirdetmények: Józsefvárosi emléktúra, Járási közbiztonsági egyeztető fórum,
meghívó a Magyar Hősök Napjára, lakáspályázat, a közterület-felügyelet
álláspályázata, epervásár, gyermeknapi programok, Mikrohitel program, a BRFK
felhívása, uszoda, új háziorvosi bemutatkozás, üzlethelyiségek pályázati felhívásai,
járművekre szóló pályázat, szűrőszombat, a JESZ tájékoztatói, álláshirdetések, az
önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei,
bérlakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Június
•

Önkormányzati hírek: Béremelés a szociális ágazatban, Bérlővédelmi és
otthonfelújítási program, a közösségi együttélés szabályozása, az Orczy negyed
fejlesztése, MNP III. tapasztalatainak összegzése, Nyári gyermekétkeztetés,
Háziorvosi életpályamodell, stb.

•

Események: Gyermeknap Józsefvárosban, pedagógusnap, epervásár a Teleki piacon,
Kölcsey kör a Polgárok házában, óvodapedagógusok napja, ezüstmise, idősköszöntés,
nyílt napok, megemlékezések, ünnepségek, kiállítás megnyitók, kitüntetések
átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: az Orczy negyed fejlesztése, MNPIII. beszámoló, Útfelújítás a
Corvin negyedben, Mátyás téri virágosítás, fejlesztések a Százados negyedben, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Vezetőfülkék elbontása az M4 metrón, Bokrétaünnep az
MTK stadionban, Közszolgálati Egyetem fóruma, a zsidó temető fejlesztése, valamint
rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: gépjármű támogatás, adócsökkentés, labdarúgó Európabajnokság, Nemzeti Összetartozás Napja, stb.

•

Közbiztonság: Újabb térfigyelő kamerák, gyermeknap a rendőrökkel, rablás a Blaha
Lujza téren, elítéltek egy volt SzDSz képviselőt, Járási közbiztonsági fórum, rabló
migránst fogtak, késes támadó rendőrkézen, áldozatvédelmi tanácsadás, rendőrségi
hírek, tűzesetekről beszámoló, a polgárőrség hírei, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: Ballagás a józsefvárosi iskolákban,
gyógypedagógiai intézmények fesztiválja, gálaműsor a Molnárban, Deák-diákosok a
Turayban, gálaműsor a Vajdában, tanulmányúton a Vörösmarty tanulói, ballagás az
óvodákban, Fazekas a színházi vetélkedőn, Médiasikerek a Vajdában, Angolóra a
Némethben, külföldi vendégek a JEGYMI-ben, Vajda sportsikerek, Diákolimpia, stb.

•

Utca hangja rovat: a józsefvárosiak véleménye a következő témákban: közösségi
együttélés, foci EB, Nemzeti Összetartozás Napja.
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•

Portrék, interjúk: Vajda Lilien, jó sport érmes, Győri Péter színész, Farkas István
hangszerkészítő, Kökény Tamás, a virtuózok műsor győztese, a Szent Kozma Eü.
Központ új dolgozóinak a bemutatása.

•

Szociális segítség: Béremelés a szociális ágazatban, új módszerek a
szenvedélybetegek kezelésében, konferencia az idősek helyzetéről, külföldiek a
JEGYMI-ben, Juniális a Napraforgó klubban, környezetvédelmi nap az Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonában, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés Bauer
Sándorról, Magyar hősök napja, Megemlékezés Supka Gézáról, Írótalálkozó stb.

•

Helyi érték: Arany János szobra, Molnár Ferenc, a Mikszáth tér és épületei, Kiscsibész
szobor, Karinthy Frigyes, Dinnyeárusítás a Teleki téri piacon, Mándy Iván, helyi civil
szervezetek bemutatkozása, híres józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Múzeumok éjszakája, kamarakiállítás a
Nemzeti Múzeumban, gyermeknap a Premier Kultcaféban, Református zenei
fesztivál, Kórusok éjszakája, tallérgyűjtemény, kiállítás Bódi Barbara munkáiból,
családi nap a II. János Pál pápa téren, bemutatók a Turayban, Futball-lázban ég a
nemzet, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Éremkiállítás, kiállítás a körúti rajziskola
növendékeinek alkotásaiból, a galéria programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program, társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és
előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Fotókiállítás a Természettudományiban,
Kesztyűgyári programok, Kórusok éjszakja, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13
programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, életmód tanácsok, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény,
sajtószemle.

•

Hirdetmények: Járási közbiztonsági egyeztető fórum, Kesztyűgyári nyári tábor,
szűrőszombat, véradás, a közterület-felügyelet álláspályázata, epervásár, meghívó a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, Országos Mikrohitel Program, tájékoztatás
a Kormányhivatal ügyfélfogadásáról, tájékoztatás a LOSI uszoda nyitva tartásáról,
mikrohitel program, üzlethelyiségek pályázati felhívásai, a JESZ tájékoztatói, az
önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei,
bérlakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Július
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•

Önkormányzati hírek: Körzeti megbízotti iroda nyitása a Bauer Sándor utcában,
települési Hild János-díjat nyer a kerületünk, párakapuk működése, parlagfűírtás,
stb.

•

Események: Köztisztviselői nap, Semmelweis-nap, idősköszöntés, nyílt napok,
megemlékezések, ünnepségek, kiállítás megnyitók, kitüntetések átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: az Orczy Negyed Program előkésztése, új gyermekorvosi
rendelő a Gutenberg téren, homlokzatfelújítás, folytatódhat az Európa Belvárosa
Program, új lift a Pál utcában, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Budapest vonzó turistacélpont, támogatás a védett
épületek felújításához, valamint rendszeres beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: Brit kilépés az Unióból, csökkenő munkanélküliség, népszavazás,
stb.

•

Közbiztonság: Rendőrségi tanácsok a gyermekek védelmében, drogprevenciós
előadássorozat, születésnap a kapitányságon, áldozatvédelmi tanácsadás,
kábítószer-kereskedők elfogása, rendőrségi hírek, tűzesetekről beszámoló, a
polgárőrség hírei, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: gyermekprogramok a II. János Pál pápa téren,
stb.

•

Portrék, interjúk: Dr. Fenyvesi Máté, válogatott labdarúgó, Keresztes Ildikó
színművész, énekes, Váradi Gyula, a Virtuózok tehetségkutató korcsoportos győztese,
Pásztor Máté színművész, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Fiedler Ferenc emléktábla avatás, Egyed István
Konferencia a Ludovikán, Emléktábla Jakó Géza tiszteletére, stb.

•

Helyi érték: Szent-József szobor, Bródy Sándor író, Baross Gábor szobor, híres
józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Cigányzenekar az idősklubban, Trianoni
szemle bemutató, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Szekeres István kiállítása a Galériában,
a galéria programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Üzleti klub, vállalkozásokat segítő
program, társasházkezelők fóruma, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és
előadásokról.
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•

Programajánlók és programbeszámolók: ’56 kiállítás a Nemzeti Múzeumban,
Kesztyűgyári programok, Kórusok éjszakja, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13
programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, üdülési tanácsok, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény,
sajtószemle.

•

Hirdetmények: Kesztyűgyári nyári tábor, strandkézilabda-pálya a Horváth Mihály
téren, kerékpáros regisztráció a rendőrségen, a közterület-felügyelet álláspályázata,
Országos Mikrohitel Program, a JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói,
felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bérlakás-pályázatok,
árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Augusztus
• Önkormányzati hírek: Iskolakezdési utalvány, strandkézilabda-pálya a Horváth Mihály
téren, települési Hild János-díjat nyer a kerületünk, tűzfalfestési-program, stb.
•

Események: Augusztus 20. ünnep, Roma-holokauszt, közös főzés az idősklubban,
Kesztyűgyári táborozás, idősköszöntés, nyílt napok, megemlékezések, ünnepségek,
kiállításmegnyitók, kitüntetések átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: az Orczy Negyed Program pályázata, Pitypang óvoda építése,
Energetikai pályázat, Losi uszoda fejlesztés, stb.

•

Fővárosi hírek, fejlesztések: Múzeumi használatba került több épület, Múzeumkert
rekonstrukció, egészségügyi intézmények korszerűsítése, valamint rendszeres
beszámoló a főváros fontosabb híreiről.

•

Országos kérdések: Tömeges migráció, stb.

•

Közbiztonság: Körzeti megbízottak, rendőrségi tanácsok iskolakezdéshez,
közbiztonsági ellenőrzések, katasztrófavédelmi felkészítés, drogprevenciós
előadássorozat, áldozatvédelmi tanácsadás, kábítószer-kereskedők elfogása,
rendőrségi hírek, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: hasznos tippek tanévkezdéshez, stb.

•

Portrék, interjúk: Imre Géza olimpikon, Szenes Andrea, Borsos Zoltán színművész,
stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: emléktábla avatás az 56-os hősöknek,
megemlékezés Berze Zsófiáról a Turay Színház dolgozójáról, megemlékezés Fejes
Endréről, stb.
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•

Helyi érték: Gróf Széchenyi Ferenc szobra, Reviczky Gyula, Mozgó könyvek, Teleki
téri piaci árusok bemutatása, híres józsefvárosiak, mesteremberek bemutatása, stb.

•

Utca hangja, a józsefvárosi emberek véleményrovata a következő témákban:
olimpokonok szereplése, migrációs helyzet, stb

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Tündértalálkozó a Turayban, Kiállítás a 150
éves állatkertről, Hun tárgyak a Nemzeti Múzeumban, Fiedler képek a Nemzeti
Múzeumban, Anna-bál a Napházban, roma tehetségkutató, a szerb nemzetiség
ünnepe az Illés-kútnál, Ünnepi koncert a Roma Önkormányzatban, stb.
Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: a galéria programjainak heti ajánlója,
stb.

•

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: Raoul Wallenberg kiállítás, tudósítás a
jelentősebb rendezvényekről és előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Tündértalálkozó a Turayban, ’56 kiállítás a
Nemzeti Múzeumban, Riói olimpiai sikerek, Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház
programjai, a Magyar Nemzeti Múzeum programjai, a Természettudományi Múzeum
programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, tanácsok szülőknek, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

•

Hirdetmények: Magdolna napok, Szenes Iván emlékkoncert, kultúrtörténeti séta,
Tündértalálkozó, árverési hirdetmény, közterület-felügyeleti álláspályázat,
Rendészeti képzés a BRFK-n, Újra kinyit a LOSI, Önkormányzati felhívás az elsős
diákoknak, Lakáspályázat tanároknak, diákoknak, Országos Mikrohitel Program, a
JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei, civil
szervezetek hirdetményei, bérlakás-pályázatok, árverési hirdetmények, ingyenes
képzések.

Szeptember
• Önkormányzati hírek: Nemzeti ügy a népszavazás, önkormányzatok a referendum
mellett, sanghaji delegáció, 1956 forradalmi zászló adományozása a kerületi
épületeknek, idősek meghívása színi előadásra, támogatás az első évfolyamos
iskolásoknak, tájékoztatás a Gutenberg téri építkezésről, tanévköszöntő
Józsefvárosban, stb.
•

Események: Pesti Srácok Emlékpark, Lakossági fórum Varga Mihály részvételével,
lakossági fórum Hoppál Péter részvételével, Ars Sacra fesztivál, Szenes Iván koncert,
Tündértalálkozó, Magdolna napok, a Teleki tér születésnapi programja,
tisztviselőtelepi bográcsozás, idősköszöntés, nyílt napok, megemlékezések,
ünnepségek, kiállításmegnyitók, kitüntetések átadása, stb.
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•

Kerületi fejlesztések: Sebességcsökkentő küszöb a Teleki téren, új edzőterem a
kerületi rendőrkapitányságon, stb.

•

Országos kérdések: A migránsválság tetőzése, Orbán Viktor beszéde az Andrássy
Egyetemen, stb.

•

Közbiztonság: Új körzeti megbízottak, közbiztonsági-köztisztasági ellenőrzések,
második világháborús gránát, polgárőrök továbbképzése, kábítószer-kereskedők
elfogása, rendőrségi hírek, stb.

•

Portrék, interjúk: dr. Kocsis Máté polgármester, Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, józsefvárosi egyházi vezetők a népszavazásról, stb.

•

Nézőpont: a józsefvárosi önkormányzatban működő pártok képviselőinek véleménye
az alábbi témákban: migráció és terrorizmus közötti összefüggések, Magyarország
menekültpolitikája, népszavazás, EU menekültpolitikája,

•

Iskolai és óvodai események, hírek: Iskolakezdés, vízilabda szakosztály indul a
Losiban, tanévnyitó a Közszolgálati Egyetemen, Nyárbúcsúztató családi program, a
Lakatos tanulói a rendőrkapitányságon jártak, gyermekeket támogat a Katolikus
Karitász, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: Teréz anya misszionáriusai Józsefvárosban,
szentmise Márton Áron boldoggá avatásáért, stb.

•

Helyi érték: Dr. Fodor József szobra, Kiss József újságíró, híres józsefvárosiak, stb.

•

Utca hangja, a józsefvárosi emberek véleményrovata a következő témákban:
migráció és terrorizmus közötti összefüggés, Brüsszel migrációs politikája,
határvédelem, stb

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Tűzoltók lépcsőfutása, Közösségi kertek
éjszakája,cigányzene a köztereken, Magdolna napok, a Füge ünnepe a
Füvészkertben, cigányvarázs a Roma Önkormányzatban, Magyar Örökség-díjas a
Vasas, Forradalmi darab a Turayban, Gyimesi csángók a Polgárok Házában, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: üvegszobor kiállítás, a galéria
programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: tudósítás a jelentősebb rendezvényekről
és előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Jótékonysági koncert a Szent József plébánia
felújításáért, Kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13
programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum programjai, stb.
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•

Szolgáltató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, tanácsok szülőknek, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

•

Hirdetmények: Parkolási övezetek bővítése, szüreti mulatság, vállalkozásfejlesztési
tréning, szűrőszombat, Beszélgetéssorozat 1956-ról, kultúrtörténeti séták, Szenes
Iván emlékkoncert, Pesti Srácok Emlékpark, Teleki téri piac, Tündértalálkozó, ’56
emlékezések, lakossági fórum meghívók, Termelői piac, népszavazás, rajzpályázat,
Országos Mikrohitel Program, a JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói,
felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bérlakás-pályázatok,
árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

Október
• Önkormányzati hírek: népszavazás Józsefvárosban, forradalmi zászlókat
adományozott az önkormányzat, ajándékcsomag jegyespároknak, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás megújítása, Trianon-emlékmű kerül a Tisztviselőtelepre,
önkormányzati segítség alapítványoknak, stb.
•

Események: Díszpolgári cím adományozása, 1956-os ünnepség, vállalkozások
ösztönzéséért díjazták Józsefvárost, mindenszentek és halottak napja,
dokumentumfilm díszbemutató a Corvin moziban, beszélgetéssorozat 1956-ról,
koszorúzás az aradi vértanúk emléknapján, október 6-i testületi ülés, szüreti
mulatság az idősek világnapján, idősköszöntés, nyílt napok, megemlékezések,
ünnepségek, kiállításmegnyitók, kitüntetések átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: Új ovi-foci pálya a százszorszép óvodában, sószobák kialakítása
hét kerületi óvodában, Játszóudvar-fejlesztés a Mini-manó bölcsődében, stb.

•

Országos kérdések: Orbán Viktor miniszterelnök népszavazás-értékelése, a
népszavazás eredménye, konferencia gróf Benyovszky Móric életéről, az Új Hidegkuti
stadion avatása, 50 új Biztos Kezdet gyerekház létesülhet, stb.

•

Közbiztonság: a Józsefvárosi Polgárőrség lett az év polgárőrsége, helyszínelő verseny,
nyereményjátékos trükkös csalás, diákok és óvodások látogatása a
rendőrkapitányságon, új körzeti megbízottak, rendőrségi tanácsok a mikrocenzus
idejére, trükkös csalásra figyelmeztet a rendőrség, katasztrófavédelmi gyakorlat,
vádemelés drogkereskedők ellen, intelmek kéménytűz megelőzéséhez, kábítószerkereskedők elfogása, vagyonvédelmi technikák a bűnmegelőzés érdekében,
rendőrségi hírek, stb.

•

Portrék, interjúk: Wittner Mária Józsefváros díszpolgára, Varga János és Trencsényi
László ’56-os forradalmárok, Fehér Adrienn énekesnő, Nyírő Bea színésznő, Csúry
László órásmester, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: Forradalmi színielőadás a Losiban, forradalmi
programok a Deák Diákban, tornaterem elnevezés a Vörösmartyban, olimpikonok a
Vajda iskolában, családi nap a Molnárban, Lakatos diákok faültetése, bolgár
pedagógusok látogatása Józsefvárosban, komplex instrukciós program a Losiban, Diák
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„Ki mit tud?”, mobil planetárium a Deák Diákban, Molnáros elsősegélynyújtók
versenyeztek, stb.
•

Jeles napok és megemlékezések: Lengyel-magyar kapcsolatok emléktáblájának
koszorúzása, Pesti Srácok Élménypark a Horváth Mihály téren, ’56-os emléktábla
avatás a Vörösmartyban, stb.

•

Helyi érték: Dr. Soltész Elekné zenepedagógus, Tolnai Lajos, szoborcsoport a
Polgármesteri Hivatal épületén, híres józsefvárosiak, a Múzeumkert fáinak
állapotvizsgálata, stb.

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Fényfestés, Moldvai csángó est a Polgárok
Házában, prímások és zenekarok fesztiválja, Böjte Csaba és Balázs Péter
Józsefvárosban, Kárpáti György a Pesti Srácok Emlékparkban, közönségtalálkozó
Bereményi Gézával, Keleti Éva fotókiállítása, gyermekprogram a II. János Pál pápa
téren, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Űrkutatásról szóló előadás, grafika
kiállítás a Józsefvárosi Galériában, Honduras kiállítás a Zászlómúzeumban, a galéria
programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: ’56-os beszélgetéssorozat, tudósítás a
jelentősebb rendezvényekről és előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Koszorúzás és szentmise, mágnásfertály
séták, ünnepi koncert a roma önkormányzatban, ’56-os megemlékezés a Corvin
moziban, kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13
programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház programjai, a Magyar
Nemzeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, orvosi tanácsok, tanácsok szülőknek, szépészeti
tanácsok, kertészkedés, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

•

Hirdetmények:
Meghívó
a
Józsefvárosi
Önkormányzat
’56-os
ünnepi
megemlékezésére, szűrőszombat, felhívás a Bursa Hungarica pályázatra, Lengyelmagyar emléktábla koszorúzás, szűrőszombat, Beszélgetéssorozat 1956-ról,
kultúrtörténeti séták, Pesti Srácok Emlékpark, Teleki téri piac, Termelői piac,
Országos Mikrohitel Program, a JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói,
felhívásai, közleményei, civil szervezetek hirdetményei, bérlakás-pályázatok,
árverési hirdetmények, ingyenes képzések.

