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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:  

1089 Budapet, Baross utca 118.  

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.  

 

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. 
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- A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

- 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. 
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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. 

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 5 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 
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- Számla kontroll 

- Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése, 

- Szerződések elkészítése, nyilvántartása  

- 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 

 

Alapítói határozat az igazgatóság tagjainak megbízási idejéről és díjazásukról 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármestere 16-

116/2017 sz. alapítói határozatában úgy döntött, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 

Zrt. igazgatóságában az elnök és a tagok megbízási díját, valamint a tagságuk idejét 

(2015.08.01-2019.08.31-ig tartó időszakra) módosította.   

Feladat: Alapszabály módosítása, ellenjegyzése, a módosítások benyújtása a Cégbíróság felé  

Határidő: 2016. február 25. 

 

 

FEBRUÁR 

 

Józsefvárosi Díszpogári Cím, Becsületkereszt, Aranykoszorú és Jó Sport kitüntetések 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2017. (II.02.) számú határozatában úgy döntött, hogy felkéri a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt.-t a 2017. évi Díszpolgári cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért, 

a Józsefvárosi Aranykoszorú és Jó Sport kitüntetések átadási ünnepségének megszervezésére 

és lebonyolítására 2017. március 19-én a Budapesti Olasz Kultúrintézetben.  

Feladat: A kitüntetési ünnepség megszervezése és lebonyolítása.  

Határidő: 2017. március 19. 

 

Fűtéskoszerűsítés Magyarkúton, cigányzenészek foglalkoztatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2017. (II.02.) számú határozatában (2., 3., 13. pontjában) úgy döntött, hogy támogatja 

a Magyarkúton található erdei iskolában a fűtést és meleg vizet biztosító kazán cseréjét. 

Felkéri a JKN ZRT.-t az Önkormányzat költségvetésében tervezett rendezvények 

megszervezésére. Felkéri a JKN ZRT.-t 60 fő zenész, 2017. március 1-jétől 2018. február 28-

ig tartó közfoglalkoztatás iránti kérelem benyújtására. A fentiek miatt a 2017. évi 

közszolgáltatási szerződésben foglalt kompenzáció összegét megemelni szükséges.  

Feladat: A közszolgáltatási szerződés és mellékletének módosítása, aláírása.  

Határidő: 2017. február 2.  
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Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1019/2017. számú polgármesteri döntésében úgy döntött, hogy a Molnár Ferenc Általános 

Iskola diákjai számára 2017. február 20-24. közötti magyarkúti táborozására támogatást 

biztosít.  

Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. február 20. 

 

2017. évi üzleti terv elfogadása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottsága 91/2017. (II.20.) számú határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a 

JKN ZRT. közszolgáltatási szerződésének 2. sz. mellékletének módosulását és a Társaság 

2017. évi üzleti tervét.  

Feladat: A feladatellátás biztosítása az Üzleti tervben és a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltaknak megfelelően.  

Határidő: 2017. február 20.  

 

MÁRCIUS 

 

Létszámbővítés  

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2017. (III.09.) számú határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. létszámának 2017. 

május 1-jétől történő bővítése miatt, határozatlan időre önként vállalt feladatként a 

közszolgáltatási szerződésen belül átcsoportosít, illetve kötelezettséget vállal. 

Feladat: A 2017.évi közszolgáltatási szerződés és annak mellékletét képező kompenzáció, 

támogatás módosítása és aláírása.   

 

Közbeszerzés – Józsefváros újság nyomdai és terjesztési szolgáltatásai 

Döntés: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. „Vállalkozási szerződés Józsefváros 

kiadvány nyomdai és terjesztési szolgáltatásainak beszerzésére a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére tárgyban” a Kbt. 81. § (1) bekezdés 

szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 

2016. december 27. napján 2016/S 251-462917 iktató számon feladott, 2016. december 29. 

napján megjelent hirdetménnyel, melyet a TED 2017/S 014-021955 azonosító számon 2017. 

január 20. napján és a TED 2017/S 028-050223 azonosító számon 2017. február 09. napján 

megjelent hirdetményekkel módosított. Az eljárás 2017. március 21-én lezárult.  

Az NZrt. Igazgatósága 2017. március 21-én megtartotta 2017. évi hatodik ülését, amelyen 

megtárgyalta a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét. Az NZrt. Igazgatósága 

16/2017. sz. határozatában felhatalmazta az Igazgatóság elnökét, hogy a vállalkozási 

szerződéseket aláírja a közbeszerzési eljárás nyerteseivel.  

Feladat: Vállalkozási szerződések aláírása az Oláh Nyomdaipari Kft-vel és a DMH 

Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Kft-vel.  

Határidő: 2017. április 3.  
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Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1446/2017. számú polgármesteri döntésében úgy határozott, hogy a Németh László Általános 

Iskola 14 fő diákja számára 2017. március 27-31. közötti magyarkúti táborozására támogatást 

biztosít.  

Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. március 27. 

 

Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1447/2017. számú polgármesteri döntésében úgy határozott, hogy a Losonczi Téri Általános 

Iskola diákjai számára 28 főnek 2017. május 29.-júnuis 3. közötti magyarkúti táborozására 

támogatást biztosít.  

Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. május 29.  

 

ÁPRILIS 

 

Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1019/2/2017. számú polgármesteri döntésében úgy határozott, hogy a Molnár Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai számára 11 főnek 2017. április 10-

12. közötti magyarkúti táborozására támogatást biztosít.  

Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. április 12.   

 

Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1019/3/2017. számú polgármesteri döntésében úgy határozott, hogy a Molnár Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai számára 17 főnek 2017. május 2-5. 

közötti magyarkúti táborozására támogatást biztosít.  

Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. május 5.    

 

Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1651/2017. számú polgármesteri döntésében úgy határozott, hogy a Lakatos Menyhért 

Általános Iskola és Gimnázium diákjai számára 16 főnek 2017. május 8-12. közötti magyarkúti 

táborozására támogatást biztosít.  

Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. május 12.    

 

Magyarkúti táborozás támogatása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 04-

1547/4/2017. számú polgármesteri döntésében úgy határozott, hogy a Deák Diák Általános 

Iskola diákjai számára 20 főnek 2017. május 8-12. közötti magyarkúti táborozására 

támogatást biztosít.  
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Feladat: A turnussal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.  

Határidő: 2017. május 12.    

 

„Ne nézzük el” rendezvénysorozat – nyári tábor 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Emberi Erőforrás 

Bizottsága úgy döntött, hogy a kerületi nyári napközis tábor keretében szervezésre kerülő 

„Ne nézzük el!” rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a szervezők és együttműködők étkezése 

érdekében 61 573 Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a 11301 kábítószer-ellenes programok 

címen biztosított.  

Feladat: Szerződés kötése az Önkormányzat és a JKN ZRT. között.  

Határidő: 2017. május 31.  

 

Javadalmazási szabályzat 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 2017. 

április 5-én úgy döntött, hogy mint a JK NZRT. legfőbb szervének jogait gyakorló alapító 

vezető szervének hatáskör átruházására figyelemmel és annak nevében, hogy a 

Javadalmazási Szabályzatot megalkotja.  

Feladat: A szabályzat elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé való 

letétbe helyezése.  

Határidő: 2017. május 4.  

 

2016. évi éves jelentés elfogadása, túlkompenzáció visszafizetése 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottsága 302/2017. (IV.26.) sz. határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a JK 

NZRT. 2016. évi jelentését és felkéri a JKN ZRT-t az elfogadott elszámolás alapján 

134 075 749 Ft visszafizetésére az Önkormányzat felé.  

Feladat: A túlkompenzáció visszafizetése az Önkormányzat felé.  

Határidő: 2017. május 12.  

 

Akadálymentesített rendezvények  

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

99/2017. (IV.13.) sz. határozatában úgy döntött, hogy támogatja a fogyatékossággal élő 

személyek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében a Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzat által szervezett rendezvények előkészítésekor és lebonyolításakor a fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását.  

Feladat: Az 1000 fő alatti látogatószámmal tervezett rendezvények előtt regisztrációs 

rendszer kialakítása igényfelmérés miatt, igény szerint segítők biztosítása. 1000 fő feletti 

rendezvényeken a rendezvények megfelelő előkészítése a fogyatékosságügyi 

érdekképviseleti szervekkel való egyeztetés alapján.  

Határidő: 2017. április 30.   

 

MÁJUS 

 

Közfoglalkoztás önrészének emelése 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

108/2017.(V.11.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2017. március 1-jétől 2017. 
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december 21-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás önrész összegét a 442,7 e Ft-

tal kiegészíti.    

Feladat: Közszolgáltatási szerződés módosítása az Önkormányzat és a JKN ZRT. között.  

Határidő: 2017. május 31.  

 

Ingyenes magyarkúti táborozás 2017. szeptember 1-jétől 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2017.(VI.11.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 2017. szeptember 1-jétől minden, az 

Önkormányzat fenntartásában lévő, vagy általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe 

járó gyermek, vagy a fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy a Biztos 

Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, és a vele együtt táborozó közeli hozzátartozó és 

gyámja számára ingyenesen biztosítja a magyarkúti intézményi táboroztatást.   

Feladat: Későbbi költségvetés-tervezésnél a fentiek figyelembe vétele.   

Határidő: 2017. május 11. 

 

Új felügyelőbizottsági tag – Szabó Árpád   

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-

116/2017. sz. alapítói határozatában úgy döntött, hogy – tekintettel dr. Dabasi Anita 

felügyelőbizottsági tag lemondására – 2017. június 1-jétől a JKN ZRT. Felügyelőbizottságának 

új tagjaként Szabó Árpádot választja meg.   

Feladat: A Társaság alapadataiban történt változás bejegyeztetése a Cégbíróságnál, az új 

felügyelőbizottsági taggal megbízási szerződés megkötése.  

Határidő: 2017. május 31.     

 

2016. évi mérleg elfogadása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottsága 420/2017.(V.22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a JK 

NZRT. 2016. évi egyszerűsített záró beszámoló mérlegét, eredménykimutatását a 

könyvvizsgálói jelentés alapján, illetve a közhasznúsági jelentését. A Társaság adózott 

eredménye eredménytartalékba kerül.  

Feladat: A 2016. évi mérleg elektronikus benyújtása az Igazságügyi Minisztérium felé.   

Határidő: 2017. május 31.     

 

JÚNIUS 

 

Homok utcai sportudva homlokzatának színezése 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Főépítésze 26-519/2017 

számú határozatában 2017. június 6-án úgy döntött, hogy településképi bejelentési eljárás 

során hozzájárul a Homok utca 7. szám alatti sportudvar utcai homlokzatának színezéséhez.  

Feladat: A színezés elkészítése a helyszínen egyeztetett „light brown 81” színű festékkel.  

Határidő: 2017. június 30.  

 

Szabad internet hozzáférés biztosítása 8 közterületen és 10 orvosi rendelőben, új 

raktárhelyiség  

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

143/2017.(VI.08.) sz. határozatában úgy döntött, a) hogy szabad internet hozzáférési pontot 

épít ki a kerület 8 közterületén, illetve 10 háziorvosi rendelőjében. b) A Baross utca 118. 
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szám alatti ingatlant a JKN ZRT-nek ingyenes használatba adja, egyúttal a Szigony utca 16/b 

szám alatti ingatlant a JKN ZRT telephelyei közül megszünteti.  

Feladat: Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékeltének elkészítése, szerződés módosítás 

aláírása, wifi kiépítés koordinálása. A telephely módosítással kapcsolatos iratanyag 

benyújtása a társaság jogi képviselőjén keresztül a Cégbíróságra, illetve az ingatlanok 

átadás-átvételének lebonyolítása a JKG ZRT. segítségével.     

Határidő: 2017. június 30. 

 

Együttműködési megállapodás káptalanfüredi üdülő -  Veszprém Handball Zrt.  

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

151/2017. (VI.08.) sz. határozatában úgy döntött, hogy elfogadja a káptalanfüredi 

üdülőtábor Veszprém Handball Team Zrt. beruházásában megépített felépítményei 

tulajdonjogának vonatkozásában kötendő együttműködési megállapodást.  

Feladat: Az együttműködési megállapodás aláírása.  

Határidő: 2017. június 16.      

 

Európa Belvárosa Program II-ről videódokumentáció készítése  

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottsága 533/2017.(VI.26.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az Európa 

Belvárosa Program II. ütem keretében megbízza a JK NZRT-t a projekt nyilvánosságának 

biztosításához szükséges videó dokumentáció elkészítésével, bruttó 254 e Ft fedezet 

biztosításával.  

Feladat: A videó dokumentáció elkészítése, megbízási szerződés aláírása.  

Határidő: 2017. július 10. 

 

JÚLIUS 

 

Autómentes nap – támogatási pályázat benyújtása 

Döntés: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottsága 560/2017. (VII.10) sz. határozatában úgy döntött, hogy a 2017. 

szeptember 22-én Autómentes Napot szervez, melynek megrendezési feladataival a JKN 

ZRT-t bízza meg.  

Feladat: Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó támogatási pályázat benyújtása, 

rendezvény megszervezése.   

Határidő: 2017. július 10.  

 

AUGUSZTUS 

 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2017.(VI.08.) sz. határozatában 

rendelkezett róla, hogy a lakosság részére szabad internet hozzáférést biztosít kerületi 

közterületeken és háziorvosi rendelőkben. A magasabb színvonalú és zökkenőmentes wifi 

szolgáltatás érdekében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ teljes épületében 

is kiépítésre kerül a hálózat.     

A technikai lebonyolítással megbízott Invitech Megoldások Zrt-vel a szerződés aláírása 

folyamatban van.  
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A JK NZRT. az egész társaság programjairól, tevékenységéről való tájékoztatás érdekében 

információs hírlevél küldő szolgáltatást indít. A feladat professzionális szakmai, technikai 

hátterének biztosításához az Eu-Salesman Kft.-vel szerződés aláírásra került.  

 

SZEPTEMBER 

 

Támogatási szerződés megkötése az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

780/2017.(IX.11.) sz. határozatában úgy döntött, hogy támogatási szerződést köt az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával 4 200 e Ft összegben, a 2017. évi Magdolna napok támogatása 

miatt.  

Feladat: támogatási szerződés aláírása az Önkormányzat és a Minisztérium között  

Határidő: 2017. szeptember 11.  

 

Közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítása 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

815/2017.(IX.25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy elfogadja az Önkormányzat és a 

JKNZRT. között létrejött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítását.  

Feladat: Közszolgáltatási szerződés aláírása (folyamatban)  

Határidő: 2017. szeptember 29.  

 

OKTÓBER 

 

Magdolna utca 47. és Dankó utca 40. telephelyek bejegyzése 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-116/2017. sz. alapítói 

határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. telephelyeként használt 1087 Budapest, 

Magdolna utca 47. és 1086 Budapest, Dankó utca 40. sz. alatt található önkormányzati 

ingatlanokat fióktelepként a cégbíróságnál bejegyezheti.   

Feladat: változásbejegyzés benyújtása a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 

Határidő: 2017. november 18.   

 

Köszolgáltatási szerződés mellékletének módosítása 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 201/2017.(X.19.) sz. 

határozatában úgy döntött, hogy a Józsefváros 240. születésnapi rendezvénysorozatot 

16 988,2 e Ft-tal finanszírozza. A közszolgáltatási szerződést módosítani szükséges. 

Feladat: Közszolgáltatási szerződés módosítás aláírása  

Határidő: 2017. október 30.  

 

Együttműködés a Budapesti Gazdasági Egyetemmel a H13 részéről 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 217/2017.(X.19.) sz. 

határozatában úgy döntött, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetemmel együttműködési keret-

megállapodást köt, ami a H13 Diák – és Vállalkozásfejlesztési Központ és a hallgatók közötti 

együttműködést is erősíti.  

Feladat: Együttműködési megállapodás aláírása az Önkormányzat és az Egyetem részéről.  

Határidő: 2017. október 19.  
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Változás az igazgatósági elnök személyében  

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-116/2017. sz. alapítói 

határozatában úgy döntött, hogy Kovács Barbarát a JKN ZRT. igazgatóságának elnökét 

tisztségéből visszahívja, és a Társaság igazgatóságába, valamint annak elnökének dr. Pesti 

Ivett-et jelöli ki.  

Feladat: a Társaság átadásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a 

változásbejegyzés benyújtása a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra. 

Határidő: 2017. október 30.  

 

 

NOVEMBER  

 

Új igazgatósági tag kinevezése – Szabóné Fónagy Erzsébet 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-116/2017. sz. alapítói 

határozatában (2017. november 13.) úgy döntött, hogy a JKN ZRT. Igazgatóságába Szabóné 

Fónagy Erzsébetet jelöli 2017. november 16. napjától 2019. augusztus 31. napjáig.  

Feladat: változásbejegyzés benyújtása a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra 

Határidő: 2017. december 12.   

 

A Társaság 2018. évi könyvvizsgálójának kinevezése 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere 16-116/2017. sz. alapítói 

határozatában (2017. november 16.) úgy döntött, hogy a JKN ZRT. könyvvizsgálójának 

választott Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. megbízását 2018. január 1-jétől 2018. 

december 31. napjáig meghosszabbítja.   

Feladat: változásbejegyzés benyújtása a Társaság jogi képviselőjén keresztül a cégbíróságra, 

szerződés megkötése  

Határidő: 2017. december 15.   

 

Életmentő pont – Dankó utca 18. Sportudvar területén 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 1016/2017. 

(XI.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a VIII. kerület Dankó utca 18. szám alatt 

található- JKN ZRT. telephelyén - „Életmentő Pontot” üzemeltet 2017. december 15. és 

2018. február 28. között. Az üzemeltetéssel a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bízza 

meg.  

Feladat: megállapodás megkötése, telephely átadás-átvétele  

Határidő: 2017. december 15.   

 

DECEMBER 

 

Nyári napközis tábor étkeztetés, szabad internet hozzáféréshez további 

kötelezettségvállalás  

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületet 235/2017. (XII.19.) sz. 

határozatában úgy döntött,  

a) hogy 2018. évben és az azt követő években a JKN ZRT. által szervezett nyári táborban a 

szünidei étkeztetést a jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők is ingyen vehetik igénybe. 
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b) önként vállalt feladatként határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal a lakosság 

szabad internet hozzáférésének biztosítására (közterületeken, háziorvosi rendelőkben) 

évente 9 967 ezer Ft összegben és felkéri a polgármestert, hogy a következő években 

költségvetés tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe  

Feladat: - 

Határidő: 2017. december 19.   

 

Magdolna-Orczy Negyed Program, Dankó utca 40. telephely törlése 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületet 250/2017. (XII.19.) sz. 

határozatában úgy döntött,  

a) a Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása keretében gazdaságfejlesztési, 

szabadidős-gyermek-tehetséggondozó közösséggondozó közösségi miniprojektek 

megvalósítására kéri fel a JKN ZRT-t.  

b) hozzájárul, hogy a JKN ZRT. telephelyei közül a Dankó utca 40. sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan törlésre kerüljön, és ingyenes használatba adja a 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ számára Magdolna-Orczy Negyed 

Program megvalósítására 

Feladat: feladat-ellátási szerződés megkötése, használati szerződés módosítása, alapszabály 

módosítása a JKN ZRT. jogi képviselőjén keresztül   

Határidő: 2018. február 28.  

 

2018. évi költségvetés elfogadása 

Döntés: A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületet 254/2017. (XII.19.) sz. 

határozatában úgy döntött, hogy a JKN ZRT. részére 866 708 e Ft kompenzációt biztosít 

közszolgáltatási feladatok ellátására.  

Feladat: közszolgáltatási szerződés módosítás aláírása 

Határidő: 2017. december 19.  

 

 

3. Bér és létszámgazdálkodásra vonatkozó adatok  

a) A vezetői cafetéria havi bruttó 29 156 Ft, egyéb állományú cafetéria bruttó 15 084 

Ft. 

b) Egy közfoglalkoztatási program valósult meg a 2017. évben, Átlagosan 66 fő 

közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra, átlagos bérük havonta 23 363 628  Ft volt. 

c) Főállású foglalkoztatottak átlagkeresete bruttó összegben feladatcsoportonként: 
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A társaság átlagos foglalkoztatotti létszáma 2017-ben 62 fő volt. 

 

d) Megbízási jogviszony foglalkoztatottak adatai feladatonként: 
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II. Gyermeküdültetés 
 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. augusztusa óta látja el a Józsefvárosi 

Önkormányzat önként vállalt üdültetési feladatait Verőce-Magyarkúton és Balatonalmádi-

Káptalanfüreden.  

Az Üdültetési Divízió feladata a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban 

működő köznevelési intézmények gyermekeinek táboroztatása, a józsefvárosi 

közalkalmazottak, köztisztviselők, intézményi ellátottak üdültetése, a táborok 

működésének biztosítása. 

A központi költségek alá tartoztak az eszközbeszerzések, külsős szolgáltatások, 

bérköltségek, caffeteria és járulékai, üzemeltetéshez tartozó költségek, kiküldetési és 

Megbízás Éves átlag

Tiszteletdíj/Irányítás 17 783 508 Ft                    

7

Galéria 2 877 274 Ft                       

30

H13 777 074 Ft                           

15

KKH 6 601 318 Ft                       

65

Rendezvény 2 131 667 Ft                       

14

Újság 21 202 500 Ft                    

171

Honlap 260 000 Ft                           

6

Bárka 300 000 Ft                           

1

Magyarkút 630 000 Ft                           

19

Fókusz 3 408 887 Ft                       

34

Foglalkoztatási 3 570 000 Ft                       

33

Nyári tábor 4 382 221 Ft                       

79

Irányítás 3 870 987 Ft                       

41

Káptalanfüred 1 764 000 Ft                       

36

Kiemelt állami 120 000 Ft                           

12

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám

Létszám
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egyéb kiadások összegei. Az irodai eszközök, irodaszerek, központi ellátmányra vonatkozó 

összegek, postai, banki költségek, valamint az egyéb adminisztratív költségek.  

 

 

1. Magyarkút 
 

A Magyarkúti tábor tulajdonjog bejegyzése a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. nevére 

2017. január 31-én megtörtént. Ehhez kapcsolódóan elkészült a Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonában álló, Magyarkúton tárolt raktári készlet összeírása is. 

A tábor üzemeltetési feladatait bérleti és szolgáltatási keretszerződés alapján a Vác és 

Vidéke Vendéglátó Nonprofit Kft. látja el. A bérlő biztosítja az erdei iskolába érkező 

gyermekek, a józsefvárosi intézmények dolgozóinak elszállásolását, igény szerinti 

étkeztetését, a tábor üzemeltetési feladatait. A tábor közmű kötelezettségei átírásra 

kerültek a szolgáltató nevére. 

 

A Képviselő-testület 117/2017. (V.11.) számú határozata alapján 2017. szeptember 1-jétől 

minden, az Önkormányzat fenntartásában lévő vagy 2016. december 31-ig általa 

működtetett oktatási-nevelési intézménybe járó gyermek, vagy az önkormányzat 

fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottja, vagy az önkormányzat 

fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő gyermek, a 

gyermekkel együtt táborozó közeli hozzátartozói és gyámja számára ingyenesen biztosított 

a magyarkúti intézményi táboroztatás. Szeptember 1-jétől a döntésnek megfelelően történik 

a csoportok tájékoztatása, szervezése, a költségek viselése. 

Tavasszal elkészült a táborban található szaletli bővítése, csaknem kétszer nagyobb, 

árnyékos, fedett helyen tudnak a gyermekek szabadidős tevékenységet folytatni a 

szabadban.  

2017. május 23-án aláírásra került a tábor fűtéskorszerűsítés szerződése, így Magyarkúton 

augusztus hónapban az erdei Iskola nem fogadott intézményi látogatókat, ezáltal 

megvalósulhatott a beruházás.  

A fűtéskorszerűsítés során a korábbi korszerűtlen, alulméretezett kazán helyett 2 db Vaillant 

típusú 46 KW teljesítményű kondenzációs kazán került beszerelésre. Az új kazánok számára 

új égéstermék elvezető és frisslevegő bevezető rendszer került kiépítésre. A fűtési 

gerincvezeték átépítésre került oly módon, hogy az egyes épületszintek külön-külön is 

szabályozhatóak lettek. Valamennyi radiátorra vandál biztos termo fej és szelep került 

felszerelésre. A meleg vízellátás biztosítására programozható cirkulációs körvezeték 

rendszer és  két új hőszigetelt 1000 literes tartály került beépítésre. 

 

2017. június 6-án élelmiszer-biztonsági ellenőrzést tartott a Pest Megyei Kormányhivatal 

Váci Járási Hivatala, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, amikor is 

mindent rendben találtak az élelmiszer tárolás és étkeztetés vonatkozásában. 

Az üdülőt üzemeltető vállalkozó tevékenységével az oda látogatók elégedettek, az ételek 

ízletesek és bőségesek.  

 

Az erdei iskolai csoportok jelentkeztetését, időbeosztását, az intézményi igények 

biztosításához szükséges szervezést, elszámolást a Divízió munkatársai végzik. 
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A táborvezető napi kapcsolatban állt a csoportkísérőkkel, és az intézmények vezetőivel.  A 

védőnői szolgálatot illetve az ellenőrzést az üzemeltető vállalkozó biztosítja, az időpont 

egyeztetéseket a táborvezető végzi. Az érkező csoportok részéről felmerült igényeket 

továbbítjuk a szolgáltató felé, aki maximálisan igyekszik azokat teljesíteni. A JKN Zrt. 

biztosítja a gyermekek csomagjainak szállítását Budapestről Magyarkútra és vissza a társaság 

tulajdonában álló gépjárművével. 

 

2017. május 18-án Magyarkúton megrendezésre került az intézmények képviselőinek éves 

értekezlete, amelyen a táboroztatással kapcsolatos információk cseréje és a 2017/2018. 

tanévre vonatkozó időszakok tervezése volt a cél. 

 

A 2017. évi üzleti tervben meghatározott 4 000 vendégéjszakát 7 %-kal túl teljesítettük, 

összesen 4 290 éjszakát töltöttek el az erdei iskolában a józsefvárosi gyermekek, felnőttek.  

Az előző év augusztus-december hónapjaival (a JKN Zrt. által ellátott időszak) 

összehasonlítva az azonos időszak 2017. évi adatait az látható, hogy ebben az időszakban 

33%-kal nőtt a vendégéjszakák száma.  

A vendégül látott csoportok: 

Intézmény vendégéjszaka 

Katica Tagóvoda 233 

Molnár Ferenc Általános Iskola 719 

Vajda Péter Általános Iskola 1086 

Németh László Általános Iskola 290 

Deák Diák Általános Iskola 629 

Lakatos Menyhért Általános Iskola 235 

JEGYMIAI  96 

Tá-ti-ka Tagóvoda 112 

Biztos Kezdet Gyerekház 216 

JSZSZGYK 144 

Losonci téri Általános Iskola 530 
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2. Káptalanfüred 
 

A Káptalanfüredi gyermektábor 2017. évben építési munkák miatt nem működött. A 

gyermekek és ellátottak üdültetését a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. másik 

üdülőhely igénybevételével biztosította. 

Együttműködési és szálláshely szolgáltatási szerződést kötöttünk a XIX. kerületi 

Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetével (GESZ) a feladat ellátására. 

A GESZ látja el Káptalanfüreden a szállás és étkeztetés feladatkörét a józsefvárosi 

intézmények számára. Viszonzásul a JKN Zrt. ingyenes használatot biztosított a Józsefvárosi 

Gyermeküdülő strandján a GESZ Káptalanfüredi Üdülőtáborát igénybe vevők részére. 

Az együttműködés zökkenőmentes volt. 

 

A táborvezető szoros kapcsolatban állt a csoportkísérőkkel, ellátta őket a szükséges 

információkkal. A védőnői szolgálatot a kispesti Gesz biztosította. A biztonság, az étkeztetés 

követhetősége érdekében a tábor illetve a strand területén karszalagos rendszer került 

bevezetésre. A táborba való érkezéskor különböző színű karszalagok kerülnek kiosztásra a 

diákoknak, tanároknak és a nem-józsefvárosi vendégeknek. 

 

A 2017. évi üzleti tervben meghatározott 4 500 vendégéjszakából 4 041-et sikerült teljesíteni 

a GESZ táborában, ez közel 10%-al kevesebb volt, mint a tervezett.  

Ugyanakkor az augusztus – december hónapi adatokat összehasonlítva a 2016. év azonos 

időszakával az mutatható ki, hogy az igénybevétel ezen időszakban 52 %-kal emelkedett. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

K
at

ic
a 

Ta
gó

vo
d

a

M
o

ln
ár

 F
. Á

lt
. I

sk
.

V
aj

d
a 

P
. Á

lt
.I

sk
.

N
é

m
et

h
 L

. Á
lt

. I
sk

.

M
o

ln
ár

 F
. Á

lt
. I

sk
.

K
at

ic
a 

Ta
gó

vo
d

a

V
aj

d
a 

P
. Á

lt
. I

sk
.

D
eá

k 
D

iá
k 

Á
lt

. I
sk

.

M
o

ln
ár

 F
. Á

lt
. I

sk
.

La
ka

to
s 

M
. Á

lt
. I

sk
.

D
eá

k 
D

iá
k 

Á
lt

. I
sk

.

V
aj

d
a 

P
. Á

lt
. I

sk
.

N
é

m
et

h
 L

. Á
lt

. I
sk

.

JE
G

YM
IA

I

D
eá

k 
D

iá
k 

Á
lt

. I
sk

.

Tá
-t

i-
ka

 T
ag

ó
vo

d
a

B
iz

to
s 

K
ez

d
et

 G
ye

re
kh

áz

JS
ZS

ZG
YK

Fű
té

s 
ko

rs
ze

rű
sí

té
s

V
aj

d
a 

P
é

te
r 

Á
lt

. I
sk

M
o

ln
ár

 F
. Á

lt
. I

sk
.

V
aj

d
a 

P
é

te
r 

Á
lt

. I
sk

.