November
• Önkormányzati hírek: Folytatódhat az Európa Belvárosa Program, Az Év Józsefváros
Rendvédelmi Munkatársa kitüntetés átadása, Életmentő-pont, helyi üzleti
kezdeményezések támogatása, Nívódíj a Teleki László tér megújításáért, Józsefváros
sportkoncepciója, köszönet a szociális ágazatban dolgozóknak, mikrovállalkozások
kamattámogatása, közparkok téliesítése, stb.
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•

Események: Jégpálya megnyitó, Adventi gyertyagyújtás, Józsefváros születésnapja,
kiállás a fizikai dolgozók megbecsüléséért, Pesti Srácok Emlékpark, lengyel delegáció
érkezése, idősköszöntés, nyílt napok, megemlékezések, ünnepségek, kiállításmegnyitók, kitüntetések átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: Új közpark létesül a Tisztviselőtelepen, bővült a LÉLEKprogram, német hallgatók ötletei kerületfejlesztés kapcsán, felújítás a MiniManóban, zöldstratégia készül Józsefvárosban, a Deák-Diák iskola tetőszerkezetének
felújítása, okos mérés tesztelése Józsefvárosban, megszépült a kiscsibész szobor
környezete, stb.

•

Országos és fővárosi kérdések: Minimálbér emelkedés, pályázat az Erzsébet-program
üdülési lehetőségeire, konferencia az oktatás lehetőségeiről, új szerelvények
tesztelése az M3 vonalán, ’56-os ünnepség a Keleti pályaudvaron, Tarlós István
elkötelezett az M3 metró felújításáért, nem fogadta el a parlament az
alkotmánymódosítást, elismerések a főváros napján, stb.

•

Közbiztonság: Együttműködés a drogellenes harcban, Közbiztonsági Fórum,
párbeszéd a drogellenes küzdelemről, köszönet a polgárőröknek, drogprevenciós nap
a Kesztyűgyárban, rabló és késelők elfogása, körzeti megbízottak, kábítószerkereskedők elfogása, vagyonvédelmi technikák a bűnmegelőzés érdekében,
rendőrségi ajándékgyűjtés, rendőrségi hírek, stb.

•

Portrék, interjúk: Bodrogi Gyula színművész, Topolcsányi Laura, a Turay Ida színház
szerzője, Dr. Donáth Tibor az anatómia professzora, stb.

•

Iskolai és óvodai események, hírek: Gyermekprogramok a Mátyás téren, rajzpályázat
díjazása, a tolerancia világnapja, diáknap a H13-ban, érzékenyítő nap a Molnárban,
cirkuszvilág a Vajdában, Márton nap a Némethben, Vajdás tanárok Észtorságban, nyílt
nap a Lakatosban, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: A 32-es gyalogezred katonáira emlékeztek, főhajtás
a Gulag áldozatai előtt, megemlékezés a hős katonaorvosokról, Pedrazzini szobrának
koszorúzása, tűzoltók emléktáblájának megkoszorúzása, emléktábla Sinka István
tiszteletére, Sándor Károly szoboravatása, stb.

•

Helyi érték: Csúszdázó kisfiú a körút mellett, Magyar Igazság Kútja a Szabó Ervin
téren, Szőnyi István festőművész bemutatása, stb.

•

Utca hangja – a lakosság véleménye a következő témákban: Advent

•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: Hungarikumok a Polgárok Házában,
gyermekprogram a II. János Pál pápa téren, Indonéz nap Józsefvárosban, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: ’56-os plakátok a Galériában, családi
kiállítás a Józsefvárosi Galériában, a galéria programjainak heti ajánlója, stb.
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•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: üzleti klub a H13-ban, kulturális
kavalkád, tudósítás a jelentősebb rendezvényekről és előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Mini állásbörze a Kesztyűgyárban, JSZSZGYK
süteményverseny, az év fotói a Természettudományiban, egy józsefvárosi szkanderes
sikerei, idősklubok programjai, Katalin-bál, kesztyűgyári programok, a Józsefvárosi
Galéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiállításai, a Turay Ida Színház
programjai, múzeumok programjai, stb.
Szolgáltató rovatok: receptek, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

•
•

Hirdetmények: közmeghallgatás, józsefvárosi jégpálya, advent Józsefvárosban,
meghívó karácsonyi ünnepségre, nemzetiségi önkormányzati meghallgatások,
pályázati felhívás épület értékesítésre, pályázat nem lakáscélú helyiség
bérbeadására, árverési hirdetmény, pályázat ingatlan értékesítésre, meghívó
jótékonysági estre, egészségnapra felhívás, meghívó emléktábla avatásra,
állásbörze, Teleki téri piac, Országos Mikrohitel Program, a JESZ tájékoztatói, az
önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei.

December
• Önkormányzati hírek: Önkormányzati segítség családoknak, időseknek, bérlakásgazdálkodási koncepció, meglepetés a kerületi bölcsődéseknek, óvodásoknak,
adathordozó a demens személyeknek, áldozatvédelmi ülés, jelzőrendszeres
segítségnyújtás, Smart City, közterület használati feltételek változása, zöldstratégia,
babacsomag, házaspárok évfordulós ajándéka, támogatás a Fazekasnak, fejlesztési
tervekről beszámoló, stb.
•

Események: Mikulás, Józsefváros rendjéért díjátadás, gyertyagyújtás Józsefváros
adventi koszorúján, idősköszöntés, kerületi karácsonyfa állítás, nyílt napok,
megemlékezések, ünnepségek, kiállítás-megnyitók, kitüntetések átadása, stb.

•

Kerületi fejlesztések: folytatódnak a társasházi felújítások, felújították a Vay Ádám
utcát, Világos kapualjak, elektromos autó töltőállomás, megszépült a Mikszáth tér
egy homlokzata, faültetések a Százados negyedben, stb.

•

Országos és fővárosi kérdések: adócsökkentés, Polgári Magyarországért díjátadó,
foglalkoztatás, Benyovszky emlékév, stb.

•

Közbiztonság: közlekedésbiztonsági nap, életmentő nyomozók, rendőrök adománya a
rászorulóknak, ovisok a rendőrkapitányságon, rendvédelmi bemutató, konzultáció a
közbiztonság javításáért, rabló és késelők elfogása, körzeti megbízottak, kábítószerkereskedők elfogása, vagyonvédelmi technikák a bűnmegelőzés érdekében,
rendőrségi ajándékgyűjtés, rendőrségi hírek, stb.

•

Portrék, interjúk: Orlóci László, a Füvészkert igazgatója, Koós János énekes, Bódi
Barbara színésznő, stb.
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•

Iskolai és óvodai események, hírek: Gyermekprogramok a Mátyás téren,
adománygyűjtés az Óbudai Egyetemen, Losis matematikai sikerek, Vajdás
sportsikerek, drogprevenciós nap, stb.

•

Jeles napok és megemlékezések: a fogyatékos emberek világnapja, stb.

•

Helyi érték: Petőfi Sándor bemutatása, Egressy Béni bemutatása, allegorikus szobrok,
Gulácsy Lajos festő bemutatása, stb.
Utca hangja – a lakosság véleménye a következő témákban: Advent

•
•

Szórakoztató és kulturális rendezvények: fényvillamos, maciaukció, paralimpikonok
Józsefvárosban, karácsony az idősklubokban, templomi koncertek, összefogtak a
Magdolna negyediek, stb.

•

Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont: Malek Andrea koncert, Versadvent, a
galéria programjainak heti ajánlója, stb.

•

H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ: tudósítás a jelentősebb rendezvényekről
és előadásokról.

•

Programajánlók és programbeszámolók: Székelyek a Polgárok Házában, fotó-kiállítás
a Nemzeti Múzeumban, CAPE karácsonyi programja, ünnepi kesztyűgyári programok,
a Józsefvárosi Galéria programjai, a H13 programjai, zászlómúzeum kiállításai, a
Turay Ida Színház programjai, múzeumok programjai, stb.

•

Szolgáltató rovatok: receptek, gasztronómiai fogások, hasznos tanácsok, rejtvény.

•

Hirdetmények: közmeghallgatás, díszpolgári kitüntetések javaslat, józsefvárosi
jégpálya, advent Józsefvárosban, meghívó karácsonyi ünnepségre, nemzetiségi
önkormányzati meghallgatások, pályázati felhívás épület értékesítésre, pályázat nem
lakáscélú helyiség bérbeadására, árverési hirdetmény, pályázat ingatlan
értékesítésre, meghívó jótékonysági estre, egészségnapra felhívás, meghívó
emléktábla avatásra, állásbörze, Teleki téri piac, Országos Mikrohitel Program, a
JESZ tájékoztatói, az önkormányzat tájékoztatói, felhívásai, közleményei.

2. Honlap
Online felületek
A Józsefváros újsággal párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros internetes
honlapját, a Facebook közösségi oldal, és a Józsefváros mobilapplikáció megjelenéseit,
valamint a Józsefváros Videó Youtube csatornát. A jozsefvaros.hu honlapon és a közösségi
oldalon éves összegzésben 1445 tartalom (cikk, programajánló, képriport, hirdetmény)
jelent meg. Emellett a képviselő-testület előterjesztései, az önkormányzati határozatok,
rendeleteket, az önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat érintő információk,
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valamint az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusok is elérhetők a honlapon.
Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel és letölthető
nyomtatványokkal összekapcsolva tettük közzé, mindezt kiegészítve teljes archívum- és RSS
funkcióval, Facebook-integrációval, szavazással kapcsolatos adatok közzétételével,
keresőfunkcióval, stb. A honlapon továbbá követhetők voltak a képviselő-testület ülései is.
A weblapon 2016-ban 264.852 felhasználó 1.097.916 oldalmegtekintést generált. A honlapot
több mint 100 országból érték el. Az oldal követőinek száma 2016. január 1-jéhez képest az
év végére 11%-kal emelkedett. A megjelent tartalmak több mint 1.900.000 elérést
generáltak. A Józsefváros alkalmazást eddig több mint 1000 Android és iOS rendszerű
okostelefonra töltötték le.
A 2016-os évre tervezett 1350-1400 tartalom megjelenítését az online felületeken sikerült
elérni.
A jozsefvaros.hu honlapra hetente készítünk kisfilmet különböző terjedelmekben, formai és
tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle stílusban és technikával készülnek. A 2016-os
évtől kezdve ismét megtalálhatóak narrációs anyagok, híradós és magazin stílusban. Szintén
a tavalyi évtől kezdve több Józsefvároshoz kapcsolódó ismert, elismert személyiséggel
készítettünk beszélgetéseket. Ezek az anyagok hosszabbak az átlagosnál (9-15 perc), két
részből állnak (1. és 2. fejezet), de egyben kerültek feltöltésre. Elkészítésük is több időt
igényel, azonban színvonalas tartalommal töltik meg a csatornát. A jozsefvaros.hu oldalon
és Józsefváros Facebook-oldalán megjelenő kisfilmek így még igényesebbek, érdekesebbek
lettek. 2016-ban éves összegzésben 83 db kisfilm készült. Az újság megjelenésének minden
hetében új anyagokkal tudtuk bővíteni a tartalmat. Youtube csatornánk 2016-os nézettsége
összesen 21.957. A mozgóképes beszámolókat a világ 67 országából nézték és a 25-44 éves
korosztály körében a legnépszerűbb. A 2016-os évre tervezett, összesen mintegy 300 percnyi
anyag gyártását sikerült elérni.

3. PR tevékenység
Egyéb kiadványok 2016. január
A szerkesztőség a fent említett médiumok mellett további grafikai munkákat is végzett:
• Plakátok, flyerek, grafikai munkák –meghívó készült a társasházi szakmai programra.
Feladatok
• Magas színvonalon szolgálni a kerületben élők információhoz jutását helyi ügyekben
és a kerületet érintő országos témákban.
• Első kézből tájékoztatást nyújtani az önkormányzat fontos döntéseiről, a képviselőtestület határozatairól.
• Az önkormányzat által kiadott közlemények megjelentetése.
• Folyamatos tájékoztatás a közterületeinket érintő fejlesztésekről, beruházásokról.
• Szoros kapcsolatot tartani Józsefváros közintézményeivel, beszámolni működésükről.
Kiemelt feladat: tájékoztatás a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat által nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokról.
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Lehetőséget biztosítani a képviselő-testület pártjainak (Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik,
LMP, DK, PM), hogy a közérdeklődésre számot tartó, fontos és aktuális kérdésekben
kinyilvánítsák véleményüket.
• Bemutatni és népszerűsíteni Józsefváros kulturális, művészeti és civil életét.
• Tudósítani a kerületi iskolák, óvodák és bölcsődék életéről, eredményeiről, a
gyerekek kiemelkedő szerepléseiről ugyanúgy, mint az idősek otthonaiban történő
közösségi eseményekről, vagy a lakosokat érintő szociális témákról.
• Teret adni a kerületben működő nagyobb egyházi gyülekezetek bemutatkozására.
• A kerületi hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése.
• Az egészséges életmódra való serkentés.
• A környezettudatos és jogkövető magatartás népszerűsítése.
• A kikapcsolódás, a rekreáció elősegítése.
• A józsefvárosi fesztiválok és kulturális rendezvények beharangozása és tudósítás
ezekről.
Tájékoztatás a kerületi egészségügyi, oktatási, sport- és gyermekprogramokról.
•

Február, március
EGYÉB KIADVÁNYOK, GRAFIKÁK
A szerkesztőség a fent említett médiumok mellett további grafikai munkákat is végzett
márciusban:
• Beszámoló készült a 2015 évről 28 oldal terjedelemben. A 20x24 cm méretű színes
kiadványban Józsefváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot az elmúlt év
fejlesztéseiről, eredményeiről és eseményeiről a következő témákban: Józsefváros
újjáépül, közbiztonság, köztisztaság, közösségépítés, kulturális élet, idősek és
fiatalok valamint a jövőbeni tervek.
• Nőnapi virágvásár az Új Teleki téri piacon címmel grafika készült a Józsefváros
újságba 1/8 oldal méretben.
• A Józsefvárosi Önkormányzat által indított társasházi szakmai előadássorozathoz
plakát készült A/3 méretben, valamint az újságba grafika készült 1/3 oldal méretben.
• 5 oldalas grafika készült a józsefvárosi iskolák Józsefváros újságban történő
bemutatkozójához.
• 5 oldalas grafika készült a józsefvárosi óvodák Józsefváros újságban történő
bemutatkozójához.
• Grafika készült az új Teleki téri piac húsvéti vásárához ¼ oldal méretben.
• Plakát készült a Józsefvárosi Önkormányzat rajzpályázati felhívásához A/3 méretben,
valamint a Józsefváros újságba ¼ oldal méretben.
• Húsvéti képeslap készült a Józsefváros újságba ¼ oldal méretben.

Április
•
•

Emléklap és oklevél készült A/4 méretben az önkormányzat által kiírt
gyermekrajzpályázat díjazottjainak,
A Józsefvárosi Önkormányzat által indított társasházi szakmai előadássorozathoz
plakát készült A/3 méretben, valamint az újságba grafika készült 1/3 oldal méretben.

Május
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•
•
•

Grafika készült az újságba az Új Teleki téri Piac epervásáráról ¼ oldal méretben,
Meghívó készült a Magyar Hősök Napja rendezvény alkalmából az újságba ¼ oldal
méretben
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet álláshirdetéséről grafika készült az újságba ½
oldal méretben.

Június
•
•

Meghívó készült az újságba a társasházi előadássorozat júniusi programjára ½ oldal
méretben
5 db tabló készült a Magdolna Negyed Program III. eredményeiről A3 méretben

Július
•
•

Tájékoztató készült a közösségi együttélés szabályairól az újságba 2/3 oldal
méretben, valamint plakát A5 és A3 méretben
Grafika készült a Józsefvárosi Strandkézilabda-pályáról az újságba ½ oldal méretben,
valamint plakát A3 méretben

Augusztus
•
•

Kisfaludy utcai lakossági tájékoztató plakát készült A3 méretben
Sajtófal tervek készítése a Józsefvárosi Önkormányzat számára

Szeptember
•
•
•
•
•
•

•

12 oldalas, A5 méretű programfüzet az ’56-os józsefvárosi emlékprogramokról;
nyomdai költség: 873.600 +Áfa
A5 méretű szórólap a Százados úti fizető parkolás bevezetéséhez, fekvő féloldalas
grafika az újságba; nyomdai költség: 39.500 +Áfa
A3 és ¼ oldal méretben grafika az ’56-os rajzpályázathoz;
egyoldalas meghívó az 1956-os beszélgetéssorozatról, majd 2x féloldalas meghívó
ugyanerről (időpontok szerint folyamatosan frissítve);
¼ oldalas önkormányzati felhívás az 1956-os túlélőkhöz, szereplőkhöz, akkori kerületi
lakosokhoz;
Kreatívok készítése Józsefváros népszavazási kampányára: Promobike, óriásplakát,
lengőkaros oszlopreklám, A3 és A4 méretben, valamint hűtőmágnes és toll grafika is
készült;
grafika ¼ méretben a Teleki piacon tartandó szőlővásárra.

Október
•
•

20 oldalas, 20x24 cm méretű kiadvány az 1956-os józsefvárosi eseményekről és
személyekről, 55.000 példányban,
A3 valamint A4 méretben 1 oldalas meghívó készült az 1956-os forradalom alkalmából
rendezett ünnepségre, az A4 meghívó az újság hátoldalán jelent meg, az A3 pedig a
Galéria divízió készíttette.

November
•

plakátok készültek a józsefvárosi jégpálya meghirdetésére: óriásplakát, A1, A3, A4
méretben, illetve az újságba ½ és ¼ méretben,
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•
•
•

Az Advent Józsefvárosban című programsorozathoz kreatív anyagok készültek:
óriásplakát, A1, A3, A4 méretben, illetve az újságba ½ oldal és 1/1 oldal méretben,
Emléklap és oklevél készült az ’56-os rajzpályázat díjátadójára A4 méretben,
Sajtófal készült a Józsefvárosi Önkormányzathoz 402 x 226,5 cm egyedi méretben

December
•
•
•
•
•

2017-es naptár, behúzva az újság utolsó lapszámába
Karácsonyi képeslap (210x99 mm)
Karácsonyi meghívó (99x210 mm)
Teleki téri piac hirdetés az újságba ¼ méterben
Facebook borító terv

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2015. (IX.17.) sz.
határozatában úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
városmarketing tevékenységre évenként nettó 20 000 e Ft 4 évre összesen bruttó 101 600 e
Ft összegig előzetes kötelezettséget vállal. A tevékenység lebonyolítására a JK NZRT-t
jelölte ki. A JK NZRT. nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, „Józsefváros marketing
megjelenésének biztosítása 4 éves határozott idejű szerződés keretében ingyenes,
gyűjtőládás és postaládás fővárosi terjesztésű hetilapban” tárgyban. Az eljárás nyertes
ajánlattevője a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. lett, akivel 2015.
december 10. napján a szerződés aláírásra került. Az információs és szórakoztató hetilap
beszámol többek között a Józsefvárost érintő aktuális rendezvényekről, eseményekről,
közérdekű hírekről, elősegítve a kerület minél pozitívabb megítélését.
Budapest Főváros ingyenes magazinjában, a Lokál című hetilapban Józsefváros marketing
megjelenését a 2016-ban 12 hónapon keresztül 50 lapszámban, 22 994 500 Ft összegben
biztosítottuk.

VII.

Helyi vállalkozás fejlesztését segítő feladatok

A H13 az Európa Belvárosa program részeként valósult meg Józsefvárosban, - a Horánszky
utca 13. alatt - a fővárosi védelem alatt álló épület felújításával. A program az „Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” támogatására
benyújtott pályázatban valósult meg, amelyet a Regionális Fejlesztési Programok Irányító
Hatósága 900 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette (KMOP5.2.2/B-2008-0015). A helyi önkormányzat önrésze 45,49 % volt. A H13 Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központ 2012 őszén kezdte meg működését a Horánszky utca 13-ban.

Fő tevékenységi köreink
I.

Inkubáció

A H13 kiemelt feladatának tekinti, hogy vállalkozói inkubációs központként
infrastruktúrával, szakmai programokkal, és mentorálással segítse a fiatalok vállalkozóvá
válását, valamint a pályakezdők öngondoskodását.
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A kezdő vállalkozások támogatásának kiemelt eleme az Inkubációs Program, amely során a
bekerülő Start up-ok kedvezményes feltételekkel 1+1 évig használhatják a felszerelt
munkaállomásokat, a ház infrastruktúráját, emellett szakmai támogatást kapnak a
vállalkozásaik beindításához, vagy meglévő vállalkozásaik továbbfejlesztéséhez. Az
inkubáció időszakát követően Józsefváros Önkormányzatától kedvezményes ingatlanbérleti
lehetőséget igényelhetnek a vállalkozások. Az inkubációs programban való részvételre,
valamint a munkaállomásokra szakmai koncepcióval, üzleti tervvel lehet pályázni. A H13
inkubált vállalkozásai valódi közösséggé kovácsolódtak, tapasztalataikat, problémáikat
megbeszélik egymással és aktívan élnek a tudásmegosztás lehetőségeivel; ezen túl pedig
üzleti megbízásokat is közvetítenek egymásnak.
A H13 Vállalkozói Inkubációs Programjában résztvevők a legkülönbözőbb üzleti területekkel
foglalkoznak, hiszen vannak köztük informatikai, grafikai, on-line marketinges, cukrászdai,
filmes, médiakommunikációs vállalkozás is.

II.

Vállalkozásfejlesztés

A Központ vállalkozásfejlesztési tevékenységének fő célkitűzése a negyed vállalkozói
aktivitásának növelése, a helyi erőforrások koncentrálása, a kreatív iparágak, szolgáltatások
letelepedésének elősegítése.
A H13 a Vállalkozói Inkubációs Programja mellett a Coworking iroda szolgáltatással kívánja
segíteni a fiatal vállalkozókat és megfelelő munkakörnyezetet teremteni nekik. Ahol a
munkaállomás és az irodai infrastruktúra mellett opcionálisan számítógépet és irodai
szolgáltatásokat is biztosítunk számukra. Jelenleg 8 irodahelyiségünk van, amelyek
különböző méretűek, így egyéni vállalkozók és kisebb-nagyobb csapatok, cégek igényeit is ki
tudjuk elégíteni. Ezenfelül van 3 termünk — melyeket a házban dolgozók mellett külsős
érdeklődők is bérbe vehetnek —, amelyek tárgyalások, workshopok, konferenciák
lebonyolítására alkalmasak.
A szakmai programok mellett (előadás, tréning, meetup, workshop) közösségépítő
eseményeket is szervezünk a H13 ügyfeleinek, akik a Coworking vagy az Inkubációs
szolgáltatásunkat veszik igénybe. Havonta megszervezett programokon lehetőségük van
jobban megismerni egymás cégeit, így elősegítve a közös szakmai munkát és
együttműködést.
Összesen 62 munkaállomással dolgozunk a Vállalkozói Inkubációs Programot és Coworking
Irodát együttvéve.

III.

Információs pont - Infobox

A Központ információs teret biztosít a negyedben zajló fejlesztési folyamatok, valamint a
városrész kulturális, történelmi emlékeinek felfedezése iránt érdeklődő közönség számára
annak érdekében, hogy a helyi közösség tagjai jobban megismerjék környezetüket. Ezenkívül
a kerületben működő vállalkozásokkal kapcsolatban bocsát rendelkezésre folyamatosan
frissülő adatbázist a VIII. kerületi üzletek, szállásszolgáltatók, albérletek stb. adataival.
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IV.

Diákcentrum

A H13 diákcentrum részének fő feladata a kerületi egyetemisták szellemi-, kulturális-,
szabadidős színterének megvalósítása.
Elsősorban a diákszervezetekkel együttműködve olyan programokat szervezünk, illetve
olyanoknak adunk helyet, amelyekre egyetemi/főiskolai keretek között nincs lehetőség,
illetve azok kiegészítéséül szolgál (tréningek, workshopok, szakmai előadások, tagszervezeti
napok, közgyűlések, megbeszélések).

V.

Kulturális színtér

Kortárs művészeti, képzőművészeti, zenei, színházi, gasztronómiai és egyéb kulturális
programjaink a fiatal felnőtt, egyetemista korosztály számára nyújtanak közösségi
élményeket.
A Központban mindezek mellett önálló művészeti galéria is működik, amely kortárs művészek
munkáit mutatja be időszaki kiállítások megvalósításával.

VI.

Befogadott Önkormányzati rendezvények

A H13 jó viszonyt ápol a Nonprofit Zrt. további divízióival, egyéb önkormányzati szervekkel,
kisebbségi önkormányzatokkal, kerületi civil szervezetekkel. Egymás munkáját segítve
biztosítunk helyszínt, valamint egyéni kérések szerint további segítséget nyújtunk.

Rendezvény kategóriák
Saját szervezésű program

Saját szervezésű program +
catering

-

megfelelő időpont egyeztetése az előadókkal
esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése
résztvevők toborzása
terem berendezése
előadó technikai igényének felmérése, bekészítése
irányítótábla készítés, kihelyezés
infrastruktúra biztosítása
résztvevők regisztrálása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
az esemény koordinálása
megfelelő időpont egyeztetése az előadókkal
esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése
résztvevők toborzása
terem berendezése
előadó technikai igényének felmérése, bekészítése
irányítótábla készítés, kihelyezés
infrastruktúra biztosítása
résztvevők regisztrálása
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Befogadott
rendezvény

partneri

Befogadott
partneri
rendezvény + catering

Saját szervezésű program,
fizetett előadóval

Saját szervezésű program
inkubáltaknak,
coworkereknek

-

résztvevők tájékoztatása, irányítása
az esemény koordinálása
catering biztosítása
a helyszín rendelkezésre bocsátása
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
résztvevők szervezésében való részvétel
részvétel az eseményen
a helyszín rendelkezésre bocsátása
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
résztvevők szervezésében való részvétel
részvétel az eseményen
catering biztosítása
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
irányítótábla készítés, kihelyezés
előadó technikai igényének felmérése, bekészítése
résztvevők regisztrálása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
az esemény koordinálása
előadói díj kifizetése
megfelelő időpont egyeztetése a résztvevőkkel
esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése
terem berendezése
infrastruktúra biztosítása
résztvevők regisztrálása
résztvevők tájékoztatása, irányítása
részvétel az eseményen
catering biztosítása

1. Vállalkozásfejlesztés
2016. január
•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (január 11.)
Befogadott partneri rendezvény
A 2016-os év első találkozóján „Évértékelés - a vezető felelőssége” címmel Kolossváry
Judit tartott előadást. Az est során szó volt arról, hogy minden új év lehet egy új
kezdet - természetes, hogy jobbak, többek szeretnénk lenni. A rendezvényen 10 fő
vett részt.

2016. február
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•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(február 2., 9., 16., 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
(BVK) együttműködésének köszönhetően kerületi székhelyű mikrovállalkozások
juthatnak kedvező kamatozású hitelekhez, feltételektől függően akár 2,4 vagy 2,9%os kamattal. Az együttműködést Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke és dr. Kocsis
Máté Józsefváros polgármestere január 13-án írta alá a H13 Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központban. A H13 helyet biztosított a tanácsadásokhoz, mely
fix időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt.

•

Józsefvárosi Üzleti Klub (február 23.)
Saját szervezésű program + catering
Két témában tájékozódhattak az érdeklődők: Egry Attila Józsefváros alpolgármestere
a kerületet érintő aktualitásokról és az idei költségvetésről, Szolnoki Szabolcs, a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány munkatársa pedig a Budapest
Mikrohitel Programról tartott előadást.
Egry Attila előadásában Józsefváros februárban elfogadott 2016-os költségvetését
ismertette. Rámutatott, hogy a stabil, kiegyensúlyozott büdzsének köszönhetően
folytatódnak a korábbi években megkezdett, a kerület megújítását célzó programok.
Ezt követően Szolnoki Szabolcs, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
munkatársa „Budapest legkedvezőbb vállalkozói hitelkonstrukciója” címmel
ismertette azt az előnyös kamatozású fővárosi kisvállalkozásoknak nyújtott pénzügyi
szolgáltatást, amely – a Józsefvárosi Önkormányzat kamattámogatásának
köszönhetően – legkedvezőbben kerületünkben érhető el Budapesten. Az eseményen
25 fő vett részt.

•

Inkubált workshop: Farsang (február 24.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
Február lévén a workshop keretében farsangot rendeztünk. Az alkalomra nem kellett
jelmezt ölteni, mert nem szerettük volna ezzel feszélyezni a résztvevőket, a farsang
ünnepe inkább egy apropót biztosított ahhoz, hogy a jelenlegi inkubáltak és a házban
dolgozó coworkerek nem formális keretek között is találkozhassanak és építhessék
kapcsolataikat. A program keretében olyan információ cserék valósultak meg, melyek
a jövőben minden fél számára kedvező együttműködéseket eredményezhetnek. Az
összejövetel hangulata pedig arra enged következtetni, hogy a résztvevők szívesen
jönnek majd hasonló rendezvényekre, erről konkrét visszajelzések is érkeztek. Az
eseményen 22 fő vett részt.

2016. március
•

H13 Meetup (március 1.)
Saját szervezésű program
A H13 soron következő előadása „Egy magyar startupper a világ körül” címet viselte.
Fodor Ákos, az Idea Manufactory inkubátor egyik alapítója volt a vendégünk, aki két
éve úgy döntött, Rotterdamban folytatja Entrepreneurship tanulmányait. Ott szinte
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azonnal bekapcsolódott egy startupba, amelyik elnyerte a Rocket Internet, Európa
leghangosabb befektetőjének kegyeit, így Berlinbe költözött a céggel. Majd azt
otthagyva egy újabb saját ötlettel, a Selfmapping-gel felvételt nyertek a Startup
Chile programjába. Az érdeklődők az előadás közben és utána minden felmerülő
kérdésükre is választ kaphattak. Az eseményen 50 fő vett részt.
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(március 1., 8., 22., 29.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban, keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Március
hónapban a 4 alkalommal, összesen 7 érdeklődő jelent meg.

•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (március 7.)
Befogadott partneri rendezvény
„Mikor érdemes, hasznos, illetve kell közjegyzőhöz fordulnunk cég-, illetve
magánügyeinkben?” címmel dr. Gosztonyi Júlia közjegyző tartott előadást. Ezt
követően Újvári Erika okleveles könyvvizsgáló ismertette a résztvevőkkel a 2016 évi
adótörvények vállalkozásokat érintő specialitásait. A rendezvényen 12 fő vett részt.

•

Perényi András: Webáruház építés. Nulláról a sikerig. (március 21.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A következő előadásunkon a résztvevők sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel
ismerkedhettek meg a webáruház építés területén. Előadónk Perényi András reklámés startup múltját maga mögött hagyva webáruházakkal foglalkozik. A szakember
előadásában kitért a webáruház indításának jelentősebb kérdéseire, többek között
az alábbiakra: products (termékfotók, termékleírások), webáruház (domain,
fejlesztés), fizetési rendszer, akvizíciós csatornák (honnan lesz vásárló), logisztika
(ki szállítja ki a termékeket), customer support (ki válaszolja meg a telefonokat),
jogi háttér. Az eseményen volt lehetőség kérdezni az előadótól, így ha valaki konkrét
megoldásra váró problémával érkezett, az ezzel kapcsolatos kérdések is
megválaszolásra kerülhettek. Az eseményen 70 fő vett részt.

•

Innovatív Time Managment (március 23.)
Saját szervezésű program
Az előadás a hatékony időbeosztás eszközeit mutatta be. A főbb érintett témák: a
halogatás, az időrablók leküzdése, profi időgazdálkodás, hatékony időbeosztás,
feladataink priorizálása, hatékony követése, IT eszközök, segédprogramok
használata, Excel, Outlook, PowerPoint időhatékonysági tippek. Az előadó Jobbágy
Szabolcs a HR Training Solutions tréningcég tulajdonosa, Time Coach,
időhatékonysági szakértő volt. Az eseményen 20 fő vett részt.

•

H13 Startup Booster (március 24., 31.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A H13 megrendezte Startup Booster rendezvénysorozatának újabb állomását. A
programsorozat különböző tréning, illetve csoportos coaching technikákkal dolgoz fel
egy Startup-okat, illetve KKV-kat érintő témát. A Startup Booster az Inkubációs
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Program szakmai programja, melyet megnyitottunk a külső érdeklődők felé is. A
márciusi alkalom „A profi igényfelmérés” avagy „Mire van szüksége az ügyfelemnek?”
címet viselte, melyen Monostori Brigitta tréner segítségével feltérképezhették, mi
áll a neheztelés érzelme mögött, mi történik ilyen szituációban, mitől válik
veszteségessé a projekt és kezd el romlani a kapcsolat. Mit tehetnek annak
érdekében, hogy megállítsák, megfordítsák, illetve megelőzzék ezt a folyamatot. Az
eseményen 15 fő vett részt.

2016. április
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(április 5., 12., 19., 26.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Április hónapban
a 4 alkalmon összesen 6 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

A sikeres e-mail marketing titka. Az első lépések. (április 5.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A következő előadásunkon a résztvevők sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel
ismerkedhettek meg az e-mail marketing területén, azon belül is az e-mail listák
építéséről. Előadónk Záborszky Mátyás üzletember és marketing szakember. Olyan
cégek állnak mögötte, mint például a BMW Magyarország kommunikációjáért felelős,
Pole Position reklámügynökség. Az előadás egy workshop-sorozat első részét képezi.
Az előadáson 89 fő vett részt.

•

Sikeres e-mail marketing webshopokra szabva (április 19.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Ez a workshop az április 5-ei előadás következő állomása, ahol sok hasznos eszközzel
és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek meg a résztvevők az e-mail marketing
területén, azon belül is webáruházakra szabott tanácsokkal. Előadónk Záborszky
Mátyás üzletember és marketing szakember. Olyan cégek állnak mögötte, mint
például a BMW Magyarország kommunikációjáért felelős Pole Position
reklámügynökség. A workshop-on 11 fő vett részt.

•

H13 Startup Booster (április 19., 21.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A H13 megrendezte Startup Booster rendezvény sorozatának újabb állomását. A
programsorozat különböző tréning, illetve csoportos coaching technikákkal dolgoz fel
egy Startup-okat, illetve KKV-kat érintő témát. A Startup Booster az Inkubációs
Program szakmai programja, melyet kinyitottunk a külső érdeklődők felé is. Az
áprilisi alkalom a sales folyamatok eredményességének és hatékonyságának
növelésére szolgált két részes workshop keretében. A tréningen 9 fő vett részt.

•

Sikeres Twitter hirdetési stratégiák, lépésről lépésre. (április 21.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
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Az előadáson sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek meg a
Twitter advertising területén. Előadónk Nagy Gábor, egy százmilliós befektetéssel
rendelkező tech startup online marketing specialistája, az általa használt Twitter
hirdetési stratégiát mutatta be. Előadásának központjában egy Twitter kampány
indításának jelentősebb kérdései álltak. Az előadáson 12 fő vett részt.
•

Startup Safary (április 21.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 a Startup Safary keretében otthont adott egy kerekasztal beszélgetésnek, majd
azt követően egy kötetlen, beszélgetős esti programnak. A résztvevők meghívott
előadók segítségével térképezhették fel az európai startup ökoszisztémát, különös
figyelemmel a felsőoktatásban születő innovatív ötletek becsatornázására, az
egyetemi inkubátorok szerepére és lehetőségeire. A beszélgetés második felében
pedig első kézből hallhattak különböző európai startup programokról, ill. arról, hogy
milyen lehetőségei vannak egy magyar startupnak, aki a tanulás és fejlődés mellett
kicsit világot is szeretne látni. A rendezvényen 50 fő vett részt.

•

Józsefvárosi Üzleti Klub (április 26.)
Saját szervezésű program + catering
Az áprilisi üzleti klub két előadást foglalt magában. Az elsőt Egry Attila,
alpolgármester tartotta, melyben Józsefváros költségvetéséről, gazdasági
aktualitásairól, adózásáról beszélt. Ezt követte Bencze Dániel prezentációja, aki a
TNDR Service Kft.-től érkezett hozzánk és a vissza nem térítendő pályázati
lehetőségekről tartott előadást. Az esemény kötetlen beszélgetéssel,
kapcsolatépítéssel zárult. Az eseményen 27 fő vett részt.

•

H13 Meetup (április 26.)
Saját szervezésű program
Tolnai Ákos előadásának középpontjában annak a témának az átbeszélése állt, hogy
milyen legyen az üzleti modelled, milyen csapdákat, tévedéseket érdemes elkerülni.
Gyakorlati példákon keresztül megvizsgálhattuk, hogyan érdemes előre gondolkodni,
mik a buktatók, mik azok, amire sokan nem gondolnak egy vállalkozás
elindításakor. Érdemes volt fontos, releváns kérdésekkel érkezni, mert a
résztvevőknek arra is lehetősége nyílt, hogy ezek megosztásával valóban hasznos,
személyre szabott megoldási javaslatot kapjanak. Az eseményen 20 fő vett részt.

•

Optimalizált tartalom marketing a gyakorlatban – SEO esettanulmány. (április 28.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Az előadáson sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek meg a
tartalom gyártás és SEO területén a résztvevők. Az előadó Papp Gábor, SEO
szakember, a thepitch.hu/blog társalapítója. Az előadás során a szakember
megmutatta, hogyan kell egy blogposztot tartalmi szempontból optimalizálni,
előkészíteni közösségi megosztásra és indexálni a Google algoritmusa által. Ezt
nemcsak elmondta, hanem egy konkrét blog postot élesíthettek együtt azok, akik
ellátogattak hozzánk. Az előadáson 51 fő vett részt.
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2016. május
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(május 3., 10., 17., 24., 31.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Május hónapban
az 5 alkalmon összesen 7 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete közgyűlés (május 9.)
Befogadott partneri rendezvény
A májusi közgyűlés alkalmával az egyesület tagsága új tisztségviselőket választott a
korábbi elnökség mandátumának lejárta miatt. Az új, ötfős elnökség 3:2 arányban
megszavazta Tar Juditot az elnöki pozícióra. Az aláírók bejelentését, valamint a
Fővárosi Bírósághoz benyújtandó dokumentumokat - ügyvédi közreműködéssel - a régi
és az új elnökség közösen készíti elő. Az új elnök röviden ismertette az egyesület
megújítását célzó koncepcióját és elhangzottak a jelenlévőknek az év II. félévére
vonatkozó programjavaslatai is. A rendezvényen 8 fő vett részt.