Lo
so

n
ci

 Á
lt

. I
sk

.

La
ka

to
s 

M
. Á

lt
 Is

k.

V
aj

d
a 

P
. Á

lt
 Is

k.

K
at

ic
a 

Ta
gó

vo
d

a

M
o

ln
ár

 F
. Á

lt
. I

sk
.

Jan Febr Márc Ápr Máj Júni Júli Aug Szept Okt Nov Dec

Vendégéjszaka Magyarkút havi bontásban 2017



 

20 
 

A vendégül látott csoportok: 

 

Intézmény vendégéjszaka 

Losonci téri Általános Iskola 396 

Vajda P. Általános Iskola 498 

Molnár F. Általános Iskola 730 

Katica Tagóvoda: 95 

JSZSZGYK 758 

Deák Diák Általános Iskola 1060 

Németh L. Általános Iskola 334 

Rászoruló Gyermekek – ÉLJ Egyesület 170 

  

 

 

Strand 

 

Az idény 2017. május 15-től 2017. szeptember 15-ig tartott. Az idény előtti karbantartási, 

kertrendezési munkálatok megtörténtek a strand gondnokának személyes 

közreműködésével, illetve a stégek vízre helyezéséhez egy épületgépész céget bíztunk meg. 

A szezon időszakára egy vízi mentővel szerződtünk.  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal megvizsgálta a fürdőhelyet, és megadta a fürdővíz 

használati engedélyt. Az egészségügyi előírásoknak megfelelően szezon előtt és szezonban 

további öt alkalommal vizsgálták a fürdővíz minőségét. Az eredményről értesítették 

cégünket, eltérést, problémát nem állapítottak meg.  

A pázsit locsolásához a Balaton vízét használjuk szivattyúval, ehhez beszereztük a Vízügyi 

Igazgatóság engedélyét. A Veszprémi Járási Kormányhivatal a strandon 2017. június 06-án a 

használati eszközöket, létesítményeket ellenőrizte. Végzésüknek megfelelően leszerelésre 

került a stégről a vízicsúszda. Minden más eszközt használatra alkalmasnak találtak. 

Ellenőrzést tartott a Balatoni Vízrendészeti Rendőrkapitányság június 20-án. A strand minden 

vizsgálati feltételnek megfelelt. A strandröplabda-pályára új háló lett felszerelve és a strand 

elöregedett bejárati táblája lecserélésre került UV-álló matricával. 

Egy új fűnyíró traktor beszerzésére volt lehetőség. A régi traktor nyírószerkezetének javítása 

költséges lett volna, így azt leszerelve, új feladatokat lát el (szállítás, vontatás).  

A strand mellékhelységeibe új szanitereket vásároltunk, hogy gazdaságosabb, illetve 

környezettudatosabb legyen a víz felhasználása. A hatékonyabb locsoláshoz egy új szivattyú 

került beszerzésre. A 2017. évi szezon rendben lezajlott, a strand téliesítése októberben 

megtörtént. 
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III. Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények 

nyári szünidei szabadidő foglalkozás, étkezéssel 
 

A program neve: Nyári napközis tábor 

Időpont: 2017. június 16. – augusztus 18. 

Résztvevők száma: 180 fő 

Igénybevett szolgáltatások: étkeztetés, gyermek felügyelet, programköltség, utazás 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Közösségi Divíziója (Kesztyűgyár Közösségi Ház), 

2017-ben hatodik alkalommal hirdette meg nyári napközis táborát 6-14 éves korú, 

józsefvárosi lakcímmel rendelkező vagy józsefvárosi általános iskolában tanuló gyermekek 

számára. 2017. 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.  
 

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 biztosított volt (reggeli, ebéd, uzsonna), amely a Lakatos 

Menyhért Általános Iskola és Gimnázium ebédlőjében történt. Az egészségügyi ellátást 

védőnő felügyelte.  

A gyermekek számára számos aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítottunk: ráhangoló, 

festőműhely, game klub, kézműves foglalkozások, háztartástan, ezermester, hungarofit, 

mozi délután, jóga, sportjátékok. 

A tábort az alábbi külső programok színesítették: JKEF Közbiztonsági Munkacsoportja 

szervezésében: „Ne nézzük el!” rendezvénysorozat; TE+ÉN; Mézes kuckó interaktív 

bemutató, szexedukációs foglalkozások. 

Keddi és a csütörtöki napokon az alábbi kirándulásokat szerveztük: Szigethalmi Vadaspark, 

kerületi Tűzoltóság, Rendőrség, Rendőrmúzeum, Liszt Ferenc Repülőtér – Aeropark; Puskás 

Akadémia stadion körút, Elevenpark, Corvin mozi, Tarzan park, Visegrád, Duna Aréna, 

Kölyökvason játszóház, lézerharc, Gellérthegyi csúszdapark, Olimpiai park, Csillebérci 

kalandpark, Dunai hajókázás, Milipop játszóház, Orczy park, Elevenpark. 
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A Kesztyűgyár Közösségi Ház kiemelt feladatának tekinti a nyári napközis tábor sikeres 

lebonyolítását. Minden kolléga szívügyének érzi, hogy a nyári időszak alatt a jelentkező 

gyermekek számára olyan tartalmas, informatív, szórakoztató elfoglaltságot szervezzen, 

mely örök élményt nyújt számukra. Az elmúlt években egyre több pozitív visszajelzés érkezik 

a szülők és a lakosság részéről is, miszerint szakmailag is megalapozott a kerületben egy 

ilyen jellegű tábor működtetése. 

 

IV. Szociális gondoskodás 
 

1. Adományok gyűjtése 

 
A program neve: Adománygyűjtés 

Időpont: 2017. január 1. – december 31. 

Résztvevők száma: - 

Igénybevett szolgáltatások: közüzemi díjak, rágcsálóírtas, autó karbantartási költségek 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület döntése alapján intézményünk 2012 óta 

látja el a LÉLEK Program (Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-

teremtési Közösségi Program) I. Mentorálási pillér (szolidaritás, adományozás) keretében 

felajánlott természetbeni adományok elfogadását, raktározását. 

Március hónapban egy adomány érkezett a LÉLEK program részére. A felajánlás ruházatot 
(női ruha), ágyneműt és használati cikket (kötőgép, virágtartó) tartalmazott. Az eddig 
raktározott adományoknak a tárolási helyszíne a Szigony utcai telephely volt május végéig, 
de ez a telephely visszaadásra került az önkormányzat részére, és a június hónapban birtokba 
vettük a Baross utca 118. szám alatti raktárhelységet a Képviselő testület 143/2017.(VI.08.) 
sz. döntése alapján, így a továbbiakban ezen a telephelyen tároljuk az adományokat. 
Számos előre nem tervezhető kiadással járt a költözés, amelyre fedezet nem volt biztosítva, 

a bútorok és egyéb raktáron lévő tárgyak mozgatása a cég kisbuszával, valamint utánfutóval 

történt. Átszerelésre került a riasztórendszer, zárcserék, ablak javítások és tisztasági festés 

történt az új raktár helységben. 

Augusztus hónapban két adomány érkezett a JKN Zrt. részére. Az egyik ruházatot (férfi), 

bútorokat (könyves polc, étkező asztal), használati cikkeket (könyvek, bogrács+állvány, baba 

hordozó, kávéfőző, írószerek, túrahátizsák, infralámpa, légtisztító) és technikai eszközt 

(nyomtató) tartalmazott. A másik felajánlás egy technikai eszköz (televízió) volt. Mindkét 

adomány a már fentebb említett Baross utcai raktárhelyiségben került raktározásra, ami 

jobb kihasználhatósága miatt (válaszfalak), könnyebben átlátható, emiatt a már bent lévő, 

illetve érkező adományok kategóriája szerint jobban csoportosítható. 

A Képviselő-testület 209/2016.(XI.10.) döntése alapján az üzemeltetési feladatokat 

2016.12.15-2017.02.15 között - használati szerződés alapján - a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt. látta el, „Életmentő pontot” üzemeltetése miatt.  
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2. Fókusz Női Közösségi Központ (Magdolna utca 47.) 

 
A program neve: Kreatív hétfő  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 193 fő 

Igénybevett szolgáltatások: kreatív tevékenység megvalósítójának megbízási díja 

A Kreatív órák (kreatív hétfő) program célja, hogy elsődlegesen a kerület női lakosai számára 

nyújtson lehetőséget többféle kézműves tevékenység, technika elsajátítására és azok 

gyakorlására.  

2017-ben a kreatív órák alkalmain jellemzően az adott évszakokhoz igazítva alakultak a 

kézműves tevékenységek. A program heti egy alkalommal, 9 és 13 óra között, egy külső 

szakember segítségével valósultak meg. Az év elején, a téli időszakban a nemezelés 

technikájával meleg otthoni mamuszokat, valamint színes horgolt és kötött sapkákat, sálakat 

és kesztyűket készítettek a résztvevők. A varrósarokban terítők, konyhai kötények és 

gyereksapkák készültek. Az új érdeklődők szívesen osztották meg a megjelentekkel a 

varrásban szerzett tudásukat: praktikus, mindenki számára hasznos tudást jelent a saját 

ruhaneműk ízlés szerinti átalakítása, eredeti funkciójának újragondolása. Nadrágok, 

szoknyák, mellények kaptak új, szebb formát, illetve az újrahasznosítás jegyében napi 

használati tárgyak is készültek – bevásárlótáskák, pénztárcák, neszesszerek. Szintén az egyik 

csoporttag tag tanított meg a többieknek egy speciális csomózásos módszert, a frivolitást, 

melyet a kreatív órák résztvevői több alkalommal is szívesen gyakoroltak. Tavasszal horgolt 

ékszerek, gyöngyökből fűzött karkötők készültek elsősorban. A résztvevők alkotó kedvét 

nagyban erősítette, hogy április közepén megjelenhettek a saját kezűleg készült 

termékeikkel a Mátyás téren megrendezésre kerülő Húsvéti vásáron. A különböző textíliákból 

és sokféle szabásminta alapján varrt táskák több résztvevő számára jelentett inspirációt az 

alkotáshoz. Húsvét ünnepére készülve szép horgolt tojástartók és papírból színes, tavaszi 

lakásdekorációk készültek. Egy gyöngyfűzésben profinak mondható asszony is érkezett a 

csoportba, aki bemutatta a hosszú évek alatt gyakorolt technikáit, melyekkel nagyon szép 

nyakékeket és fülbevalókat készít. A kreatív foglalkozás alkotó kedvű tagjainak horgolási 

tudása egyértelműen fejlődött a félév során: a tavasz végén színes nyakláncok és konyhai 

edényfogók bővítették a Fókusz egyedi tárgyainak kínálatát. Az új érdeklődők először 

jellemzően a gyöngyfűzést gyakorolták, karkötőket és fülbevalókat készítettek. Az évben 

még két rendezvényen, a Magdolna-napokon és a Márton napi vásáron jelentek meg a Fókusz 

egyedi alkotásai.  

Októberben új foglalkozásvezető érkezett, akivel először a nemezelés területén szerzett 

eddigi tudásukat mélyítették el a résztvevők, de megismerkedhettek a zsírkőfaragás 

technikájával is. A Márton-napi vásárra kedves sünök készültek gyapjúból. Újdonságként 

jelentek meg a kézzel varrt karácsonyi díszek, levendulás zsákok és játék babák.   

Megítélésünk szerint az idei évben a program sikeresen működött. Nemcsak az egyes 

kézműves technikák jobb megismerése valósult meg, hanem érzékelhető volt, hogy az együtt 

alkotás folyamata közösségerősítő hatással bírt, és hétfőnként szívesen jöttek a résztvevők 

töltődni és egymástól kreatív ötleteket tanulni. A külső foglalkozásvezető segítségével 

sikerült az asszonyokat sikerélményhez juttatni. Fontos eredménynek tartjuk, hogy egy 

mozgássérült csoporttag is aktívan részt tudott venni az egyes foglalkozásokon. A folyamatok 

bemutatása, a műveletek betanítása sikeres volt. 
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A program neve: Mozi délután  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: kreatív hétfő mérőszámaiban található meg 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Mozi délután kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget biztosított a kerületben élő nők 

számára olyan filmek vetítésével, melyek női sorsokat és szerepeket mutatnak be. Célunk 

volt a film történeti hitelességének megbeszélése, a film mondanivalójának értelmezése. A 

program sikerességét tükrözi, hogy a klubtagok maguk választottak filmet, és ilyenkor az 

ajánló egy két szóval bemutatja, hogy miért is gondolja a többiek figyelmébe ajánlani a 

filmet, számára mit jelentett, és miért tartja fontosnak.  2017. október 01-jétől a filmes 

programot külső pszichológus szakember valósította meg, beleépült az ő szakmai 

munkájába. 

 

A program neve: Női torna  

Időpont: 2017. január 1. - június 30.  

Résztvevők száma: kreatív hétfő mérőszámaiban található meg 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Női torna foglalkozás fizikai felfrissülést kínált, nyújtó, lazító, erősítő tornával hölgyek 

számára. A program relaxációval és az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgetéssel 

egészült ki. A program a július elejétől zenés tornaként funkcionált. A programot heti egy 

alkalommal önkéntes valósította meg, mely 2017. július 01. napjától nem került 

megrendezésre. A program megszüntetésének részben a képzett szakember hiánya, részben 

az alacsony részvételi szám volt az oka. 

 

A program neve: Női csoport  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 900 fő 

Igénybevett szolgáltatások: belépők, utazási költségek, előadók, külső tevékenységet 

megvalósítók költségei 

A program 2015 óta valósul meg a Fókusz Női Közösségi Központban. Eredetileg heti két 

alkalommal, a keddi- és szerdai napokon, később – a növekvő igények és a szolgáltatási 

paletta bővülése miatt már heti három alkalommal lett meghirdetve. A program mindenkori 

céljaként fogalmazta meg, hogy lehetőséget szeretne biztosítani elsődlegesen a kerületben 

élő nők részére, hogy a közös programok alkalmával ki tudják beszélni problémáikat, azokra 

egymást segítve megoldást keressenek és találjanak, továbbá a bármely okból 

peremhelyzetben élők részére reintegrációs lehetőséget nyújtson, illetve támogassa a nők 

munkaerőpiaci felzárkózását. A program mindig is különös hangsúlyt fektetett az önismeret 

fejlesztésére és a különféle szabadidős programokra. Az alábbiakban a 2017-es év során a 

női csoport keretén belül megvalósult egyes alprogramokat prezentáljuk. 

A Női Csoport keddi- és szerdai időpontjaiban a 2016-os évhez hasonlóan folytatódtak a 

színes, nagy érdeklődésre számot tartó programok, külső és belső helyszíneken egyaránt. 

Január elején kirándulással egybekötött kulturális programon vett részt a csoport 

Zsámbékon: egy fotókiállítás, a Romtemplom és a világhírű Lámpamúzeum megtekintésének 

élményével gazdagodtak a résztvevők. Az Iparművészeti Múzeumban a Színekre hangolva 

című időszakos kiállítást járták végig a Női csoport tagjai és az új érdeklődők. A három szín 

(zöld, kék, piros) köré szerveződött kiállítás három teremben mutatta be a színeket összesen 

400 iparművészeti tárgyon keresztül. Főként kerámiák, textilek, bútorok és ötvösművek 
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voltak láthatóak. A Kesztyűgyár Közösségi Házban működő Fénykeresők fotókör első 

kiállítását is szívesen nézték végig az asszonyok, a Fényes város című tárlat képei között 

mindenki talált magának olyat, amelyről valamilyen személyes élmény eszében jutott és 

szívesen megosztották egymással történeteiket.  

A konyhában is folyamatosan tevékenykedtek az asszonyok, egyre többen hozzák saját 

receptjeiket, hogy megmutassák a többieknek az otthon bevált ételek elkészítését. A 

farsangi időszak beköszöntével közös fánksütésre érkeztek az asszonyok, az egyik új 

csoporttag vezetésével ízletes fánkok készültek. Mindezen programok mellett a női csoport 

kohéziója erősödik, a tavalyi év végén új érdeklődőként betérő résztvevők most már állandó 

tagnak számítanak. Élettapasztalataikkal, kreativitásukkal színesítik a Női csoportot. A 

régiek szívesen és szeretettel fogadták be az új érdeklődőket.  

Februárban a kulturális programok részét képezte a Nagyházi Galériában megtekintett 

tematikus kiállítás, mely a speciális gyűjtői műfajok közül egy igen érdekes területet mutat 

be, a töltőtollak, töltőceruzák, és egyéb míves, többfunkciós írószerek legszebb, vagy épp 

ipartörténeti szempontból legérdekesebb tételeiből válogat. A szabadtéri programok 

keretében több alkalommal is ellátogattunk a Füvészkertbe és a Margitszigetre. Az asszonyok 

nagyon jónak tartják a kültéri programlehetőségeket, mert úgy érzik, hogy szükségük van 

arra, hogy mozogjanak.  A konyhában sokan aktivizálták magukat februárban is. Egyre több 

süteményreceptet próbáltak ki az új tagok, így készült el a rácsos linzer és többféle fánk is.  

Márciusban új pszichológus szakember érkezett, akinek a vezetésével a kedd délutánonként 

megtartott csoportos beszélgetések olyan témákat dolgoztak fel, melyek láthatóan 

érdekelték az asszonyokat és szívesen hallgatták egymás történeteit. Feldolgozásra került 

mindenkinek röviden a gyermekkora és az életútja, mindenki természetesen annyit osztott 

meg a csoporttal, amennyit akart. A személyes megosztások által idejárók közössége 

erősödött és kapcsolataik mélyültek.  

A tavaszi időjárás kedvezett a szabadtéri programoknak. A Svábhegyre fogaskerekűvel ment 

a csoport kirándulni, nagy sétát tettek a Normafa felé, egy másik alkalommal a budai Kecske-

hegyen megvalósult erdei tavaszi sétán nagyon szívesen vettek részt az asszonyok.  

A hónap folyamán megfigyelhető volt, hogy az asszonyok segítenek egymásnak a hétköznapi 

ügyintézésekben és a munkakeresésben is. Sőt a használaton kívüli otthoni tárgyaikat és 

ruháikat is elhozták egymásnak.  

Áprilisban a húsvéti vásáron saját alkotásaikkal való megjelenés érezhetően erősítette a Női 

csoport közösségét és együttműködési kedvét. Az egyik asszony önként vállalta, hogy 

felkészül és előadja a csoportnak a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat és 

hagyományokat. 

A keddi alkalmakon, amikor a pszichológus szakember is jelen volt, újra előkerült a közös 

játék, illetve a Dixit társasjáték képeit felhasználva tartalmas beszélgetés zajlott az 

asszonyok között. Az életükre vonatkozó több téma is feldolgozásra került: ki honnan 

származik, milyen családi élményei vannak gyermekkorából, valamint a jelenben ki hogy érzi 

magát, milyen dolgok foglalkoztatják. Az asszonyok közti bizalom erősödését lehetett 

megfigyelni a hónap során. A változékony időjárás kevésbé kedvezett ebben a hónapban a 

kültéri programoknak, egy alkalommal valósult meg szabadtéri közös séta a Füvészkertben.  

Májusban a keddi napokon a pszichológus vezetésével két órás délutáni kiscsoportos 

beszélgetések valósultak meg, melyek folyamán a résztvevők egyre közelebb kerültek saját 

megoldandó lelki problémáikhoz és a közösségben megélt konfliktusok tisztázásához.  

Ezen túl a csoport kirándult a Hűvösvölgyben, Normafán és a Kopaszi-gáton.  
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A nyári hónapok a nőknek/ asszonyoknak is jellemzően a nyaralás és pihenés jegyében telt, 

így valamennyivel kevesebben, vagy nem rendszeresen jöttek a programokra, melyek során 

a pszichológus közösségi és egyéni beszélgetéseket folytatott a klubtagokkal. Kihasználva a 

kiscsoportos foglalkozások adta intimitást, a nyári hónapokban sok esetben beszélgettek 

irodalomról, irodalmi alkotásokról, a csoport tagjai hajókiránduláson vettek részt mely során 

megtekintették a Margitszigeten Arany János kedvenc helyét, ahol megszületett az Őszikék 

ciklus. Szabó Magda egyik művét megnézték filmen, majd megtekintették a kiállítást a Petőfi 

Irodalmi Múzeumba.  

A nyár egyik legfontosabb momentuma volt, hogy a kerületi szünidős programon résztvevő 

gyermekek részére a csoporttagok a Központban szerveztek szabadidős programot, illetve 

süteményeket sütöttek nekik. 

Szeptember hónapban a Központban dolgozó pszichológus szakember keddi programjai 

átmeneti időszakra megszűntek, így a „NagymeNők” programelemet ide emeltük be és úgy 

terveztük, hogy ez a program október 01. napjától szerdai napokon, külön, délutáni 

programelemként fog a későbbiekben megjelenni. 

Októberben a Fiumei úti sírkertben sétáltunk, a nők, többek között, meglátogatták Blaha 

Lujza sírját. Ebben a hónapban vendégünk volt Wittner Mária ötvenhatos elítélt, aki 

hazaszeretetéről, helytállásáról a forradalmi harcokban, a börtön előtti és utáni életéről 

beszélt, illetve arról, hogy nőként hogyan élte meg ezeket a számára fontos, jelentős 

pillanatokat. Hónap közepén almát és körtét szedett a csoport, melyekből közösen sütöttek 

pitét. Novemberben részt vettek a Márton-napi vásáron ahol sok, a csoporttagok által 

készített terméket (ajándék táskák, nemezből készült sünök, horgolt karácsonyfadíszek és 

ékszerek, stb.) sikerült értékesíteni. Ebben a hónapban a hideg idő miatt külső programra 

nem került sor, cserébe két alkalommal is szerveztünk tematikus programot. Egy alkalommal 

mézeskalácsot sütöttünk – vendégünk volt egy a sütésben jártas hölgy, aki a sütés végén 

minden résztvevővel meg is osztotta a mézeskalács receptjét, illetve praktikus tanácsokkal 

látta el a résztvevőket.  

Egy másik alkalommal adventi koszorút készítettek, hogy egy kicsit ráhangolódjanak a 

karácsonyi ünnepekre. Tekintettel arra, hogy ügyfeleink jelentős része szociálisan rászoruló, 

így részükre ez a program nem csupán közösségi élményt, hanem segítséget is nyújtott, mert 

minden résztvevő, a saját maga által készített koszorút haza is vihette. 

A koszorúkat mohás- és sima szalmaalapra lehetett tervezni, díszítésképpen csonthéjas 

terméseket, apró fenyőtobozokat, szárított virágokat, színes gyöngyöket, színes gyertyákat 

és szalagokat lehetett használni. A programot tartó szakember többeknek is sikeresen 

megtanította a profi masni kötést, továbbá segített az egyedi kompozíciók 

megtervezésében, és ha szükséges volt, a kivitelezésben is. A résztvevők visszajelzései 

alapján jövőre is szívesen vennének részt hasonlón. 

Decemberben az adventi időszak, a karácsonyra való hangolódás határozta meg a 

programokat. Ügyfeleink meghívást kaptak a Szent Rita Plébánián tartott lelki napra – a 

vendéglátáshoz egy kosárnyi, a Központban sütött mézeskaláccsal járultak hozzá. Szintén 

mézeskalácsot sütöttek a Kesztyűgyár Közösségi Ház szervezésében meghirdetett gyermek-

és ifjúsági program résztvevőinek is. A mézeskalácsot mindkét esetben a november 

hónapban elsajátított recept alapján sütötték. Mint ahogy a korábbiakban is, idén is közös 

karácsonyi ünnepséggel zártuk az évet. A Központ munkatársai és a meghívott vendégek, 

ezen a napon meleg- és hideg étellel ünnepelhettek. Lelki ajándékként Agatha Christie-től 

a „Csillag Betlehem felett” írását, felolvasás keretében hallottuk.  

 



 

27 
 

A program neve: Anyák a fókuszban  

Időpont: 2017. január 1. - június 30. 

Résztvevők száma: 147 fő 

Igénybevett szolgáltatások: előadók, külső tevékenységet megvalósítók költsége 

Az Anyák a Fókuszban program elsődlegesen a kerületben élő, kisgyermeket nevelő 

édesanyák részére kíván aktív kikapcsolódást nyújtó szolgáltatásokat kínálni. 

A program 2016 év eleje óta működik, heti egy alkalommal, csütörtök délelőttönként 10:00 

és 14:00 óra között. A közösségi térben játszósarokkal vártuk a gyermekeket. Az édesanyák 

részére pihenési-, beszélgetési- és közös főzési lehetőséget nyújtottunk. 

A beszélgetésekben az anyák a mindennapjaikat meghatározó témák között a hozzátáplálás 

ütemezésétől a különféle, otthonról végezhető pénzkeresési lehetőségek számbavételéig, 

sokféle témát érintettek: a lakás biztonságos berendezése abban az időszakban, amikor a 

kicsik kúszni, mászni kezdenek; egészségmegőrzés, hogyan tudják minél jobban elkerülni a 

fertőzéseket és adott esetben gyógyítani a beteg gyermekeket. Fontos témaként jelent meg, 

hogy a nagyszülőkkel hogyan lehet jó és egészséges kapcsolatot fenntartani, valamint a 

„milyen segítséget lehet kérni és elfogadni a családtagoktól, amikor kicsi gyermek érkezik 

egy családba?” téma is. A kisebb babák éjszakai rendszertelen alvásával kapcsolatban is 

megosztották egymással a résztvevők hasznos tapasztalataikat. Nyáron a beszélgetések a 

gyermekek napvédelméről, a gyerekekkel való utazást megkönnyítő praktikákról és a 

szoptatás fontosságáról szóltak. Az ősz folyamán az egyik anyuka, aki régebb óta jár a 

programra sajnálatos módon hajléktalanná vált, gyermekeit nevelőszülőkhöz helyezték. Az 

édesanyák közössége összefogott és mind tárgyi, mint lelki segítséget nyújtottak neki, hogy 

könnyebben viselje ezt a nehéz időszakot.  

Az egész év folyamán az édesanyák nagy örömmel fogadták az egészséges ételeket, melyeket 

együtt készítettek el a program szervezőivel. Nagy segítség számukra, hogy egy héten 

egyszer nem kell otthon főzniük. A gyermekek is ügyesen fejlődtek a közösség hatására. Van 

olyan kicsi, aki a többieket látva kezdett el gyümölcsöt enni, pedig otthon nem fogadta el.  

Az program kényelmesebb lebonyolítását nagyban segíti, hogy eszközeink a résztvevők nagy 

örömére etetőszékekkel, kismatraccal, konyhai eszközökkel is bővültek az ősz folyamán.  

Megítélésünk szerint az ide látogató édesanyák fontos lehetőségként beszélnek a 

programról. Az édesanyák egymás közti bizalma erősödött, némelyek már a programon kívül 

is tartják a kapcsolatot. A programot két fő valósította meg, heti egy alkalommal.  

 

A program neve: Tanácsadás szociális ellátásról 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 243 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Tanácsadás szociális ellátásról program szociális szolgáltatás, amelynek keretében 

elsődlegesen a kerületben elérhető szociális ellátásokról, azok igénylési feltételeiről és 

módjáról és az egyes jogosultsági kritériumokról kaphattak tájékoztatást az ügyfeleink. 

A program keretében jellemzően a Központ rendszeres ügyfelei vették igénybe a 

szolgáltatást, de előfordult, hogy néhányan külső ajánlással érkeztek – ugyanakkor a 

megfigyelt igénybevevői szokásokhoz igazodva, a szolgáltatást egyéb/más meghirdetett 

programok idejére, november hónaptól teljes mértékben integráltuk az ügyféltérbe, így az 

esetenként felmerülő kérdésekben a szakember azonnali tájékoztatást, információt tudott 

nyújtani. Megítélésünk szerint az a fajta indirekt tájékoztatás hatékonyabb, illetve sokkal 
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szélesebb igénybevevői réteget fed le, ugyanakkor önálló programelemként a továbbiakban 

meghirdetni nem kívánjuk. 

 

A program neve: Álláskereső klub nőknek  

Időpont: 2017. január 1. - szeptember 30. 

Résztvevők száma: 183 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Álláskereső Klub Nőknek foglalkozás az álláskeresők teljes körű munkába állását elősegítő 

program, amely az önéletrajz megírásán keresztül, a megfelelő állás megtalálásán át, az 

állásinterjúra való felkészítésben segít, egyéni igényekhez alkalmazkodva. A cél elérése 

érdekében a munkahely keresésére erősebben strukturált programtervet dolgoztunk ki a 

hozzánk fordulóval, pontos instrukciókat adtunk. További cél volt: munkáltatókkal felvenni 

a kapcsolatot és ezáltal első kézből ajánlottuk a munkalehetőségeket klienseink számára. A 

program sikerét tükrözi, hogy egyre nagyobb létszámmal érkeztek az álláskeresők a klubba. 

Szakember váltás miatt a Központ 2017. október 01. napjától az álláskeresésben / 

munkahelyvesztésben érintett ügyfelek részére egyéni esetkezelés vagy tanácsadás 

keretében nyújt célirányos segítséget, jellemzően információnyújtás, delegálás, 

tájékoztatás formájában. Álláskereső Klub Nőknek foglalkozás, 2017. október 01. napjától a 

Kesztyűgyár Közösségi Ház álláskeresési programjainak keretében valósul meg. 

 

A program neve: Hogyan tovább?  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 256 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A „Hogyan tovább?” program szociális szolgáltatás, melynek elsődleges célja, hogy az 

aktuálisan életvezetési, lelki, de akár párkapcsolati problémával küzdő nők részére, a 

szociális esetmunka eszközeivel,  tudjunk segítséget nyújtani. A szolgáltatásra az igény az 

elmúlt egy évben folyamatosan fennállt – segítő beszélgetés, tanácsadás, információnyújtás, 

egyéni esetkezelés volt a jellemző, de előfordult, hogy krízisintervenciós eljárás keretében 

tudtunk segítséget nyújtani. 