•

Amikor a biztos biztos nem biztos - A drámai változások kora (május 10.)
Saját szervezésű program
Kelemen Attila (CEO, ProSelf International Inc.) előadásában áttekinthettük a
negyedik ipari forradalom okozta kihívásokat, hatásokat és lehetőségeket társadalmi
és technológiai szempontból egyaránt. A komoly témát hol elgondolkodtató, hol
vidám, interaktív formában vizsgáltuk. A meetupon 12 fő vett részt.

•

Pályázat, fröccs és pogácsa (május 17.)
Saját szervezésű program
A H13 és a TNDR Service Kft. egy asztalhoz ültetette e három összetevőt. Szeretettel
láttunk mindenkit, aki vállalkozóként szeretné fejleszteni a cégét és ehhez igénybe
venne vissza nem térítendő pályázati lehetőségeket, ezt pedig egy jó hangulatú
beszélgetés keretében tehették meg. Az eseményen 12 fő vett részt.

•

Vasvári Zsombor: Árazásról mindent (május 19.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Előadónk Vasvári Zsombor, értékesítési szakember. Az előadás során a szakember
bemutatta az árazás főbb modelljeit és megmutatta, hogy ő hogyan szokott árazási
kérdésben gondolkodni. Az eseményen résztvevőknek lehetőségük adódott kérdezni
is, így akár konkrét megoldásra váró problémában is segítséget kaphattak az
érdeklődők. Az előadáson 30 fő vett részt.

•

Email marketing vs. adatvédelem (május 24.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A következő előadásunkon sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel
ismerkedhettek meg az e-mail marketing adatvédelmével kapcsolatban érdeklődők.
Előadónk Záborszky Mátyás üzletember és marketing szakember. Olyan cégek állnak
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mögötte, mint például a BMW Magyarország kommunikációjáért felelős Pole Position
reklám ügynökség. Az előadáson 8 fő vett részt.
•

Kedvezményes kamatozású mikrohitel józsefvárosiaknak workshop (május 27.)
Befogadott partneri rendezvény
Ezúttal workshop keretében nyílt lehetőség arra, hogy az érdeklődők mindent
megtudhassanak a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjáról,
mely józsefvárosi mikrovállalkozások számára nyújt kedvező kamatozású hiteleket.
Az esemény a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezésében jött
létre, melyen 5 fő vett részt, ezáltal lehetőség nyílt a konkrét esetek
megbeszélésére.

•

Sikeres crowdfunding a gyakorlatban. A DoBox sztori. (május 31.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A soron következő előadásunkon sok hasznos tanáccsal és gyakorlati tippekkel
ismerkedhettek meg a közösségi finanszírozás terén. Előadónk Molnár Máté, a
Kickstarteren 69 000 fontos közösségi finanszírozási kampányt bonyolító DoBox
ügyvezetője volt. Az előadás után további két aktuális kampány vezetője csatlakozott
és kerekasztal beszélgetéssel folytattuk az estét. Az eseményen 25 fő vett részt.

•

Józsefvárosi Üzleti Klub (május 31.)
Saját szervezésű program + catering
A májusi üzleti klub négy előadást foglalt magában. Az elsőt Egry Attila,
alpolgármester tartotta, melyben Józsefváros költségvetéséről, gazdasági
aktualitásairól, adózásáról beszélt. Ezt követte Bobor-Baranyay Boglárka
„Budapest legkedvezőbb vállalkozási hitel konstrukciójáról” szóló előadása, aki a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványtól érkezett hozzánk. Végezetül pedig
a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. két munkatársát hallgathattuk meg, először
a programiroda bemutatásáról Szűcs Mátyást, majd a FAIR rendszerről a gyakorlatban
Tóth Tündét. Az esemény kötetlen beszélgetéssel, kapcsolatépítéssel zárult. Az
eseményen 20 fő vett részt.

2016. június
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(június 7., 14., 21., 28.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Június hónapban
a 4 alkalmon összesen 6 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

Ötlettől a sikerig – Beszélgetés a H13 által inkubált csapatokkal (június 1.)
Saját szervezésű program
A H13 és az AbilityMatrix közös rendezvényén az általunk inkubált fiatal startupokkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők, akik saját történeteiken keresztül mesélték el,
mit jelent ma az, hogy valaki az álmait, céljait követi és igyekszik abból megélni. Szó
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volt többek között arról, egy ötletből hogy lesz vállalkozás, milyen kezdeti problémák
merülnek fel, milyen az út a fennmaradáshoz, a munkatársakkal és vállalkozókkal
való kapcsolat erősítésének fontossága, valamint milyen más szemlélet kell ehhez,
hogyan formálódsz ebben, mint ember. A beszélgetést Tolnai Ákos vezette,
kérdéseire a választ pedig az Artnroll Creative Solutions, a PONT5 Studio és a Solut
Ltd. munkatársa adta. Az eseményen 27 fő vett részt.
•

Visual storytelling prezivel (június 2.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Következő eseményünkön a vizuális történetmesélés világába invitáltuk az
érdeklődőket. A történetmesélés a marketing haladó szintje, a vizuális
történetmesélés pedig a mesterfoka. Minden egyes előadáson önmagunk, a
projektünk vagy a cégünk sorsa múlik. Ez alkalommal Csúsz István mesélt a hatásos
prezentációk receptjéről. István alapító tagja az 5 éve indult PreziMagyarul.hu
szakértői csoportnak, ami 2015-ben megnyerte a Prezi Design Award-ot 6000
versenyző közül. Emellett 3 évig a Prezi.com Learn&Support csapatában került
közelebb a vizuális kommunikáció mesterségéhez. Az előadás a kulcsfontosságú
vizuális szabályokra és a történetmesélés alapjaira fókuszált. Gyakorlati tippeket,
rengeteg példát és inspirációt tartogatott a résztvevőknek, hogy következő
alkalommal még magabiztosabban állhassanak a vetítővászon mellett. Az előadáson
30 fő vett részt.

•

Online kereskedelem: a skálázhatóság titka (június 6.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Az esemény a Forbes és a H13 együttműködésében jött létre, az előadást pedig
Perényi András tartotta, aki az Insomnia Reklámügynökség korábbi társtulajdonosa,
reklámszakember, üzletfejlesztési tanácsadó, számos online vállalkozás
ötletgazdája, webáruházak üzemeltetője. Mondanivalójának középpontjában két
kérdés állt: Vajon mitől van az, hogy bizonyos webáruházak néhány hónap alatt
hatalmas növekedést érnek el, míg mások hónapokon, vagy akár éveken keresztül
sem képesek ezt az eredményt elérni? Miért van az, hogy bizonyos termékek
“mennek”, míg mások kudarcra vannak ítélve? Egy induló online kereskedelmi
vállalkozásnak rengeteg dologra kell koncentrálnia. Előadásunkon azt tudhatták meg
az érdeklődők, hogy mi az, amivel könnyíthetik a mindennapjaikat, amikkel
alacsonyan tarthatják a fix költségeiket, csökkentik a pénzügyi rizikót, és amivel egy
skálázható növekedést érhet el. Az előadáson 32 fő vett részt.

•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (június 6.)
Befogadott partneri rendezvény
Az Egyesület májusban megválasztott elnöke, Tar Judit mondott köszöntőt a júniusi
klubeseményen, majd a „Nyárköszöntő – az egészség jegyében” címmel dr. Faragó
Katalin bőrgyógyász tartott előadást. Miután a hallgatóság minden információt
megtudott az aktuális nyári bőr-, haj- és körömápolásról, védelemről; lehetőségük
nyílt vásárolni az Egyesület azon vállalkozóitól, akik az egészséges életmód
fenntartásával kapcsolatos termékeket, szolgáltatásokat árulnak. A rendezvényen 8
fő vett részt.
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•

Üzleti tervíró tréning (június 7., 9.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna felkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra kívánnak pályázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vállalkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
problémáikat állíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondolják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzügyeiről, az adózásról, a likviditási problémák elkerüléséről, az értékesítésről és
a marketingről. A második nap végére a jelentkezők elkészíthették üzleti tervüket,
mellyel a Munkaügyi Központ támogatására pályáznak. A júniusi tréningeken 5
résztvevő készítette el üzleti tervét.

•

Vállalkozói lehetőségek felismerése és teremtése (június 14.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Ez alkalommal Rajnai Richárd, a „2012 az Év Fiatal Vállalkozója” díj birtokosa, a
Kötéltechnika.hu alapítója és tulajdonosa volt a vendégünk. Szó volt róla, hogy
milyen vállalkozói lehetőségek állnak előttünk 2016-ban, valamint hogyan lehet
sikeres vállalkozást építeni, erősségeinkre alapozva. Az érdeklődők azt is
megtudhatták, hogyan tekintsenek magukra és a világra úgy, hogy lehetőségek és
értékek szülessenek belőle. A résztvevőknek arra is nyílt módjuk, hogy kérdezzenek
, így akár konkrét, vállalkozásukkal kapcsolatos kérdést is feltehettek a jelentkezők.
Az előadáson 18 fő vett részt.

•

Mire elég öt év? – Az egyik első HW startup története (június 21.)
Saját szervezésű program
Vendégünk volt Erki Szabolcs, a Remagine Technologies egyik alapítója,
szolgáltatásokért és azok fejlesztéséért felelős vezetője. A 2011-ben alapított cég
mérési és diagnosztikai rendszert fejleszt ipari gyártóvállalatok - jellemzően
nagyvállalati holdingok magyar leányvállalatai - részére, mellyel előre jelezhetik
kritikus berendezéseik meghibásodását. Az est folyamán szóba került a külföldi
piacok meghódításának lehetősége, a Hardware Startupok magyarországi helyzete,
illetve a 2012-ben a Primus Capital tőkealaptól kapott kockázati tőkebefektetés is.
Az eseményen 12 fő vett részt.

•

Inkubált workshop (június 22.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
A Vállalkozói Inkubációs Program részeként egy közös szurkolást szerveztünk a
Magyarország-Portugália EB mérkőzés alkalmából. Ennek okán a jelenlegi inkubáltak
és a házban dolgozó coworkerek nem formális keretek között is találkozhattak és
építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az ismerkedés volt, hanem
hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik egymás munkáját,
vállalkozását; így üzleti partnerségükben és együttműködésükben segíthessék
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egymást. A programról nagyszerű visszajelzések érkeztek, a résztvevők kifejezték
azon igényüket, hogy a munkakapcsolaton túl, kötetlen programokon keresztül még
jobban elmélyülhetnek a bizalmi kapcsolatok. Az eseményen 12 fő vett részt.
•

Ötlettől az első millióig online (június 28.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Következő eseményünkön az online vállalkozásindítás gyakorlati oldalát mutattuk be
a résztvevőknek. Szó volt többek között arról, hogyan találja meg valaki a hozzá illő
vállalkozási ötletet, milyen lépéseket kell követni az első bevételek megszerzéséig,
mennyi pénzre van szükség az induláshoz, valamint hogy milyen területeket érdemes
kiszervezni
és
mit
érdemes
saját
kézben
tartani.
Az előadónk, Várhegyi Tamás 7 éve foglalkozik online vállalkozások fejlesztésével, és
az elmúlt években több száz vállalkozónak segített online vállalkozást indítani. Az
előadás részben inspiráló, részben gyakorlati alapokon nyugszik. Emellett
felajánlotta, hogy az előadás után megoszt egy általa összeállított eszközlistát, ami
egy vállalkozás fejlesztése során értékes alapot jelenthet. Az előadáson 51 fő vett
részt.

2016. július
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(július 5., 12., 19., 26.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Július hónapban
a 4 alkalmon összesen 2 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

Üzleti tervíró tréning (július 12., 18.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna felkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra kívánnak pályázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vállalkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
problémáikat állíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondolják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzügyeiről, az adózásról, a likviditási problémák elkerüléséről, az értékesítésről és
a marketingről. A második nap végére a jelentkezők elkészítik üzleti tervüket,
mellyel a Munkaügyi Központ támogatására pályáznak. A júliusi tréningen 4 résztvevő
készítette el üzleti tervét.

2016. augusztus
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(augusztus 2., 9., 16., 23., 30.)
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Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Augusztus
hónapban az 5 alkalmon összesen 1 érdeklődő élt a lehetőséggel.
•

Üzleti tervíró tréning (augusztus 3., 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna felkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra kívánnak pályázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vállalkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
problémáikat állíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondolják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzügyeiről, az adózásról, a likviditási problémák elkerüléséről, az értékesítésről és
a marketingről. A második nap végére a jelentkezők elkészítik üzleti tervüket,
mellyel a Munkaügyi Központ támogatására pályáznak. Az augusztusi tréningen 2
résztvevő készítette el üzleti tervét.

•

Inkubált workshop (augusztus 31.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
A Vállalkozói Inkubációs Program részeként egy közös grillezést szerveztünk, mely
augusztus utolsó napján egyszerre funkcionált nyárzáróként és szezonnyitóként.
Ennek okán a jelenlegi inkubáltak és a házban dolgozó coworkerek informális keretek
között is találkozhattak és építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az
ismerkedés volt, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik
egymás munkáját, vállalkozását így üzleti partnerségükben és együttműködésükben
segíthessék egymást. Az eseményen 31 fő vett részt.

2016. szeptember
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(szeptember 6., 13., 20., 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Szeptember
hónapban a 4 alkalmon összesen 6 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (szeptember 12.)
Befogadott partneri rendezvény
”Brexit előtt, Brexit után” címmel Karsai Judit és Zatykó Szilvia beszéltek az angliai
EU-tagság megszüntetésével kapcsolatos vitáról a média és a hétköznapi élet
vetületében. A későbbiekben szó esett a kilépés várható következményeiről is. A
rendezvényen 12 fő vett részt.
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•

Ötlettől a sikerig – Beszélgetés a H13 által inkubált csapatokkal (szeptember 13.)
Saját szervezésű program
Rendhagyó módon a Ház falain kívül, a ProjectPlacc-on tartottuk az előadást. A
Vodafone által létrehozott rendezvénysorozat az egyetemi hallgatók számára
készült, hogy pozitív példákat lássanak és inspirációt nyerjenek az előadásokból. A
H13 és az AbilityMatrix közös rendezvényén az általunk inkubált fiatal startupokkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők, akik saját történeteiken keresztül mesélték el,
mit jelent ma az, hogy valaki az álmait, céljait követi és igyekszik abból megélni. Szó
volt többek között arról, egy ötletből hogy lesz vállalkozás, milyen kezdeti problémák
merülnek, milyen az út a fennmaradáshoz, a munkatársakkal és vállalkozókkal való
kapcsolat erősítésének fontossága, valamint milyen más szemlélet kell ehhez, hogyan
formálódsz ebben, mint ember. A beszélgetést Tolnai Ákos vezette, kérdéseire a
választ pedig az Artnroll Creative Solutions, a PONT5 Studio és a Solut Ltd. adta. Az
eseményen 40 fő vett részt.

•

Üzleti tervíró tréning (szeptember 21.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna felkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra kívánnak pályázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vállalkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
problémáikat állíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondolják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzügyeiről, az adózásról, a likviditási problémák elkerüléséről, az értékesítésről és
a marketingről. A második nap végére a jelentkezők elkészítik üzleti tervüket,
mellyel a Munkaügyi Központ támogatására pályáznak. A szeptemberi tréningen 1
résztvevő készítette el üzleti tervét.

•

Emich Szabolcs: Facilitálás 101 (szeptember 22.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Következő eseményünkön a facilitálás világába invitáltuk az érdeklődőket. Előadónk,
Emich Szabolcs a facilitálás szakértője. Kisebb-nagyobb szervezeteknél segít a
hatékony munkakörnyezet és cégvezetés felállításában. A Facilitátor Műhely keretein
belül számos tréninget tartott már cégeknek és kezdő vállalkozóknak.
Az este során volt szó a facilitálás elméletéről, de a gyakorlat sem maradhatott el. A
konkrét praktikus gyakorlatokat lelkesen fogadták a részvevők, ami ennek
köszönhetően nagyon eredményesnek bizonyult. Az esemény zárásaként egyéni
kérdések feltételére is nyílt lehetőség. Az eseményen 25 fő vett részt.

•

Perényi András: Shopify: hogyan adj el a neten? (szeptember 27.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
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Rendhagyó módon a Ház falain kívül, a ProjectPlacc-on tartottuk az előadást. A
Vodafone által létrehozott rendezvénysorozat az egyetemi hallgatók számára
készült, hogy pozitív példákat lássanak és inspirációt nyerjenek az előadásokból. Az
előadáson a résztvevők sok hasznos eszközzel és gyakorlati tippekkel ismerkedhettek
meg a webáruház építés területén. Előadónk Perényi András reklám- és startup
múltját maga mögött hagyva webáruházakkal foglalkozik. András előadásában kitért
egy webáruház indításának jelentősebb kérdéseire, többek között az alábbiakra:
products (termékfotók, termékleírások), webáruház (domain, fejlesztés), fizetési
rendszer, akvizíciós csatornák (honnan lesz vásárló), logisztika (ki szállítja ki a
termékeket), customer support (ki válaszolja meg a telefonokat), jogi háttér. Az
eseményen volt lehetőség kérdezni Andrástól, így ha valaki konkrét megoldásra váró
problémával érkezett, az ezzel kapcsolatos kérdések is megválaszolásra kerülhettek.
Az eseményen 102 fő vett részt.
•

Józsefvárosi Üzleti Klub (szeptember 27.)
Saját szervezésű program + catering
A szeptemberi üzleti klub két előadást foglalt magában. Az elsőt Bobor-Baranyay
Boglárka „Budapest legkedvezőbb vállalkozási hitel konstrukciójáról” szóló előadása,
aki a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványtól érkezett hozzánk. Majd Vikár
Béla a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. egy munkatársát hallgathattuk meg,
amely a programiroda bemutatásáról szólt. Az eseményen 24 fő vett részt.

•

Inkubált workshop (szeptember 29.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
A Vállalkozói Inkubációs Program részeként közös bográcsozást szerveztünk. Ennek
okán a jelenlegi inkubáltak és a házban dolgozó coworkerek informális keretek között
is találkozhattak és építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az
ismerkedés volt, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik
egymás munkáját, vállalkozását így üzleti partnerségükben és együttműködésükben
segíthessék egymást. Az eseményen 27 fő vett részt.

2016. október
•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (október 3.)
Befogadott partneri rendezvény
A „Nem celeb, csak híres” című könyve kapcsán hangzott el beszélgetés Szegvári
Katalinnal a média mai helyzetéről. Katalin kiállt amellett, hogy a kereskedelmi
tévék üzleti vállalkozások, amelyek a piac szabályai szerint működnek. A
rendezvényen 12 fő vett részt.

•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(október 4., 11., 18., 25.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. Október
hónapban a 4 alkalmon összesen 6 érdeklődő élt a lehetőséggel.
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•

Vállalkozó anyukák (október 11.)
Saját szervezésű program
A következő rendezvényünk vendégei olyan fiatal anyukák, akik a gyereknevelés
mellett újabb és újabb kihívásokat keresnek és olyan vállalkozásokat hoztak létre,
melyben ötvöződik a szakmaiság, az önfejlődés igénye és az anyaság. Vendégeink:
Táncsics Judit, a Plukkido egyik kitalálója, eredeti végzettségét tekintve
pszichológus. Szabó Ági, portré- és családi fotós, a MOMents365 fotóprojekt és
közösség alapítója. Katona Eszter, a babyberry és a Pici Piac megálmodója, szintén
a gyermekvállalás hatására fordított hátat karrierjének. Az eseményen 14 fő vett
részt.

•

Üzleti tervíró tréning (október 12.)
Befogadott partneri rendezvény
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna felkészítő tréninget tartott a H13-ban, olyan
munkanélküliek számára, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra kívánnak pályázni. A tréning
elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vállalkozói
ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg,
illetve csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
problémáikat állíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondolják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
pénzügyeiről, az adózásról, a likviditási problémák elkerüléséről, az értékesítésről és
a marketingről. Az októberi tréningen 1 résztvevő készítette el üzleti tervét.

•

Vasvári Zsombor: Árazásról mindent (október 13.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Előadónk Vasvári Zsombor, értékesítési szakember. Az előadás során Zsombor
bemutatta az árazás főbb modelljeit és megmutatta, hogy ő hogyan szokott árazási
kérdésben gondolkozni. Az eseményen résztvevőknek lehetőségük adódott kérdezni
Zsombortól, így akár konkrét megoldásra váró problémában is tudott segítséget
nyújtani. Az előadáson 20 fő vett részt.

•

Mobilapp marketing és nemzetközi PR a Shapr3D-nél (október 18.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A Shapr3D (http://shapr3d.com/) egy budapesti startup, amely egy közel 30 éves
iparágat próbál meg alapjaiban újragondolni. A Shapr3D termékét több tízezren
használják, a világ minden pontjáról. Előadónk Papp Gábor, aki arról mesélt hogyan
jutottak el idáig kevesebb, mint 1 év leforgása alatt. Hogyan lehet egy 3 fős céggel
az Apple látókörébe kerülni és harcba szállni a több száz fős versenytársakkal. Az
előadáson 47 fő vett részt.

•

Inkubált workshop (október 26.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
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A Vállalkozói Inkubációs Program részeként közös bográcsozást szerveztünk. Ennek
okán a jelenlegi inkubáltak és a házban dolgozó coworkerek informális keretek között
is találkozhattak és építhették a kapcsolataikat. A program célja nemcsak az
ismerkedés volt, hanem hogy létrehozzunk egy olyan teret, ahol megismerhetik
egymás munkáját, vállalkozását így üzleti partnerségükben és együttműködésükben
segíthessék egymást. Az eseményen 20 fő vett részt.
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel workshop (október 26.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
(BVK) együttműködésének köszönhetően kerületi székhelyű mikrovállalkozások
juthatnak kedvező kamatozású hitelekhez, feltételektől függően akár 2,4 vagy 2,9%os kamattal. Az együttműködést Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke és dr. Kocsis
Máté, polgármester január 13-án írta alá a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési
Központban. A Józsefvárosi Önkormányzat, a BVK és a H13 közös szervezésében
workshopot tartottunk, melyen minden érdeklődő meghallgathatta a legfontosabb
tudnivalókat, feltehették kérdéseiket és egyéni konzultációkra is lehetőségük nyílt.
Az eseményt dr. Sára Botond, alpolgármester köszöntő beszéde nyitotta meg, melyet
Szalai Piroska és Bobor-Baranyay Boglárka előadási követtek. Az eseményen 31 fő
vett részt.

•

A hatékony előadás művészete (október 26.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Előadónk, Sűdy István jelenleg a harmadik startup szekerét tolja, és mindemellett
vezető mentor volt a Világbank befektetésre felkészítő programjában, kezdetek óta
vezető trainer a bécsi Pioneers Festiválon és a portugál állam megbízásából a Web
Summit konferenciára is készít fel számos startartupot. István a Women Startup
Competition társalapítója és vezető trainere, és megtalálható számos Startup Live,
Startup Weekend, Lean Startup Machine rendezvényen. Szakterülete az előadástechnika és a vállalkozások érték-ajánlatának (value proposition) felfedése, így biztos
kezekben vagy, ha ő segít pitched kidolgozásában. Az előadáson 31 fő vett részt.

2016. november
•

Üzleti tervíró tréning (november 2., 3., 8.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Sőregi Viktória és dr. Laczkó Zsuzsanna felkészítő tréninget tartott, azok számára,
akik a H13 Vállalkozói Inkubációs Programjára kívánnak pályázni. A tréning elméleti
alapokon nyugvó gyakorlatorientált felkészítés, amely vállalkozói ismereteket nyújt
a résztvevők speciális igényeire alapozva. A résztvevők egyénileg, illetve
csoportokban aktív részeseivé válnak a foglalkozásoknak, saját kérdéseiket,
problémáikat állíthatják a középpontba. A képzés során a résztvevők közösen
gondolják végig üzleti ötletüket, a vállalkozásalapítás, működtetés lehetőségeit és
kockázatait. Alapvető ismereteket szereznek a választható jogi formákról, illetve a
vállalkozásindításhoz szükséges gyakorlati teendőkről, a kisvállalkozások
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pénzügyeiről, az adózásról, a likviditási problémák elkerüléséről, az értékesítésről és
a marketingről. A novemberi tréningen 8 résztvevő készítette el üzleti tervét.
•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(november 8., 15., 22., 29.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. November
hónapban a 4 alkalmon összesen 5 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete közgyűlése (november 7.)
Befogadott partneri rendezvény
A közgyűlés szavazott az Alapító Okirat módosításáról, amelyre a Civil törvény
változása miatt van szükség. A májusban megválasztott új aláírók bejelentését,
valamint a Fővárosi Bírósághoz benyújtandó dokumentumokat - ügyvédi
közreműködéssel - az elnökség készíti elő. A rendezvényen 6 fő vett részt.

•

Webáruház építés felsőfokon (november 9.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Valner Szabolcs, a Magyarországon piacvezető, közel egymilliárdos forgalmú, online
kontaktlencse és optikai szaküzlet, az eOptika.hu alapítója, korábban a Vatera és a
NetRisk tulajdonosa igazi nagyágyúnak számít az online vállalkozásfejlesztési
világban. Beszélgetőtársa Perényi András jó néhány lépéssel mögötte járva, több
sikeres, kisebb, közel százmilliós forgalmú online shop tulajdonosa, Shopify
tanácsadó, korábban az Insomnia Reklámügynökség alapítója. Az előadáson 112 fő
vett részt.

•

Termékfejlesztés workshop (november 15.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
A workshop vezetője Vidos Péter, a Product Genie alapítója, ex-startupper, aki az
utóbbi 6 évben 4 különböző innovatív termék felépítésében, piacra vitelében és
nemzetközi értékesítésében szerzett tapasztalatokat. Az
előadás során
áttekintettük a termékfejlesztési folyamatot, az egyes fázisok legfontosabb céljait,
feladatait és azokat a szakmákat, diszciplínákat, amelyek segítenek az ötleted
termékké formálásában. Az előadáson 30 fő vett részt.

•

A H13 bemutatása a kerületi középiskolák vezetőinek (november 28.)
Saját szervezésű program + catering
Zékány Zoltán mesélt a H13 megalakulásának körülményeiről, az elmúlt évek
eredményeiről, a tevékenységeinkről és a középiskolákhoz kapcsolódó
lehetőségekről. Ezután dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármesterével válaszoltak a
hét intézményvezető által feltett kérdésekre. Végül kötetlen formában folytatódott
a beszélgetés a Ház által biztosított kávé mellett. Az eseményen a Kövessi Erzsébet
Szakképző Iskola és Gimnázium, a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskola, a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola, a Mándy Iván
Szakközépiskola és Szakiskola és a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium munkatársai vettek részt. Az eseményen 10 fő volt jelen.
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•

Inkubált workshop (november 29.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
Meghívtuk a Szentpéterváron és Tel-Avivban szerencsét próbáló a BVK által
szervezett 4. Be Smart Verseny nyerteseit, hogy meséljenek magukról,
projektjeikről, az utazások és a verseny során szerzett tapasztalataikról. A meghívást
elfogadta a verseny második helyezettje, a kamera stabilizátort fejlesztő Sybrillo
csapata, és a negyedik helyezett Motiball csapata, akik a stroke és más neurológiai
betegségek utáni felépülést segíti, a mozgásszervi gondok megoldását támogatja. Az
eseményen 20 fő vett részt.

•

Józsefvárosi Üzleti Klub (november 29.)
Saját szervezésű program + catering
A novemberi üzleti klub két előadást foglalt magában. Az elsőt Egry Attila,
alpolgármester tartotta, melyben Józsefváros költségvetéséről, gazdasági
aktualitásairól, adózásáról beszélt. Ezt követte Bencze Dániel prezentációja, aki a
TNDR Service Kft.-től érkezett hozzánk és a vissza nem térítendő pályázati
lehetőségekről tartott előadást. Az esemény kötetlen beszélgetéssel,
kapcsolatépítéssel zárult. Az eseményen 30 fő vett részt.

•

Google Adwords gyorstalpaló (november 30.)
Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Vrancsik János előadásán a PPC (Pay Per Click) marketing alapjait mutatja be kampánytípusok, célzási lehetőségek, ajánlattételi stratégiák, leggyakrabban mért
metrikák. Az előadás tematikájában inkább az alapokra helyeztük a hangsúlyt, az
elméleti alapozó után néhány gyorsan alkalmazható, gyakorlati tanácsot is
érintünk. Az előadáson 80 fő vett részt.

2016. december
•

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete klubesemény (december 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Az egyesület évzáró klubeseményét idén is a jótékonyság jegyében szervezte.
A hagyományos rendezvényen a tagok és leendő tagok ezúttal is lehetőséget kaptak
vállalkozásaik bemutatására és kapcsolatépítésre egyaránt. A rendezvényen sor
került a jótékonysági tombola, karácsonyi vásár, valamint a sütiverseny; és
természetesen az elmaradhatatlan árverés megtartására is. A rendezvényen 14 fő
vett részt.

•

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások
(december 6., 13., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 helyet biztosított a mikrohitellel kapcsolatos tanácsadásokhoz, mely fix
időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti intervallumban történt. December
hónapban a 3 alkalom alatt összesen 3 érdeklődő élt a lehetőséggel.

•

A Zing Burger Story (december 13.)
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Saját szervezésű program, fizetett előadóval
Meghívtuk Susánszky Ádámot, a Zing Burger társalapítóját, arról kérdeztünk hogyan
építette fel sikeres vállalkozását. A Zing Burger jelenleg a nagy nemzetközi márkák
mellett a legismertebb hamburgerezők közé tartozik. A márka ötletgazdája és
társtulajdonosa Susánszky Ádám rengeteg tanulság és nehézség árán érte el, hogy
ilyen előkelő piaci szereplő legyen ma. Beszélgetésünkben szó volt üzleti számokról,
branding és marketing kihívásokról, emberi kitartásról és nem utolsó sorban sok-sok
hamburgerről. Az eseményen 25 fő vett részt.
•

Inkubált workshop (december 20.)
Saját szervezésű program inkubáltaknak, coworkereknek
December 20-án megrendezésre került Központunkban az Inkubált Karácsony
elnevezésű program, melynek célja, hogy a Vállalkozói Inkubációs Programban
szereplő vállalkozásokkal, illetve coworker-einkkel együtt zárjuk az évet és
ünnepeljük közös sikereinket. A meghitt hangulatban eltöltött pár óra kiváló
lehetőséget biztosított az inkubáltjainknak és coworker-einknek arra, hogy ne csak
egymás mellett dolgozó személyek legyenek, hanem erősebb kötődésű közösségé
válhassanak. Az eseményen 32 fő vett részt.

2. Diák program
2016. január
•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (január 14., 26.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület januárban két alkalommal tartott EVS
tájékoztatót a H13-ban. Az EVS (European Voluntary Service) két héttől 12 hónapig
terjedő külföldi önkéntes munkalehetőség a non-profit szférában, elsősorban az
Európai Uniós országok valamelyikében, melyet az Európai Unió támogat. A
programban való részvételért pályázni kell a nemzeti irodánál (ezt általában a fogadó
szervezet teszi meg), mely az önkéntes szolgálattal kapcsolatos ügyeket kezeli. A
program célja elősegíteni a fiatalok informális tanulását, és segíteni a helyi
közösségeket. A résztvevő fiatalok az életre szóló élményen kívül munkatapasztalatot
szereznek, fejlesztik meglévő nyelvtudásukat vagy új nyelvek ismeretére tehetnek
szert. A Messzelátó Egyesület önkéntesei, Kiss Andrea és Hetyey Annamária által
tartott tájékoztatókon az érdeklődő fiatalok megismerkedhettek az Európai Önkéntes
Szolgálat működésével, a jelentkezés menetével, a küldő és a fogadó szervezet
szerepével. A januári tájékoztatókon nagy volt az érdeklődés az első találkozón 20,
a másodikon 15 fő vett részt.

•

University of South Denmark szeminárium (január 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A január 23-án rendezett University of South Denmark szeminárium célja az volt,
hogy a dániai továbbtanulás iránt érdeklődő diákok minél több hasznos információt
kapjanak a University of South Denmark által indított angol nyelvű képzésekről. A
szeminárium első felében az egyetem hallgatója tartott izgalmas prezentációt az
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egyetemről, az egyes szakokról, az egyetemi életről, a dániai munkalehetőségekről,
az életvitelről és egyéb praktikus dolgokról. Az előadás után a résztvevőket
foglalkoztató kérdések is megválaszolásra kerültek, a jelenlévők sok praktikus
információval gazdagodtak a felvételi jelentkezés menetétől kezdve, a
szálláskeresésen át, a képzések utáni szakmai ösztöndíj lehetőségekig. A
szemináriumon 60 fő vett részt.

2016. február
•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (február 4., 18.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület két alkalommal tartott EVS tájékoztatót
a H13-ban. A februári tájékoztatókon is nagy volt az érdeklődés az első találkozón
13, a másodikon 17 fő vett részt.

•

A változás logikája (február 6.)
Befogadott partneri rendezvény
A délelőtt szakmai programmal kezdődött. Gondolatébresztő szombat reggeli
tömörülés beszélgetéssekkel, networkinggel, árral szemben úszókkal, álmodozókkal
és megvalósítókkal. A beszélgetés fő témái voltak: a kis és nagy változások külső és
belső feltételei, mi szükséges ahhoz, hogy elérjük, valami másképp legyen, mint
ahogyan van, mibe kapaszkodjunk, amikor nem megy, hogyan lesz a sok kis lépésből
valódi eredmény. Az eseményt Küllői Péter nyitotta meg beszélve a változás
logikájáról, ezt követte a beszélgetés innovátorokkal: L. Ritók Nóra (Igazgyöngy
Alapítvány), Czeizel Barbara (Korai Fejlesztő Központ), Havasi Zoltán (Budapest Bike
Maffia), Jakab Áron (Fruit of Care), Küllői Péter (Bátor Tábor Alapítvány). A délután
a Youth2Youth társadalmi innovációs verseny döntőjével folytatódott. Te mit tennél
annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jövője élhetőbb legyen? A
Youth2Youth társadalmi innovációs versenyben résztvevő fiataloknak már van
válaszuk erre a kérdésre. A verseny nyilvános döntőjén megismerhettünk 7 lelkes és
kreatív csapatot és megoldási terveiket. Az eseményen 130 fő vett részt.

•

Fürge Diák Matrica (február 16. – március 16.)
Befogadott partneri rendezvény
Február 16-án felkerült egy Fürge Diák matrica a H13 aulájának padlójára, egy hónap
időtartamra. Az Iskolaszövetség kezdeményezésének célja a diákoknak szóló
munkalehetőségek népszerűsítése, hirdetése egy olyan nyereményjáték keretében,
amiben a vállalkozó szellemű fiatalok akár jutalomban is részesülhetnek. Összesen
20 fő vett részt.

•

Szervezett ház bemutatás diákoknak (február 22.)
Saját szervezésű program
Egy budapesti középiskolai kollégiumból érkezett hozzánk megkeresés, miszerint
szeretnék, ha bemutatnánk nekik a H13-at. A program egy előadással kezdődött,
melyben elmondtuk a legfontosabb információkat a ház történetéről, majd
részletesen bemutattuk mind a diák-, mind a vállalkozásfejlesztési
tevékenységeinket. Ezután – a nagyrészt végzős középiskolás diákok – feltehették
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felmerülő kérdéseiket, ami kis bátorítás után nagy sikert aratott és jobbnál, jobb
egymás számára is hasznos téma került a beszélgetés középpontjába. A
legnépszerűbbek ezek közül a pályaválasztás, saját vállalkozás indítása, valamint
érdeklődés diákprogramjaink iránt. Végezetül egy körbevezetést tartottunk, ahol a
gyakorlatban is megmutattuk az elméletben említetteket. Az eseményen 25 fő vett
részt.
•

FDE Café és Rendkívüli Közgyűlés (február 24.)
Befogadott partneri rendezvény
Az FDE Rendkívüli Közgyűlésének összehívására személyi változás miatt volt szükség,
a megüresedett hely sorsáról szavazás keretében döntöttek az illetékesek. Ezt
követően a résztvevők egy izgalmas, évindító FDE Cafén vehettek részt, ahol a
diákszervezetezés melletti munkavállalás témája kerül terítékre. Minden bizonnyal
ez a kérdéskör minden diákszervezetezőt foglalkoztat. A Kelly Services Hungary
képviseletében Földes Péter (Sourcing Hub Manager) és Szabó András (Campus
Recruitment Coordinator) vettek részt előadóként, moderátorként. Céljuk a
diákszervezeti tagokat, főiskolai/egyetemi hallgatókat több lehetőséggel is
megismertetni. Egyrészt HR tanácsadó vállalatként bemutatták, miben tudnának a
segítségükre lenni, akár diákszervezeti tagként, akár diákként. Továbbá ismertették
azokat a lehetőségeket, amelyek várhatók az SSC szektorban, a magyar gazdaság
egyik legdinamikusabban fejlődő területén. A Cafe második felében az előadók a
véleményekre, kérdésekre, elképzelésekre voltak kíváncsiak az addig
elhangzottakkal kapcsolatban, illetve meg akarták tudni, milyen munkaerőpiaccal
kapcsolatos kihívásokkal, problémákkal szembesülnek a résztvevők, hogy a jövőben
HR tanácsadó vállalatként segíteni tudják e kérdések megoldását. Az eseményen 35
fő vett részt.

2016. március
•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (március 3.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület két alkalommal tartott EVS tájékoztatót
a H13-ban. A márciusi tájékoztatón 20 fő vett részt.