A kezelt esetekben különösen kiemelkedő volt a gyermekvédelmi problémában is érintett 

ügyfelek segítése – ennek kapcsán mindenképpen szükséges volt az ügyben érintett 

hatóságokkal, gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolatfelvétel, illetve az azokkal 

való kapcsolattartás, illetve az ügyfél pontos tájékoztatása az aktuális eljárásról. 

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái továbbra is jellemzően életvezetési-, 

párkapcsolati-, gyermekvédelmi-, szociális- és foglalkoztatási problémák, illetve egy 

esetben szenvedélybetegségből fakadó problémával is szembesültünk.  

 

A program neve: NagymeNők 

Időpont: 2017. szeptember 1. - december 31. 

Résztvevők száma: női csoport mérőszámában megtalálható 

Igénybevett szolgáltatások: - 
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A „NagymeNők” – program a Női Csoport programjain rendszeresen résztvevő csoporttagok 

kérésére jött létre. A program alapvető célja volt, hogy sikeres, híres és/vagy értékteremtő 

nőkről beszélgessenek. Az egyes nőkről a csoport egyik aktív tagja vállalta az anyaggyűjtést 

és prezentációt, így a megvalósult programidőkben előadást tartott Bajor Giziről, Árpádházi 

Szent Margitról és Blaha Lujzáról.  

Az előadásokat követő szerda délelőtti programok keretében a csoporttagok meglátogatták 

a Bajor Gizi emlékmúzeumot, kirándultak a Margit szigeten és ellátogattak Blaha Lujza 

sírjához a Fiumei úti sírkertbe. 

 

A program neve: Érzelmek birodalma 

Időpont: 2017. szeptember 1. - 2017. december 31. 

Résztvevők száma: női csoport mérőszámában megtalálható 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Eredetileg szerda délutánonként, később hétfő délutánonként, kétheti váltásban lett 

meghirdetve az Érzelmek birodalma elnevezésű program, amelynek célja volt, hogy 

interaktív beszélgetés keretében, különböző érzelmek mentén a résztvevők megoszthassák 

adott érzelmekhez kapcsolódó tapasztalataikat, majd közösen dolgozzák fel az esetleges 

kérdéseket és bizonytalanságokat. A megvalósult csoportfoglalkozások során többféle 

témakörben is beszélgettek a csoporttagok, így előfordult, hogy épp a Központhoz fűződő 

viszonyukat elemezték ki, de beszélgettek a félelemről és haragról is. Volt olyan alkalom, 

amikor a csoporton belüli konfliktusok kerültek előtérbe, illetve azokra sikerült megnyugtató 

választ keresni. 

 

A program neve: Irodalom óra 

Időpont: 2017. szeptember 01.- 2017. december 31. 

Résztvevők száma: női csoport mérőszámában megtalálható 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Eredetileg szerda délutánonként, később hétfő délutánonként, kétheti váltásban lett 

meghirdetve az Irodalom óra program, melynek célja volt, hogy a csoporttagok szépirodalmi 

műveket ismerhessenek meg, azokat elemezzék, azok kapcsán saját gondolatokat tudjanak 

megfogalmazni, továbbá nyelvi- és nyelvtani játékokkal gazdagítsák általános ismereteiket. 

A program a megvalósítást vállaló önkéntes szakember tartós betegsége miatt csak néhány 

alkalommal valósult meg. 

 

A program neve: Aktív órák a Fókuszban 

Időpont: 2017. szeptember 01. – 2017. december 31. 

Résztvevők száma: 26 fő 

Igénybevett szolgáltatások: belépők, utazási költségek 

Az Aktív órák a Fókuszban elnevezésű új program szeptember elején lett először 

meghirdetve a Fókusz Női Közösségi Központban. Az eredeti célokhoz képest nem csak 

kültéri, hanem benti programok is megvalósultak ebben a néhány hónapban. Városnéző 

sétákat szerveztünk többek között a Budai Várba, megismerve ennek a világörökség részét 

képező városrésznek minden művészettörténetileg kiemelkedő látnivalóját. A Margitszigeten 

tett séta alkalmával ennek a területnek a természeti és történelmi érdekességeit tekintették 



 

30 
 

meg a résztvevők. A hűvösebb időjárás beköszöntével benti programok valósultak meg a 

Fókuszban: teázással, kávézással egybekötött társasjáték-délelőttöket szerveztünk, melyre 

bár kis létszámban, de szívesen érkeztek az ügyfelek. A felújított konyha kedvet hozott 

ahhoz, hogy néhány alkalommal közös süteménykészítéssel bővítsük a pénteki nap 

programját. Ez jó iránynak mutatkozik a jövőre nézve.  

 

A Fókusz Női Közösségi Központ összesített résztvevői száma 2017-ben 

 
 

3. Képzések 
 

Program neve: Számítástechnikai képzések 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 1 419 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A mai világában az alapfokú számítástechnikai ismeretek megléte nélkülözhetetlen a 

munkaerő-piacon és az élet bármely területén ahhoz, hogy eredményesen érvényesülni 

tudjunk. A korábbi évekhez hasonlóan a Kesztyűgyár Közösségi Ház célkitűzései közé 

tartozott, hogy a programmal hozzásegítse a lakosságot ahhoz, hogy érdekeiket képviselni, 

illetve érvényesíteni tudják. A tematika szintén a már megszokott és jól bevált módon 

egyénre, illetve csoportra szabottan lett kialakítva. A számítógép-kezelői tanfolyamokon a 

hangsúly a felhasználók által elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásán volt. 

A Számítástechnikai képzés a hallgatók korának, képzettségének, illetve nem utolsósorban 

igényének figyelembe vételével került megvalósításra.  A Webre, Nagyi! Csoporton a 

hallgatók a képzés ideje alatt megismerhették a számítógép felépítését, mind elméleti, 

mind pedig gyakorlati szinten. Megismerkedhettek a különböző operációs rendszerekkel, 

elsősorban a Microsoft Windows rendszerekkel, illetve további ismereteket szerezhettek az 

állományokat illetően, a levelező rendszerek, mint online rendszerek, ingyenes és fizetős 

szolgáltatások, levelező kliensek, levelező szerverek, honlapok, azok felépítése, az ott 

használt állományok, azok kezelése, illetve a böngészés és számos olyan közösségi oldalak 

kezelését is elsajátíthatták, mint a Facebook. A program heti három alkalommal, hétfő, 

szerda, illetve pénteki napokon 0900-1500 óra között valósult meg, havi 72 óra időtartamban. 

A képzésre jelentkező hallgatók többsége a tanfolyamot sikeresen elvégezte. Korukra való 

tekintettel értelemszerűen a munkaerő-piacon már nem kívántak megjelenni, így az olyan 

alkalmazások, mint bemutató készítő, kiadványszerkesztő, stb. csak érintve lettek, pár 

gyakorlatot követően nagyobb hangsúlyt nem kaptak. A képzés tematikája is úgy lett 

kialakítva, hogy az idősebb korosztályt elsősorban felzárkóztassa és megismertesse a 
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számítástechnika világával, azok előnyeivel és hátrányaival, s megtanítsa a hallgatókat 

hatékonyan használni az adott lehetőségeket. 

 

 

Foglalkoztatási programok 

A program neve: Álláskereső Klub  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 477 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

 

A program heti egy alkalommal, csütörtöki napokon 0900-1200 óra között valósult meg, havi 

12 óra időtartamban. 

Az Álláskereső Klub program azok számára kívánt elsősorban segítséget nyújtani, akik 

számára a munka keresése valamilyen nehézséggel járt. A Kesztyűgyár Közösségi Ház a 

program keretein belül biztosított ingyenes telefon, számítógép és internet használatot. A 

munkakeresőknek a Kesztyűgyár Közösségi Ház részéről két munkatárs segített többek között 

önéletrajz és motivációs levélírással, fénykép készítéssel, a fényképek megszerkesztésével, 

illetve teljes önéletrajz szerkesztéssel. 

A programon változó létszámban jelentek meg álláskeresők. Az elmúlt időszakban továbbra 

is a különböző portálok áttekintése okozta (regisztráció, a regisztráció visszaigazolása, a 

portálok eltérő kezelése, menüsora) a legnagyobb problémát, mely visszatérő jelenség volt. 

Sok esetben már regisztrációhoz kötötték egy-egy munkakör megpályázásának lehetőségét 

is, így időnként nem az ismeretek hiánya okozta a problémát, hanem az a kényszer, illetve 

az abból fakadó tehetetlenség, hogy sem számítástechnikai eszközzel, sem internet eléréssel 

nem rendelkeztek a munkakeresők. Összességében elmondható, hogy a munkavállalók 

elsősorban a telefonos elérhetőségeken keresztüli munkaköröket pályázták meg, így sokkal 

eredményesebbek is voltak az elmúlt időszakban. 
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A program neve: Állásra fel!  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 150 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

 

Az Állásra fel! program célja munkanélküliek felkészítése álláskeresésre egy tréning keretein 

belül. A tréning során az álláskereső elsajátíthatja a praktikus készségeket az 

álláskereséshez, az átképzéshez, felméri kompetenciáit, lehetőségeit, megtanul 

álláspályázatot írni, kísérőlevelet, illetve felkészülhet az állásinterjúra. 

A program megvalósítása a Munkaügyi Központtal közös szervezésben történik, havi három 

alkalommal zajlik, átlagban 5-6 álláskereső részvételével, két programkoordinátor 

közreműködésével. Az első alkalommal a személyes kompetenciák, igények, képességek 

felmérése zajlik, illetve tájékozódás a vonatkozó internetes felületek között, közösségi 

oldalakon, valamint a lehetséges átképzési lehetőségek felmérése. A második alkalommal az 

álláspályázat és kísérőlevél szerkesztése történik, a harmadik alkalommal pedig az 

állásinterjúra való felkészülés.   

A létszám (mely maximum hat fő) is jelzi a program egyik fontos célkitűzését, amely az, 

hogy lehetőség szerint személyre szabott támogatásban részesüljenek az álláskeresők, ne 

csupán egy általános tréningen vegyenek részt. Az igények, képességek felmérésével 

mindenkinek egyénileg is tudunk támogatást nyújtani. A program létjogosultságát jelzi, hogy 

pozitív visszajelzéseket kapunk mind a Munkaügyi Központ munkatársaitól, mind a 

résztvevőktől. 

 

 

 

A program neve: Állásbörze 

Időpont: 2017. április 27. és szeptember 28. 

Résztvevők: 300-350 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A 2017. április 27-én a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt 

projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály, Budapest 

Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály és 

a Kesztyűgyár Közösségi Ház állásbörzét tartott. Az állásbörze célja, hogy elősegítse a 

munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat biztosítson a közvetlen és 

személyes találkozásra. Az állásbörzén az érdeklődő álláskeresőknek bemutatták az Út a 

munkaerőpiacra projekt által nyújtott lehetőségeket. 

A Foglalkoztatási Osztály 13 371 ügyfélt értesített elektronikusan hó elején hírlevél 

formájában a rendezvényről. 193 fő adott le kérdőívet, amely alapján: 
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- 80 fő jelezte, hogy talált állást magának a rendezvényen, 

- a kérdőívet leadok kb. harmada felsőfokú végzettséggel rendelkezett, 

- a legnépszerűbbek az adminisztratív, az informatikai és a szakképzettséget nem 

igénylői kézbesítői munkakörök voltak. 

Munkáltatói oldalról 30 cég, kb. 1 010 üres álláshellyel képviseltette magát a rendezvényen. 

Többségében építőipari szakmunkásokat (villanyszerelő, asztalos, kőműves, karbantartó, 

segédmunkás, stb.), szakképzetlen vendéglátó ipari munkaerőt (konyhai kisegítő, mosogató, 

stb.) és logisztikai dolgozót (raktáros, anyagmozgató, áruszállító) kerestek. 

A munkáltatói visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak mind a helyszínt, mind a 

rendezvény egyéb aspektusait figyelembe véve. Többségük arról számolt be, hogy 

várakozásain felüli jelentkezővel sikerült tárgyalásokat folytatniuk; ám a többsége nem 

rendelkezett önéletrajzzal vagy közvetlen elérhetőséggel (telefonszám, e-mail cím). A 

Kesztyűgyár Közösségi Ház a helyszínen három munkatárssal ingyenes önéletrajz-írást és 

tanácsadást tartott. 

A program megvalósításában 12 fő segédkezett, a résztvevők száma körülbelül 300 fő volt. 

 

A 2017. szeptember 28-án a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű 

kiemelt projekt Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály, Budapest 

Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály és 

a Kesztyűgyár Közösségi Ház által közösen megrendezett állásbörze a számok tükrében az 

alábbiak szerint alakult: 

A Foglalkoztatási Főosztály segítségével 9100 db felhívó e-mail került megküldésre a 

regisztrált álláskeresőknek. 

A Foglalkoztatási Osztályok, a kerületi segítő szervezetek és a Józsefváros c. lap is segítette 

a toborzást a rendezvény hirdetésével. 

A helyszínen 294 fő írta alá a jelenléti ívet. A számhoz hozzátartozik, hogy néhányan 

személyiségi- és adatvédelmi jogokra hivatkozva megtagadták az aláírást. 

A megjelentek közül 191 fő adott le kérdőívet: 

- 6% alapfokú végzettséggel. 

- 56% középfokú végzettséggel (gimnázium vagy szakközépiskola, nagyjából fele-fele 

arányban). 

- 13% felsőfokú végzettséggel (főiskolai diplomával 17, egyetemi végzettséggel 8 fő) 

rendelkeztek. 

A leginkább keresett munkakörök az adminisztratív, a könnyű fizikai munka és a 

kereskedelem területéről kerültek ki; az ügyfelek 30,36%, 7,32%, 6,28%-a kereste ezeket. 

A kérdőívet leadott ügyfelek 25,6%-a talált magának megfelelő munkahelyet. között, ám ők 

mégsem találtak maguknak megfelelőt. A Kesztyűgyár munkatársai helyben lehetőséget 

biztosítottak saját önéletrajz sokszorosítására, ennek hiányában szakmai segítséggel 

önéletrajz megalkotásában is.  A 35 meghívott Munkáltató körülbelül harmada (12 cég) 

keresett takarító, szintén nagyjából negyede (9 cég) raktáros, 7 cég pedig valamilyen 

karbantartó munkakörben keresett embert. A szabad pozíciók száma meghaladta a 2 000-et. 

A meghívott munkáltatók közül 7 cég képviselője a rendezvény napján mondta le a 

megjelenését; 2 cég pedig a tervezett létszámon felül jelent meg, nekik ilyen formán 

tudtunk standot biztosítani. A Munkáltatók összességében örültek a részvételnek, de a 

sikerességüket nagyon megnehezíti az álláskeresők alacsony száma, az álláskeresők túlzott 

bérigénye és sok esetben a jelentkezők nem reális munkaerő-piaci önképe (nincsenek 
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tisztában a képességeikkel, kompetenciájukkal; nem gondolják át, hogy az általuk elvárt 

bérszínvonalhoz nem nyújtanak eleget cserébe a munkáltatónak). 

 

Közfoglalkoztatás 

2017. évben a téli közfoglalkoztatás - amely 2016-ban kezdődött - 2017. február 28-ig 

tartott.  

Az előzőekhez hasonló, alapfokú és középfokú végzettséghez kötött állásokat töltöttek be a 

munkavállalók. Márciusban indultak a következő programok, melyből az egyik program 60 fő 

zenész, akiket a Józsefvárosi Cigányzenekar keretein belül foglakoztatunk, mint kulturális 

segítőket. A másik program 16 főre szólt, 15 fő végzettség nélküli státusszal, és 1 fő 

középfokúval. A foglalkoztatás nem egyszerre valósulhatott meg, a maximális létszámot 

fokozatosan lehetett feltölteni. Mindkét program  1 éves időtartamra szól, átlagosan 67 fővel 

fel is tudtuk tölteni a szabad státuszokat. Ebben az évben is több közfoglalkoztatott 

munkavállalónk tudott elhelyezkedni a piacgazdaságban, főállásban. 

Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, 

amelyről 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. 2017. évben 2 embert fogadtunk ilyen célból. Az előző évekhez 

képest ez jóval kevesebb szám, amely köszönhető annak a törekvésnek, hogy minél több 

egészséges, munkaképes embert tudjanak bevonni a közmunka programba, ne segélyből 

éljenek elősegítve 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. 2017-ben 11 szabálysértőt fogadtunk. Az előző 

évhez képest a létszám csökkent, a nálunk jelentkező szabálysértőkre kiszabott óraszámai 

magasabbak, így a ledolgozási idő elhúzódik egy - egy főnél.  A létszám szinte folyamatosan 

fel van töltve. 

V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok 

ellátása 

 

1. Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok 
 

Program neve: Bábfoglalkozás a Biztos Kezdet Gyermekházban 

Időpont: 2017. január 1. – december 31. 

Résztvevők száma: 203 család  

Igénybevett szolgáltatások: - 

 

A Bábfoglalkozás elnevezésű program 4. félévét zárta decemberben. A program a Biztos 

Kezdet Gyerekházzal szorosan együttműködve valósul meg, minden héten egy alkalommal, 

szerdánként 11.00-11.30 között. A program a Gyerekház Szigetvári utcai épületében kerül 

megrendezésre, a Kesztyűgyár humán erőforrással és az eszközök biztosításával járult hozzá 
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a program megvalósulásához. A heti foglalkozások két fő gyermek program koordinátor 

segítségével zajlanak, akik a program szakmai hátteréért, és annak megvalósulásáért 

felelősek. A program résztvevői a Gyerekház célcsoportja, akik a 0-3 év közötti 

kisgyermekek, valamint azok szülei. Az üzleti tervben előirányzott létszám 6 fő/alkalom 

volt, mely maximálisan teljesült, mert átlagosan 4-15 család vesz részt a programokon, ami 

azt jelenti, hogy édesanya és gyermeke, gyermekei. A foglalkozáson résztvevők családokként 

vannak szerepeltetve, így nem főben, hanem családban adjuk meg számainkat, ami 2017. 

évben összesen 203 családot jelentett. 

A program célja, hogy a részt vevők megismerkedjenek a bábozás művészetével, és ennek a 

nevelésre gyakorolt hatásaival. A bábok segítenek elrugaszkodni saját valóságukból, még is 

az általuk átélt események eljátszására sarkalja a gyermeket, ezért a báb egy felszabadító 

játék eszköz. Mely a szülőnek is segítséget nyújt, a „mintha játékok” eljátszásában, 

sérelmek, konfliktusok, nehéz kérdések feldolgozásában. A kollégák igyekeznek a szülőket 

is arra biztatni, hogy használják a bábot az otthoni játék során is. A Bábozó sikeressége főleg 

abban rejlik, hogy ez a jellegű program sehol máshol nem megtalálható a kerületben, csak 

rendes, épített színházi körülmények között találkoznak az idősebb gyerekek a bábbal. Ez a 

minimalista, legkisebbeknek szóló színházi-pedagógiai élmény csak itt elérhető 

Józsefvárosban. A program időtartama és tartalmának minden pontja a 0-3 év közötti 

gyermekekre igazított. Fontos, hogy az együttműködés kiterjed még más programokra is, a 

Gyerekház két rendezvényét Intézményünkben tartja, a Karácsonyi ünnepségüket és a 

Gyereknapjukat. A Közösségi Ház részére az együttműködés azért szerencsés, mert így egy 

olyan közönség érkezik el a Házba és ismerkedik meg a programokkal, amely egyébként nem. 

A Bábozó, valamint a két rendezvény szervezése során a vendégek és KKH dolgozói között 

egy sokkal élőbb, közvetlenebb kapcsolat tud kialakulni, amitől a későbbiek során 

könnyebben találnak el saját szervezésű programjainkra is.  

 

 
 

Program neve: Drámajáték az óvodákban  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 376 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Az idei évben a Drámapedagógiai foglalkozások összesen 3 óvodában valósultak meg. A 

Kesztyűgyár Közösségi Ház együttműködve a Koszorú utcai, Szűz utcai és Dankó utcai 

óvodával valósította meg a programot szerda és csütörtöki napokon. A dráma foglakozásokat 

a Kesztyűgyár Közösségi Ház két kollégája tervezi és bonyolítja le. A program tematikája 

előre egyeztetve az óvodákkal valósult meg. Minden nevelési évnek van egy kitűzött konkrét 

fókusza, mely óvodánként eltérhet, ezt figyelembe véve történt a tervezés. A 2017-es évben 

a család és az intézményesült értékek közvetítése és ezek egymáshoz közelítése, a szerep 

felvétel, a bele- és átélő képesség javítása volt a konkrét célok között. A kerületi óvodák 

nagyon örülnek a dráma megjelenésének, hiszen ez egy újabb eszköz az értékek 
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közvetítésére, a nevelés hatékonyabbá tételére, a közösség építésére. A foglalkozásoknak 

nem célja, hogy a végén valamilyen produktumot állítsanak elő, mint például előadás. Az a 

tapasztalat, hogy a gyermekeknek a drámapedagógiai helyzet is szokatlan, amelyhez idő 

szükséges, hogy beleszokjanak, nem kívánjuk plusz stressz elé állítani őket azzal, hogy 

valamit a végén meg kelljen tanulniuk. A feladatok főleg helyzet gyakorlatokra épültek, 

reakciók javítására, figyelem és koncentráció növelésére, a magunk és környezetünk 

pontosabb megismerésére. A foglalkozások tapasztalata az volt, hogy a gyermekek le vannak 

maradva, mind mozgásszervi szinten, mind pedig mentális értelembe véve. Nagyon sok 

foglalkozásnak alapfeltétele bizonyos mozgásbéli felkészültség, ami sok esetben hiányos 

volt, ezért a gyerekekkel nehéz volt haladni, így megoldás képpen arra jutottunk, hogy külön 

mozgásfejlesztő órákat kínálunk az óvodák számára. A mozgásfejlesztés kiegészítő 

eszközeként továbbra is jelen lenne a drámapedagógia, amire később ráépülhetnek a dráma 

foglalkozások. A cél, hogy minél több mindent vigyenek magukkal a gyermekek az iskolába. 

Az év során összesen 32 alkalommal vettek részt gyerekek a programon, átlagosan 8-22 fő 

közötti létszámban. Az előirányzott számok szerint az elvárás az volt, hogy minimum 6 fő 

vegyen részt a programon alkalmanként, mely maradéktalanul teljesítésre került.  

 

 
 

A program neve: Kardio tréning/Tartásjavító tréning 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 269 fő 

Igénybevett szolgáltatások: külsős megvalósító tiszteletdíja 

A program hétfői napokon 17.00-18.00 óra között valósult meg. A program célja az volt, hogy 

a nők számára ingyenes sportolási lehetőséget biztosítsunk a Kesztyűgyár Közösségi Házban. 

Ez a mozgásforma a keringésre hatott, a pulzust emelte - csökkentette és szinten tartotta. 

Az első félévben népszerűbb volt a program, és a tervezett minimum 6 fő helyett 10 fő volt 

jelen a tornán. A program a nyári szünetre való tekintettel július, augusztus hónapban 

szünetelt. November hónapban egy kis változtatás került bevezetésre a program összetételét 

és elnevezését illetően, mivel nagyon alacsonnyá vált a részvételi arány. Az új mozgásforma 

a tartásjavító tréning elnevezést kapta, mely ellentétben a kardio mozgással, inkább a 

stabilitás fejlesztésére és a testtartás javítására fektette a főbb hangsúlyt. Programunkat 

több helyen is hirdettük, igénybe vettük a közösségi média segítségét, szórólapokat vittünk 

ki az intézményekbe és a helyi újságban is reklámoztuk, sajnos ennek ellenére a program a 

decemberi hónapra teljesen elvesztette a kliens körét, így ez a program nem kerül 

folytatásra 2018-ban.  
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A program neve: Drámapedagógiai foglalkozás középiskolásoknak 

Időpont: március 29., 31. november 7. 

Résztvevők száma: 90 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A drámapedagógiai foglalkozások az iskolákban nem egy rendszeres jellegű program, inkább 

lehetőségképpen szerepel a kínálatunkban. A kerületi iskoláknak minden szeptemberben egy 

hírlevél jellegű üzenetet küldünk e-mail formájában, amely azt tartalmazza, hogy aktuálisan 

milyen drámapedagógiai foglalkozásokat tud vállalni a Kesztyűgyár. A foglalkozásokat két fő 

gyermek program koordinátor bonyolítja, akik az előkészülettől, szervezésen át, a 

megvalósításig minden feladatot ellátnak. A megvalósulás rugalmas, hiszen ahogy az 

iskolának legkényelmesebb, akár saját intézményükben, akár a KKH-ban is megvalósításra 

kerülhet a foglalkozás. A foglalkozások általában 3 órát vesznek igénybe, melyet a legtöbb 

esetben két felé bontva, kétszer 90 percben tudnak megtartani. A foglalkozás témája 

minden esetben egyeztetésre kerül azzal a tanárral, aki a megkeresését indította, ami azért 

fontos, hogy minél csoportspecifikusabban tudjon össze állni a program. A foglalkozások 

célja az érték közvetítés, a közösség építés, a konfliktus kezelés, a közösségi szolgálatra 

való figyelemfelhívás. Továbbá cél az is, hogy a fiatalok megismerkedjenek a Kesztyűgyár 

munkásságával, hírt kapjanak arról, valamint megtudják, hogy akár a kötelező 50 óra 

önkéntes munkát is eltudják tölteni az intézményünkben. A 2017-es évben összesen két 

csoportnak sikerült drámafoglalkozást tartani. Az egyik esetben egy nem kerületi iskola az 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulói voltak kíváncsiak a kerületben betöltött 

szerepvállalására a Kesztyűgyárnak, szó esett a foglalkozás során az etnikai kisebbség kérdés 

köréről, valamint a közösségi szolgálat fontosságáról. Az iskola tanulói egy projekt hét 

keretein belül érkeztek hozzánk, nem egy osztályból, hanem véletlenszerűen jelentkezve. 

Így a tanulók két csoportban 15-15 fővel érkeztek két alkalommal. A novemberi alkalom 

során pedig a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium 9-es évfolyamában tartottunk 

foglalkozást. A Szakgimnáziumban több alkalommal segítettük a tanárok munkáját a 

drámapedagógiai jelenlétünkkel, akár közösségi szolgálat témában, vagy érzékenyítés terén. 

Jelenleg is együtt működésben állunk az iskolával, hogy a hamarosan megrendezésre kerülő 

Iskolai Projekt héten feladatot vállaljunk, mint drámapedagógusok. A Jelky András 

Szakgimnáziumon kívül egyeztetés alatt állunk a Fazekas Mihály Gimnáziummal, valamint a 

Budapesti Vendéglátóipari Szakgimnáziummal. A középiskolás korosztály nagyon leterhelt, 

rengeteg iskolai elfoglaltsággal, így nagyon nehéz az időpont egyeztetés, de a továbbiakban 

is törekszünk arra, hogy ez a korosztály is értesüljön programjainkról és számukra is 

kínáljunk speciális lehetőségeket. 

 

35
43

30
20

40
30

0 0

37

12 19
3

0

20

40

60

Kardio tréning/Tartásjavító torna - résztvevők 
száma



 

38 
 

A program neve: Közösségi szolgálat 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 18 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Közösségi szolgálat 2016-ban került bevezetésre az állami oktatás szintjén, ami azt jelenti, 

hogy az érettségi megszerzéséhez kötelezően 50 órát önkéntességgel kell töltenie a 

diákoknak. Az önkéntesség során megismerkedhetnek különböző szakmákkal, munkahelyi 

körülményekkel, munka tapasztalatot szerezhetnek, új kompetenciákat sajátíthatnak el. 

Közösségi Házunk nagy hangsúlyt fektet a közösségek építésére, valamint a mentor program 

által a diákok tanulmányainak segítésére. A legfőbb feladatunk, hogy a közösségek 

építésében szerepet töltsünk be, segítséget nyújtsunk azok fennmaradásában. Továbbá 

fontos, hogy a Kesztyűgyárban sok közösség fér el egymás mellett, az idejáró vendégek 

sokféle érdeklődéssel rendelkeznek, sok helyről érkeznek, a mi feladatunk, hogy ebben a 

sokféleségben rendet, harmóniát és békét teremtsünk. A békés egymás mellett élésre 

ösztönözzünk mindenkit. A fiatalok ezekben a feladatokba tudnak segítségünkre lenni, amely 

nem csak a Közösségi Ház számára támogatás, hanem a középiskolások számára is rengeteg 

kihívással, újszerű élménnyel jár. A programokon való részvételük során megtapasztalhatják 

a sokféleséget, ezzel kapcsolatosan új attitűdöket sajátíthatnak el. A programok szervezése 

közben találkozhatnak a problémamegoldás eszközével, a helyzetfelismeréssel, a 

konfliktuskezeléssel, az együttműködés, a lojalitással és az elfogadással. Feladatunknak 

érezzük, hogy befogadjuk a közösségi szolgálat letöltésére jelentkező diákokat, hogy ezzel 

egy újabb kör felé nyissuk ki intézményünket. A 2017-es évben 18 diák vállalt feladatot, 

összesen 330 munkaórában a Kesztyűgyár életében. A feladataik a programokon való 

részvétel, azok segítése, animátori teendők, sokan a nyári táboroztatásban is részt vállaltak 

és a gyermekfelügyelők munkáját egészítették ki. A diákok jelenléte a kisebb korosztályra 

nagyon jó hatást tud gyakorolni, hiszen pozitív példával tudnak előttük járni, és 

korosztályban pedig nagyon közel állnak egymáshoz, így egyfajta kortárs segítés jön létre. A 

jövőben is együtt kívánunk működni az iskolákkal, hogy diákjaik a közösségi szolgálatot 

Intézményünkben végezzék el.  

 

A program neve: Színház előadás iskolások számára 

Időpont: április 20., május 18., október 19., november 30., december 14. 