•

BEST Budapest Karrier Napok és Mérnökverseny (március 8-11.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST Budapest Case Study elnevezésű mérnökverseny résztvevőinek lehetősége
nyílt rá, hogy segítsenek megoldani a Procter & Gamble esettanulmányi problémáját.
Ha pedig valaki inkább barkácsolni szeret, akkor a MOL és az E.ON által szponzorált
Team Design verseny keretében találhatott testhezálló feladatokat, hiszen itt minden
előzetes készülés nélkül a helyszínen kellett megépíteni egy működő szerkezetet.
A versenyt megelőző két napban karrierprogramokon vehettek részt az érdeklődők.
A keddi napon szakemberek tartottak előadást arról, hogy hogyan találhatja és
szerezheti meg az állást, ami hozzá illik. Az IT Napon, szerdán, gyakorló mérnökök,
informatikusok, IT vezetők meséltek a cégüknél lévő karrierutakról, projektekről és
mindennapokról. Rövid prezentációik után kötetlen beszélgetések során tudhattak
meg tőlük mindent. Az eseményen a 4 nap alatt összesen 110 fő vett részt.
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•

Nemzeti Sörpingpong Liga - H13 Kupa (március 17.)
Befogadott partneri rendezvény
A Központ szabadidős színterének megvalósítása szempontjából fontos, hogy olyan
programoknak, tevékenységeknek adjunk helyt, melyek valóban népszerűek a
fiatalok körében és emellett közösségformáló szerepet is betöltenek, ezzel is
elősegítve a H13 széles körű ismerté tételét. A Magyar Sörpingpong Egyesület
szervezésében kerül megrendezésre a Nemzeti Sörpingpong Liga, melynek soron
következő fordulója a H13-ban került megrendezésre. A sörpingpong kupán 64 csapat
versengett a győzelemért. Érdeklődőkkel együtt a rendezvényen 150 fő vett részt.

•

FDE Akadémia (március 24.)
Befogadott partneri rendezvény
Az FDE Akadémia soron következő tréningje az „Értem! Érzem! Érted! - Asszertív
kommunikáció” címet viselte, melynek keretében lehetőség volt megtapasztalni
hogyan születhetnek a legbonyolultabbnak tűnő helyzetekben is jó megoldások. A
tréninget Fülöp Tamás és Pável Luca tartották. Az eseményen 15 fő vett részt.

2016. április
•

FDE megbeszélés (április 5.)
Befogadott partneri rendezvény
A ház diákközpont profiljának szempontjából fontos, hogy minél több diákszervezet
tevékenységét tudja támogatni, hogy ezáltal minél szélesebb hallgatói rétegekkel
ismertessük meg a H13 funkcióit és az általa kínált lehetőségeket. Az FDE ebben
partnerünk, április hónapban úgy tudtuk segíteni munkájukat, hogy megbeszéléshez
biztosítottunk helyet nekik. Az alkalmon 10 fő vett részt.

•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (április 7., 21.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület havi két alkalommal tart EVS
tájékoztatót a H13-ban. Az áprilisi tájékoztatókon nagy volt az érdeklődés, összesen
32 fő vett részt rajtuk.

•

ELTE PPK Kari Napok záró buli (április 14.)
Befogadott partneri rendezvény
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került az ELTE PPK Kari Napok
rendezvénysorozat. Ebben a négy napban kiemelten fontosnak tartották, hogy
mindenki megtalálhassa a számára érdekes és szórakoztató programokat, ezért
igazán változatos eseményekkel készültek, a minél szélesebb célközönség elérése
érdekében. A négy nap zárásaként egy bulira került sor, melynek a H13 adott otthont.
Az eseményen 150 fő vett részt.

•

HuPSA Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete: Ipari gyógyszerészet tréning
(április 15.)
Befogadott partneri rendezvény
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Új szakmai partnerünk első nagy rendezvényére került sor a H13-ban. Egy a HuPSA
által szervezett tréningre, melynek keretein belül kb. 30 perces előadásokat
hallhattak a diákok a legnagyobb magyar gyógyszergyárak, ipari szervezetek
képviselőitől. Az esemény kivételes lehetőséget biztosított a hallgatóknak, hogy első
kézből kapjanak információt a szakmában dolgozóktól, valamint arra, hogy
kapcsolatot és közösséget építhessenek. A programon 80 fő vett részt.

2016. május
•

FDE Akadémia: Padawan és Jedi mester, avagy a hatékony tudásátvétel és
tudásátadás (május 5.)
Befogadott partneri rendezvény
A tréningünk során többek között olyan eszközöket és módszertant mutattunk meg,
amely segít hatékonyabban átadni, illetve átvenni a tudást és a delegálandó
feladatokat. A tudásátadás sikerességéhez nagyban hozzájárul a két fél mentalitása,
célja és motivációja is, így a módszertan mellett ez volt a másik irányadó téma. A
tréningen 17 fő vett részt.

•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (május 10.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület május hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az májusi tájékoztatón 19 fő vett részt.

•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Találkozó (május 12.)
Befogadott partneri rendezvény
A Messzelátó Egyesület immáron harmadik alkalommal készült rendhagyó EVS
Tájékoztatóval. A találkozó célja az volt, hogy minél több ex-EVS önkéntesük mesélje
el a történetét és ossza meg a tapasztalatait valamint megmérettetéseinek
tanulságát. Élmények, tippek, jó tanácsok és válaszok a Miértekre.
A Mit és Hogyan kérdések esetében pedig a Messzelátós csapat segített a válaszaival.
Az eseményen 32 fő vett részt.

•

ELTE PPK Kari Buli (május 12.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13 találkozási pontként is funkcionál a kerületi egyetemisták számára, ezért
biztosít lehetőséget a szakmai programok mellett szabadidős tevékenységek számára
is. Az ELTE PPK hallgatói május 12-én tartották egyetemi bulijukat a H13-ban. Az
esemény közösségformáló szerepet tölt be, valamint segít a hallgatók körében
népszerűsíteni a H13 intézményét. A rendezvényen közel 120 hallgató vett részt.

2016. június
•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (június 2.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület június hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az júniusi tájékoztatón 13 fő vett részt.
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•

BEST Budapest megbeszélés (június 8.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST (Board of European Students of Technology) egy nemzetközi, növekvő,
nonprofit szervezet, mely 1989 óta biztosít kommunikációs, kooperációs és cserelehetőségeket Európa mérnökhallgatói számára. A BEST 33 országban 95 Helyi
tagozatával egy növekvő, jól szervezett, fiatal és innovatív diákhálózatot alkot. Több
mint 4000 aktív tagot számlálnak, akik éves szinten több mint 100 programot
szerveznek, mellyel majdnem egymillió hallgatót érnek el. A BEST Budapesttel 2014
júniusa óta állunk partneri kapcsolatban. Június hónapban úgy tudtuk segíteni
munkájukat, hogy megbeszéléshez biztosítottunk helyet nekik. Az alkalmon 10 fő vett
részt.

2016. július
•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (július 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület július hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az júliusi tájékoztatón 7 fő vett részt.

•

Magyar Sörpingpong Egyesület (július 5., 14., 21., 28.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Sörpingpong Egyesület (MSE) 2012 augusztusában alakult, és célja, hogy a
Sörpingpong (Sörpong, Beer Pong) játékot, illetve annak változatait népszerűsítse
Magyarországon, valamint minden formáját szervezett keretek közé fogja, minden
érdeklődő számára lehetőséget biztosítson a játék gyakorlására.
A Magyar Sörpingpong Egyesület rendszeresen rendezi a H13-ban a Nemzeti
Sörpingpong Liga fordulóit és egyéb szabadidős programjai. Július 5-én sikeresen
megrendezésre került az első 1v1 Sörpingpong Kupa, ahol a megszokott kétfős
csapatok helyett egyéni indulók küzdöttek az első hely megszerzéséért.
Július 14-én és a következő kettő csütörtökön lebonyolították a Nyári Serpingpong
Kupa II., III. és IV. fordulóját is. A négy rendezvényen összesen több mint 200 fő vett
részt.

2016. augusztus
•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (augusztus 4.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület július hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az augusztusi tájékoztatón 11 fő vett részt.

•

Magyar Sörpingpong Egyesület (augusztus 4., 9.)
Befogadott partneri rendezvény
Augusztus 4-én sikeresen megrendezésre került a Nyári Serpingpong Kupa V.
fordulója, majd 9-én a döntő esemény is. A két rendezvényen összesen több mint 150
fő vett részt.
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•

BEST Budapest – Őszi kurzus (augusztus 29. – szeptember 1.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST (Board of European Students of Technology) egy nemzetközi növekvő
nonprofit szervezet, mely 1989 óta biztosít kommunikációs, kooperációs és cserelehetőségeket Európa mérnökhallgatói számára. A BEST 33 országban 95 Helyi
tagozatával egy növekvő, jól szervezett, fiatal és innovatív diákhálózatot alkot. Több
mint 4000 aktív tagot számlálnak, akik éves szinten több mint 100 programot
szerveznek, mellyel majdnem egymillió hallgatót érnek el. A BEST Budapesttel 2014
júniusa óta állunk partneri kapcsolatban, ennek keretén belül 2016. augusztus 29-től
szeptember 1-ig az Őszi kurzus nevű rendezvényét tartotta a H13-ban. A
rendezvényen összesen több mint 100 fő vett részt.

2016. szeptember

•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (szeptember 6., 29.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület két alkalommal tartott EVS tájékoztatót
a H13-ban. Szeptember 29-én rendhagyó módon a Vodafone által szervezett
ProjectPlacc-on került megrendezésre a havi nagy tájékozatató a H13 segítségével,
ahol 4 korábbi önkéntes mesélt a tapasztalatiról. A szeptemberi tájékoztatókon 94
fő vett részt.

•

Globono Budapest (szeptember 15., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A Globono projekt a társadalmi felelősségvállalás jegyében alakult 2016 nyarán, és a
civil szféra jobbá tételét tűzte ki a zászlajára. A négy pillérből álló projekt egyik
legfontosabb és a legelső eleme a pro bono consulting, azaz az ellenszolgáltatás
nélküli üzleti tanácsadás. A Globono szerepe a következő: civil szervezetek
problémáit csatornázzák olyan motivált egyetemisták felé, akik a tudásukat és
idejüket arra áldozzák, hogy egy fontos társadalmi problémát egy 10 hetes periódus
alatt megoldjanak, amellett, hogy szakmaspecifikus tudást és tapasztalatot
szereznek. Az első 10 hetes periódus 2016 szeptemberétől decemberéig tart.
A problémamegoldás folyamatát egy-egy vezető tanácsadó cégtől érkező mentor
segíti, akik koordinálják és tapasztalatukkal segítik a 4 fős csapatok működését.
A H13 felismerve ezt az előremutató kezdeményezést, együttműködési szerződést
kötött a Globono-val, így szeptember 15-én a Házban tartották meg a nyitó
ceremóniát. Elsőként az alapító tagok meséltek a Globono ötletének születéséről,
illetve rövid- és hosszútávú céljaikról, ezután a pilotprojektben résztvevő
tanácsadókat és civil szervezetek vezetőit hallhattuk. Végül az első körbe bekerülő
csapatok kerültek kihirdetésre, akik szeptember 20-án szintén a Házon belül részt
vettek az első képzésen. A két esemény résztvevőinek száma: 65 fő.

2016. október
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•

FDE – Gyűlés, Jövőalkotó Gyűlés (október 7., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
Az FDE (Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete) sok szakmai diákszervezetet
magában foglaló, 2001-ben indított kezdeményezés. Ernyőszervezetként
politikamentes, nem profitorientált egyesületként működik az országban.
Tagszervezetein keresztül ott van szinte valamennyi felsőoktatási intézményben a
műszaki, közgazdasági, orvosi, jogi, kutatói szakterületeken egyaránt. Az FDE
tagszervezetei révén ma a magyar felsőoktatás vezető ernyőszervezete, amely
komoly nemzetközi, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az
október 7-i gyűlésen az FDE munkatársai tartottak gyűlést, majd a 20-i rendezvényen
az FDE tevékenységéről és jövőjéről hallhattak a résztvevők. A rendezvényeken
összesen 27 fő vett részt.

•

BEST Budapest (október 11., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A BEST Budapesttel 2014 júniusa óta állunk partneri kapcsolatban, ennek keretén
belül 2016. október 11-én egy tréninget, majd 20-án gyűlést tartottak a Házban. A
rendezvényeken összesen 45 fő vett részt.

•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (október 25.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület július hónapban egy alkalommal tartott
EVS tájékoztatót a H13-ban. Az októberi tájékoztatón 6 fő vett részt.

•

HUPSA
Magyar
Gyógyszerészhallgatók
Egyesülete
–
Kórházi-Klinikai
gyógyszerészet tréning (október 26.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete országos
szervezetként képviseli hazánk gyógyszerészhallgatóit itthon és külföldön egyaránt.
Október hónapban egy alkalommal tartottak tréninget a kórházi-klinikai
gyógyszerészetről. A tréningen a következő kérdésekre kaphattak választ a
jelenlevők: Mit takar a kórházi-klinikai gyógyszerészet? Mit csinál egy klinikai
gyógyszerész? A tréningen 36 fő vett részt.

•

Magyar Sörpingpong Egyesület (október 27.)
Befogadott partneri rendezvény
Október 27-én sikeresen megrendezésre került az első 2016 őszi H13 Sörpingpong
Kupa, ahol kétfős csapatok küzdöttek az első hely megszerzéséért. A rendezvényen
120 fő vett részt.

2016. november
•

FDE – Éves Közgyűlés (november 9.)
Befogadott partneri rendezvény
A november 9-i éves közgyűlés legfontosabb témája az FDE jövője volt. A
rendezvényen összesen 10 fő vett részt.
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•

Tudatos Fiatalok Közössége (november 15.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta létre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástól. Gábornak több terve van, melynek egyik része
egy online magazin elkészítése. Szeretne létrehozni egy olyan weboldalt, ahol
különböző, a tudatos élethez kapcsolódó témákban jelennek meg rendszeresen
írások. Szerkesztőként bárki részt vehet a projektben, aki érez magában ambíciót,
hogy egy számára fontos témában készítsen cikkeket. Ennek a magazinnak volt az
első szerkesztőségi ülése. A rendezvényen összesen 22 fő vett részt.

•

Nemzetközi Diáknap (november 16.)
Saját szervezésű program, catering biztosítása
A Nemzetközi Diáknapot november 17-én ünneplik világszerte. A H13 rendhagyó
módon november 16-án tartotta, az egész napos rendezvényen egyaránt részt vettek
középiskolában és felsőoktatásban tanulók is. Délelőtt a Vörösmarty Mihály
Gimnázium végzős hallgatói vettek részt egy 90 perces pályaorientációs workshopon.
A délután folyamán az IAESTE Hungary és a Messzelátó Egyesület képviselői várták a
nemzetközi szakmai csereprogramok és nemzetközi önkéntesség iránt érdeklődőket
az aulában felállított standjaiknál. A workshop teremben szünet nélkül követték
egymást az előadások. 14 órakor a Fürge Diák Iskolaszövetkezet nyitotta a sort, majd
az IAESTE Hungary, a Messzelátó Egyesület tartott előadást. Végül a Felsőoktatási
Diákszervezetek Egyesülete által tartott angol nyelvű, interkulturális tréning zárta a
sort. A nap záróeseménye a Tudatos Fiatalok Közössége által szervezett „Az
önmegvalósítás 7 csodája” című előadás volt. A programok alatt szendvicseket és
forró teát kínáltunk a résztvevők számára, illetve ingyenes használatot biztosítottunk
a csocsóhoz és a ping-ponghoz. A rendezvényeken összesen 100 fő vett részt.

•

Tudatos Fiatalok Közössége (november 21.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta létre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástól. A kéthetente megrendezésre kerülő találkozó
egy teljesen kötetlen beszélgetés. Egy bemutatkozó kör, ahol mindenki megoszthat
magáról, amit szeretne. Azután pedig a témák adják magukat. A rendezvényen
összesen 50 fő vett részt.

•

Tudatos Fiatalok Közössége (november 24.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta létre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástól. A rendezvényen összesen 10 fő vett részt.

•

FDE Akadémia: Lépj előre – változások megélése és kezelése (november 30.)
Befogadott partneri rendezvény
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A november 30-i tréninget Szabó Bálint és Szamosi Rita, az FDE munkatársai
tartották. A tréningen olyan modellt és módszereket mutattak be, melyekkel az
ember könnyebben meg tudja lovagolni a változás hullámait. Egyéni és csoportos
gyakorlatok segítségével ismerhették meg magukat a résztvevők, hogyan kezelik a
változásokat, és mik okozzák számukra a legnagyobb akadályt a továbblépés felé. A
rendezvényen összesen 20 fő vett részt.

2016. december
•

Tudatos Fiatalok Közössége (december 6., 21.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta létre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástól. A kéthetente megrendezésre kerülő találkozó
egy teljesen kötetlen beszélgetés. Egy bemutatkozó kör, ahol mindenki megoszthat
magáról, amit szeretne. Azután pedig a témák adják magukat. A két rendezvényen
összesen 62 fő vett részt.

•

Tudatos Fiatalok Közössége (december 7.)
Befogadott partneri rendezvény
A Tudatos Fiatalok Közösségét Tóth Gábor hozta létre, hogy a hasonlóan gondolkodó,
tudatos fiatalok megoszthassák egymással a konstruktív gondolataikat, kreatív
ötleteiket és tanulhassanak egymástól. Szeretne létrehozni egy olyan weboldalt, ahol
különböző, a tudatos élethez kapcsolódó témákban jelennek meg rendszeresen
írások. Szerkesztőként bárki részt vehet a projektben, aki érez magában ambíciót,
hogy egy számára fontos témában készítsen cikkeket. Ennek a magazinnak volt a
második szerkesztőségi ülése. A rendezvényen összesen 24 fő vett részt.

•

Globono Budapest (december 8.)
Befogadott partneri rendezvény
December 8-án az első projektekben elért eredményekről számoltak be a csapatok,
majd a Globono alapítói tartottak értékelést és meséltek a 2017-es terveikről. Az
esemény résztvevőinek száma: 30 fő.

•

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) Tájékoztató (december 14.)
Befogadott partneri rendezvény
Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület december hónapban egy alkalommal
tartott EVS tájékoztatót a H13-ban. A decemberi tájékoztatón 21 fő vett részt.

3.