Résztvevők száma: 50-80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: előadói díj, behajtás költsége 

A KKH legújabb kezdeményezése által a kerületi általános iskolák alsós tagozataiba járó 

gyerekeinek nyújt kulturális programot. A délutáni program lehetőségek, havi egy 

alkalommal valósultak meg egy vagy két iskola számára. Április hónapban az Óperenciás 

bábszínház volt segítségünkre, akik a Csalafintaságok a csalitosban című zenés, báb mesét 

hozták el a Deák Diák Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak. Az előadás interaktív jellege 

végett a gyerekek azt érezték, hogy részesei a mesének, kifejezhették érzéseiket a 

cselekménnyel kapcsolatban és beleszólhattak abba. 

A Szeleburdi Meseszínház Társulat 2017.05.18-án adta elő intézményünkben „Az elgurult egy 

aranytallér” történetét.  Az előadásra a Losonczi Téri Általános iskola alsó tagozatos 

osztályait vártuk, akik meg is jelentek az előadáson 70 fővel. A Történet Szállingóország 

elveszettnek hitt csodatevő varázstallérja szólt, ami sok év után végre megkerül. Az előadás 

izgalmas és interaktív volt bevonták a gyerekeket, akik nagyon élvezték azt.  
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A Grimm Busz társulat 2017.10.19-én előadást tartott a Kesztyűgyár Közösségi Házban a 

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium alsós tagozatos diákjai számára, akik 50 

fővel vettek részt az eseményen. Előadásuk címe Hetet egy csapásra című mesével 

készültek, amely egy Grimm-feldolgozás.   

Az előadás végén elbeszélgettünk a gyerekekkel és elmondták, hogy számukra azért volt 

izgalmas az előadás, mert arra jöttek rá, hogy ha valamit elakarnak érni csak bízni kell saját 

magukban. 

Intézményünkbe 2017.11.30-án látogatott el a Vajda Péter Általános iskola alsó tagozatos 

osztályai, és z Aranyszamár Bábszínház Az aranyecset c. bábelőadását láthatták. Az előadást 

Nemes Nagy Ágnes verses meséje alapján írta Szabó Attila. A mű arról szól, hogy Szádeli az 

árva kisfiú méltónak találtatott arra, hogy egy aranyecsetet kapjon. Főszereplő- miközben 

újabb és újabb kihívásokkal kénytelen szembenézni, kiállja az emberség próbáját, ellenáll a 

hatalmaskodók kapzsiságának. Kezük között a külváros ócska, elhasznált, kidobott tárgyaiból 

megelevenedik egy varázslatos világ, amit nagyon nagy örömmel mutattak be a programon 

résztvevő gyerekeknek. 

Intézményünkbe 2017.12.14-én ellátogatott a Baross utcai Óvoda kiscsoportja és részt vettek 

az Aranyszamár Színház bábelőadásán, melynek címe a Régi karácsony. Az előadás a 

karácsonyi készülődésről, lótás-futásról, sürgés-forgásáról szólt, ahol jó és szükséges is néha 

megpihenni és gondolatban, lélekben felkészülni az ünnepre.  

 

A program neve: Meglepetés péntek  

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 1 028 fő 

Igénybevett szolgáltatások: külsős megvalósítók tiszteletdíja, bérleti díjak 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház a legtöbb pénteki napon közösségi, családi programmal várta a 

kerületben élőket. A program témája igazodott az aktuális évszakokhoz, ünnepekhez. Ez a 

sorozat az egyik leglátogatottabb programelem. 

A Játszóház projekt január 13-án került megrendezésre. Szerettünk volna az újév második 

péntekén, egy önfeledt szórakoztató élményt nyújtani a gyerekeknek, ahol jól érezhetik 

magukat, kikapcsolódhatnak. Az esemény során az egyik legnépszerűbb játék a X-box volt, 

ahol a gyerekek több féle játékkal játszhattak. A zsibongóban arcfestés, csillámtetoválás, 

valamint kézműves foglalkozást tartottunk. De mindezek mellett, akik még érezték 

magukban az aktivitást, kipróbálhatták az ugráló várat. Ez az egyik olyan játékszer a házban, 

amelyet nagyon szeretnek a gyermekek. A nagyobbaknak is próbáltunk a kedvükre járni az 

X-box mellett csocsóversenyt rendeztünk, ahol egyénileg és párosban is összemérhették 

egymás elleni tudásukat. 

A Magyar kultúra napja gyermek szemmel elnevezésű programunk január 20-án valósult meg. 

A résztvevő családok egy kultúr-totón keresztül mérhették fel ismereteiket. A játéksorozat 

része volt különböző magyar filmrészleteknek a felismerése, mely meglehetősen nehéznek 

bizonyult, ezért könnyítettünk rajta, s mese részleteket vetítettünk le. A harmadik állomás 

keretében a magyar találmányokat kellet kiválasztani egy tucat tárgy közül. Negyedik 

helyszín keretében színes képek közül kellett kikeresni nevezetes magyarországi 

helyszíneket. Majd különböző hungarikumok is bemutatásra kerültek.  

Február első pénteki délutánján Keleti varázs, avagy pótszilveszter kínai módra címmel 

valósítottunk meg családi programot. A program része volt a kreatív foglalkozás, mely 

keretében papírlámpást készíthettek a résztvevők, miközben lehetőségük volt elfogyasztani 
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a Női csoport által készített sárkány sütiket. Az arcfestés keretében keleti mintákat 

kaphattak az arra vállalkozók. A tenyérjóslást is kipróbálhatták, melyből a jövőt ismerhették 

meg. Második alkalommal Fejtsd meg! címmel szerveztünk logikai, gondolkodtató játékokkal 

tarkított délutánt. Ilyenek voltak például a sudoku, keresztrejtvény, szókereső, labirintus. 

A rendezvény fő célkitűzése a programra betérők szabadidejük igényes, tartalmas 

eltöltésének az erősítése, valamint hogy egy olyan programot nyújtsunk, amit máshol nem 

kaphatnak meg. A játék során fejlődhet a programon résztvevők figyelme, koncentrációja, 

türelme. A szabályok is fontosak, mert egy keretet adnak a játéknak. A játéktevékenység 

szervezése közben mindvégig törekedtünk arra, hogy a gyerekek motiváltságát fenntartsuk, 

önállóságuk fejlesztésére sor kerüljön.  

Március 3-án Éjszaka a Gyárban elnevezéssel, rendhagyó módon, éjszakai nyitva tartással 

szerveztünk eseményt. A részvétel ingyenes volt, de előzetes regisztrációhoz kötöttük. 

Lehetőség volt különböző spottevékenységet kipróbálni: csocsó, ping-pong, darts. Ez 

alkalommal kemencében sült pizzát készítettünk a résztvevőknek. Kreatív sarok is várta az 

érdeklődőket. A nap zárásaként helyi fiatal tehetségek mutatkoztak be tánc és ének 

kategóriában. A március 10-ei meglepetés péntekre Nőnap inspirálta Csajos délutánt 

szerveztünk. A programmal a hozzánk járó lányoknak és hölgyeknek szerettünk volna 

kedveskedni úgy, hogy természetesen a fiúk a Ház egy külön termében szintén jól érezhessék 

magukat: őket Darts, csocsó és Xbox várta. A lányok a délután folyamán újrahasznosított 

alapanyagokból kiegészítőket készíthettek: tavaszi kitűzőket, fül- és hajbavalókat, 

ékszereket, valamint különleges hajfonásokat, frizurákat is tanítottunk nekik. A bátrabbak 

megismerhették a géppel varrás alapjait is. A vendégeknek lehetőségük volt körömfestésre 

– vidám, tavaszi színekkel díszíthették körmeiket. A pénteki nap egyik legnépszerűbb eleme 

a henna tetoválás volt: a résztvevők közül mindenki egy általa választott henna – 

motívummal a karján térhetett haza. 

Március 17-én valósult meg a Tavaszi Jam elnevezésű program, ahol egy kötetlenebb, zenés, 

mozgásos programot kínáltunk a családoknak. Ezen a pénteken volt az első igazán jó idő, 

ezért az eredeti program módosításra került, az udvar nyitva volt a gyermekek és fiatalok 

számára, ezért főleg ott töltötték az időt. A Tavaszi Jam alkalmával a Kesztyűgyár belső 

tereit lehetett díszíteni a kézműves során, az ilyen jellegű kézműves foglalkozásokat mindig 

nagyon élvezik a vendégek, mert ezáltal ők is hozzá tesznek a ház színesítéséhez. Az 

elengedhetetlen kézműves foglalkozáson túl, az udvaron közös öröm focizásban vehettek 

részt a gyerekek. Itt kicsik és nagyon együtt játszottak, versengtek, ez egyre gyakrabban 

fordul elő, hogy közösen vegyes csapatokban játszanak a helyi fiatalok, úgy tűnik, komoly 

igény van ilyen jellegű mérkőzésekre. Majd nagy sikert aratott a Bingó, melyre bárki 

nevezhetett, és szinte kivétel nélkül mindenki nyert valamilyen kis apróságot.  

Május 5-én egy sportnap került megrendezésre. A célunk ezzel a programmal az volt, hogy 

tudjuk milyen fontos a sportolás, így igyekeztünk egy olyan délutánt szervezni, ahol a betérő 

fiatalok, és családtagjaik kipróbálhattak rengeteg sportágat. A belső udvarnál falmászás, 

illetve turnball által nyújtott lehetőségeket lehetett kipróbálni. A házban a csocsó, 

pingpong, darts, léghoki mellett kézműveskedni, és társasozni is lehetett. Az udvaron pedig 

számos sportjátékot kipróbálhattak a tollas, kosár, röplabda, floorball, foci, kifling, 

ugrálókötél. Igyekeztünk ezen a napon a kellemes időtöltés mellett, a résztvevők egészségi 

állapotát fejleszteni, valamint az egészségtudatos életmódot népszerűsíteni. 

Május 19-én Lovagi torna elnevezéssel valósult meg a program, ahol nagyon sok programmal 

vártuk a családokat. Az egyik legsikeresebb programpont a póni lovaglás volt, ahol 

folyamatos sor állt, hogy felülhessenek a lovakra. Ezenkívül a sport udvaron az íjászkodást 
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lehetett kipróbálni, kardpárbajt vívhattak a fiatalok, továbbá különböző gólyalábakat 

próbálhattak ki. A gyerekek annyira átvették a lovagi kor hangulatát, hogy az udvaron 

található építő elemekből várat építették, és maguk közöl királyt és királynőt választottak. 

A zsibongóban a kézműves asztalnál kardot és pajzsot készíthettek a gyerekek, aminek 

szintén nagy sikere volt. Itt is megmutatkozott a gyerekek kreativitása, a végén már sisakok 

és buzogányok is készültek kartonból. 

Június 9-én egy Családi nap valósult meg. A program során a hozzánk járó gyerekekkel és 

szüleikkel közösen készítettünk lecsót, bográcsban. A program célja az volt, hogy 

megköszönjük a hozzánk járó családoknak a bizalmat, hogy egész évben minket választottak, 

és természetesen tudatni szerettük volna velük, hogy a nyári táboroztatás után újfent várjuk 

őket. A közös főzés, ahogy tavaly is, idén is nagyon jól sikerült, sokan érkeztek, a főzés 

mellett volt idő beszélgetni és a gyerekekkel játszani, nagyon tartalmas délutánt tölthettek 

el a családok a Kesztyűgyárban. A főzés mellett lehetett kézműveskedni is, ahol könnyű nyári 

kistáskákat készítettek a kollégákkal a családok. Ezen kívül pedig különböző labdajátékokkal 

játszhattak a belső udvaron a gyerekek. 

A nyári időszak alatt a nyári napközis tábor programjaiba épült be a meglepetés péntek 

elnevezésű sorozat. 

Szeptember hónapban egy alkalommal valósult meg ez program (Őszi kavalkád szeptember 

8.). A program célja az volt, hogy felkeltsük az érdeklődést a Kesztyűgyár programjai iránt. 

A nyári táboroztatási időszak után ugyanis a látogatóknak újra meg kell szoknia, hogy 

Intézményünk várja őket a megszokott nyitva tartással. Ezen a programon a népszerű 

csillámtetoválással és arcfestéssel vártuk a gyerekeket, a kézműves asztalnál őszi tájképet 

festettek vízfestékkel, a sportjátékoknál pedig a sport poharat lehetett kipróbálni, a jó idő 

végett lehetőség volt a belső udvaron labdázni és ugrókötelezni is.  

A meglepetés péntek az októberi hónapban négyszer valósult meg. A hónap első pénteki 

napján egy igen kedvelt programmal készültünk, játszóházzal. A játszóház során elsősorban 

a kisebb korosztály számára igyekeztünk kedveskedni, de természetesen a nagyobb 

korosztály is megtalálta a számára legmegfelelőbb elfoglaltságot. Ezen az alkalmon két 

ugráló várral, léghokival, sportjátékokkal, valamint kézműves foglalkozással vártuk a 

vendégeket.  

A Babonák napja programot a Péntek 13. hiedelmei köré építettük fel, ahol a babonák kapták 

a fő szerepet. Beszélgettünk a vendégekkel arról, ki mennyire babonás, milyen technikákat 

ismer a rossz dolgok elkerülésére, például ha valaki fekete macskát lát mit csinál, avagy 

létra alatt átmer e menni, ha kéményseprőt lát mit csinál? A ház zsibongó részében kézműves 

foglalkozások folytak az egyik feladat keretében gipszből kiöntött formákat festhettek, a 

következő állomáson gyöngyöt fűzhettek. A sportpályán a programra betérőket különböző 

ügyességi és akadály pályákkal várták ahol kipróbálhatták magukat.   

A hónap közepén került megrendezésre a harmadik meglepetés péntek, melynek a címe a 

Game dayt kapta. A kicsiknek legóval, míg a nagyobbaknak csocsóval, léghokival, és X-box 

játékkal készültünk. A Zsibongóban kézműves foglalkozáson csipesz repülőt, valamint őszi 

baglyot lehetett készíteni. A piros teremben pedig a csöndet és a nyugalmat kedvelőknek 

levetítettük a Ratchet és Clank a galaxis védelmezői című rajzfilmet.  

A hónap utolsó pénteki napján került megrendezésre a Halloween a Kesztyűgyárban 

elnevezésű programunk. A program már 5 éve megtalálható a közösségi ház kínálatában. 

Számos programelem közül válogathattak a látogatók: tökfaragás, tökös dekoráció készítés, 

jelmezkészítés, arcfestés. 18 órától a jelmez és tökfaragó verseny vette kezdetét. Több mint 

50 gyermek öltött magára valamilyen rémisztő maskarát, amelyben bemutatta magát a 3 
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főből álló zsűrinek. A zsűri 2 kategóriában, három helyezést hirdetett, valamint a kifaragott 

tököket is értékelték. 

November 17-én a Tini Disco-t szerveztünk, ahol a programra betérőknek alkalmuk volt 

karaokézni, táncolni és énekelni, de akik nem szerettek volna szórakozni, avagy egy kisebb 

nyugalomra vágytak azoknak módjukban állt a kézműves foglalkozást is kipróbálni, de akár 

csocsózhattak is. Programunkat többféleképpen is reklámoztuk szórólapokon keresztül és a 

közösségi médiát is igénybe vettük, hogy minél több emberhez eljussunk, így nem csak a 

helyi fiatalok képviseltették magukat, hanem voltak olyan látogatók is, akik más kerületből 

érkeztek hozzánk. A programon biztosítottunk üdítőt, popcornt és sós ropit. A programon 

résztvevők nagyon élvezték egymás produkcióját és akadtak olyan fiatalok is, akik segítettek 

egymásnak egy- egy táncmozdulatnál. 

December hónap a karácsonyi készülődést és annak megünneplését hivatott képviselni. Az 

első alkalommal Adventi délutánra keresztelt programon, a családok adventi koszorút, és 

ajtódíszt készíthettek. A kézműves foglalkozásokat nagyon nagy érdeklődés övezte, melyet 

az is bizonyít, hogy az összes koszorú, amit díszíteni lehetett, az elfogyott. A program zárása 

képpen karácsonyi kincskeresésre indultak a gyerekek, ahol karácsonyi és téli képeket kellett 

keresniük, majd azokat ajándékra váltani. A délután során sok olyan vendég érkezett, akik 

az idáig még nem látogatták a Kesztyűgyárat, mely pozitív visszajelzés a programok 

igényessége és az Intézmény kommunikációját illetően. 

 
 

A program neve: Szünidei gyermekfelügyelet 

Időpont: 2017. január 1. – december 31. 

Résztvevők száma: 112 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A tervezett tavaszi tábor nem tudott megvalósulni, a program meghirdetésre került, de nem 

érte el a minimális létszámot a jelentkezők száma. Azonban az őszi gyermekfelügyelet 

október 30-31. és november 2-3. között, sikeresen lezajlott, 4 napon keresztül, regisztráció 

nélkül 14 és 18 óra között várták a programkoordinátorok a józsefvárosi gyermekeket. A 

program ideje alatt uzsonnát biztosítottunk. 

Hétfőn kreatív sarokkal, X-boksz játékokkal és egy beltéri Kresz- és akadálypályával 

készültünk. Kedden egy népszerű játék került előtérbe, 1 perc és nyersz! feladatait 

próbálhatták végig a gyermekek, majd egy partizán játékban vezethették le további 

energiájukat. A nap zárásaként egy mozifilmet láthattak a látogatók. 

Csütörtökön számos társasjáték közül válogathattak a gyermekek, később pedig foci 

bajnokságban vettek részt, valamint akinek ehhez nem volt kedve, egyéb sportjátékok közül 

választhatott. Pénteken a kreatív sarokban party kiegészítőket készíthettek, majd egy 

vetélkedő keretében lehetőségük adódott bemutatni tehetségüket. 
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Program neve: Foci edzések 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 314 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A foci program szerdánként került megrendezésre 16.00-18.00 óra között. A projekt célja, 

hogy a kerületben élő fiataloknak, de elsősorban a Magdolna negyedben élő gyermekeknek 

lehetőséget biztosítsunk, hogy nyugodt, biztonságos körülmények között sportolhassanak. Az  

edzéseket egy kis idő után átalakítottuk, mert a betérő fiatalok közül kevesen értek ide a 

pontos kezdésre, valamint a rendszertelenül betérők miatt nem lehetett edzést tartani. Így 

az átalakított foglalkozások tematikája főként játékokból, mérkőzés szituációkból, és egyéni 

fejlesztésekből épültek fel. A fiatalok jól fogadták a változtatást, és örültek, hogy több játék 

lehetőséget biztosítottunk. A 2017-es évben 28 alkalommal, 314 fő gyermekkel valósítottuk 

meg a programot. Az edzéseket nagymértékben befolyásolta az időjárás, hiszen a 

sportudvaron megrendezett eseményeket sokszor elmosta az eső, így ilyen esetekben csak a 

házban tudtunk foglalkozást tartani. A benti foglalkozások sem húzták át a számításainkat, 

hiszen a piros terem alkalmas volt, hogy szivacslabdával kis bajnokságokat játszunk. 

Mindezeket mellett sokszor előkerült a videojáték, ahol természetesen labdarúgással, 

kapcsolatos játékokkal játszottunk. A következő évben, egy kicsit átalakul a projekt. Sport 

factory névvel kerül majd megrendezésre keddi napokon. A tematika elsősorban a 

labdarúgás köré épül, de mellett más sportokkal is készülünk, hogy mindenki megtalálja a 

számára legalkalmasabbat, és hogy többféle sportot is megismerjenek. 

 

 

A program neve: Mozgásfejlesztés 

Időpont: október 19., 26. november 23, 30. 

Résztvevők száma: 20 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 
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A Baross utcai óvodával szeptemberben újra felvettük a kapcsolatot, és egyeztetések során  

kitűztük a közös céljainkat. Az óvoda elsősorban a mozgásfejlesztésre fektetne nagyobb 

hangsúlyt, melyet egyéb más technikákkal (relaxációs, imaginációs) teszünk még színesebbé 

és hatékonyabbá. A programokat két koordinátor valósította meg az ovi tornatermében 

minden csütörtök délelőtt 11.15-12.00-ig. A fő célunk, hogy fejlesszük a fiatalok 

mozgáskoordinációját, így elősegítsük az iskolai felkészítésüket, valamint az idei nevelési 

évnek a mozgásfejlesztés a célkitűzése, így erre a területre helyeztünk nagyobb hangsúlyt. 

Ennek a foglalkozásnak nagyon örültünk, hiszen régóta szerettünk volna ilyen programot 

tartani, és úgy vesszük észre, hogy szükség van rá. Az esemény során igyekeztünk minél több 

játékos feladatot belecsempészni a foglalkozásba, de a fő résznél természetesen elhagytuk 

a játékot, és a feladatok helyes és pontos elvégzésére koncentráltunk, hogy minél 

gördülékenyebben elsajátítsák azokat a fiatalok. A fő feladatok között szerepel a helyes 

testtartás, a kéz-láb koordináció fejlesztése, és javítása. Az esemény nyitó, valamint 

záróköre, pedig mindig játékkal fejeződik be, illetve közös beszélgetéssel. A jövőbeni tervek 

között szerepel, hogy a házban is kialakítunk egy erre alkalmas helyiséget, ahol sok 

szeretettel várjuk majd az óvodákat, és iskolákat. Összegezve, úgy véljük, hogy erre a 

program nagy szükség van az ovisok körében, és mindent meg szeretnék tenni annak 

érdekében, hogy minél több fejlett gyermek kerüljön ki az óvodákból. 

 

Program neve: Nyitott ház 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 803 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Nyitott ház programunk egyidős a Közösségi Ház nyitásával. Ez volt az első, és máig is futó 

esemény a házban. A projekt az elején még kedden, és csütörtökön jelentkezett, mára 

azonban csak csütörtökön 16.00-19.00 óra között valósul meg, hiszen számos más új elemmel 

bővült az órarendünk. Az eseményen legtöbbször három megvalósító vett részt, de a 2017-

es évben is számos fiatal töltötte nálunk a közösségi szolgálatát. A foglalkozást a 2017.  

évben 45 alkalommal valósítottuk meg. A Nyitott ház program fő célja, hogy elsősorban a 

kerületben élő családoknak, fiataloknak, de lényegében bárkinek, biztosítson egy olyan 

biztos helyet, ahol szabadidejüket hasznosan eltölthetik. A foglalkozás során számos 

szolgáltatást kínálunk a betérő klienseknek, melyekkel a célunk, hogy a fejlesszük a 

képességeiket, készségeiket, valamint új kapcsolatokat teremtsenek, szocializálódjanak. 

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 időjárásnak köszönhetően főként a ház által nyújtotta 

lehetőségeket használtuk ki. A házban a jól bevált, és megunhatatlan csocsó, pingpong, 

darts, léghoki mellett volt lehetőségük társasozni, kártyázni, valamint kézműveskedni. 

Természetesen a tavalyi év során is azon voltunk, hogy a program keretein belül, kitaláljunk 

valami újat, valami izgalmasat, így számos alkalommal rendeztünk vetélkedőket, 

tehetségkutatókat, hogy kiszakítsuk a fiatalokat a mindennapi megszokott körforgásból. A 

téli időszakban, főként olyan játékokat választottunk ki, melyeknek közösségépítő szerepük 

volt, valamint igyekeztünk a játékok segítségével a türelemre, koncentrációra, szabályok 

betartására tanítani a fiatalokat. A beltéri játékaink főleg a logikai fejlesztésre irányultak. 

Jó idő esetén azonban a legnépszerűbb helyszín a sportudvar. Az udvaron rengeteg 

lehetőséggel, eszközzel igyekeztünk a kívánságokat teljesíteni. Itt elsősorban a fizikai 
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aktivitást kedvelők igényeit helyeztük előtérbe, és igyekeztünk is a kedvükben járni 

különféle sportjátékokkal. Az év során számos labdarúgó bajnokságot, különféle 

sporteseményeket szerveztünk, ügyességi pályákat építettünk a gyerekeknek, hogy érezzék, 

fontosak számunkra. Az udvaron megrendezett játékok, események a fizikai aktivitás, az 

erőnlét fejlesztés, mellett a koordinációs képességeik javítására is jótékony hatással bírtak. 

A nyári időszakban a napközis tábor miatt, csak ez az állandó program valósult meg 15.00-

18.00 óra között, ahol a nem táboros gyerekeket is szívesen láttuk. A jövőbeni tervek között 

szeretnénk, ha megmaradna ez az esemény, hiszen ez az egyik legnépszerűbb mind közül. A 

tervezett 12 főhöz képest sikeresnek mondhatjuk a programot, hiszen havi lebontásban 10-

31 fő közötti létszámban jelentek meg a látógatók. Összesen 803 fő jelent meg a programon 

éves szinten.  

 

 

Program neve: Kupon beváltás 

Időpont: feb. 23., márc. 30., ápr. 27., máj. 25., jún. 22., okt. 26., nov. 30., dec. 21. 

Résztvevők száma: 67 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A kupon beváltás program elem 2015 őszén indult el, abból az apróbból, hogy kedveskedjünk, 

illetve motiváljuk a betérő fiatalokat, családokat. A célja, hogy minél többen járjanak be a 

programokra, és aktív részesei legyenek a közösségnek, amelyet egy kis motivációval 

egybekötve szerettünk volna elérni. Ehhez nem kellett mást tenniük a betérő vendégeknek, 

csak a koordinátoroktól kérni egy kuponfüzetet, és minden alkalommal, amikor betértek, 

egy-egy gyermek, vagy felnőtt programra, kérni kellett a megérdemelt pecsétet. Ezeket 

gyűjtögetve, minden hónap utolsó csütörtökén valósult meg a beváltás időpontja, ahol 

különféle termékekre tudták becserélni a pontokat. A következő lehetőségek közül 

választhattak: ruhanemű, háztartási eszköz, játékok, szépségápolási termékek. Úgy véljük, 

ez a projekt egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen minden alkalommal egyre többen 

vesznek részt a beváltáson. Szeretnénk, ha a jövő évben is megmaradna ez az esemény, 

amelyen 6-12 család jelent meg alkalmanként. 
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Program neve: Táblás játékok 

Időpont: jan. 26, feb. 16, márc. 29. 

Résztvevők száma: 43 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A táblás játékok programunk a 2017-es évben 3 alkalommal, két koordinátor valósította meg. 

A 2016-os évben már jól bevált partnerünkkel, a Németh László Általános Iskolával folytattuk 

együttműködésünket, miszerint havi egy alkalommal ellátogattunk hozzájuk foglalkozást 

tartani. Sajnos a szeptemberi hónaptól az együttműködés nem valósult meg, mivel 

pedagógus váltás történt az iskolában, és nem sikerült megfelelő alkalmat találni, de újra 

felvettük a kapcsolatot az iskolával, hogy a jövőben folytatni tudjuk a kooperációt. A célunk 

ezzel a projekttel, hogy a fiatalokat egy kicsit kimozdítsuk a mindennapi körforgásból, és 

ezt a játékok segítségével valósítottuk meg, hiszen a legjobb módszer, ha játszva taníthatjuk 

őket. A foglalkozások során, igyekeztünk minél több fejlesztő játékot bemutatni, hogy 

javítsunk a képességeiken. Fontos, hogy megtanítsuk nekik a szabályok követését, hiszen a 

kapcsolatok kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy a másik emberrel együtt tudjanak működni. 

A programunk különlegessége, hogy minél izgalmasabb, és újabb játékokat igyekeztünk 

bemutatni, melyekkel még nem találkozhattak. Így a kreatív, és gondolkodásfejlesztő 

társasok mellett helyet kaptak a humoros és vicces játékok is. Végezetül elmondhatjuk, hogy 

az eddigi évek tapasztalatai alapján sikeres a program, hiszen rengeteg új fiatal gyermekkel 

lépünk kapcsolatba, akik közül néhányan vissza is tértek a délutáni programokra. Átlagosan 

14 fő vett részt, összesen pedig 43 fő jelent meg. 

 

Program neve: Öko Design Műhely 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Az Öko Design Műhely a Kesztyűgyár Közösségi Ház, zsibongójában valósult meg, minden 

héten szerdán, 16.00-18.00 óra között. A programot két fő gyermek programkoordinátor 

készítette elő és valósította meg, több alkalommal pedig segítségükre voltak közösségi 

szolgálatos diákok. A műhely célja az volt, hogy egy állandó kézműves programot nyújtson, 

mely főleg az újrahasznosítás jegyében történik. A szerdai napokon ez idáig két program 

párhuzamosan működött, a foci mellett volt jelen az öko design műhely, ahol lehetősége 

volt bárkinek használati tárgyakat, ékszereket, dísztárgyakat készíteni. A programon 

általában a lányok és az anyukák vettek részt, a fiúk nagy részét a foci jobban lekötötte. De 

segítség volt abban is program duplikáció, hogyha valaki elfáradt a mozgás során, akkor nem 

maradt program nélkül, ilyenkor pihenésképpen a kézműves asztalhoz tudott ülni. A 

programkoordinátorok igyekeztek minden alkalommal olyan feladatokat kitalálni a 

gyermekek és a szülők számára, mely az újrahasznosítást, a környezettudatosságot, és a 

humánökológiát támogatja, és ezek fontosságára hívja fel a figyelmet. Bátorította a program 

a részt vevőket arra, hogy nézzenek szét saját környezetükben, és a már nem használatos 

dolgokat merjék újra tervezni, illetve nem biztos, hogy minden szemét, amit annak látunk. 

A programokon megjelent a tudatos nevelés eszköze, a kreatív gondolkodás, 

művészetterápia, rajz és vizuális kultúra fontosságának átadása. Az év második felében az 

volt a tapasztalat, hogy a program kihasználtsága lehetne magasabb is. A gyerekek a két 

program közül szívesebben választották a focit, sokszor a lányok is, ezért a program 

átstrukturálásra kerül 2018-tól. Az üzleti tervben megfogalmazott számok szerint az elvárás 
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az volt, hogy 6 fő vegyen részt alkalmanként a programon, mely megvalósulásra került, mert 

az alkalmankénti részvétel 6-14 fő között változott. Az Öko Design Műhelyen összesen az 

évben 300 résztvevő volt.  

 

 
 

Program neve: Gyermekjóga 

Időpont: 2017. január 1. – június 31. 

Résztvevők száma: 207 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A próba jelleggel elindult gyermekjóga programunkat 2017-ben építettük be a heti 

programrendbe, amely csütörtökönként 16 és 17 óra között valósult meg a Kesztyűgyár 

Közösségi Házban, 1 fő programkoordinátor segítségével. A programot 2017 első felében 

átlagosan 10 és 12 fő látogatta, a megvalósítást egy fő gyermek program koordinátor végzi. 

A Ház programjai közé a gyermekjóga könnyen integrálható volt, a kreatív, művészeti 

módszerek mellett egy jól kapcsolódó módszer a gyerekek nevelésére és fejlesztésére.  

A program a Nyári tábor ideje alatt nem csak a kerület kisiskolásai és óvodásai, hanem a 

táborozó gyermekek számára is nyitott volt. A megvalósító kolléga távozásával a program 

szeptemberben nem tudott folytatódni, a mivel megvalósításához speciális előképzettségre 

van szükség. 

 

 

 

 

Program neve: Kézműves foglalkozások általános iskolások részére 

Időpont: jan. 18, 19, febr. 8, 16, márc. 21. szept. 21. nov. 23. dec. 7. 

Résztvevők száma: 87 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Kézműves programok havi egy alkalommal valósulnak meg egy-egy osztály részére, a 

Kesztyűgyár Közösségi Házban, előre egyeztetett időpontokban, egy óra időtartamban. Az 
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év első felében a Lakatos Menyhért Általános Iskola és a Németh utcai Általános Iskolából 

jöttek havi egy alkalommal a gyerekek. A foglalkozások hasonlóan az Öko Design Műhelyhez, 

az újrahasznosítás jegyében teltek, de szeptembertől már csak a Lakatos iskolából jött egy 

osztály, akiknek a művészetterápiás foglalkozásokká alakítottuk át. Fontos lett, hogy a 

gyermekek a kreatív feladatok során saját magukat ismerjék meg leginkább, tapasztalatot 

gyűjtsenek arról, hogy másokhoz hogyan kapcsolódnak, és errő visszajelzést is kapjanak. A 

gyermekeket minden alkalommal egy vagy több nevelő kísérte át, majd vissza az iskolába. 

A program maga a délutáni napközit hivatott kiegészíteni. Az együttműködés során a 

gyermekek találkoznak a Kesztyűgyár dolgozóival és magával a hellyel is, ami azt engedi 

feltételezni, hogy a későbbiekben más programokra is ellátogatnak szüleikkel vagy akár 

egyedül. Tapasztalataink szerint, ha élőbb a kapcsolat, akkor erősebb a motiváció a 

csatlakozáshoz, ezért fontosnak tartjuk, hogy az Intézmény a közvetlen közelében lévő 

iskolákkal jó kapcsolatot ápoljunk.  

 

 
 

Program neve: #Yolo 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők: 725 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Programunk célja a közösségépítés, hogy olyan teret alakítsunk ki, ahol kortárscsoportok egy 

megbízható, biztonságos helyen tudnak találkozni és ismeretséget építeni. A programot a 

fiatalok igényeihez igazítottuk, főbb feladataink között szerepelt önbizalmuk erősítése, 

cselekvési kedvük növelése. Az év első felében a program sikerességét azt mutatta, hogy a 

helyi fiatalok több személyes kérdéskörbe is bevontak minket és kíváncsiak voltak a 

véleményünkre. A nyári tábor ideje alatt programunk szünetelt. Az év második felében 

programunkat újra kellett gondolni, mert bár korábban nagy érdeklődésnek örvendett, 

azonban a fiatalok, akik látogatták a programunkat, időközben leérettségiztek és elkezdtek 

dolgozni, így már nem volt idejük a délutáni programunkon részt venni. Helyettük a fiatalabb 

generáció vette át a vezető szerepet, így a programot struktúrájában kellett megváltoztatni. 

Továbbra is lehetőségük volt a klienseknek velünk beszélgetni, de a főbb hangsúlyt a játékok 

kapták, mint az Xbox, csocsó, továbbá lehetett kártyajátékokkal játszani, marokkózni, 

színezni, laptopon zenét hallgatni. Célunk egy olyan közösség megszervezése, ahol a 

résztvevők   kapcsolatot tudnak teremteni egymással, valamint lehetőséget nyújtunk a 

szabadidő hasznos eltöltésére. A második szakaszban a legalacsonyabb résztvevő szám a 

programon 11 fő volt a legmagasabb pedig 34 fő volt így találkozóinkat sikeresnek 

mondhatjuk, mert a tervezetben 6 főt adtunk meg. 
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Program neve: Mini ének kórus 

Időpont: 2017. november 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 15 fő 

Igénybevett szolgáltatások: megvalósító megbízási díja 

Programunkat az év utolsó két hónapjában kezdtük el, próba jelleggel. Miniének Kórusunk 

célja, a zene iránti érdeklődés felkeltése, az éneklés, énekes játékok megkedveltetése, 

valamint a zenei képességek fejlesztése, zenei ízlésformálás, valamint egy olyan közösség 

létrehívása, amely rendezvényeken is sikerrel szerepelhet. Programunkat 8 év fölötti 

korosztály számára javasoljuk, de természetesen a kisebb korosztályból érkező érdeklődőket 

is szívesen fogadjuk. A foglalkozásaink felépítése a következő módon történt: az első 30 perc 

a hangszálak bemelegítéséről szólt, utána különböző rövid mondókákat gyakoroltunk a 

gyerekekkel, ami a beszédtechnika fejlesztése szempontjából volt fontos.  A programot 

hirdettük iskolákban és igénybe vettük a közösségi média segítségét is.  Novemberi hónapban 

a programot két alkalommal valósítottuk meg, 20-án és 27-én. Decemberben három 

alkalommal valósult meg a program, 04-én, 11-én és 18-án. Bízunk benne, hogy 2018-ban is 

eredményesen folytatódik tovább a foglalkozás, továbbra is a reklámozzuk a helyi iskolákban 

és a közösségi médiában.  

Program neve: Festőműhely 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 1 573 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Programunk hozzásegítette a klienseket a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb 

átéléséhez, értelmezéséhez továbbá ahhoz is, hogy kifejezhessék magukat rajzaikon 

keresztül.  A szakkörünket egyéni ötleteinkkel színesítettük, hogy a korábbi, hagyományos 

képzőművészet rajztanítás helyett szélesebb körű vizuális nevelést adjunk át a programon 

résztvevőknek. Ilyen eszközök voltak például, hogy nem csak a sematikus ábrázolással 

foglalkoztunk, hanem emellett a zene - és táncművészet mint eszköz is megjelent. 

Énekelhettek, táncolhattak, megmutathatták önmagukat és ez által közelebb kerültek 

egymáshoz.  A programot két Autista csoport is látogatta a Küldetés Egyesület által. Nagyon 

szeretnek formákkal és színekkel játszani az autizmussal élő emberek, számukra sokkal 

egyszerűbb a sematikus ábrázolás, azaz a vázlatos rajzolás. Január hónapban sikeresen 

megnyitottuk a programunkat a látogatók számára. Februárban a hagyományoké volt 

főszerep, a farsangi szokásokról beszélgettünk. Március hónapban találkozóink két fő témára 

is összpontosultak, a szabadságharc emlékére és a húsvéti előkészületekre fektettük a főbb 

hangsúlyt. Április hónapban a programunk főbb témája a húsvét volt és a tavasz, nagyon 

sokat beszélgettünk erről az időszakról. A programra érkezőket kérdeztük arról, hogy tartják 
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e tradíciókat. Májust az Anyák Napja köré és a Gyermeknap köré építettük fel, ahol arról 

beszélgettünk ki-milyen rajzzal, verssel kedveskedik az Édesanyjának és milyen programokra 

mennek el közösen ilyenkor a családdal. A nyári hónapok, a júniusi, júliusi és az augusztusi 

időszak nagyon mozgalmas volt, mivel ebben az időszakban valósul meg a Kesztyűgyár 

Közösségi Házban a nyári tábor, így az ottani csoportokat is eljöhettek, és mindig közösen 

találtunk egy ki egy témát, amiről beszélgetni tudtunk a gyerekekkel, amit azután le is 

rajzolhattak. Szeptember hónappal beköszöntött az ősz, és így végtelen lehetőségünk volt 

arra, hogy a képeinket megtöltsük színekkel, formákkal, termésekkel. A Küldetés Egyesület 

révén továbbra is járt a programra a két autista csoport. A programon résztvevő csoportokkal 

a kiállításra készültünk, amely a „Vers és Tánc” néven nyitottunk meg 2017.10.25 –én a 

Kesztyűgyár Közösségi Házban. Kiállításunkat 70 fő látogatta. Október hónap folyamán 13 

alkalommal valósítottuk meg a programot. November 6-án megtartottuk Csámpai Rozália 

festőnő kiállítását. A hónapban 12 alkalommal került megrendezésre a program. December 

hónap során a programra érkező kliensekkel az ünnepekről beszélgettünk, tradíciókról, 

készülődésről, szeretetről. A Küldetés Egyesület a következő évben továbbra is aktívan részt 

kíván venni a programunkon. A programot átlagosan 13 fő és 22 fő között látogatták a 

tervezett 6 fő helyett.  

 

 

 

Program neve: Fénykereső fotókör 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 464 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A program célja, hogy a fotózás iránt érdeklődők megtanulják a fényképezés alapvető 

elméleti és gyakorlati ismereteit, valamint megismerkedjenek a különböző fotótechnikai 

eszközökkel és az egyes témák: a portré-, a táj-, az épület- és a szociofotózás elemi 

szabályaival. Mivel a résztvevők nagyrészt amatőrök, különböző ismeretekkel, a két 

programfelelős között 2017-ben is megoszlottak a feladatok: általában jellemző, hogy az 

egyik csoport az elemi információkat sajátította el, míg a többiek a bonyolultabb, művészi, 

kompozíciós technikákkal foglalkoztak.  

Az év folyamán a résztvevők megörökítették a főváros érdekes látnivalóit, többek között a 

történelmi kávéházakat, a világörökség részét képező duna-parti szakaszt, a budapesti 

hidakat. Természetfotózás valósult meg a Gellért hegyen és a Margitszigeten. 

A technikai tudás bővítése érdekében megismerkedhettek a makro és a teleobjektívek 

használatának gyakorlati szempontjaival, különböző szűrőket próbálhattak ki és sokat 

tanultak a fénymérésről és az ISO érték beállításáról.  A téli hónapokban a sötétben fotózás 

technikai fogásaival kapcsolatban mélyítettük tudásunkat és gyakoroltuk az állvány 

használatát. A program meghatározó eleme az is, hogy a gyakorlati órák mellé rendszeresen 
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szerveztünk kiállítás látogatásokat, annak érdekében, hogy megismerkedjünk a hazai és a 

nemzetközi fotóművészet jelentős alakjaival. Látogatások valósultak meg a Mai Manó-

házban és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a Műcsarnokban, valamint 

megtekintettük a World Press Photo 2017. című kiállítást a Néprajzi Múzeumban. 

Az ősz folyamán pedig közösen készültek a Józsefvárosi Galéria által kiírt fotópályázatára, 

melyet a városrész 240. születésnapja alkalmából hirdettek meg és több beküldött pályamű 

is kiállításra került.  

Eredmények: A kezdeti célkitűzés már az előző évben megvalósult azzal, hogy létrejött egy 

érdeklődő és szívesen tanuló közösség, 2017-ben pedig egyre több technikai és művészi 

tudást adtak át egymásnak a résztvevők. Láthatóan a foglalkozásoknak ezeken túlmenően 

pozitív hatása van a résztvevők mentális egészségi állapotára.  

 

 

Program neve: Íjász Klub 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 437 fő 

Igénybevett szolgáltatások:- 

Célját tekintve az Íjász klub amellett, hogy igényes szabadidős és sporttevékenység, fontos 

a közösségi szerepe is, sőt, a kulturális szerepe sem elhanyagolható, tekintve, hogy olyan 

tevékenységről van szó, mely túlzás nélkül mondható: egyidős az emberrel, nincs olyan 

civilizáció, amely ezt az ősi vadász, halász és harci eszközt ne használta volna. 

Mindez meghatározza a program koncepcióját is, amellett, hogy egy-egy új jelentkező 

elsajátítja az íjászat alapjait, megismerkedik a különböző íjakkal, s nem utolsó sorban a 

tradicionális magyar íjjal, melynek kialakításáról, felépítéséről, történetéről is hallhat rövid 

előadást. Természetesen, mivel a klub már több mint egy éve működik, mára kialakult egy 

állandó látogatói kör, akik a haladó csoportba tartoznak, mellettük mindig érkeznek újabb 

érdeklődők. Egy-egy edzés egy főnek körülbelül egy órát jelent, ez nagyjából 80-120 célzott 

lövést, ami az íj erejétől függően egy, másfél tonna megmozgatását jelenti. Ezzel 

érzékeltethető, hogy a program másik fontos célja, a szabadidős és sporttevékenység, s 

ezáltal az egészségmegőrzés messze nem elhanyagolható funkciója a programnak. Végül meg 

kell említeni a közösségszervező szempontot is, mára családok is érkeznek egy-egy 

alkalomra, generációkat köt így össze az íjászat. 

Átlagban 10-12 fő rendszeresen megjelenik a programon, azonban egy-egy edzés csupán 

körülbelül egy órát vesz igénybe, a hat lőpályán váltják egymást a résztvevők a program két 

órája alatt, így a jelenlegi kapacitás, ha maximálisan kihasznált. 
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Program neve: Mozi Klub 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 470 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Ezzel a programmal több célt is szerettünk volna egyszerre megvalósítani: mindenekelőtt 

gazdag, igényes és változatos kikapcsolódást biztosítani a program látogatóinak, másfelől a 

többi felnőtt programhoz, leginkább a Tudós klubhoz és az Internet klubhoz lazán 

kapcsolódva, olyan filmek vetítését tűztük ki célul, melyek témája az említett programokon 

feldolgozott kérdésekhez, társadalmi problémákhoz, tudományos érdekességekhez 

kapcsolódik. Elértük, hogy a Mozi klub szervesen illeszkedjék a Ház felnőtt koncepciójába. 

A csütörtök esténként zajló vetítések és az azt követő beszélgetések lehetőséget nyújtanak 

arra, hogy a látogatókat foglalkoztató kérdések, problémák közösségi szinten is 

megbeszélésre kerüljenek, így nem csupán az igényes szórakozás és az érdeklődési kör 

tágítása, de a közösségformálás is lejátszódik a programokon. Az egyes vetítések témájának 

kiválasztásában a résztvevők is tevékenyen részt vesznek, konkrét javaslatokat tesznek 

témákra, filmekre, s ez nagyban hozzájárul a látogatottság növekedéséhez. A résztvevők 

sajátjuknak érezhetik a programot, nem pedig passzív résztvevőinek. Mivel a látogatók 

életkori szórása nagy (25-80 éves kor), s érdeklődésük és ízlésük is változatos, a filmek 

műfaját és témáját tekintve szintén gazdag. Ez szándéka is volt a program szervezőinek: 

stílusát tekintve széles spektrumát, történelmi, társadalmi drámáktól a vígjátékig, 

tudományos-fantasztikus filmekig vetíteni a művészeti alkotásoknak.  

A fentieknek is köszönhető, hogy a program indulásához képest átlagosan kétszeresére nőtt 

a látogatók száma, 10-12 fő folyamatos részvételével zajlik a program, ami induláskor 5-6 fő 

körül mozgott.  
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Program neve: Tudós klub 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 446 fő 

Igénybevett szolgáltatások:-  

A Tudós klub mindenekelőtt azoknak a látogatóknak szól, akik érdeklődnek a társadalom-, 

történet-, természettudományok iránt. Számukra hoztunk létre egy olyan programot, mely 

során a látogatók érdeklődési körének megfelelő kérdések kerülnek feldolgozásra egy-egy 

kisebb előadás, tudományos dokumentumfilmek, majd közös beszélgetés során. 

Még a tavalyi év során fogalmazódott meg a felnőtt programok, elsősorban az Internet klub 

látogatói körében, hogy érdemes lenne egy olyan programot létrehozni, ahol 

megbeszélhetnénk a fölmerülő természettudományos, történelmi, társadalmi kérdéseket, 

ugyanis az Internet klub során gyakran szóba kerültek ilyen témák. Részit ezekre a 

tapasztalatokra, illetve erre a tényleges igényre alapozva dolgoztuk ki a program 

tematikáját: A témákat a látogatók fogalmazzák meg, a programvezető, vagy az adott 

előadó (aki lehet programlátogató is), utánanéz, utána olvas az adott kérdésnek, ha mód 

van rá, beszerez a témával kapcsolatos filmet is, majd a programon egy rövid előadást 

követően levetítjük a filmet, amit egy beszélgetés követ a témáról. Közben a látogatók 

igénybe vehetik a számítógépeket, az internetet, a program során utána olvashatnak a 

témának, az újonnan olvasottakat pedig megbeszéljük a klub záró részében.  

A program egy-egy alkalma két részből áll, az elsőben több előadásra kiterjedő téma kerül 

feldolgozásra, három-négy alkalom során is foglalkozunk egy-egy kérdéssel, míg a program 

következő részében általában egy-egy aktuális, újabb tudományos felfedezést járunk körül, 

így aki esetleg az egyik téma iránt kevésbé érdeklődik, a következőkben az is találhat az 

érdeklődésének megfelelőt. 

Mind a látogatottságot, mind a klub funkcióját tekintve beigazolódtak a várakozások, 

átlagban 10-13 fő rendszeresen érkezett a hétfő esti rendezvényekre, mára egy stabil 

törzsközönség alalkult ki, akiknek a csillagászati, geológiai, fizikai, történelmi, 

kultúrtörténeti, művészettörténeti témák gazdag spektruma kerülnek terítékre.  

 

Program neve: Hip Hop táncfoglalkozás 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 720 fő 
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Igénybevett szolgáltatások: külső megvalósító megbízási díja 

A tervezett Hip-Hop foglalkozás folyamatosan működik a Kesztyűgyár Közösségi Házban 

minden hétköznap délután. Kezdő, középhaladó és haladó csoportokhoz lehet csatlakozni. A 

táncoktatáson való részvétel ingyenes és nem igényel előképzettséget. A Dance Force 

tánccsoport 2013 óta tartja próbáit a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A csoport alapvetően 

három kisebb egységre bomlik: Dance Force Kids (kezdő csoport); Dance Force Juniors 

(középhaladó csoport); nagy csoport. Dance Force Kids hivatalos Facebook oldala: 

https://www.facebook.com/danceforcekids/ A formáció stabil 15 fővel rendelkezik. Sok kép 

és videó anyag készült róluk az idei évben. Első bemutatkozó anyaguk a világhálón is 

megtalálható: https://www.youtube.com/watch?v=HgDGx_dX1xE&feature=youtu.be 

Valamint a 2017-es karácsonyi Telekom reklámban is szerepeltek a Dance Force Juniors-al 

karöltve. (https://www.youtube.com/watch?v=l_7GZvMHGmY) 

A sikereket a szülőknek is köszönhetjük, mivel rengeteg segítséget és támogatást kapnak 

tőlük. A gyerekekben kialakult az tudtad, hogy minden próba fontos a haladás és a fejlődés 

érdekében.  

A középhaladó csoport hivatalos facebook oldala 

https://www.facebook.com/danceforcejunior/ Ez a csoport is 15 főből áll. A csapat 

felkérést kapott a Tehetség Határok nélkül szervezőitől, miszerint egy országos 

tehetségkutatón – Varázscsepp -, mutassák be tudásukat. Tánckategóriába különdíjasok 

lettek. Továbbá meghívást kaptak az Erzsébet Táborba, ahol 1600 gyerekközül a Ki mit tud?-

on ELSŐ HELYEZÉST értek el. 

Az egyik táncosuk szorgalmas és kitartó munkája révén pedig sikeres felvételt nyert a Rajkó- 

Talentum Zene és Táncművészeti Szakközépiskolába. 

A nagy csoport pedig továbbra is töretlenül halmozza a sikereket. Számos felkérést kapnak 

a popszakma világából, videoklipekben szerepelnek.  

FELLÉPÉSEK/AKTIVITÁSOK  

Tehetség Határok Nélkül (2017.06.07) 

 Erzsébet Tábor (2017.08.13.) 

Goore & Jolly Videoklip (2017.08.24.) 

 Magdolna Napok (2017.08.26.) 

 Kids fotózás (2017.09.26.) 

 Juniors fotózás 2017.09.28.) 

 Kids Videofelvétel (2017.10.25.) 

 Telekom Reklám (2017.10.28.) 

 Tanári Videofelvétel (2017.10.31.) 

 Józsefváros 240 éves (2017.11.15.) 

 Cseppkő Gyermekotthon (2017.12.20.) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/danceforcekids/
https://www.youtube.com/watch?v=HgDGx_dX1xE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l_7GZvMHGmY
https://www.facebook.com/danceforcejunior/
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Program neve: Angol nyelvű filmklub  

Időpont: 2017. január 1. - június 30. 

Résztvevők: 173 fő 

Igénybevett szolgáltatások:- 

Az Angol nyelvű filmklub eredeti nyelven történő film levetítése, ahol mondatról mondatra 

fordítják le az elhangzottakat magyar nyelvre a program résztvevői. Közösen történik a 

mondatok értelmezése és a szavak jelentésének kiszótározása. A program célja a nyelv 

elsajátításán túl, a szlengek, speciális kifejezések megismerése. A programot összesen egy 

fő valósítja meg, 6 fő részvételével, heti egy alkalommal. A program nem jár semmilyen 

plusz költséggel és eszköz igénnyel. A megvalósító távozása miatt a program nem 

folytatódott tovább. 

 

 

A program neve: Mentor Program 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 4 028 fő  

A Kesztyűgyár oktatási programjának fókuszcsoportja a kerület általános iskoláinak tanulói. 

A fókuszcsoport két teljesen eltérő jellegű oktatásban vesz részt, egyikük a délelőtti 

programban, míg másikuk a délutániban. A délelőtti oktatás az általános iskolai 

magántanulókra koncentrál, és fő célja, a félévi és év végi vizsgákra való felkészítés illetve, 

a gyermekek visszaintegrálása a nappali képzésbe. Korábbi évekkel ellentétben, ebben a 

tanévben maximáltuk a délelőtti programban résztvevő tanulók számát, mégpedig azért, 

hogy mindenkinek egyéni órákat tudjunk biztosítani. A magántanulói jogviszony a legtöbb 

tanuló esetében a túlkorosságának, illetve az osztályközösségben tanúsított nem megfelelő 

magatartásnak köszönhető. Az eredményesebb oktatást elsősorban az egyéni tanórák 

biztosításával kívántuk elérni, amely lehetőséget ad a tanulók hatékonyabb motiválására is. 

Ez minden tanuló esetében személyre szabott órarendet is jelent, ami differenciált is, 

miszerint az adott tanuló, hiányosságaihoz mérten kap több vagy kevesebb tanórát egy-egy 

tantárgyból. 

Októbertől új pszichológus kolléga egészítette ki a tanári kart, így nagyobb hangsúlyt 

fektethettünk a tanulóink mentálhigiéniás fejlesztésére.  

Tematikus hónapokat alakítottunk ki, amik a gyermekek korosztályi kérdéseit tartja a 

középpontban. A tisztálkodástól, a kortárs- és nem kortárscsoportokhoz való viszonyon át, 

az egyéni és közösségi viselkedés szabályainak betárásáig, sok olyan területet érintettünk, 

amik a gyermekek átfogó nevelését célozza meg. 

Fontosnak tartjuk a tanulók iskolán kívüli programjainak a minél gyakoribb biztosítását, ami 

színházlátogatástól, közös kirándulások szervezésén át, kézműves és drámafoglalkozásokon 

keresztül a Közösségi Ház stúdiójának használatát is magában foglalja. 
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A délutáni korrepetálás szintén – nem kizárólagosan – a kerületi iskolák tanulóinak ad 

lehetőséget, hogy egyéni vagy csoportos órákon segítséget kapjanak az általuk igényelt 

tantárgyakból.  

A korrepetálás mellett a gyermekek játékos tanítása szintén megvalósul a délutáni 

foglalkozásainkon, így nem csak plusz kötelezettséget kapnak a tanulók, de képességeiket 

játszva fejlesztjük. 

 

A következő táblázatban láthatjuk a tanulók és tanárok részvételének alakulását a 2017. 

évben, majd grafikonon szemléltetjük ezeket a mutatókat. 

 

Hónap Magántanulók 

összlétszáma 

Rendszeresen 

résztvevő 

magántanulók 

száma  

Korrepetált 

tanulók 

Állandó 

tanárok 

Önkéntesek/ 

Hallgatók 

01. 28 22 30 8 15 

02. 28 22 19 7 7 

03. 33 18 27 5 13 

04. 33 24 31 5 13 

05. 32 25 33 5 13 

06. 32 25 30 5 8 

07. 0 0 37 5 7 

08. 0 0 55 5 10 

09. 21 21 18 7 13 

10. 24 22 31 8 13 

11. 20 20 23 8 13 

12. 20 20 24 8 13 

 

Az alábbi diagram szemlélteti a tanulók részvételét a programban. 
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Az alábbi táblázat a programban résztvevő tanárok számának alakulását mutatja. 

 
 

A program neve: Internet 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 950 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Az Internet klub fő funkciója, hogy azok számára is elérhetővé tegye a világhálót, akik otthon 

nem rendelkeznek internetezési lehetőséggel. Másik funkciója, hogy akik még bizonytalanok 

az egyes oldalak kezelésében, a világhálón még nem igazán tudnak tájékozódni, azok 

számára segítséget nyújtsunk a program során. 

Mára az átlag 11-13 fős látogatottsággal működő Internet klub szervesen illeszkedik a 

Közösségi Ház programkínálatába, több más klubbal kiegészülve működik. Kapcsolódik a 

számítástechnikai képzésekhez, a képzésekre járók egy jelentős része folytatja itt az órai 

munkát, illetve ismétli az ott tanultakat. Jellemző az is, hogy az álláskeresők veszik igénybe 

ezt a szolgáltatást, és a délutáni órákat az állásajánlatok közötti böngészésre szánják. 

Megint mások a Tudós klub témáihoz gyűjtenek anyagot, hiszen hétfőnként az Internet 

klubot a Tudós klub váltja. Változásként az internet teremben kapott helyet 2017. év 

második félévétől a legtöbb felnőtt program, így a programinformációk is könnyebben 

eljutnak az érintettekhez, nem ritka, hogy egy-egy látogató azóta érdeklődik egy foglalkozás 

iránt, amióta egy helyiségbe koncentrálódtak azok.  
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Ezen túl fontos funkció, elsősorban az idősebb generáció részéről, hogy akik igénylik, 

bevezessük őket az internetezés világába, a böngészők kezelésébe, a közösségi oldalakon 

való részvételbe, a levelező programokba, egyáltalán, segítsük őket az interneten való 

tájékozódásban.  

 
 

 

A program neve: Bolhapiac 

Időpont: 2017. január 1. - december 31. 

Résztvevők száma: 611 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház látogatói többségében halmozottan hátrányos helyzetű 

családok, akik számára nagy problémát okoz az új ruha, cipők, illetve játékok megvásárlása. 

A Kesztyűgyári Bolhapiac program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy a mindennapi 

élethez hozzátartozó szükségleteiket könnyebben kielégíthessék az arra rászorulók. Az 

előkészületek 2 óra időtartamban, 4 fő segítségével történtek. A program havi egy 

alkalommal, pénteki napokon 1600-1800 óra között valósult meg 2 óra időtartamban. 

A Kesztyűgyárban minden hónap utolsó péntekjén megrendezésre kerülő Kesztyűgyári 

Bolhapiac program elsősorban a kerület lakosai számára biztosított lehetőséget különböző 

ruhaneműk, játékok, tárgyak, illetve egyéb holmik cseréjére. A program alatt a ruhaneműk 

nagy részét, ahogyan már sok év óta ezúttal is a Nagycsaládosok Egyesülete biztosította ezen 

időszakban. A program minden alkalommal más helyszínen valósult meg, így előzetesen az 

adott terem előtte berendezésre került. Külön csoportosítva lettek a felnőtt és 

gyermekruhák, illetve a felnőtt ruhaneműket további két alcsoportra, férfi és női részre 

osztották. 

A program a részt vevő lakosok körében nagyon közkedvelt volt és a megjelenő személyek 

nem csupán csereberéltek, hanem tekintettel a pénteki napra a hét eseményit is 

megvitatták, beszélgettek, s miután végeztek, együtt indultak el és folytatták a beszélgetést 

útközben hazafelé is. A program egyfajta színtere is volt a hétköznapi életnek, a 

közösségnek, illetve közvetítő szerepe is volt a különböző kultúrák között. Minden korosztály 

képviseltette magát az alkalmon, így a Kesztyűgyár Közösségi Ház életében ez a program 

különös jelentőséggel bírt az elmúlt esztendőben. Alkalmanként átlagosan 50 fő vett részt. 
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A program neve: Pszichológiai tanácsadás 

Időpont: 2017. február 15. – december 31. 

Résztvevők száma: adott foglalkozás programjában elérhető 

Igénybevett szolgáltatások: külső megvalósító megbízási díja 
 

A Fókusz Női Közösségi Központ programjait és a Mentor programot külső pszichológus 

szakember segíti. A pszichológus személyei változtak 2017-ben, az alábbiakban egy 

összefoglaló olvasható a tevékenységükről: 

 

Fókusz Női Közösségi Központ 

A Fókusz Női Közösségi Központban töltött pszichológusi tevékenység során a pszichológus 

elkezdte megismerni a közösség tagjait. Részt vett a napi rutinban, célja az volt, hogy 

személyes kapcsolatfelvétel jöjjön létre. A csoport életében való aktív részvétel hozzásegít 

ahhoz, hogy a csoportban betöltött szerepeket megfigyelhesse, megértse a hierarchiát, és a 

tagok szabadon tudjanak kapcsolódni a foglalkozást megvalósítóhoz.  