Kulturális programok

2016. január
•

Dohárszky Béla kiállítás (január 5-29.)
Saját szervezésű program
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Januárban Dohárszky Béla "Kortárs Barokk" című tárlatára került a sor a H13
galériájában. A kiállítás képei között szerepelnek Velazquez, Gerhard Richter és
Caravaggio egyes műveinek átiratai. A barokk és kortárs mesterek festészete, témáik
újragondolása és aktualizálása, technikáik felidézésének igénye hatja át a művész
legújabb alkotásait, melyek egyszerre képviselik a hagyományt és szólnak a mai
közönséghez. A kiállítás megnyitó január 5-én került megrendezésre. Az eseményt
Kecskés Laura zongorajátéka színesítette, ezt követően Kürtösi Brigitta szavai
készítették elő a látnivalókat. A megnyitón 20 fő vett részt.
•

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (január 6.)
Befogadott partneri rendezvény
A januári találkozót az Újévi köszöntő nevet viselte. A tagsággal egyeztetve
elfogadták a 2016-ra szóló egyesületi programokat, kiállítási- és egyéb terveket.
Kiemelt rendezvényként szeretnék kezelni az 1956-os forradalom évfordulójának
tiszteletére
meghirdetett
kiállítást
"Forradalmak
és
szabadságharcok
Magyarországon" címmel. Ezt művész- és gyűjtőtagjaik anyagából fogják
megrendezni. Az eseményen: 13 fő vett részt.

•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (január 14, 28.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként 14-én alap csokoládé kurzust tartott
a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő mester. A kurzuson 20 fő nyerhetett
bepillantást a professzionális csokoládé készítés és kóstolás világába. 28-án a haladó
csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg
a résztvevők. A haladó kurzuson 20 fő vett részt.

•

Irodalmi Szalon (január 22.)
Befogadott partneri rendezvény
Januárban ismét megrendezésre került az Irodalmi Szalon, mely egy
klubfoglalkozással kezdődött a verset szerető közönségnek ajánlva. Ezután a Tarka
Színpad előadása, majd Asztalos Levente Juhász Gyula műsora következett. A
meghívott vendégek: Börcsök Enikő színművésznő, Szabó Emese, a Suhajda Cukrászda
tulajdonosa és Szentesi József borász. Műsorvezető, szerkesztő: Linka Ágnes. A
rendezvényen 52 fő vett részt.

•

CaPE Intézményi Találkozó (január 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A találkozót dr. Sipka Júlia üdvözlő szavai nyitották meg, melyben az összejövetel
céljait is meghatározta. Kezdésként rövid bemutatkozásra kérte fel a résztvevőket,
ezzel biztosítva, hogy mindenki számára ismert legyen ki, honnan érkezett erre az
eseményre. Ezt követően Perényi László ismertette a 2015-ben elvégzett
feladatokat, melyeket rögtön a 2016-ra irányuló elképzelések, javaslatok követtek
az önkormányzat képviseletében, dr. Szilágyi Demetertől. Ezt a gondolatot Tircsi
Anikó folytatta a CaPE idei terveiről beszélve, melyhez valamennyi résztvevő
hozzászólhatott ötleteivel, együttműködési elképzeléseivel. A találkozó sikeres volt
és lelkesítő, új kapcsolatokkal és inspirációkkal teli. A találkozón 25 fő vett részt.
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2016. február
•

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (február 2.)
Befogadott partneri rendezvény
A februári klubnapon az aktuális kérdések megbeszélése után úgynevezett cserenapot
tartottak. A vidéki és budapesti tagtársak a gyűjteményükben szereplő duplum
példányokat cserélték egymással. Az eseményen: 18 fő vett részt.

•

Fircák Irén festőművész kiállítása (február 3-29.)
Saját szervezésű program + catering
A tárlatot dr. Szabó János, a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat elnöke nyitotta meg,
majd Ortutay Mária író méltatta a művész munkásságát. Ezt követően dr. Lyavinecz
Marianna, a Fővárosi Ruszin Önkormányzat elnöke hívta fel a figyelmet Fircák Irén
jelentős ruszin nyelvű lírájára, elszavalva egy költeményét az egybegyűlteknek. A
bemutatott művek a Magyarországon alkotó kárpátaljai művész elmúlt másfél
évtizedben született alkotásaiból adnak metszetet. A képek – legyenek azok színes
akril csendéletek, tájképek, portrék, avagy komor vonalakkal megrajzolt tusrajzok
az orosz-ukrán konfliktus eseményeiről - egyvalamiben közösek: mindnek témája a
szülőföld, a hazai táj és a ruszin nép iránti szeretet. A megnyitón 20 fő vett részt.

•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (február 11., 25.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként 11-én alap csokoládé kurzust tartott
a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő mester. Az alap kurzuson 20 fő nyerhetett
bepillantást a professzionális csokoládé készítés és kóstolás világába. 25-én a haladó
csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg
a résztvevők. A haladó kurzuson 20 fő vett részt.

•

Irodalmi Szalon (február 19.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött a farsang témakörében;
melyet Kurucz Ádám Konrád és Kozma Krisztián ifjúsági díjnyertes versmondók József
Attila műsora követett. Ezután vette kezdetét a Kultúr-Szalon, aminek keretében
vendégek voltak: Börcsök Enikő - Jászai-és Príma-díjas színésznő, érdemes művész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Disztl Anna - Magyar Örökség-díjas
divattervező, Lévai Katalin – írónő, akinek eddig tíz kötete jelent meg. A szerkesztő
műsorvezető: Linka Ágnes. Az estről felvételt készített a City TV. Az eseményen 50
fő vett részt.

2016. március
•

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (március 1.)
Befogadott partneri rendezvény
Márciusban Ürmösi Péter tartott rövid előadást, amivel összefoglalta az ex librisekre
vonatkozó ismereteket az új tagtársak részére "Könyvjegyművészeti kalauz" címmel.
Az eseményen 20 fő vett részt.
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•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (március 3., 10., 24., 31.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként alap és haladó csokoládé kurzusokat
tartott a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő mester. Az alap kurzuson a
résztvevők a professzionális csokoládé készítés és kóstolás világába nyerhettek
bepillantást. A haladó csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia és Brazília
csokoládéival ismerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként 20-20 fő
vett részt.

•

EVS Fotó Kiállítás (március 7-31.)
Saját szervezésű program + catering
A kiállítás a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület debreceni irodájában önkéntes szolgálatot
teljesítő németországi önkéntes, Sophie V. Rußdorf által megálmodott és
megszervezett EVS fotóversenyre beérkezett fotók közül kiválasztott legjobb 20
képből áll. Ezen fotókat és történeteket, a tavaly nyáron, Magyarországon Erasmus+
program keretein belül Európai Önkéntes Szolgálatot teljesítő fiatalok készítették
azzal a céllal, hogy a magyar fiatalokkal megismertethessék az EVS programot és
megmutathassák, mit is jelent számukra; ezzel motiválva őket hasonló kalandokban
való részvételre. A kiállítást 50 ember tekintette meg.

•

Irodalmi Szalon (március 18.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, melyet Szív a tükörben
címmel Bakos Vera, Kövér Marika és Ster Erika irodalmi műsora követett. Ezután vette
kezdetét a Kultúr-Szalon, aminek keretében vendégek voltak: Kiszelné Mohos Katalin,
Nagykovácsi polgármestere és Csabay Károly a budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna
Városi Könyvtár igazgatója. A szerkesztő műsorvezető: Linka Ágnes volt. Az estről
felvételt készített a Buda Környéki Televízió. Az eseményen 50 fő vett részt.

•

CaPE Lakossági Fórum (március 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A CaPE 21. alkalommal rendezett lakossági fórumot, ezúttal a városrészben várható
fejlesztésekről, beruházásokról. Kiemelt figyelmet kapott a közintézmények
megújítása, valamint a Magyar Rádió épületegyüttesének sorsa. Részt vettek az
Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Színház- és Filmművészeti
Egyetem, a Sophianum Kft., a Magyar Református Egyház, a RÉV8 Zrt. képviselői,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetője és dr. Solti Péter
miniszteri biztos. Az eseményen 50 fő vett részt.

2016. április
•

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (április 5.)
Befogadott partneri rendezvény
Áprilisban az egyesület közgyűlést tartott az aktuális és a közeljövőre vonatkozóan
fontos kérdések megbeszélésére. Az eseményen 25 fő vett részt.
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•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (április 14., 15., 28.)
Befogadott partneri rendezvény
Alap és haladó csokoládé kurzusokat tart a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő
mester. Az alap kurzuson a résztvevők a professzionális csokoládé készítés és kóstolás
világába nyerhettek bepillantást. A haladó csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia
és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként
20-20 fő vett részt.

•

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat Kiállítása: Színek hangjai (április 7-29.)
Saját szervezésű program + catering
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat által Csörgey Turi Mária festőművész kiállítását
láttuk vendégül április hónapban. A megnyitó április 7-én került megrendezésre, a
képek pedig egészen 29-ig megtekinthetők voltak. A tárlatot Kalicov Gizella nyitotta
meg, melyet zenei program követett. Ennek keretében Kertész Mónika, Kertész
Szilvia és Héja Benedek mutatta meg tehetségét. A megnyitón 50 fő vett részt.

•

Irodalmi Szalon (április 22.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, melyet Látóhatár címmel
Albert Ferenc műsora követett. Ezután vette kezdetét a Kultúr-Szalon, aminek
keretében vendégek voltak: Igó Éva Jászai-díjas színésznő és Érdemes Művész, Berkes
Gyula a Biarritz Étterem tulajdonosa és Bezerédi Zoltán Kossuth- és Jászai-díjas
színész, rendező. A szerkesztő, műsorvezető: Linka Ágnes. Az estről felvételt
készített a City Televízió. Az eseményen 50 fő vett részt.

2016. május
•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (május 5., 12.)
Befogadott partneri rendezvény
Alap és haladó csokoládé kurzusokat tart a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő
mester. Az alap kurzuson a résztvevők a professzionális csokoládé készítés és kóstolás
világába nyerhettek bepillantást. A haladó csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia
és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként
20-20 fő vett részt.

•

Ami a halon kívül van, az nem a hal című kiállítás (május 6. - 23.)
Saját szervezésű program
Szabó Károly és a Medgyessy Ferenc Művészeti Szakközépiskola (Debrecen)
közreműködésében került sor a diákok műveinek kiállítására. A megnyitó beszédet
Uhl Gabriella művészettörténész tartotta. A megnyitón 13 fő vett részt.

•

Irodalmi Szalon (május 20.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a Memoriter klubtagok szereplésével kezdődött, melyet „Oh, tarts ki addig
lélek, védekezz” címmel az Ady Versmondó Szalon műsora követett. Ezután vette
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kezdetét a Kultúr-Szalon, aminek keretében vendégek voltak: Dévai-Nagy Kamilla,
Eszterhai Katalin, Gór Nagy Mária és Szikora János. A szerkesztő, műsorvezető: Linka
Ágnes. Az estről felvételt készített a Buda Környéki Televízió. Az eseményen 50 fő
vett részt.

2016. június
•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (június 9., 10.)
Befogadott partneri rendezvény
Alap és haladó csokoládé kurzusokat tart a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő
mester. Az alap kurzuson a résztvevők a professzionális csokoládé készítés és kóstolás
világába nyerhettek bepillantást. A haladó csokoládé kurzuson Venezuela, Kolumbia
és Brazília csokoládéival ismerkedtek meg a résztvevők. A kurzusokon alkalmanként
20-20 fő vett részt.

Körúti Rajziskola: Tanítványok című kiállítása (június 17. - 30.)
Saját szervezésű program + catering
2016. június 17-én, 18 órakor került megrendezésre a H13 Galériában a Körúti
Rajziskola Tanítványok című kiállításának ünnepélyes megnyitója. Ezzel a tárlattal a
Rajziskola tanítványainak szerettünk volna teret adni a szélesebb közönség előtti
bemutatkozásra. A Körúti Rajziskola az 1996-os megalakulása óta, 19 éve működik
képzőművészeti szabadiskolaként Józsefvárosban. Az iskola mélyen hisz az alkotási
folyamat értelem-, érzelem- és lélekformáló hatásában. Az itt oktató művészek
célja, hogy a hagyományos képzőművészeti ismereteken túl, ezt a fajta szellemiséget
is átadja diákjaiknak. A művészeti és készségtárgyak csoportos művelése
közösségfejlesztő, az összetartozás örömét keltő tevékenység, ezért az oktatás 6-8
fős csoportokban történik, természetesen az egyéni képességeket figyelembe véve,
egyénre szabottan. Az iskola növendékei között megtalálhatók óvodás-, kisiskolás,
általános- és középiskolás gyermekek, valamint fiatal felnőttek is. Az iskola büszke
rá, hogy számos tanulója nyert felvételt képzőművészeti szakközépiskolákba,
főiskolákra, egyetemekre. A kiállítást Kiss Ildikó művészeti vezető nyitotta meg, aki
a tárlat elemzése során elmondta, hogy annak ellenére, hogy az alkotások különböző
eszközökkel, különböző stílusokban készültek mégis van egy dolog, ami összeköti őket
és az pedig az az alkotásra ösztönző légkör, melyben készültek. A megnyitón 32 fő
vett részt.
•

Francois Fiedler Gyermekrajz Pályázat Kiállítás (május 30. – június 10.)
Saját szervezésű program
A pályázat célja óvodás és általános iskola alsó és felső tagozatos gyermekek
kreativitásának és önkifejezésének az ösztönzése, vizuális kultúrájának fejlesztése,
a kísérletező művészet felfedezése, figuratív és nonfiguratív formában. A beérkezett
rajzokból kiállítás nyílt a H13-ban, melynek megnyitójára május 30-án került sor. A
megnyitó 12 fő vett részt.

2016. augusztus
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•

Valeriu Metiu és Octavian Mardale kiállítása (augusztus 16–26.)
Saját szervezésű program + catering
2016. augusztus 16-án 18 órakor került megrendezésre a H13 Galériában Valeriu
Metiu és Octavian Mardale közös kiállításának megnyitója. Ezzel a tárlattal két
erdélyi származású, Budapesten tevékenykedő művésznek szerettünk volna teret
adni a szélesebb közönség előtti bemutatkozásra. Valeriu 1991-ben költözött
Budapestre és hosszabb kihagyás után újra alkotni kezdett. Budapesti utcarészleteket
örökít meg akvarell és grafika technikával. Octavian a fotóművészete kiteljesedése
miatt költözött Budapestre. Egyedi nézőpontokból örökítette meg gyerekkorának
városát, Nagyszebent.
A kiállítást Valeriu nyitotta meg, röviden beszélt az éltéről és művészetéről, majd
egyes képeiről mesélt a kiállításra látogatóknak. A megnyitón 30 fő vett részt.

2016. szeptember
•

Raoul Wallenberg Egyesület: R. Wallenberg, a Humánum Lovagja című kiállítása
(augusztus 29. – szeptember 9.)
Saját szervezésű program + catering
2016. augusztus 29-én 18 órakor dr. Sebes József a Raoul Wallenberg Egyesület soros
elnöke nyitotta meg a kiállítást. Beszédében bemutatta az Egyesület munkáját és
célját, hogy minél több emberrel megismertessék Raoul Wallenberg tetteit és
példaképet állítsanak a fiatalok számára. A második felszólaló prof. dr. Szita
Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója volt, aki részletesen mesélt
Wallenberg családi hátteréről, életéről, tetteiről és arról a szomorú tényről, hogy
mennyire nem szerepel a köztudatban. Végül Kirschner Péter a Magyar-Zsidó
Kulturális Egyesület elnöke mondta el gondolatébresztő beszédét. A megnyitón 31 fő
vett részt.

•

Irodalmi Szalon (szeptember 23.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, majd a Kultúr-Szalonnal
folytatódott, aminek vendégei a következők voltak: Árendás Péter, a budaörsi Illyés
Gyula Gimnázium igazgatója, Berkes Kálmán Érdemes Művész, Liszt-díjas
klarinétművész, a Győri Filharmonikus zenekar művészeti vezetője és Karinthy
Márton Kossuth-díjas rendező, író, színházigazgató. A szerkesztő – műsorvezető:
Linka Ágnes. Az estről felvételt készített a Buda Környéki Televízió. Az eseményen
50 fő vett részt.

•

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület kiállítása
(szeptember 28.)
Saját szervezésű program + catering
A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület kiállítása az 1956-os
forradalom 60. évfordulójának tiszteletére szervezett kiállítást az Egyesület elnöke,
Ürmös Péter nyitotta meg. Beszédében részletesen kitért a gyűjtők, illetve az alkotók
által kiállított művek jelentőségére, majd kötetlen beszélgetés vette kezdetét. Az
eseményen 25 fő vett részt.
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2016. október
•

Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület kiállítása
(szeptember 28. – október 21.)
Saját szervezésű program + catering
A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület kiállítása az 1956-os
forradalom 60. évfordulójának tiszteletére szervezett kiállítást az Egyesület elnöke,
Ürmös Péter nyitotta meg. Beszédében részletesen kitért a gyűjtők, illetve az alkotók
által kiállított művek jelentőségére, majd kötetlen beszélgetés vette kezdetét. Az
eseményen 25 fő vett részt.

•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (október 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként alap és haladó csokoládé kurzusokat
tartott a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő mester. A kurzuson a résztvevők a
professzionális csokoládé készítés és kóstolás világába nyerhettek bepillantást, majd
Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedhettek meg. A kurzuson 20 fő
vett részt.

•

Irodalmi Szalon (október 28.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, majd a Kultúr-Szalonnal
folytatódott, aminek vendégei a következők voltak: Pásztor Erzsi Kossuth-, Jászai
Mari-díjas színművésznő, Láng Miticzky Katalin festő-és textilművész, a Lions Club
volt kormányzója, Frigyesi András rendező, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója.
A szerkesztő műsorvezető: Linka Ágnes. Az esemény zárásaként Kásai Anna Lelkem
étke cím verseskötetének bemutatója volt hallható. Az estről felvételt készített a
Buda Környéki Televízió. Az eseményen 48 fő vett részt.

2016. november
•

Kiss Adél és Oláh Mátyás László kiállítása (november 4. – november 22.)
Saját szervezésű program + catering
Novemberben Kiss Adél festő, képzőművész és Oláh Mátyás László szobrász,
képzőművész közös kiállítása volt látható a Ház galériájában. A kiállítása címe „Az
érzékelés töredékei”, amely részben az 1956-os forradalom 60. évfordulójának
tiszteletére lett szervezve. A kiállítást Rónai-Balázs Zoltán költő nyitotta meg.
Beszédében részletesen szólt az alkotók által kiállított művek mondanivalójáról,
illetve jelentőségéről, majd kötetlen beszélgetés vette kezdetét. Az eseményen 40
fő vett részt.

•

Irodalmi Szalon (november 18.)
Befogadott partneri rendezvény
A délután a verskedvelő közönség szereplésével kezdődött, majd a Kultúr-Szalonnal
folytatódott, aminek vendégei a következők voltak: Farkas András Piliscsaba
polgármester, Frigyes András rendező, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója és
Láng József Jászai-díjas színművész, a József Attila Színház örökös tagja. A szerkesztő
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– műsorvezető: Linka Ágnes. Az est hátralevő részében klubfoglalkozás volt a verset
szerető közönségnek. Az estről felvételt készített a Buda Környéki Televízió. Az
eseményen 46 fő vett részt.
•

Civilek a Palotanegyedért Egyesület (november 24.)
Befogadott partneri rendezvény
A Civilek a Palotanegyedért Egyesület a Palotanegyedben 139 éve működő Országos
Rabbiképző - Zsidó Egyetem közösségszervező hallgatóival együttműködve rendezte
meg az „Izrael sokszínű bemutatása” című estet. A rendezvény célja, hogy a
résztvevők betekintést nyerhessenek Izrael történelmébe, gazdasági, tudományos
eredményeibe, a zsidóság sokszínűségébe, néhány vallási szokásba, a nyelv, az
írásmód, a különféle világi és vallási szokások eredetébe. Bepillantást nyerhettek egy
zsidó piac hétköznapjaiba, a Maccabi Játékok múltjába és jelenébe, megtudhatták,
milyen az igazi zsidó esküvő, és mitől világhíres és annyira ismerős a konyhájuk. Sőt,
még egy kis kóstolóra is lehetőség volt. Az eseményen 102 fő vett részt.