A napi rutin része a csoportos foglalkozás. Fontos, hogy a tagok elfogadják, és 

szakemberként is bizalmuk legyen a pszichológus felé. Ajánlotta számukra az egyéni 

konzultációk lehetőségét, és több olyan, rövidebb beszélgetést is folytatott, amely során 

megtapasztalták, hogy megszólíthatják, kérdezhetnek, megoszthatják érzéseiket, 

gondolataikat, nehézségeiket. A csoportban olyan bio-pszicho-szociális problémákkal 

találkozik a pszichológus (pl. szenvedélybetegség, hajléktalanság, munkanélküliség, 

bántalmazás, további pszichés zavarok), melyek aktív ellátást igényelnek. Az ellátás típusát 

a kollégákkal egyeztetni tudjuk; ha indokoltnak látjuk, további szakemberek bevonását 

javasoljuk.   

 

Mentor Program  

A Mentor Programhoz kapcsolódó pszichológusi tevékenység során egyéni konzultációkat 

folytatott a program megvalósítója. Célja az volt, hogy minden, programban részt vevő 

fiatallal létrejöjjön személyes kapcsolat, amely során elkezdődhet egy bizalmon alapuló 

folyamat, továbbá megtapasztalhatják, mire szolgálhat egy pszichológusi konzultáció.  

A fiatalokkal történő beszélgetések során további cél az volt, hogy minél több információt 

gyűjtsünk olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint családi helyzetük, pszichés problémáik és 

erősségeik, a csoportban betöltött helyzetük és a Mentor programhoz kapcsolódó érzéseik, 

45,00
60,00

50,00

70,00

34,00
47,00 52,00

39,00
50,00

60,00 55,00 49,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Kesztyűgyári Bolhapiac
résztvevők száma



 

60 
 

tapasztalataik. A beszélgetések során felszínre kerültek olyan problémák, amelyek egy része 

aktív pszichológusi beavatkozást igényel (pl. szorongás csökkentése, agresszió kezelés, 

marginalizálódás, bántalmazás, elhanyagolás), vannak esetek, amelyek kezelésénél 

pszichoterápiás, illetve pszichiátriai segítség indokolt. Ilyen esetben további ellátást és 

konkrét szakmai segítség igénybevételét javasol a pszichológus a fiatalnak.  Összegezve, 

viselkedési zavarok és mentális problémák fennállása miatt kialakul azon fiatalok köre, 

akikkel rendszeres konzultáció lesz indokolt, továbbá csoportos foglalkozást is tervezünk 

indítani.  

 

A program neve: Nagy rendezvények a Kesztyűgyár Közösségi Házban 

Alprogram neve: Farsang 

Időpont: február 17. 

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: előadói díjak 

Február 17-én valósult meg a Kesztyűgyár Közösségi Házban a Farsang. A Ház lehetőséget 

biztosított arra, hogy akinek nem volt lehetősége jelmezt vásárolni vagy készíteni, az 

megtehette a helyszínen is, valamint arcfestéssel tettük hatásosabbá az elkészült 

jelmezeket. Közben lehetőségük volt megtekintetni, hogy hogyan készül a hagyományos 

farsangi fánk, amiből kóstolhattak is. A program további részében a Színházikó Társulat 

Farsangoljunk című interaktív, zenés, mesés előadását tekinthették meg az érdeklődők. Ezt 

követte a jelmezverseny, ahol a három tagú zsűri (F.E.C.S.K.E.) 2 kategóriában négy 

helyezettet rangsorolt. 

 

Alprogram neve: Mozdulj Mátyás tér! 

Időpont: április 7. 

Résztvevők száma: 30 fő 

Igénybevett szolgáltatások: zumba oktatás 

Az Egészség Világnapját ünnepelve a mozgásra és a sportra fókuszáló program kavalkádot 

szerveztünk. Az eseményen volt gyermekjóga, csocsó, ping-pong, sport és akadályversenyek, 

íjászat, a felnőtteknek zumba, kardio tréning, és swing oktatás. Sajnos a kedvezőtlen 

időjárásnak köszönhetően a program a Mátyás téren valósult meg, hanem a Közösségi Ház 

belső tereiben. A programot 5 fő valósította meg. 

 

Alprogram neve: Posztolj verset idén a Mátyás térre is!  

Időpont: április 11. 

Résztvevők száma: 30 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház idén először csatlakozott a Posztolj verset az utcára! akcióhoz 

a magyar költészet napján. Aznap a Mátyás tér a verseké lett, elárasztottuk a legálisan 

használható felületeket versekkel. Az akció világraszóló esemény, ugyanis az elmúlt években 

a világ több mint 20 országában posztoltak verset a magyarok, több száz helyszínen. A 

programot 2 fő valósította meg. 

 

Alprogram neve: Húsvéti piknik a Mátyás téren 

Időpont: április 12. 

Résztvevők száma: 150 fő 
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Igénybevett szolgáltatások: zenés előadók költségei, állatsimogató, jelmezbérlés, hatósági 

díjak 

Húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan szervezett programot a Közösségi Ház a Mátyás téren. A 

húsvéti vásáron az alábbi szervezetek termékeit vásárolhatták meg az érdeklődők: Bárka 

Alapítvány, Egy asszony meg a lánya Műhely, Női csoport, Szigony Alapítvány, Manofaktura. 

A programon lehetőség volt tojást festeni, nyuszi alakú kulcstartót készíteni. A program 

ideje alatt három alkalommal szerveztünk tojáskeresést, a jelmezes nyúl osztott további 

tojásokat a gyermekeknek. A kisebbek részére állatsimogató és trambulin állt rendelkezésre. 

A vidám hangulatról helyi tehetségek és a Handabanda zenekar gondoskodott. A Dance Force 

csapata egy táncos flashmobbal készült az eseményre, mely sok érdeklődőt vonzott. 

 

Alprogram neve: Föld napja a Mátyás téren 

Időpont: április 21. 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: zenés előadások  

Lehetőség nyílt megtekinteni a Föld színei című fotókiállítást, amely a Házban működő 

Fénykeresők elnevezésű csoport tagjainak alkotásaiból készült el. A Föld napja alkalmából 

rendezett eseményen Sántha Péterné alpolgármester asszony egy platánfa ültetésében 

nyújtott segítséget. A gyermekeket trambulin és ügyességi akadálypálya várta, melyet 

kerékpárral, rollerrel próbálhattak ki a résztvevők. A kreatív sarokban egy hatalmas 

földgömbre, a környezet megóvásával kapcsolatos üzeneteiket tehették ki a gyermekek. 

Kemencében lepényt készítettünk, s ezalatt a Handabanda zenekar, Dalos közlekedés 

címmel interaktív gyermekműsort adott elő. 

A programot 6 fő valósította meg. 

 

Alprogram neve: Gyermeknap 

Időpont: május 26. 

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybevett szolgáltatások: élményelemek bérlése, gólyalábas műsor és Handabanda 

zenekar biztosítása 

Az idén megszervezésre kerülő gyermeknap a Biztos Kezdet Gyermekházzal együttműködve 

valósult meg. Délelőtt folyamán lufi hajtogatás, óriásbuborék-fújás, ugráló vár, büfé és a 

Handabanda zenekar koncertje várta a résztvevőket. Délután számos élményelem közül 

választhattak a gyermekek: némó csúszda, élő csocsó, labdazsonglőr, kis ugráló vár, 

trambulin. Kézműves foglakozás keretében varázspálcákat, valamint gumikarkötőt 

készíthettek. Az arcfestés és a csillámtetoválás nagy népszerűségnek örvendett. Gólyalábas 

bohócok szórakoztatták a közönséget, majd a Handabanda zenekar koncertje zárta a 

programot.  

Alprogram neve: Sportolj Józsefvárosért 

Időpont: június 14. 

Résztvevők: 130 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering szolgáltatás 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház harmadik alkalommal szervezte meg a józsefvárosi szervezetek 

közötti sportvetélkedőjét, 2017. június 14-én szerda délután. A program célja, hogy a 

kerületi önkormányzati szervezetek munkatársai közelebbi kapcsoltba kerüljenek 

egymással, valamint még jobban megismerjék egymást az itt dolgozók. Az eseményen 7 
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sportágra (labdarúgó torna, kosárlabda dobás, ping-pong, csocsó, léghoki, tollas, darts) 

lehetett előzetesen jelentkezni. A versenyek után eredményhirdetéssel, valamint egy közös 

uzsonnával zártuk az eseményt.  

 

Alprogram neve: Magdolna napok 2017. 

Időpont: augusztus 26-27. 

Résztvevők száma: 300-1200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: biztonsági őrzés, egészségügyi szolgálat, takarítás, előadó 

művészeti tevékenységek, színpad-, kordon-, ugráló vár bérlés, catering, fotózási 

tevékenység. 

Kilencedik alkalommal került megrendezésre a Magdolna napok a Mátyás téren. Szombaton 

koncertek és táncbemutatók várták a Mátyás térre érkezőket. A rendezvény Farkasházi Réka 

és a Tintanyúl zenekar koncertjével indult. A koncertet követően egy bűvész mutatott be 

különböző trükköket a nézőknek.  

A Dance Force tánccsoport számára már évek óta teret biztosítunk a Magdolna napokon való 

részvételre, Mátyás téri bemutatójuk óriási sikert aratott. Az este folyamán három 

sztárvendég is bemutatkozott: Cozombolis, Kunu Márió és L. L. Junior. 

Vasárnap családi és gyermekprogramok színesítették augusztus utolsó hétvégéjét. 10 órától 

különböző szabadtéri játékokkal találkozhattak az érdeklődők: ugráló várral, trambulinnal, 

arcfestéssel, csillámtetoválással, kézműves foglalkozással várták családokat. A kézműves 

vásáron a Down Alapítvány, a Fókusz Női Közösségi Központ és az Egy asszony meg a lánya 

műhely termékei is megtalálhatók voltak. A zenei elemek is megjelentek a téren: az Iván 

Szandra Duo után a Józsefvárosi Cigányzenekar szórakoztatta a közönséget. A rendezvényt 

a Debreceni Triál Klub kerékpáros bemutatója zárta. A programot 20 kolléga valósította meg. 

 

Alprogram neve: Márton napi libaságok 

Időpont: november 10.  

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: állatsimogató díja, előadói költségek 

Immáron 3. alkalommal került megrendezésre a Márton napi rendezvényünk. Az eseményen 

az alábbi szervezetek vettek részt, mint terméküket bemutató és árusító csoportok: Szigony 

Alapítvány, Bárka Alapítvány, Egy Asszony meg a Lánya Műhely, Fókusz Női Közösségi Központ 

Női csoportja. 

Az érdeklőknek lehetőségük volt vásári játékokat kipróbálni: gólyaláb, konzervdoboz 

dobálás, egyensúlyozó és ügyességi játékok. Az esemény középpontjában az igen népszerű 

állatsimogató állt, mely nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is lett. 

Találkozhattak szamárral, lámával, kacsával, báránnyal, nyulakkal. A programot íjászat 

egészítette még ki. A hangulatról Kovácsné Mészáros Eszter énekesnő gondoskodott. A 

programot 6 fő valósította meg. 

 

Alprogram neve: Mikulás 

Időpont: december 6. 

Résztvevők száma: 180-220 fő 

Igénybevett szolgáltatások: anyagköltség, előadók költsége 

December 6-án Mikulásváró kreatív sarokkal és játszóházzal vártuk a résztvevőket. Közben 

lehetőségük volt bejglit és teát fogyasztani. 18 órától Ácsi! Itt a Mikulás bácsi c. interaktív 
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Mikulás váró zenés műsort tekinthették meg az érdeklődők. A program végén megérkezett a 

Mikulás is, aki sok kisgyermeknek osztott ki csomagokat. A programot 6 fő valósította meg. 

 

Alprogram neve: Zártkörű Karácsony 

Időpont: december 20. 

Résztvevők száma: 25 fő 

Igénybevett szolgáltatások: anyagköltség, catering 

Az év utolsó hónapjában kedveskedtünk a rendszeresen betérő családoknak egy kis 

karácsonyi meglepetéssel. A karácsony közeledtével szerettünk volna köszönetet mondani, 

hogy rendszeresen látogatták Intézményünket és részt vettek a programokon. Ezek alapján 

született meg az az ötlet, hogy 17 fő gyermeket, és családjukat megajándékozzunk egy 

meghitt, zártkörű karácsonyi ünnepség keretein belül. Az ünnepség során minden 

gyermeknek személyre szabott ajándékkal kedveskedtünk, de a felnőttek sem maradtak 

ajándék nélkül, minden család kapott egy doboznyi karácsonyfadíszt és szaloncukrot. Az 

eseményt szendvics uzsonnával és teával zártuk. A célunk ezzel a projekttel, hogy 

megháláljuk látogatóink kedvességét és kitartását, hogy minden programon részt vesznek 

valamint visszajelezzünk, hogy igenis fontosak a háznak, és kollégáknak is. Reméljük, hogy 

a továbbiakban folytatódik ez a siker sorozat, és jövőre is lesz alkalmunk kedveskedni. A 

programot 4 fő valósította meg. 

 

Alprogram neve: Karácsony 

Időpont: december 6. 

Résztvevők száma: 30 fő 

Igénybevett szolgáltatások: anyagköltség, előadók költsége 

A Ház utolsó programja is volt egyben, a közös karácsony ünneplés, mely december 22-én 

került megrendezésre. A programon rengeteg kézműveskedési lehetőséggel vártuk a 

családokat, ezenkívül a meghitt hangulatot karácsonyi zene és tea biztosította. A következők 

közül választhattak a gyerekek és szüleik: gyertya öntés, mécses festés, mézeskalács 

díszítés, dekupázs fakép készítése. A gyertya öntésnél több technikát is kipróbálhattak, mint 

például homok viasz öntés, méhviasz gyertya készítés és a klasszikus viasz pasztillák 

felmelegítése és kiöntése. Nagyon élvezték a fiatalok, mert a sok lehetőséget még 

ötleteikkel tovább bővíthették, így például volt, aki gyöngyöt tett a viasz közé vagy éppen a 

színes homokot variálta és így lett belőle különleges, egyedi tárgy. A mézeskalácsokat a 

Fókusz Női Közösségi Központ dolgozói és látogatói előre elkészítették a gyerekeknek, hogy 

22-én már csak díszíteniük kelljen. Természetesen ennek is nagy sikere volt, hiszen az 

elkészített remekműveket el is lehetett fogyasztani. Természetesen nincs karácsony 

ajándékok nélkül, így minden gyermeknek készültünk egy kis csomaggal, amelybe csokoládék 

és buborékfújó került. A délután során lelkesen készítették az ajándéktárgyakat a gyerekek, 

kellemes, meghitt hangulatban telt el az utolsó délután 2017-ben a Kesztyűgyár Közösségi 

Házban.  
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2. Zászlógyűjtemény 
 

Célunk, hogy az állandó zászlókiállítás mellett helyet biztosítsunk más időszaki kiállításoknak, 

gyűjteményeknek, tárgyi valóságában is bemutassuk az atlaszokban látható jelképeket, ezen 

felül információkat adjunk a bemutatott országokról. 

 

Igénybevett szolgáltatások: közreműködők tiszteletdíja, catering 

Belső munkatársak feladatai: Kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium illetékes 

helyettes-államtitkárságával és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójával, más 

előadókkal, közreműködők felkérése, a fogadás megszervezése, a rendezvény zavartalan 

lebonyolítása BRFK segítségével. Kiállítási anyag előkészítése: képek kasírozása, előhívása, 

másolása, beszerzések, plakátok, szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, 

hirdetmények készítése; a kiállítás rendezése; a fogadás előkészítése; konferálás; részvétel, 

kiállítás bontása; utógondozása. /2 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, kurátori munka, catering, kiállítást 

megnyitó diplomata vagy művész, közreműködő művész vagy előadó 

Külső szakemberek és intézmények: 7 fő 

A háttértámogatást a Józsefvárosi Galéria munkatársai biztosítják szükség esetén nyomdai 

kivitelezés, adminisztrációs segítségek, kommunikációs tevékenységek.  

 

A ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY PROGRAMJAI 

KIÁLLÍTÁSOK  

A 2017. évre 4 kiállítást terveztünk, de 5 kiállítás valósult meg. 

 

1.  Kuvait 

Megnyitó: 2017. február 14. (kedd) 18 óra /Időtartama: 2017. február 14-március 20./ 

 

2. Afrika  

Megnyitó: 2017. március 23. (csütörtök) 18 óra /Időtartama: 2017. március 23- május 20./ 

 

3. Andorra 

Megnyitó: 2017. május .31. (szerda) 18-20 óra /Időtartama: 2017 május 31- szeptember 8./ 

 

4.  Dominikai köztársaság /Időtartama: 2017. szeptember 14–20./ 
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4. Bhután /Időtartama: 2017. november 29- 2018. február 28./ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 A Zászlógyűjtemény 2017-ben rendezett 5 kiállítását összesen 4 000 fő látogatta. 

 

ELŐADÁSOK  

A 2017. évre tervezett 8 előadásból mindegyik megvalósult. 

 

1. Zászlók a nagyvilágból  

Leírás: Horváth Zoltán zászlószakértő (aki a Nemzetközi Zászlótársaság tagja, ő képviseli a 

szervezetet Magyarországon). Előadása az újonnan létrejött területek zászlói, mint 

alkotások, s a zászlók használatáról szólt. Szóba került a kelet-ukrajnai változások, a 

kameruni szakadárok zászlói és más térségek érdekes jelkép-változásai is.  

Időpont: 2017. január 28. (szombat) 10 óra 

 

2. Zászlógyűjteményről, aktuális kiállításról 

Leírás: Balogh László zászlógyűjtemény vezetője tartott előadást és mutatta be a 

zászlógyűjtemény darabjait. A résztvevők a Honvédelmi Minisztérium dandártábornoka vezette 

csoport tagjai voltak. 

Időpont: április 27. (csütörtök) 10 óra 

 

3.  Vexillológiai nap „Nem független államok zászlói” című előadás 

Leírás: Szabó Júlia tartott előadást a mini (mikró) államok zászlóiról, mint például Sealand,  

 

 

Seborga, River Hitt.  Lévay Ernő előadásában főleg az Ausztráliához tartozó olyan területekről 

eset szó, melyek társult formában tartoznak Ausztráliához (pl. Karácsony-szigetek, Kókusz-

szigetek). Különös figyelemmel érintette a Torres- szorosi-szigetek zászló történetét. A 

résztvevők az előadások végén beszélgettek az előadókkal. 

Időpont: 2017. június 24. 

 

4. Dominikai Köztársaság, paradicsomi tájak c. előadás 

Leírás: Cséplő Gábor a Magyar-dominikai Baráti Társaság elnöke, Horváth Zoltán a Magyar- 

dominikai Baráti Társaság helyettes elnöke és Balogh László Zászlógyűjtemény vezetője tartott 

előadást a Dominikai Köztrásaság tájairól.  

Időpont: 2017. október 18. 

 

5. Vexillológiai nap (Zászlótudományi nap) 
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Leírás: Lévay Ernő zászló szakértő előadása a „Rhodesiai és Zimbabwei” zászlót történelmi 

fejlődését mutatta be. Balogh László előadásában a Katalán zászló története szerepelt. Mindkét 

előadáson rövidfilm vetítés egészítette ki az előadók érdekes mondanivalóját, az előadók 

kérdésekre is válaszoltak.  

Időpont: 2017. november 18. 

 

6-7.Bhután, a „nettó boldogság országa” 

Leírás: Az előadó Valcsicsák Zoltán a Bhutáni – Magyar Baráti Társaság elnöke, aki évente egy 

hónapot tölt a távoli királyságban. Az előadás keretében megismerhettük a királyság 

mindennapi életét és szokásaikat.  

Időpont: 2017. december 5. 

 

7 – 8 Vexillológiai nap (Évzáró rendezvény) 

A programhoz igénybe vett szolgáltatás: - 

Leírás: A programban két előadás szerepelt, Dr. Bakó László nyugalmazott fő államügyész-

helyettes tartott előadást a delegációkkal kapcsolatban és az ott alkalmazott zászló 

használatról. A második előadást Kovács Ákos tartotta, kutatási területe a Habsburg-ház 

kitüntetései és ezen belül a használt kitüntetés szalagok, zászló minták. Az előadók vetítéssel 

tették színesebbé az előadásaikat.  

Időpont: 2017. december 21-én 2 előadás 

 

 

 

A Zászlógyűjtemény 8 előadásán 340 fő vett részt. 

 

 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK  

A tervekben 3 egyéb rendezvény szerepelt, ebből azonban 2 külső rendezvényen vett részt a 

Zászlógyűjtemény, mivel a 3. tervezett program a „Magyar Világtalálkozó” központi programja 

nem került megrendezésre. 

 

1. Múzeumok majálisa 

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum és kertje 

Kiállítás időtartalma: 2017 május 21 – 22. 

Résztvevők: kb. 8.000 látogató (két nap) 

 

2. Sziget Fesztivál 

Helyszín: Óbuda-sziget 

Időpont: 2017 augusztus 9 – 16. 
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3. Galéria 
 

Intézményünk egy nagy múltú kortárs képzőművészeti galéria. Ezen túlmenően egy kicsinyített 

kulturális központ szerepét is felvállalja, ahol szinte minden programtípus megtalálható 

(ismeretterjesztő előadássorozatok, koncertek, klubok, foglalkozások.).  

Mennyiben valósultak meg terveink, s milyen újdonságokat vezettünk be 2017-ben? 

 

„A művészet mindenkié” szlogenünknek megfelelően az volt az alapvető célunk, hogy 

kiállításaink és a hozzájuk kapcsolódó programjaink minél szélesebb látogatói körhöz juttassanak 

el, valamint magas szellemi színvonalú közösségi, kulturális teret biztosítsunk vendégeink 

számára. 

A Józsefvárosi Galéria arculatát alapvetően a képzőművészet határozza meg. A kiállításainkhoz 

számos programot kapcsolunk (minden korosztály számára mást): személyes beszélgetés a 

művésszel; filmvetítés; tárlatvezetés, múzeumpedagógia. Ehhez kapcsolódóan ebben az évben 

is születtek olyan önálló, komplex rendezvények, melyek egy-egy kiállítás témáját más művészeti 

ágak bevonásával ötvözték.  

 

A kiállításokon kívül két másik kiemelkedő programsorozatot emelnénk ki. Az egyik a 

közművelődési tevékenységünk részeként életre hívott, különböző tudományos témában testet 

öltő „Előadássorozatok” című programunk volt, mely idő időközben nagyszámú törzsközönségre 

tett szert. A másik fő pillér pedig, a „Könyvjelző varieté” programtípus volt, mely már 2015-ben 

elindult, majd „Könyvjelző zenei estek” név alatt szerepelt. Ezt a heti rendszerességű 

koncertsorozatot 2016-ra már sokan látogatták, 2017-ben pedig hatalmas népszerűségre tett 

szert, ami állandó teltházat is jelentett. 

Természetesen a többi programtípusunk is fejlődött ez idő alatt, pl. a „Józsefvárosi 

Szabadegyetem” egy nyolc részből álló sorozatként mutatkozott be, mely az év első felében a 

Földet és az emberi társadalmat érintő globális változásaival, s azok kihívásaival foglalkozott, az 

év második felében pedig a magyar Szent Korona történetéről, viszontagságairól, 

készítésmódjáról szólt. Előadóink a szakma legkiemelkedőbb alakjai voltak. A programsorozatot 

2018-ban is folytatjuk. 

A terveinknek megfelelően a gyerekeknek is tartottunk koncerteket, színházi előadásokat, a 

kerületi csoportok számára díjmentesen. Gyerekprogramjaink az elmúlt év alatt szintén 

népszerűbbek lettek, többen tudomást szereztek róluk és méltatták a magas színvonalú 

produkciókat. 

Ez a programtípus terveink szerint alapvetően zenei, irodalmi és színházi műfajok bemutatása. 

A „GALÉRIA ESTEK” programok keretében a „Könyvjelző zenei esteket” valósítottuk meg. 

(irodalmi és komolyzenei koncerteket az „EGYÉB RENDEZVÉNYEK” címszó alatt részletezzük). 

Egy közművelődési, művelődési intézménynek mindenkor fontos feladata, hogy változatos 

produkciókat mutasson be, melyek magas színvonalat képviselnek, szórakozást nyújtanak. Mint 

minden programunk, a Zenei estjeink is díjtalanul látogathatóak. A célközönségünk körét 

szélesíteni kívánjuk, korosztály és érdeklődés tekintetében egyaránt. E tekintetben elért 

sikereinket nagymértékben köszönhetjük a Galéria estek változatos, színvonalas zenei 

programjainak, köztük kiemelten a hetente ismétlődő, 2016-ban sikeresen beindított 

Könyvjelző Zenei esteknek.   
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Munkatervünkben 2017. évre 42 „Könyvjelző zenei estet” tereztünk, melyből 39 koncertet 

valósítottunk meg. 

A program megvalósításához igénybe vett szolgáltatás: az előadók tiszteletdíja 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); a fogadás előkészítése; konferálás; 

részvétel, kapcsolódó programok szervezése és megvalósítása; kiállítás bontása; 

utógondozása./3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

 

GALÉRIA ESTEK - KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK - új nevén KÖNYVJELZŐ VARIETÉ 

 

1 - 4. hét 

Előadók: Váray László - Akusztik Stand Up, Mohai Tamás, Szőke Szabolcs, Szakonyi Milán 

Időpontok: 2017. január 10, 17, 24,31. 

 

5 – 8. hét 

Előadók: Fekete Jenő – Horváth Misi Duó, Balázs Elemér Group – Instrumental, EAST GIPSY BAND,   

Balázs Elemér Group Trió  

Időpontok: 2017. február 7. 14., 21., 28. 

 

9 – 12. hét 

Előadók : Jack  Cannon Band, Lakatos Ágnes és Csuhaj Barna Tibor – Voice and bass,  Babos – 

Szalay    - Hárs Trió, SONAR Zenekar                                 

Időpontok: 2017. március 7. 14., 21., 28. 

 

13 – 16. hét 

Előadó: Dániel Balázs és Pleszkán Écska, Ágoston Béla – Mizsei Zoltán – Keönch László trió, 

Ágoston Béla – Mizsei Zoltán – Keönch László trió,  

Időpontok: 2017. április 4. , 11. 18., 25. 

 

17 – 21. hét 

Előadók: Törőcsik Franciska és Halper Experiment, Eleanor Young és a Voice and Bass, Elsa Valle 

és Winand Gábor, Gerendás Péter, FROZEN STEAK  

Időpontok: 2017. május 2., 9., 16.,23., 30.  

 

22 – 25. hét 

Előadók: Szalay Trió, Gányi Miklós trió, Gáspár Károly trió, Blues Rádió Budapest,  

Időpontok: 2017. június 6, 13. 20.,27. 

 

26 – 28. hét 

Előadók: WOODOO Papa, Little Wing, Shaibo zenekarok 

Időpontok: 2017. szeptember 12., 19., 26. 

 

29 – 33. hét 

Előadók: Póka Padavanok, Dániel Balázs és Pleszkán Écska, Solidmen Akusztik, Mester Csaba, 

Balázs Elemér + Flóra zenekarok 
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Időpontok: 2017. október 3.,10.,17.,24.,31. 

 

34 – 37. hét 

Előadók: Halper-Hendrix Expreiment, Varga Gábor Rhodes Trió, Jack Cannon Band, Geröly trió 

Időpontok: 2017.november 7.,14.,21.,28. 

 

38 – 39. hét 

Előadók: Zugoj, Grunting Pigs zenekarok 

Időpontok: 2017. december 5., 12. 

 

 

2017-ben a Galéria estek programok keretében rendezett „Könyvjelző zenei estek” új nevén 

„Könyvjelző Varieté” zenei programjaikon a résztvevők száma 2 437 fő volt. 

 

 

ISMERETTERJESZTÉS  

ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁSSOROZAT - JAZZ – SZTORI címmel 

 

Előadó: Halper László neves, nemzetközi porondokon is elismert és rendszeresen szereplő 

jazzmuzsikus, a jazz történetének hiteles ismerője, oktatója. 

Látogatóink részéről egyre nagyobb érdeklődés övezi a programot. Szeptember hónaptól 

folyatódik az előadássorozat látogatóink nagy örömére. Az előadásokat havi 1 alkalommal, 

keddi napokon tartottuk, amelyek ingyenesen látogathatóak voltak.  
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2017. évre 8 előadást terveztünk, amelyből az első félévben 6 előadást a „Galéria kulturális 

programjai” között valósítottunk meg, szeptembertől december hónapig 4 előadást a 

„Lakossági közművelődési tevékenység” előadások között szerepeltettük. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadó tiszteletdíja  

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (költségvetés, szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, 

technikai háttér biztosítása és lekövetése /4 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

 

ELŐADÁS  

1. ”A be bop stílus kialakulása, legfontosabb előadói - Charlie Parker, Dizzy Gillespie 

Időpont: 2017. január 31. kedd 

 

2. „A col stílus kialakulása – Miles Davis” 

Időpont: 2017. február 28.  

 

3. „A hatvanas évek” 

Időpont: 2017. március 28.  

 

4.”A ’30-as,’40-es,’50-es évek magyar jazzmuzsikájának kialakulás, főbb előadói” 

Időpont: 2017. április 25.  

 

5.”A fusion-jazz kialakulása, legfontosabb előadói” 

Időpont: 2017. május 23.  

 

ELŐADÁS 6.”A 70-es évek magyar fusion-zenéje – Syrius, Rákfogó” 

Időpont: 2017. június 20. 

 

 

 

2017 I. félében a 6 alkalommal a Zenetörténeti előadások keretében rendezett „Jazz-sztori” 

programok 270 fő vett részt. 

 

 

SZABADEGYETEM  

Terveinkben „Józsefváros – egyetemváros” című előadássorozatként szerepel, mert eredetileg 

a kerület egyetemeit szerettük volna bemutatni. Néhány alkalom után rájöttünk, hogy speciális 

tudományos témák jobban érdeklik a közönségünket. Erchardt Zoltánné dr. Ferencz Orsolya, az 

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa volt segítségünkre az 

előadások témájának kiválasztásában és az előadók felkérésében. Közvélemény kutatásunk 

nyomán felmerült látogatóinkban az az igény, hogy magyarságtudatunkat erősítendő 

tudományos előadásokat is szívesen fogadnának. Ehhez sikerült is megnyernünk a Koronaőr 

Szalon tudományos munkatársait előadónak. Az év második felében a Magyar Szentkoronáról 4 

sikeres előadást tudhatunk magunkénak.   
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Munkatervünkben havonta 1, 2017 évre 10 előadást terveztünk, melyből 8 előadást tartottunk 

meg. Az előadások havi rendszerességgel, csütörtöki napokon valósultak meg.  

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás, tiszteletdíj 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel az előadóval, plakátok, 

szórólapok, grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; konferálás; részvétel, 

technikai háttér biztosítása és lekövetése /3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

 

A FÖLD JÖVŐJE sorozat előadásai: 

1. „A magyar űrkutatás” 

Előadó: dr. Ferencz Orsolya az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének tudományos 

főmunkatársa 

Időpont: 2017. január 26. (csütörtök) 18 – 19 óráig 

 

2. „A Föld jövője - Utópia vagy disztópia?” 

Előadó: dr. Tímár Gábor az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének vezetője 

Időpont: 2017. február 23.  

 

3.  „A Föld jövője - Utópia vagy disztópia?” 

Előadó: dr. Torma Csaba PhD – A klímaváltozás meteorológus szemmel 

Időpont: 2017. március 23.  

 

4. „A Föld jövője – Globális kihívások” 

Előadó: dr. Ferencz Csaba klimatológus 

Időpont: 2017. április 27.  

 

5.        „A Föld jövője - A klímaváltozás társadalmi következményei” 

Előadó: dr. Kiszely Zoltán politológus 

Időpont: 2017. május 25. 

 

6-8.     A Koronaőr Szalon előadássorozata 

Előadók: dr. Ferenc Csaba, dr. Németh Zsolt 

Időpontok: 2017. szeptember 7., október 5., november 30. 

 

 

január február március április május szeptember október november
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2017.évben a 8 „Szabadegyetem” előadáson résztvevők száma 557 fő volt. 

 

GYEREK- ÉS IFJUSÁGI PROGRAMOK 

 

2013 óta folyamatosan munkálkodunk azon, hogy a családokat és a gyermekeket (minden 

korosztályt, 0-18 éveseket) is bevonzzuk a házunkba programjainkkal. A Józsefvárosi Galéria 

olyan produkciók bemutatására törekszik, amelyek kis színpadon előadhatók a gyermekek 

közelségében, legtöbbször őket is bevonva az előadások menetébe. Gyermek és ifjúsági 

programjainkra a kerületi óvodásokat és kisiskolásokat hívtuk. A kerületi gyerekek díjtalanul 

látogathatják programjainkat.   

A programok három kategórián belül sorolhatók fel: 

1. Délelőtti előadások óvodásoknak és kisiskolásoknak” programtípus esetében a 2017 évre 20 

programot terveztünk, 12 valósult meg. 

2.  Az „Ifjúsági művészeti vetélkedő” helyett Versmondó gálát szerveztünk.  

3. A „Délelőtti ifjúsági programok” tervezett éves 5 program helyett 7 programot szerveztünk.  

 

DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK (évi 20) 

Időpont: 2017. február 7 – december 15. között 24 alkalom 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, technikai háttér 

biztosítása és lekövetése /3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész(ek) /2 fő/ 

 

1-4. Kézműves foglalkozás – Farsangi papírmasé maszkok készítése (6-14 éveseknek) 

Foglalkozásvezető: Sipos Orsolya 

Időpontok: 2017.febrár 7, 9.(2 nap 2 alkalom, összesen 4 foglalkozás) 

 

5-6. Előadó: Aranyszamár színház 

Időpont: 2017. február 10. 09.30-10.30-ig és 11-12 óráig (két előadás) 

 

7. Előadó: Méhes Csaba pantomimművész („Mimóka” című előadása) 

Időpont: 2017. március 17. 10 óra 

 

8-9. Előadó: Picaro Társulat („Maszmók Afrikában” c. előadása) 

Időpont: 2017. március 24. 9.30 és 11 óra (két előadás) 

 

10. Előadó: Méhes Csaba pantomimművész („Mimóka” című előadása) 

Időpont: 2017. április 28. 10 óra 

 

11. Előadó: Rutkai Bori Banda (Mesekert koncert) 

Időpont: 2017. április 21. 10 óra 

 

12-13. Előadó: Gryllus Vilmos 

Időpontok: 2017. május 5. 12. 10-11 óra (két előadás) 
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14. Kőhalmi Ferenc bűvész előadása 

Időpont: 2017. szeptember 29. péntek, 9.30 óra 

15-16. ARANYSZAMÁR SZÍNHÁZ: Péter és a csodaágy c. előadása 

Időpont: 2017. október 20. (péntek) 9.30 óra és 11 óra (két előadás) 

17-18.  Az Aranyszamár Színház Péter és a csodaágy c. előadás után csillagmadár készítő kézműves 

foglalkozás tartottunk Sipos Orsolya vezetésével 

Időpontja: 2017. október 20. 8-12 óráig 2 csoport 

 

19. GYEREKPROGRAM – GYLLUS VILMOS KONCERTJE 

Időpont: 2017. október 27. (péntek) 9.30 óra 

 

20. KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS – gyerekeknek  

Időpontja: 2017.október 27. (péntek) 8-12 óráig 2 csoport 

 

21. GYEREKPROGRAM – LÁBITA SZÍNHÁZ: Csernik Szende lábbábos előadása 

Időpont: 2017. november 10. (péntek) 9.30 óra  

  

22. GYEREKPROGRAM – Kőhalmi Ferenc bűvészműsora 

Időpont: 2017.november 24. (péntek) 9.30 óra 

 

23. GYEREKPROGRAM – Gulyás Laci – Mese az aranyhalról 

Időpont: 2017. december 8. (péntek) 9.30 óra  

24. Fabók Mariann bábszínháza: Ha betér az Égi Király - magyar népi betlehemes játék 

Időpont: 2017.december 15. (péntek) 9.30 óra 

 

 

2017-ben a Délelőtti előadások óvódásoknak, kisiskolásoknak 24 programon 2155 fő vett részt. 

 

IFJUSÁGI MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (évi 1) (helyette a Versmondó gála valósult meg) 

A tervezett ifjúsági vetélkedő helyett „Versmondó gála valósult meg. 

A Versmondó gála bemutatkozási lehetőséget adott arra, hogy az iskolai közegből kilépve, 

közönsége előtt is bemutatkozzanak a gyerekek. A program megmozgatta a kerületi iskolákat, 

a díjnyertes vers- és prózamondók mellett a kerület zeneiskolájából is érkeztek vendégek. A 

műsor Faragó Laura közreműködésének is köszönhetően nagyon színvonalasan sikerült. 
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Időpont: 2017. május 26. (péntek) 17 – 19 óra  

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: a közreműködő művész 

tiszteletdíja, catering, ajándékkönyvek 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, technikai háttér 

biztosítása és lekövetése /5 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

 

DÉLELŐTTI IJFÚSÁGI PROGRAMOK (évi 5) 

Előadások és képzőművészeti foglalkozások, melyek a jelen napokhoz vagy-egy-egy témához 

kapcsolódnak (farsang, magyar népmese napja, karácsony). 

A 2017. évre tervezett 5 helyett 7 programot valósítottunk meg. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadó tiszteletdíja 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); program vezetése; részvétel, technikai 

háttér biztosítása és lekövetése /3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

 

1-2.  Kézműves foglalkozás – Farsangi papírmasé maszkok készítése (14-18 éveseknek) 

Foglalkozásvezető: Sipos Orsolya 

Időpont: 2017.febrár 9. (2 foglalkozás) 

 

3. A Magyar népmese napja alkalmából a háromágú tölgyfa tündére – Fabók Mariann bábszínházi 

előadása 

Időpont: szeptember 28. csütörtök, 14 óra 

 

4. Kézműves foglalkozás– gyerekeknek A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 

Foglalkozást vezető: Sipos Orsolya 

Időpontja: 2017. szeptember 28. 8-12 óráig 2 csoport 

 

5. Kézműves foglalkozás – gyerekeknek. Adventi díszek és karácsonyi ajándékok készítése. 

Időpontja: 2017. november 10. péntek 8-12 óráig 2 csoport 

Foglalkozást vezető: Sipos Orsolya 

 

6. Kézműves foglalkozás felnőtteknek és gyerekeknek, adventi koszorú és ajtódísz 

készítése. 

Foglalkozás vezető: Sipos Orsolya 

Időpontja: 2017. november 24. (péntek) 16 – 18.30 óráig  

 

7. Zúzmarás dalok – Dorogi Ákos jazz zongorista koncertje diákoknak téli dalokkal. 

Időpont: 2017. november 20. (hétfő) 9.30 óra 
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A 2017-es évben a 7 délelőtti ifjúsági programokon 375 fő vett részt. 

 

ADVENTI PROGRAMJAINK (évi 3) 

A Karácsony közeledtével olyan produkciókat hívtunk meg intézményünkbe, amelyek kifejezetten 

az ünnephez kapcsolódtak, vagy lelkiségükben a várakozás időszakához illeszthetők. Népszerű 

művészeket és művészeti produkciókat invitáltunk, figyelembe véve közönségünk igényeit. A 

három adventi eseményen különböző stílusú előadásokat vonultattunk föl, válogatva a 

színházi/irodalmi és zenei programok széles palettájáról. 

Vendégeinket forró itallal és aprósüteménnyel vártuk. Az utolsó programot, a színházi estet úgy 

terveztük, hogy a kiállító művészeink, előadóink, állandó beszállítóink és a klubtagjaink 

(klubtagsági kártyával rendelkezők) személyesen is találkozhassanak egymással és terített asztal 

mellett ismerkedhessenek egymással. 

A programok megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja, 

nyomdaköltség, catering 

 

1-2. A Csillagkórus koncertjei  

Az első magyar bluegrass-gospel gyerekkórust sikerült megnyerni adventi programsorozatunk első 

akkordjaként, akik immár fél évtizede muzsikálnak együtt. A nagyszámú közönséget vonzott 

mindkét alkalommal, megalapozva az ünnepi hangulatot. 

Időpont: 2017. december 1. és december 8 péntek, 15 óra 

 

3. A Mentés Másként Trió koncertje 

Az együttes elsősorban a magyarság és a szomszéd népek hagyományos népzenéjét játssza. 

Zenéjüket saját maguk leginkább „újraénekelt népzenének” tekintik. Dalaikat az eredeti népzene 

anyagából, eredeti technikákkal bontják ki, megelégedve a hagyományos népi hangszerelés 

eszközeivel. Ezúttal a népzenei palettáról főleg az ádventi ihletésű dallamok csendültek fel. 

Időpont: 2017. december 8. péntek, 19 óra 

 

4. „Egy régvolt karácsony” c. a Turay Ida színház adventi darabja  
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A kiváló művészek – Bencze Ilona, Bregyán Péter és Sövegjártó Áron – előadásában többek között 

Ady Endre, József Attila, Weöres Sándor, Juhász Gyula versei hangzottak el, valamint csodálatos 

karácsonyi melódiák is megszólaltak. 

Időpont: 2017. december 15. péntek, 15 óra 

 

 

A 3 adventi programunkon 400 fő vett részt. 

 

EGYÉB RENDEZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ PROGRAMOK 

Az ide sorolt programok is elég sokszínűek, többféle műfajt képviselnek. Három kategóriába 

soroljuk őket. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás, tiszteletdíj 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, technikai háttér 

biztosítása és lekövetése /3 fő/ 

 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

 

1. SZÍNHÁZI, IRODALMI ELŐADÁS, melyből 8-at terveztünk az egész évre, de 17 programot 

valósítottunk meg. (A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett koncertet is ide helyeztük, 

noha első sorban komolyzenei műfajt képvisel.)  

2. KOMOLYZENEI KONCERTEK, ezekből 4-et vállaltunk az évre, 5 koncertet valósítottunk 

meg. 

3. KÖZÖS SZERVEZÉSŰ PROGRAMOK (nem tervezett) 

 

SZÍNHÁZI, IRODALMI ELŐADÁS  

Célunk az, hogy az előadásokkal szórakoztatva megismertetni más emberek, kultúrák 

nézőpontjait. Ezentúl régi korok életvitelébe, gondolkodásába, érzésvilágába is bepillantást 

nyerhet a néző a zene, az irodalom és a színházi élmény által. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás, tiszteletdíj  

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, technikai háttér 

biztosítása és lekövetése /3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 
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1. A Józsefvárosi Zenebarát Kör - Hangversenye a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 

Időpont: 2017. január 23.  

 

2.   Papp Norbert - Homok animációs műsora 

Időpont: 2017. február 17.  

 

3. Rajzolj, fess velünk Józsefváros közterein! 

Időpont: április 1. (szombat) 10-15 óra 

 

4.  Földes László – HOBÓ „József Attila est” (versszínház) 

Időpont: 2017. június 1. (csütörtök) 19- 20.30 óráig 

 

KÖNYVJELZŐ VARIETÉ – IRODALMI EST ÚJ ELŐADÁSSOROZAT 

 

Előadássorozatunk kedd esténként hangulatos irodalmi darabokkal örvendezteti meg a nézőket. 

A varieté műfaji közvetlensége teret ad irodalmi nagyságokkal való találkozásra, és új 

tehetségek megismerésére. 

  

5. Cserna Szabó András író és Szálinger Balázs költő 

Időpont: szeptember 14. csütörtök, 19 óra 

 

6. Kabai Lóránt és Antal Balázs költők 

Időpont: szeptember 28. csütörtök, 19 óra 

 

7. Az Art’ Húr Irodalmi Kávéház bemutatkozása 

Időpont: 2017. október 5. (kedd) 19 óra 

       

      8. Simon Adri és Zsille Gábor költők előadása 

Időpont: 2017. október 12. (kedd) 19 óra 

 

 

 

9. Tallián Mariann és Lázár Balázs versszínháza  

„Arany János balladák”, Takács Tamás beszélgetése Szörényi Lászlóval Arany Jánosról. 
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Időpont: 2017. október 19. kedd, 19.00  

 

10.  Farkas Wellmann Endre és Marcsák Gergely (zenész): A római disznó monológja c. műsor 

Időpont: 2017. október 26. (kedd) 19 óra 

 

11. Novák Valentin és Turbók Attila előadása 

Időpont: 2017. november 2. (csütörtök) 19 óra 

 

12.  Papp Für János – Marno János 

Időpont: 2017. november 9. (csütörtök) 19 óra 

 

13. Földes László - Hobo – Jim Morrison est 

Időpont: 2017. november 16. (csütörtök) 19 óra 

 

14. Mirtse Zsuzsa és Bíró Gergő 

Időpont: 2017. november 30. (csütörtök) 19 óra 

 

15. Sabransky Balázs és Berta Zsolt Fregoli (beugró) című estje  

Időpont: 2017. december 7. (csütörtök) 19 óra 

 

16.  Szalay Álmos és Csillik Kristóf 

Időpont: 2017. december 14. (csütörtök) 19 órára 

A program szervezése megtörtént, de nem valósult meg az előadók hibájából. 

 

17. Csender Levente irodalmi estjét Álmos Lóránd moderálta, Sződ város kántora, Erdélyi 

Balázs közreműködött.  

Időpont: 2017. december 19. (kedd) 19 óra 

 

 

 

A 17 alkalommal rendezett egyéb programjainkon résztvevők száma 925 fő volt. 

 

KOMOLYZENEI KONCERTEK (évi 4 alkalom) 

A klasszikus zene Magyarországon, de a világban is rétegműfajjá vált. Úgy véljük, akik ezzel a 

műfajjal foglalkozunk, kötelességünk, hogy keressük azokat az eszközöket, lehetőségeket, 

melyekkel minél szélesebb rétegek számára tesszük szerethetővé, mutatjuk meg értékeit, 

szerepét az emberi életben.  

A 2017-es évre 4 komolyzenei koncertet terveztünk, 5 koncertet valósítottunk meg. 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: zongora hangolás, előadó 

tiszteletdíja 

 

1. A Józsefvárosi Zeneiskola tanárainak és diákjainak hangversenye „Kodály és kortársai” 

címmel 

Időpont: 2017. április 3. (hétfő) 17 óra 

 

2. A Józsefvárosi Zenebarát Kör hangversenye „Örökzöld klasszikusok” címmel 

Időpont: június 12. (Hétfő) 18 óra 
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3.  A Giusto kamarazenekar Hangversenye 

Időpont: szeptember 20. szerda, 19 óra 

 

4. – Catherine Nardiello zongorakoncertje a program az ARS SACRA rendezvénysorozat 

része volt. 

Időpont: szeptember 22. péntek, 19 óra 

 

5. A Józsefvárosi Zenebarát Kör „Őszikék” című koncertje 

Időpont: 2017. november 13. (hétfő) 18 óra 

 

 

Az 5  komolyzenei koncerten résztvevők száma összesen 375 fő volt. 

 

MŰVÉSZETI SÉTÁK JÓZSEFVÁROSBAN (évi 5) 

Ezek a programok nem valósultak meg. 

A 2017 –es évre terveztünk művészeti sétákat Józsefvárosban. Szándékunk volt a kerület 

múltját bemutatni, az utcákat, ahol sok magyar művész élt és alkotott.  Ezt a programot nem 

szerveztük meg, mert egy másik, kerületi egyesület szervezésében ilyen programok 

színvonalasan megvalósultak.   

 

KULTURÁLIS VETÉLKEDŐ NYUGDÍJASOKNAK (évi 1) 

Terveink között szerepelt még, hogy az év folyamán egy alkalommal kulturális vetélkedőt 

szervezünk nyugdíjasok részére. Ezt a programot más formában valósítottuk meg. 

 A Galéria látogatóinak egy része Galéria Klubkártyával rendelkező kerületi nyugdíjas, akik 

rendszeresen látogatják kulturális programjainkat és korosztályuk részére szervezett 

tanfolyamainkat (szenior tánc, gerinctorna, meridián torna). Az így kialakult kis közösség 

igényét támogatva létrejött a „Jozefin” klub.  Női tagjainak helyet és lehetőséget biztosítunk, 

hogy egy-egy könyv közös elolvasása kapcsán beszélgessenek érdekes témákról – ezzel segítünk 

szabadidejük hasznos eltöltésében. A klub heti rendszerességgel, csütörtök délelőttönként 

működik. 

Időpont: 2017.január – decemberig heti 1 alkalom, összesen 42 alkalom 

Résztvevők száma: 10-12 fő /alkalom 

 

KÖZÖS SZERVEZÉSŰ PROGRAMOK (nem tervezett) 

 

1. Trianoni Szemle folyóirat bemutatója   

Időpont: 2017. szeptember 1. péntek, 17 óra 
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2. KÖNYVBEMUTATÓ Jászok Egyesülete Budapesten 

Időpont: 2017. október 25. (szerda) 18 óra 

 

3. KÖNYVBEMUTATÓ – Fényrajok – Oláh Tamás költői estje 

Időpont: 2017. november 17. (péntek) 18 óra 

 

IRODALMI HÍRADÓ - Kerekasztal beszélgetések, a Magyar Napló Kiadóval közös szervezésben 

Az Irodalmi Híradót azért hívtuk életre, hogy a zene és a képzőművészet mellé ezt a művészeti 

ágat is meghonosítsuk a Galériában. Az eddigi eseményeken főleg már megjelent irodalmi 

alkotások bemutatását terveztük és valósítottuk meg, sok esetben olyan műveket, melyek 

szervesen vagy érintőlegesen kapcsolódnak a képzőművészethez. Ehhez a programunkhoz 

nagyszerű helyszín az épületünkben működő könyvesbolt. Az eddigi estek sikere és a hely 

varázsa magától értetődően fejlesztette tovább a koncepciót, s ebből a magból nőtte ki magát 

valódi irodalmi estekké, amikor is neves költők és írók és színészek veretes szövegeket, irodalmi 

alkotásokat olvasnak fel, s játszanak el.  

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás, tiszteletdíj 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, plakátok, 

szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai 

munkák; adminisztráció (szerződések, megrendelők); konferálás; részvétel, technikai háttér 

biztosítása és lekövetése /3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, közreműködő művész /2 fő/ 

Az IRODALMI HIRADÓ programokat 2017. szeptember hónaptól felváltotta az önálló szervezésű 

KÖNYVJELZŐ VARIETÉ IRODALMI programsorozat (melyet az EGYÉB PROGRAMOK között 

részleteztünk). 

Időpont: 2017 január 12-április 26 között 11 alkalom 

 

4-7. Könyvbemutatók 

Időpont: Január 12., január 19., január 26., január 30. 

 

7-10. Az Irodalmi Magazin, könyvbemutatók 

Időpont: 2017. február 16. , február 20., február 27.  

 

11-12. Irodalmi Magazin, könyvbemutatók 

Időpont: 2017. március 23., március 27.,  

 

13-14. Könyvbemutató és rendhagyó irodalmi óra 

Időpont: április 6., április 26.  
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A 14 alkalommal rendezett közös szervezésű programok résztvevőinek száma 692 fő volt. 

 

MŰTEREMLÁTOGATÁS (évi 2) 

Az elmúlt években több alkalommal szerveztünk műterem látogatást a Százados úti 

Művésztelepre. „Műterem látogatás” címszó alatt kettőt vállaltunk az évre, ebből egy 

programot megvalósítottunk, ami nem műterem látogatás volt, de azzal azonos igényt kielégítő 

program. Az idén klubtagjaink és művészetkedvelő látogatóink részére művészeti kirándulást 

szerveztünk Kaposvárra. 

 

Művészeti kirándulás Kaposvárra, Zalára 

Vezető: Kiss Imre Károly idegenvezető, történész 

Időpont: 2017. június 1. (csütörtök) 7-19 óra 

 

TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK 

 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ TANFOLYAM – Örömtánc szenior korúaknak (heti 1 évente kb. 47 alkalom) 

 

Az idősebb korúak körében is sokan vannak, akik a táncon keresztül élik meg a testi és szellemi 

felfrissülést.  

A foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon vannak 11-12 óráig. A résztvevők száma 

átlagosan 13-14 fő. A résztvevők Galéria Klubkártyával rendelkeznek, tehát rendszeres 

látogatói kulturális programjainkat.  A tanfolyam díjtalanul látogatható. 

 

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 09.hó 10.hó

Közös szervezésű pr. 142 178 63 69 45 60
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Tanfolyam vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna tánctanár, testnevelő, gyógytornász 

Belső munkatársak feladatai a program során: Plakátok, szórólapok, meghívók grafikai 

munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése; grafikai munkák; adminisztráció 

(szerződések, megrendelők), terem biztosítás /3 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, tanfolyamvezető /2 fő/ 

 

A program ideje: 2017. január 4- december 13. 

Programok száma: 31  

 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatás: a tanfolyam vezető megbízási díja 

Időpont: 2017. január 4. 11. 18., 25. (4 alkalom) 

Időpont: 2017.február 1. 22. (2 alkalom) 

Időpont: 2017.március 1. 8. 22. 29. (4 alkalom) 

Időpont: 2017.április 5. 12. 19. 26. (4 alkalom)  

Időpont: 2017. május 3. 10. 17.24.31. (5 alkalom) 

Időpont: 2017. 06. 07.,14. 21.(3 alkalom) 

Időpont: 2017. 09.20, 27. (2 alkalom) 

Időpont: 2017. 10.04.,11.,18.,25.(4 alkalom) 

Időpont: 2017. 11.08.,15.,22.,29.(4 alkalom) 

Időpont: 2017. 12.06.,13.(2 alkalom) 

 

 

01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó
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Megnevezés 

Terv 

rendezvény 

száma (db) 

Megvalósulás 

rendezvények 

száma (db) 

Megvalósulás     

%-os aránya 

eltérés-terv-

megvalósulás 

(db) 

Galéria estek 42 39 93 % -3 

 

Zenetörténeti előadások 6 6 100% 0 

Szabadegyetem 10 8 80 % -2 

Délelőtti előadások óvodásoknak és kisiskolásoknak 20 24 120% 4 

Délelőtti ifjúsági programok 5 7 140 % 2 

Adventi programok 3 3 100 % 0 

Egyéb programok / színház, irodalom 8 16 200 % 8 

Egyéb programok/ komolyzenei koncertek 4 5 125 % 1 

Egyéb programok/közös szervezésű programok,  

nem tervezett 0 14 - - 

Saját szervezésű tanfolyam heti 1 31 31 100 % 0 

Lakossági közművelődési tevékenység összesen 129 139 118,6 % 10 

 

TEREMBÉRES TANFOLYAMOK 

A Galériában működő tanfolyamok, illetve foglalkozások nagy része terembérlet alapján 

működnek. Csak olyan rendezvényeket „fogadunk” be, melynek programja beleillik saját 

profilunkba, és azt színesíti. A terembéres tanfolyamainknál is fontos szempont a színvonalas 

munka. A szerződéskötés előtt megbizonyosodunk arról, hogy van-e tanfolyamvezetőknek 

tanításra jogosító bizonyítványa. A visszajelzéseket figyelembe véve hoztuk meg a döntést, 

hogy folytatható-e egy-egy tanfolyam. Így alakultak ki az évek óta állandó terembérletes 

tanfolyamaink.  

A terembéres tanfolyamokat a szerződött fél megbízottjai valósítják meg.  

 

 

TANFOLYAMOK GYERMEKEKNEK 

Fontosnak tartjuk, hogy a legkisebbeknek is tudjunk nyújtani intézményünkben olyan 

foglalkozásokat, amelyek testi-lelki-szellemi fejlődésüket egyaránt elősegítik.  

1. Kerekítő foglalkozások  

„Mondókás móka 0-3 éveseknek heti rendszerességgel, hétfői napokon 10-10.30 óráig 

Foglalkozás vezető: Nagy Éva Rita, szeptember hónaptól Kozma-Nemcsics Bernadett 

2.  Kerekítő foglalkozások  

„Bábos torna 1-3 éveseknek, heti rendszerességgel, hétfői napokon 10.35-11.15 óráig 
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Foglalkozás vezető: Nagy Éva Rita, szeptember hónaptól Kozma-Nemcsics Bernadett 

 

3. Művészi torna  

Testépítő és mozgásfejlesztő gimnasztika, tartásjavító gyakorlatokkal, zenei kísérettel. Az 

egészséges életmód, a szép és harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek Berczik Sára 

módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban. 

A foglalkozások heti rendszerességgel történnek, hétfői napokon 17-18,30 óráig (2 csoport) 

szerdai napokon16.30-08 óráig (2 csoport). 

Foglalkozás vezető: Solti Eszter az Óbudai Mozgásművészeti iskola tanára 

 

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK 

A tanfolyamaink életre hívásának az volt a célja, hogy színes, és széles spektrumát nyújtsuk a 

testedzés lehetőségeinek. Ajánljuk tornáinkat kezdőknek, újrakezdőknek, sportsérülteknek, 

ülő munkát végzőknek, összességében mindenkinek. 

 

4. Gerinctorna felnőttek számára. 

Gyógy testnevelő vezetésével a gerinctorna alkalmas az erő- és állóképesség fejlesztésére, az 

egészség megőrzésére, gerincbántalmak megelőzésére, a már kialakult gerincproblémák 

korrigálására. 

A foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon 9.45-10.45 óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna gyógy testnevelő 

 

5. HATHA JÓGA tanfolyam 

Tradicionális indiai jóga tanfolyam, figyelembe véve a városi ember igényeit és adottságait. A 

jóga egy tökéletes eszközrendszer, amely az élet minden területén támogatja a fejlődést. 

A foglalkozások heti rendszerességgel hétfői napokon 10-12 óráig, szerdai napokon18.30 -20.30 

óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: a Jóga Hagyomány Egyesület tanárai  

 

6. Meridián torna 

Dr. Eőry Ajándok professzor által meghonosított kínai egészség megőrző módszer. A tornára 

nagyrészt kerületi lakosok látogatják. Sok ember számára nyújt segítséget a közérzetük 

javításában. 

Díjtalanul látogatható program. 

A foglalkozások heti rendszerességgel, keddi és csütörtöki napokon vannak 8.15.9.15 óráig 

A foglalkozásokat Szalay Csilla vezeti 

 

 

NYOMDAI KIVITELEZÉSEK 2017. január – december hó 

 

Műsorfüzet (évente 6) 

2017 évre 7 műsorfüzet megjelenését tervezetük, 6 alkalommal készült, mert a nyári hónapokat 

(május-augusztus) összevontan készítettük. 

A grafikai munkák tervezése kollegánk munkakörébe tartozó feladat. 
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időpont 
plakátok száma 

(db) 

Műsorfüzet száma 

(db) 

Szórólapok száma 

(db) 

meghívó száma 

(db) 
kivitelezés 

január-február  
68    2 000 1 000 50 nyomdai 

   3 500  házilag 

március- április 
16    2 500 2 100 100 nyomdai 

   3 700    

május- augusztus 
15    2 000 2 000 100 nyomdai 

   3 700  házilag 

szeptember-október 
14 2 000 2 500 100 nyomdai 

   3 700  házilag 

november-december 
12    2 000 3000 50 nyomdai 

   3 700  házilag 

2018. január - február 
15    2 000 2 000 100 nyomdai 

   3 700  házilag 

összes kiadvány 01-12 hó 140    12 500 18 600 500   

 

 

JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA TERVEZETT 

 KÖLTSÉGEK IDŐARÁNYOS ALAKULÁSA 2017.01-12 hó 

Költségvetési keret  16 266 667 Ft 

Munkaterv szerint tervezett költség 12 708 378 Ft 

Tényleges költség   11 327 255 Ft 

Tervezett költség és a tényleges költség %-os aránya:  89 % 

 

 

INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS, PR- ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGE 

 A kommunikációs stratégiánk   

Az elmúlt 4 év tapasztalatai alapján a valós, a virtuális és a kommunikációs térben is fontosnak 

tartjuk a Józsefvárosi Galériánál a megalapozott hírnév folyamatos erősítését.  