•

Szántó Tibor kézműves csokoládé kurzus (november 29.)
Befogadott partneri rendezvény
A diákok gasztronómiai edukációjának részeként alap és haladó csokoládé kurzusokat
tartott a H13-ban Szántó Tibor csokoládékészítő mester. A kurzuson a résztvevők a
professzionális csokoládé készítés és kóstolás világába nyerhettek bepillantást, majd
Venezuela, Kolumbia és Brazília csokoládéival ismerkedhettek meg. A kurzuson 20 fő
vett részt.

2016. december
•

Civilek a Palotanegyedért Egyesület - Telek Balázs emlékest és kiállítás (december
5. – december 20.)
Saját szervezésű program + catering
A fiatalon elhunyt Telek Balázsra, a magyar kortárs fotográfia kiemelkedő alakjára
emlékeztek a látogatók. Közösségformáló ereje határtalan és nagyszerű volt. Az
általa kezdeményezett és vezetett Artbázis – amely a Palotanegyedben van –
laboratórium, beszélgető hely, azaz gondolatébresztő műhelyként működött.
Emellett nyaranta fáradhatatlanul szervezete a Fotófalut, ahol idilli, békés helyeken
tanulhattak bele amatőrök és profik az archaikus technikák rejtelmeibe. Művészi
pályája is hirtelen ívelt. Nyugtalan, örökké kísérletező munkái feltűnést és sikert
hoztak. Rangot adott a camera obscurának, a digitális technikában is a
felhasználóbarát, játékra invitáló eszközt látta. Fotószobrai, fotó anamorfózisai,
amelyeket különleges installációkban állított ki, a fotográfia médiumának
kimeríthetetlen lehetőségeit mutatták. A kiállítást Uhl Gabriella művészettörténész
és Haris László Balogh Rudolf-díjas magyar fotóművész nyitotta meg. Az eseményen
60 fő vett részt.

•

Turek Miklós – versszínházi monodráma (december 7.)
Befogadott partneri rendezvény
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Turek Miklós egy versszínházi monodrámát adott elő, melyben Faludy György életét
és költészetét mutatta be. Az előadáson nagy hangsúlyt kapott az 1956-os forradalom
és a költő meghurcoltatása. Az eseményen 80 fő vett részt.
•

XIII. Bor dicsérete Vers- és Prózamondó Verseny (december 9.)
Befogadott partneri rendezvény
A pályázat feltétele a következő volt: két szabadon választott mű, az egyik a bor
témaköréhez kapcsolódjon, a másik pedig egy kortárs szerző verse vagy prózája
legyen; időhatár max. 5 perc. A jelentkezések leadásának határideje: 2016.
december 2. volt. A verseny zsűrije: Dévai Nagy Kamilla előadóművész, Érdemes
Művész, Rák Kati színművész, Linka Ágnes az MTVA kulturális szerkesztő
műsorvezetője, Kaiser László író, költő, a Hungarovox Kiadó igazgatója. A
műsorvezető Síposhegyi Zoltán az MTVA szerkesztő riportere volt. A verseny nyertesei
díjakban részesültek, míg a szülők és tanárok számára borkóstoló színesítette a
rendezvényt. Az eseményen 60 fő vett részt.

•

„Szép karácsonyt minden gyermeknek” (december 16.)
Saját szervezésű program + catering
A CaPE (Civilek a Palotanegyedért Egyesület) és a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési
Központ együttműködve a Józsefvárosi Nagycsaládosok Egyesületével, a VIII. kerületi
Önkormányzat védnöksége alatt immár negyedszer szervezte meg a - 2013-ban
létrehozott és nagy sikert aratott - „Szép karácsonyt minden gyermeknek”
programot. Ennek keretében december 1-je és 14-e között adománygyűjtő akciót
rendeztünk. A felajánlott játékokat és könyveket több gyűjtőponton adhatták le a
kerület lakosai. Bőséges mennyiségű ajándék gyűlt össze, melyet a szervezők,
valamint a gimnáziumokból érkezett önkéntes diákok szortíroztak és csomagoltak be.
A több mint 1 hónapos előkészítő munkálatok eredményeként 2016. december 16-án
vendégül láttunk és megajándékoztunk 70 nagycsaládban élő gyermeket. A
gyermekeket kakaóval, teával, bejglivel és kaláccsal, a szülőket pedig teával és
forralt borral vendégeltük meg. A gyermekek fából készült népi játékokkal
játszhattak (diómalom, ördögcsúzli, napszurkáló, pingált memórialáda stb.),
valamint csocsóversenyen és kézműves foglalkozáson vehettek részt. Az eseményen
120 fő vett részt.

3. Befogadott Önkormányzati rendezvény
2016. január
•

„A mikrovállalkozások szerepe Józsefváros gazdaságában" című konferencia
(január 13.)
Befogadott partneri rendezvény + catering
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
(BVK) együttműködésének köszönhetően kerületi székhelyű mikrovállalkozások
juthatnak kedvező kamatozású hitelekhez. Az együttműködést Szalai Piroska, a BVK
kuratóriumi elnöke és dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere írta alá a H13 Diák
és Vállalkozásfejlesztési Központban. A programmal kapcsolatban dr. Kocsis Máté
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elmondta: a feltételektől függően akár 2,4 vagy 2,9%-os kamattal is hitelhez
juthatnak a helyi vállalkozások.
Ezt követően Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke elmondta: a közalapítvány
célja a budapesti, életképes vállalkozások fejlődésének, bővülésének elősegítése,
amivel hozzájárulnak a fővárosi munkahelyek megtartásához, újak teremtéséhez,
valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez. Fő tevékenységük két pillérre épül:
az innovatív vállalkozásfejlesztésre és a mikrohitelezésre.
Az eseményt Józsefvárosi jó gyakorlatok címmel kerekasztal-beszélgetés követte,
helyi vállalkozók: Straub Fanni, a FoglaljOrvost Online Kft. és Bárány Tamás, a
MedioWorks Kft. ügyvezetője, valamint Zékány Zoltán, a H13 Diák és
Vállalkozásfejlesztési Központ szakmai igazgatója részvételével. Mint a vállalkozók
elmesélték, korábban a H13 által biztosított programok segítségével indult el cégük.
Hozzátették: tervezik vállalkozásuk további fejlesztését, amihez reményeik szerint
az új mikrohitel-lehetőséget is igénybe tudják venni. A konferencián 85 fő vett részt.

2016. február
•

Közös Képviselők Fórum (február 4.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képviselők Egyesülete (MaKKE) és a Józsefvárosi Önkormányzat
szervezésében a legújabb szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat első
előadása került megrendezésre, ahol az előadók a biztonsági és tűzvédelmi
feladatokkal ismertették meg a hallgatóságot. Az eseményen jelen volt dr. Sára
Botond alpolgármester is, aki üdvözölte a MaKKE kezdeményezését, hiszen – mint
mondta – mindenkiben megvan az igény arra, hogy megismerje lakóhelyének
működési szabályait. Sántha Gábor, biztonságtechnikai tanácsadó előadásában
emlékeztetett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló rendelet
módosítására, amely szerint az új szabályokat legkésőbb 2016. március 31-ig kell
teljesíteni. Irmalós János építész, tűzvédelmi szakértő előadásában felhívta a
figyelmet arra, hogy a társasházak tűzvédelmi szabályzatát csak képesítéssel
rendelkező szakember készítheti el. Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai igazgatója
zárszavában felhívta a figyelmet arra, hogy a közelmúltban szinte nem volt olyan
nap, hogy társasházi tűzeset ne került volna a hírekbe. Mint mondta, ezeknek a nagy
része elkerülhető lenne a lakások műszaki állapotának felülvizsgálatával és a
tűzvédelmi szabályok fokozott betartásával. Az eseményen 50 fő vett részt.

•

Pedagógus Szakmai Nap (február 25.)
Befogadott partneri rendezvény
A H13-ban kapott helyet az óvodapedagógusok részére megrendezett szakmai nap. A
nap egyik fő témája egy új ötlet bevezetésének előkészítése, aminek keretében az
óvónők felkészítésére is sor kerül. Az innovációs technika ismeretterjesztő filmek
vetítése az óvodás korú gyermekeknek, amik tanító jellegűek, például: „A
fakivágástól a bútorkészítésig”. Emellett a mindennapos testnevelés bevezetésének
hatékony formái és lehetőségei álltak a nap középpontjában. A témákhoz Sántha
Péterné, alpolgármester is hozzászólt. Az eseményen 100 fő vett részt.

2016. március
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•

Közös Képviselők Fórum (március 8.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képviselők Egyesülete (MaKKE) és a Józsefvárosi Önkormányzat
szervezésében a legújabb szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat
második előadása került megrendezésre. Az esemény dr. Horváth-Lugossy Gábor
előadásával vette kezdetét a közös képviselők munkájának hatékonnyá tételének
javaslatairól, melyet Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai igazgatója folytatott;
kitérve azokra a banki eljárásokra, melyekre érdemes odafigyelni. Az eseményen 50
fő vett részt.

Bolgár Folklór Est (március 25.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat rendezésében Bolgár Folklór Est került
megrendezésre a H13-ban. A este hangulatát a Martenica bolgár folklór együttes
fellépése alapozta meg, melyet közös martenicska készítés és a bolgár
népszokásokról szóló film vetítése követett. A résztvevőknek alkalma nyílt rá, hogy a
bolgár ételeket és italokat is megkóstolhassák. Az eseményen 60 fő vett részt.

2016. április
•

Közös Képviselők Fórum (április 18.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képviselők Egyesülete (MaKKE) és a Józsefvárosi Önkormányzat
szervezésében a legújabb szakmai ismereteket nyújtó társasházi programsorozat
harmadik előadása került megrendezésre. Az esemény Weisz Gábor Miklós a MaKKE
szakmai igazgatójának köszöntőjével vette kezdetét, amiben a kamarai
érdekképviselet létrehozása mellett érvelt. Ezt követte Nagy Gergő villamosmérnök
előadása az épületek erős- és gyengeáramú vezetékeiről, majd dr. Vágó Attila jogi
szakértő hívta fel a figyelmet a társasházkezelők büntetőjogi felelősségére és a
leggyakrabban elkövetett hibákra. Az eseményen 50 fő vett részt.

2016. május
•

Életvezetési ismeretek és készségek (május 17-20.)
Befogadott partneri rendezvény
A 4 napos képzést Csendes Éva tartotta óvoda- és iskola pedagógusok részére. A
program célja: iskolai alapú személyiségfejlesztés és a szenvedélybetegségek
megelőzése. Elvégzése 40 kreditet ért és a végén minden résztvevő tanúsítvánnyal
távozhatott. Az eseményen részt vett 35 fő.

2016. június
•

Pedagógusnap 2016 (június 8.)
Befogadott partneri rendezvény
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Józsefváros Önkormányzata minden év júniusában kitünteti azon pedagógusokat, akik
kimagasló munkát végeztek. Az ünnepségen Sántha Péterné Józsefváros
alpolgármestere, Zentai Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke, valamint
Szabóné Fónagy Erzsébet tankerületi igazgató nyújtotta át az elismeréseket. Az
eseményen jubileumi diplomákat (aranydiploma – 50 év, gyémántdiploma – 60 év,
rubindiploma – 70 év) és különböző elismeréseket osztottak ki. Az eseményen 100 fő
vett részt.
•

Közös Képviselők Fórum (június 14.)
Befogadott partneri rendezvény
A Magyar Közös Képviselők Egyesülete (MaKKE) és a Józsefvárosi Önkormányzat közös
előadássorozatának júniusi 8-i előadásán a Weisz Gábor Miklós, a MaKKE szakmai
igazgatója a közös költséggel tartozókkal szembeni hatékony fellépésről és egyéb
témákról beszélt. Szakács Árpád, a MaKKE alelnöke a bérlők és a bérleti
szerződésekkel, illetve a klímák beszerelésével kapcsolatos tapasztalatokról
tájékoztatta a jelenlevőket. Több releváns kormányrendeletet és önkormányzati
rendeletet is értelmeztek. Az előadáson 20 fő vett részt.

2016. szeptember
•

1956 Józsefvárosban – Beszélgetéssorozat (szeptember 8., 15., 29.)
Befogadott partneri rendezvény
Budapest Józsefváros Önkormányzata az idei évben az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára való tiszteletteljes emlékezésül színvonalas
programokat szervez. Ennek keretében kerülnek megrendezésre történelmi
beszélgetések, melynek a H13 több alkalommal biztosított helyszínt. Az esemény
moderátora: Kondor Katalin, újságíró, beszélgetőpartnerei pedig többek között
Bogyay Elemér közgazdász és H. Bodó József a forradalom elítéltje. A három
eseményen összesen 60 érdeklődő volt.

•

Józsefvárosi Lakossági Fórum (szeptember 22.)
Befogadott partneri rendezvény CAPE
Dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere az október 2-i népszavazás jelentőségéről
beszélt a lakossági fórumon a H13-ban. A rendezvény meghívott vendége Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter volt, aki előadásában világossá tette: a
kényszerbetelepítés elleni népszavazás nemzeti ügy, amelynek során arról kell
dönteni, hogy milyen lesz Magyarország jövője. Az eseményen 190 fő vett részt.

•

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat (szeptember 27.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat első alkalommal rendezte meg Örmény
Irodalmi Estjét a H13-ban. A rendezvény 18:00-kor kezdődött Bezjian Elizabeth
Antonia elnök asszony beszédével, majd táncos-zenés mulatság vette kezdetét. Az
esten 20 fő vett részt.

2016. október
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•

1956 Józsefvárosban – Beszélgetéssorozat (október 6., 13., 20.)
Befogadott partneri rendezvény
Budapest Józsefváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára való tiszteletteljes emlékezésül színvonalas emlékprogramokat
szervezett. Ennek keretében kerültek megrendezésre történelmi beszélgetések,
melynek a H13 több alkalommal biztosított helyszínt. Október 6-án a „Pesti srácok”
c. előadás keretén belül beszélt Varga János és Trencsényi László a harcokról, hogyan
kerültek oda és miért. Október 13-án dr. Horváth Attila jogász, történésszel
beszélgettek a forradalom kitörésének okairól és vívmányairól, majd a megtorlás
mikéntjéről. Az október 20-i beszélgetés vendége Kozmovszky Edina volt, aki a
forradalomról készült egyik ikonikus kép szereplője. A három eseményen összesen 60
érdeklődő volt.

•

Tengeri Akadémia 2020 – Pedagógus Konferencia (október 7.)
Befogadott partneri rendezvény
Kerületünk pedagógusai látták vendégül azokat a bolgár szakembereket, akik a
Tengeri Akadémia 2020 program keretében érkeztek Józsefvárosba. A meghívott
pedagógusok egy konferencián is részt vettek, ahol a helyi óvodák és iskolák
működésével ismerkedhettek meg. A H13-ban megtartott konferencián a bolgár és
magyar pedagógusokat Bulgária budapesti nagykövete köszöntötte. Sántha Péterné,
Józsefváros alpolgármestere is jelen volt a pénteki rendezvényen. Az eseményen 140
fő volt jelen.

•

Józsefvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat – Örmény zenei est (október
28.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat zenei estet rendezett a H13-ban.
A rendezvényen Yengibarian David lépett fel, aki Jerevánban született és húsz éve
költözött Pestre, azóta a magyar zenei élet megkerülhetetlen figurája. Szólóestje az
egyik legkülönlegesebb zenei élmény: olyan mintha a harmonikája egy egész zenekar
lenne és Dávid lenne a karmester. Improvizatív műsora a balkán zenei világból, a
tangó, a jazz, és az örmény népzenei hagyományokból építkezik. Az esten 16 fő vett
részt.

2016. november
•

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat (november 22.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat és a Bolgár Kulturális Intézet mindenki számára
nyitott zenés estet rendezett a H13-ban. A rendezvényen a bolgár Szezoni Mandolin
Kvartett lépett fel, majd a szervezők által biztosított catering mellett folyt a
kötetlen beszélgetés. Az esten 24 fő vett részt.

•

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat (november 25.)
Befogadott partneri rendezvény
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A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat rendezte meg a Szerb Folklórestet és Táncházat
a H13-ban. A rendezvény első részében az Opanke, a Rozmaring és a Tabán
táncegyüttes látványos koreográfiákkal szórakoztatta a vendégeket. A műsor után
lehetőség nyílt a tánclépések elsajátítására táncház formájában, a Babra Zenekar
kíséretével. Az esemény ingyenesen látogatható volt a közönség számára. Az esten
50 fő vett részt.

2016. december
•

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat (december 19.)
Befogadott partneri rendezvény
A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat évzáró estet tartott a H13-ban. A rendezvényen
az önkormányzat elnöke mondott beszédet, melyben sikeresnek ítélte a 2016-os évet.
Ezután kötetlen beszélgetés alakult ki a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat által
biztosított rágcsálnivalók és üdítők mellett. A rendezvényen 60 fő vett részt.

VIII.

Szabadidős és sportrendezvények

2016-os évben a Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel együttműködve valósultak meg programok a Dankó utca 18. szám alatti
sportudvaron.
Tavasztól őszig hétköznaponként délután a Dankó utcai sportudvar nyitott volt a lakosság
számára, a programokat helyi civil szervezetek és önkéntesek valósították meg a
Polgárőrséggel együttműködve.
Nyáron ez a helyszín is a nyári tábor sikeres megvalósítását tette lehetővé, ahol hétfőtől
péntekig aktív sportprogramokat szerveztünk a gyermekek számára.
A téli időszakban sem maradt a helyszín kihasználatlanul, hiszen a Józsefvárosi
Önkormányzat jóvoltából Életmentő Pont került kialakításra. Az Intézkedési terv célja
„ÉLETMENTO PONT'” elnevezés alatt, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 18. szám alatt
olyan objektum kialakítása és működtetése volt, mely a közterületen életvitelszerűen
tartózkodó személyek, valamint energia ellátás nélkül maradt helyi lakosság számára
időszakos befogadó helyként menedéket nyújt a téli hidegben.
A Homok utca 7. szám alatt található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár Közösségi Ház
programjainak. Az iskolai tanév során mind a délelőtti, mind a délutáni időszakban igénybe
vették a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói. 16 óra után hétköznapi
napokon, a megfelelő időjárási viszonyoknak megfelelően a sportudvar a lakosság számára
is nyitva állt, valamint a Közösségi Ház délutáni programjainak egy része (foci edzések,
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