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. Erőteljesebb jelenlét 

kialakítását kezdtük el a web2-es alkalmazások körében. A Józsefvárosi Galéria megjelent és 

tartalmat szolgáltat a a www.jozsefvarosigaleria.hu-n, a Facebook-on, a Google+-ban, a 

Twitter-en, az Instagram-on és a Tumblr-en. Ezzel is közelebb kerülve a tizen-huszonéves 

generációhoz, akiket a hagyományos eszközökkel és üzenetekkel jóval nehezebb utolérni.  

http://www.jozsefvarosigaleria.hu-n/
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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 

- A kerületi önkormányzat szervei és intézményei (óvodák, általános iskolák, 

gimnáziumok, középiskolák, szakmunkásképzők, egyéb oktatási intézmények, 

egyetem, főiskolák. felnőtt háziorvosok, gyerek háziorvosok, a rendelőintézet, 

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 

sikerült egy levél küldő szoftvert beszereznünk, reméljük ezzel a korszerű eszközzel 

még hatékonyabbá sikerül tenni az e-mail-es kapcsolattartást a médiával és az 

érdeklődő látogatókkal. 

- Egyházi felekezet vezetőivel történő kapcsolattartás 

- Egyesületekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás 

- Galériákkal kapcsolattartás 

- Kiemelt VIP tagokkal történő kapcsolattartás 

 Fontosabb tevékenységek 

A Galériában plakátokat helyezünk el folyamatosan. Hirdetmények útján szólunk a 

látogatókhoz. Hírlevelet, meghívókat küldünk ki havonta 2500 db e-mail címre. Megújult 

honlapunkat és Facebook felületünket folyamatosan frissítjük, itt programjainkról részletes 

tájékoztatást adunk az érdeklődőknek.  

A Galéria weboldala, az éve első felére megújult, friss, modern letisztult, könnyen átlátható 

felülettel várjuk a virtuális térben az érdeklődőket. Mára 3200+ érdeklődő követi rendszeresen 

tartalmainkat, ajánlóinkat. 

A www.youtube.com videó megosztó weboldalra pedig a galéria nagyobb eseményeiről készült 

videofelvételeket folyamatosan feltöltjük. A galéria közösségi oldala (Facebook) jól működik. 

Mára 3200+ érdeklődő követi rendszeresen tartalmainkat, ajánlóinkat. 

Minősítése: **** (4,7 csillag) Az önkormányzat és a kerület honlapjára is folyamatosan 

felkerülünk híreinkkel, hiszen szoros kapcsolatot tartunk a kommunikációs divíziónkkal. 

Műsorfüzet 

Nyomdai kivitelben készülő, színvonalas tájékoztatónk. Két havonta 2 000 példányban 

terjesztjük a kerületben, önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatók körében, 

szakmai körökben, lakosság felé.  

http://www.youtube.com/
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Hirdetőtáblák – fóliák 

A Nap utcai ablakainkra a nálunk megrendezett rendezvényeken készült fotókból készített 

ablakmatricák folyamatosan bepillantást engednek az intézményünk életébe. 

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 több féle verzióban készül plakát, szórólap A/3, A/ 4, A/5. meghívó 

1,2,4 oldalas.A 2017-es évben jelentősen nőtt főleg a kerületben azon helyszíneknek a száma 

ahol folyamatosan kihelyezzük műsorfüzeteinket, szórólapjainkat, plakátjainkat. A 

főbejáratnál lévő ajtó melletti „hirdető táblákon” a programjaink kihelyezése. 

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. 

 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 (szórólap, névjegykártya, hirdetés készítése, web 

arculat, meghívók, képeslap (karácsony), galéria táblái, műsorfüzet. 

 

 

6. Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok 

 

A Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb programtípust a 

kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak, s ingyenesen látogathatók (a 

közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt). Idén is olyan művészeket választottunk 

kiállítóinknak, akik nagyobb körben is ismeretségre és elismerésre méltóak, munkásságuk időtálló 

értékeket hordoz. Az irányzat és a műfaj tekintetében változatosságra törekedtünk.  
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2017. évben megvalósult „nagy” kiállítások   

időpont művész műfaj 

január 

Solti Gizella Ferenczy Noémi-díjas, Nemzet Művésze,  

Kossuth-díjas iparművész, gobelin tervező, Érdemes és  

kiváló textilművész 

textil 

február Kóka Ferenc hagyatékából festészet 

március Molnár C. Pál hagyatékából festészet 

 

április 

Csoportos kiállítás: Nádas Alexandra Barcsay –díjas  

grafikus, Nagy Gábor Munkácsy –díjas festőművész,  

Onisim Colta képzőművész –Arad, Tasi  

József-képzőművész Temesvár  

grafika, festészet,  

szobrászat 

május 
Sajdik Ferenc Príma Primissima-díjas és Kossuth-díjas 

grafikus, karikaturista 
grafika, karikatúra 

június Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész festészet 

július-

augusztus 

A Ridovics Család csoportos kiállítás a Százados úti 

Művésztelepről 
festészet 

szeptember Petrás Mária Magyar Örökségdíjas keramikus keramikus 

október Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas festőművész festészet 

november  Tenk László Munkácsy-díjas festőművész festészet 

december Mónus Béla népi iparművész, népművészet mestere fafaragó 

 

 

„NAGY” KIÁLLÍTÁSOK (havonta 1, évente 11) 

A 2017-es évre 11 „nagy” kiállítást terveztünk a földszinti kiállító terünkbe, a tervezett 

kiállításokat meg is valósítottunk. 

A galéria elsődleges célja a magyar képzőművészeti kultúra megismertetése, életben tartása, a 

helyi és regionális értékek közvetítése, nemzeti értéket képviselő életművek és gyűjtemények 

időszaki bemutatása és a kulturális közösségformálás. 

Fontos, hogy a megvalósuló időszaki kiállítások kapcsolódjanak a hazai művészeti 

szcéna életéhez és hírt adjanak városunkban zajló kulturális folyamatokról is.  

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: nyomdaköltség, catering, megnyitó 

közreműködő zenész tiszteletdíja, dekoráció  

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, vagy a hagyaték 

gondozójával, múzeummal, a kiállítás kurátoraival,  a kiállítás koncepciójának kidolgozása,  

plakátok, szórólapok, meghívók grafikai munkálatai,  kommunikáció, hirdetmények készítése,  

grafikai munkák, a művek átvétele,  a kiállítás rendezése,  adminisztráció (költségvetés, 
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szerződések, megrendelők) a fogadás előkészítése, konferálás, részvétel, kapcsolódó programok 

szervezése és megvalósítása, kiállítás bontása, utógondozása. /7 fő/  

A feladat ellátásban résztvevő megbízott szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, 

kurátori munka, szállító, beszállító (catering), kiállítást megnyitó szakember, közreműködő 

művész /6 fő/kiállítás  

Az alaptevékenységeket, mint a recepciós munka, az információs tevékenység, a takarítás, a 

gondnoki tevékenység és az intézmény őrzési feladatai, beszámolónkban a programokon részt 

vevő szakemberek körébe nem soroljuk fel, mert munkájuk minden programon alapszükséglet. 

 

 

Kiállítások ideje: 2017. január 13- 2017. december 31-ig 

A kiállításokon résztvevők száma összesen: 42 260 fő 

 

1. Solti Gizella (POFI) textilművész Ferenczy Noémi-díjas, Nemzet Művésze, Kossuth-díjas 

iparművész, gobelin tervező, Érdemes és kiváló textilművész „Különféle teremtmények” című 

kiállítása 

A kiállítás megnyitó időpontja: 2017. január 13. 

A kiállítás időtartama: 2017. január 13 - február 3.  

 

2. Kóka Ferenc festőművész „Kóka és Kóka inspirációk” c. kiállítása 

Megnyitó időpontja: 2017. február 10. 

A kiállítás időtartama: 2017. február 10 – március 3.  

 

3. Molnár C. Pál festőművész, grafikus „Az első tavaszi nap” c. kiállítása 

Megnyitó időpontja: 2017. március 10.  

A kiállítás időtartama: 2017. március 10-31-ig 

 

4. 2+2 csoport - Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész, Nádas Alexandra - Barcsay-díjas 

grafikusművész, Onisim Colta képzőművész az aradi Aurel Vlaicu Egyetem Design karának 

docense, Tasi József - képzőművész Temesvár. 

Ezzel a programmal kapcsolódtunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaihoz. 

Megnyitó időpontja: 2017. április 7. 

A kiállítás időtartama: 2017. április 7-28. 

 

5.  Sajdik Ferenc Príma Primissima – díjas és Kossuth-díjas grafikus, karikaturista „Humoros 

tárlat” című kiállítása   

Megnyitó időpontja: 2017. május. 5. 

A kiállítás időtartama: 2017. április 5. június 2. 

 

6. Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész „Angyalok verőfényben” című kiállítása  

Megnyitó időpontja: 2017. június 9. 

A kiállítás időtartama: 2017. június 9-július 14. 

 

7. „Festő Ridovicsok” – a Százados úti művésztelephez kapcsolódó kiállítás 

Megnyitó időpontja: 2017. július 24. 

A kiállítás időtartama: 2017. július 24 - szeptember 4. 
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8.” ISTEN IRGALMÁBÓL, MÁRIA EREJÉVEL” Petrás Mária - Magyar Örökség-díjas keramikus és 

népdalénekes – kiállítása 

Megnyitó időpontja: 2017. szeptember 8. 

A kiállítás időtartama: 2017. szeptember 8 – október 3-ig. 

 

9.”NOMÁD” c. Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas festőművész kiállítása 

Megnyitó időpontja: 2017. október 6. péntek, 18 óra  

A kiállítás időtartama: 2017. október 6-től november 6-ig 

 

10. „ Tizenhét tizenhetes” c. kiállítás Tenk László Munkácsy-díjas festőművész kiállítása 

Megnyitó időpontja: 2017. november 10.  

A kiállítás időtartama: 2017. november 10- től december 5-ig 

 

11. „A fa álma” c. kiállítás Mónus Béla fafaragó, népi iparművész, a Népművészet Mestere 

Megnyitó időpontja: 2017. december 8. 

A kiállítás időtartama: 2017. december 8-2018. január 12-ig 

  

 

 

A 2017-ben rendezett 11 kiállítás látogatóinak száma összesen 42 250 fő volt. 

 

„KIS” KIÁLLÍTÁSOK - a Galéria emeletén (évi 4) 

Terveink között szerepelt, hogy az emeleti folyosón és a rendezvényteremben is kiállításokat 

szervezzünk, mivel az épület e részén sokan láthatják az alkotásokat. 

Ebben a térben lehetőség nyílik a „könnyedebb műfajú”, ám változatlanul magas színvonalú 

képzőművészeti alkotások bemutatására is.  Nagyszámú gyerekközönség is megfordul itt, ezért 

nem titkolt célunk az, hogy esztétikai tartalmakat közvetítsen és ezzel művészetkedvelő 

közönséget neveljen. 

 A 2017-es évre 4 „kis” kiállítást terveztünk, melynek megvalósulása megtörtént. 

A kiállítások ideje: 2017. január 9- december 31-ig 

 

A program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: a közreműködő tiszteletdíja 

Belső munkatársak feladatai a program során: Kapcsolatfelvétel a művésszel, vagy a hagyaték 

gondozójával, múzeummal, a kiállítás kurátoraival; a kiállítás koncepciójának kidolgozása, 

plakátok, szórólapok, meghívók grafikai munkálatai; kommunikáció, hirdetmények készítése, 

grafikai munkák, a művek átvétele, a kiállítás rendezése, adminisztráció (költségvetés, 

szerződések, megrendelők) részvétel, kapcsolódó programok szervezése és megvalósítása; 

kiállítás bontása, utógondozása, műtárgyak szállítása. /7 fő/ 

Külső szakemberek tevékenységei: nyomdai munkák, kurátori munka /2 fő/ 
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1. Kisgrafika Barátok köre kiállítása  

A kiállítás időtartama: 2017. január 9 – február 28. 

 

2. Tóth József „Füles” fotográfus tárlata „Szentendrei festők arcképcsarnoka” címmel 

Megnyitó időpontja: 2017. március 1. 18 óra 

A kiállítás időtartama: 2017. március 1- szeptember 30. 

 

3. Milos József fotóművész fotókiállítása „Színészlegendák” címmel 

Megnyitó időpontja: 2017. szeptember 1. 18 óra 

A kiállítás időtartama: 2017. szeptember 1- november 8. 

 

4. Józsefváros 240. születésnapja alkalmából rendezett programokhoz kapcsolódva „A mi 

Józsefvárosunk” címmel fotópályázatot írtunk ki. A 30 legjobb alkotás került kiállításra. 

Megnyitó időpontja: 2017. november 9. 15 óra 

A kiállítás időtartama: 2017. november 9 - január 20. 

 

 

 

A 2017-ben rendezett 4 „kis” kiállítások látogatóinak száma összesen 11.700 fő volt. 

 

KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

 

TÁRLATVEZETÉS (havonta 1, évente 11) 

Állandó tárlatvezetéseinket rendszerint Mónus Viktor kollegánk végzi, aki a kiállítások 

rendezésében is nagy feladatot vállal. Időnként más, akár maga a kiállító művész vagy a kiállítás 

kurátora tart tárlatvezetést.  

A tárlatvezetések célja, hogy közelebb hozza a művész világát a látogatókhoz, felhívja a 

figyelmet esztétikai érdekességekre, adalékkal szolgál a művek megértéséhez, lehetőséget ad 

kérdések felvetésére, teljesebbé teszi a művészeti élményt. 

Az éves terv 11 vezetést tartalmaz, melyből az első félévben 11 tárlatvezetés valósult meg.  

Belső munkatársak feladatai a program során: hirdetmény készítése, szakmai felkészülés, 

tárlatvezetés /1 fő/ tárlatvezetés 

Külső szakemberek tevékenységei: 1 fő/tárlatvezetés (esetenként) 

 

1. Solti Gizella textilművész kiállításán  

Tárlatvezető: Sipos Orsolya munkatársunk 

Időpont: 2017. január 20. 
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2. Kóka Ferenc festőművész „Kóka és Kóka inspirációk” c. kiállításán 

Tárlatvezető: Dr. Molnár Valéria, a Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány kurátorával  

Időpont: 2017. február 24 

. 

3. Molnár C. Pál festőművész „Az első tavaszi nap” című kiállításán 

Tárlatvezető: Csillag Péter a művész unokája, a Molnár C. Pál múzeum igazgatója 

Időpont: 2017. március 22.  

 

4. „2+2” csoport kiállításán  

Tárlatvezető: Mónus Viktor művészeti munkatársunk 

Időpont: 2017. április 26.  

 

5. Sajdik Ferenc Humoros Tárlat” c. kiállításához kapcsolódó program 

Tárlatvezető: Tóth József fotográfus 

Időpont: 2017. május 8. 

 

6. Szentandrássy István festőművész „Angyalok verőfényben” című kiállításán 

Tárlatvezető: a tárlatvezetést maga a művész tartotta. 

Időpontja: 2017. július 4. 

 

7. Petrás Mária keramikus művész kiállításán 

Tárlatvezető: Mónus Viktor munkatársunk 

Időpont: szeptember 27. szerda 

 

8. Lóránt János Demeter „Nomád” c kiállításán 

Tárlatvezető: Mónus Viktor művészeti munkatársunk 

Időpont: 2017. október 18. 

 

9. Tenk László „Tizenhét tizenhetes” c. kiállításán 

Tárlatvezető: Mónus Viktor művészeti munkatársunk 

Időpont: 2017. november 29. 

 

10. Mónus Béla fafaragó kiállításán 

Tárlatvezető: Mónus Viktor művészeti munkatársunk 

Időpont: 2017.december 13.  

 

2017. évben a 11 alkalommal rendezett tárlatvezetéseken 400 fő vett részt. 
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A KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

 

„MŰVÉSZTÁRSAKRŐL FILMNYELVEN”, KÉPBEN VAGYUNK KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK”(évi 

16) 

 A kerekasztal beszélgetések célja,  hogy a szélesebb közönség számára is érthető módon járja 

körül a művész fantáziájának, képzeletének működését. Lehetőséget ad a közönségnek arra, 

hogy megismerhesse a művész munkamódszereit, életfilozófiáját, a program végén pedig a 

felmerülő kérdéseiket feltehessék a művésznek. 

Az éves terv 16 alkalmat jelöl, melyet megvalósítottunk. 

Belső munkatársak feladatai a program során: A program megtervezése, egyeztetés a 

résztvevőkkel, közönségszervezés, a program lebonyolítása, adminisztráció (szerződések, 

megrendelők) /2 fő/programonként 

Külső szakemberek tevékenységei: moderálás, film beszerzése, társművészetek alkotói (film 

készítője) /2 fő/ esetenként 

 

1. Solti Gizella kiállításához kapcsolódóan beszélgetés, 

Időpont: 2017. január 20. 

 

2. Kóka Ferenc festőművész. kiállításához kapcsolódó filmvetítés. 

Időpont: 2017. február 24. 

 

3 – 4. Kóka képek zenében” Kóka Ferenc festőművész kiállításának záróeseménye, 

Vetítéssel egybekötött koncertje 

Időpont: 2017. március 3.  

 

5. Molnár C. Pál festőművész kiállításához kapcsolódó program 

„Az Álmok szenvedélye” című, Molnár C. Pálról szóló film vetítése és beszélgetés 

Időpont: 2017. március 22. 

 

6.  Sajdik Ferenc „Humoros Tárlat” c. kiállításához kapcsolódó program (beszélgetés és a „Hát 

milyenek az állatok” c. rajzfilm részleteinek vetítése) 

Időpont: 2017. május 8. (hétfő) 18-20 óra 

 

7 - 8. Szentandrássy István festőművész „Angyalok verőfényben” című kiállításához tartozó 

programok (filmvetítés, beszélgetés a művésszel, zenei és irodalmi műsor) 

Időpontja: 2017. június 9. -16. 

 

9. „Festő Ridovicsok” – a Százados úti művésztelephez kapcsolódó kiállítás záró 

rendezvénye - TALÁLKOZÁSOK címmel 

Időpontja: 2017. szeptember 4. 

 

10-11. Petrás Mária keramikus kiállításához kapcsolódó program, filmvetítéssel, majd 

beszélgetés 

Időpontja: 2018.szeptember 18. 
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12-13. Lóránt János Demeter kiállításához kapcsolódó program, filmvetítés, majd beszélgetés a 

művésszel 

Időpontja: 2018. október 16. november 

 

14-15. Tenk László festőművész kiállításához kapcsolódó program 

Időpontja: 2017. november 24. 

 

16. Mónus Béla kiállításához kapcsolódó program, beszélgetés a művésszel 

Időpontja: 2017. december 14. 

 

 

 

2017. évben a kiállításokhoz  kapcsolódó  16 programon 

(filmvetítés, kerekasztal beszélgetések, stb.) 753 fő vett részt. 

 

KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MÚZEUMPEDAGÓGIA (havonta 2, évente 22) 

 

Célunk, hogy kiállításainkhoz gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős és gyakorlati 

foglalkozásokat terveztünk, melyek során a résztvevők alkottak is. Ezekkel a foglalkozásokkal 

első sorban a kerületi iskolai csoportokat céloztuk meg.  

2017 évre 22 programot terveztünk, melyet 2017. évben terveink szerint megvalósítottunk. 

alkalommal összesen foglalkozást tartottunk.  

A programok megvalósításához igénybevett szolgáltatások: a foglalkozást vezetők díja, 

anyagköltség 

Belső munkatársak feladatai a program során: A program megtervezése, közönségszervezés, a 

program lebonyolítása, adminisztráció (szerződések, megrendelők) /2 fő/alkalom 

Külsős szakember: 1 fő/alkalom 

 

1-6. Szerepjátékok a kézműves foglalkozáson készített maszkokkal  

Időpontok: 2017.febrár 7, 9.(2 nap 3 alkalom, összesen 6 foglalkozás) 

 

7-12. Múzeumpedagógiai foglalkozások Sajdik Ferenc kiállításán 

Időpont: 2017. május 15. egész nap (6 foglalkozás) 

 

13-22 Múzeumpedagógiai foglalkozások, Sipos Orsolya vezetésével 

Időpont: 2017. szeptember - december 
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2017. évben a 22 múzeum pedagógiai programokon 564 fő vett részt. 

 

LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

ELŐADÁSSOROZATOK – ISMERETTERJESZTÉS (havonta 4, évi 40) 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a józsefvárosi közönség számára könnyen elérhető 

lehetőséget teremtsünk arra, hogy érdeklődését, tudását, ismereteit fejlessze. Magas színvonalú 

sorozataink állandó előadói nagy népszerűségre tettek szert. A rendszeres látogatók körében 

egyfajta közösség is kifejlődött. A legtöbb sorozatot többségében nyugdíjasok látogatták (ez alól 

a képzőművészet témájú előadás és az irodalmi előadás kivétel). Ezek az ingyenesen látogatható 

előadássorozatok mindig keddenként 15 órától kezdődtek.  A programok folyamatosan teltházzal 

mentek. 

2017. évre 40 előadást terveztünk, 42 előadás valósult meg.  

Program megvalósításához igénybevett szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja 

Belső munkatársak feladatai a program során: a program megtervezése, egyeztetés a 

résztvevőkkel, közönségszervezés, technikai háttér biztosítása, lekövetése, a program 

lebonyolítása, adminisztráció (költségvetés, szerződések, megrendelők) /3 fő/ 

Külsős szakember feladatai: művészeti tevékenység előadásonként /1 fő/ 

 

Előadássorozataink típusai: 

1. UTAZÁS 

2. KÉPZŐMŰVÉSZET 

3. TÖRTÉNELEM 

4. IRODALOM 

5. ZENETÖRTÉNET (szeptember hónaptól) 

6. NEM RENDSZERES  

 

AZ ELŐADÁSOK FELSOROLÁSA TÉMÁNKÉNT: 

UTAZÁS - VETÍTÉSES ELŐADÁSOK Előadó: Kiss Imre Károly idegenvezető, tanár 

 

1. „London, a világ hajdani központja” 

Időpont: 2017. január 10. 

 

2. „Szentpétervár, Észak Velencéje” 

Időpont: február 7.  
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3. „Isztambul, a bizánci és az iszlám kultúra fellegvára” 

Időpont: 2017. március 7. 

Résztvevők: 105 fő 

 

4. „Moszkva, az orosz reneszánsz városa” 

Időpont: 2017. április 11. 

 

5. „Vatikán és az európai mini államok” 

Időpont: 2017. május 9.  

 

6. „Madrid és környéke” 

Időpont: 2017. június 6.  

 

7.”Costa Brava és Montsserat” 

Időpont: 2017. szeptember 5. 

 

8. „Andalúzia, ahol az iszlám hódítása kezdődött 

Időpont. 2017. október 3. 

 

9. „ Svájc 1.” 

Időpont: 2017. november 7. 

 

10. „Svájc II.” 

Időpont: 2017. december 12.  

 

KÉPZŐMŰVÉSZET – VEVÍTÉSES ELŐADÁS Előadó: Sípos Endre művészetfilozófus 

 

11.  „Irodalmi hatások jelenléte a XIX. század festészetében” 

Időpont: 2017. január 17.  

 

12. „A gyermekrajzokban megmutatkozó lelki tartalmak” 

Időpont: 2017. február 14.  

 

13. „A kódex miniatúrák szerepe az európai kultúrában” 

Időpont: 2017. március 14.(kedd) 15 -16.30 óra  

 

14. „A monumentális falfestészet néhány sajátosságai” 

Időpont: 2017. április 4.  

 

15. „Az emberi lét alapkérdései a grafikaművészetben” 

Időpont: 2017. május 2. 

 

16.”Látvány és képzelet egysége”  

Időpont: 2017. szeptember 12. 

 

17. „A vizuális jelek és az emberi érzések kapcsolata’ 
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Időpont: 2017. október 10. 

 

18. „A Színek és a fény gyermekei” 

Időpont: 2017. november 14. 

 

19.” A képen belüli és a képen kívüli világ” 

Időpont: 2017. december 12. 

 

 

ELŐADÁSSOROZAT – TÖRTÉNELEM Előadó: Dr Tóth József történész 

 

20. „A két pogány közt” 

Időpont: 2017. január 31.(kedd) 15-16.30 óra 

 

21. ” A hitért és a szabadságért - Bocskaitól Rákócziig” 

Időpont: február 28. (kedd) 15-16.30 óra 

 

22.„A békés, építő XVIII. század” 

Időpont: 2017. március 28.(kedd) 15 – 16.30 óra 

 

23.  „A Felvilágosodás jegyében” 

Időpont: 2017. április 25.(kedd) 15-16.30 óra 

 

24. „A Napóleoni háborúk” 

Időpont: 2017. május 23. (kedd) 15-16.30 óra 

 

25.” A reformkor” 

Időpont: 2017. szeptember 26.  

 

26.” 1848-49” 

Időpont: 2017. október 24. 

 

27.” Haynau” 

Időpont: 2017. november 28. 

 

ELŐADÁSSOROZAT – IRODALOM –(Új sorozat) Előadó: Kőszeghy Péter 

magyar irodalomtörténész 

 

28. „A szerelmes Balassi” 

Időpont: 2017. január 24. 

 

29. „A szexualitás eufemisztikus nyelve a régiségben, az irodalomban és a festészetben” 

Időpont: 2017. február 21. 

 

30.  „A csalfa asszony, a kuruc férj,  az oltár és a prédikáció” 

Időpont: március 21. 
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 31. „Szabó Lőrinc megkéri menyasszonya kezét Babits Mihálynak” 

Időpont: április 18. 

 

 32. „Égi és földi szerelem” 

Időpont: 2017. május 16.  

 

33. „Temetetlen holtak” 

Időpont: 2017. június 13. kedd, 15 – 16.30 óráig 

 

 34.”Az ismeretlen Czobor Mihály” 

Időpont: 2017. szeptember 19. 

 

 35.” „Gáli József, avagy Elmondom az életedet állatokban” 

Időpont: 2017. október 17. 

 

36.” „Régi magyar szerelmes (malac) levelek 

Időpont: 2017. november 21. 

 

37.”Telegdi Kata levele ángyához„ 

Időpont: 2017. december 19.  

 

ELŐADÁSSOROZAT – ZENETÖRTÉNET (Új)”JAZZ SZORI” Halper László előadássorozata 

38.”A két világfordító muzsikus- Jimi Hendrix, Jaco Pastorius” 

Időpont: 2017. szeptember 12.  

 

39.”A 70-oes évek fúvós fusion zenéjének legfontosabb zenekarai és szólistái’ 

Időpont: 2017. október 10. 

 

40.”A 70-es évek új jazz gitáros nemzedéke” 

Időpont: 2017. november 7. 

 

41.”Jazz sztori” Az elfejtett magyar zenészlegendák 

Időpont: 2017.december 5. 

ELŐADÁS – NEM RENDSZERES Előadó: Tóth József „Füles” fotográfus, karikatúrista, grafikus  

42. „Víziló a Széchenyiben” - vetítéses előadás 

Időpont: 2017. március 31.18 óra 
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A 2017. évben rendezett 42 előadáson a résztvevők száma 3 582 fő volt. 

 

KIÁLLÍTÁSOK LAKOSSÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA 2017.01-12. hó 

Lakossági és közművelődési tevékenység megvalósulása 2017. 01 – 12. hó 

     

Megnevezés 

     Terv 

rendezvény 

száma (db) 

Megvalósulás 

rendezvények 

száma (db) 

Megvalósulás     

%-os aránya 

eltérés-terv-

megvalósulás 

(db) 

"Nagy " Kiállítások 11 11 100% 0 

"Nagy" kiállításokhoz kapcsolódó programok     

tárlatvezetés 
11 11 100% 0 

"Nagy” kiállításhoz kapcsolódó 

múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekeknek 
22 22 100% 0 

"Nagy " kiállításokhoz kapcsolódó programok 

"Művésztársakról filmnyelven" Kerekasztal 

beszélgetések 

16 16 100% 0 

" Kis" kiállítások az emeleti folyosón és 

termekben és hozzájuk kapcsolódó programok 
4 4 100% 0 

Előadássorozatok 40 42 105 % 2 

Lakossági közművelődési tevékenység 

összesen 104 106 106% 2 

 

KIÁLLÍTÁSOK LAKOSSÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRE TERVEZETT KÖLTSÉGEK 

IDŐARÁNYOS ALAKULÁSA 2017.01-12. hó 

2017. I. félévi Költségvetési keret I 4 600 000 Ft 

2017 I. félévi Munkaterv szerint tervezett költség 3 508 740 Ft 

2017. I. félévi Tényleges költség   3 278 195 Ft 

Tervezett költség és a tényleges költség %-os aránya:  93,4 % 

 

Az 2017. évben a várt költségek kevesebbek voltak, többek között annak okán, hogy a 

kiállításhoz kapacsolódó tárlatvezetéseket, és foglalkozásokat saját munkatársaink vezetésével 

oldottuk meg, továbbá a kiállításokhoz kapcsolódó filmvetítések és beszélgetésekért a 

művészek, vagy családtagjaik, illetve az előadók nem kértek tiszteletdíjat. 

 

 

 



 

100 
 

7. Rendezvények 
 

2017. évben az üzleti tervhez képest több mint 100 rendezvény/esemény  megszervezésére 

került sor, többek között november hónapban Józsefváros születésének 240. évfordulójára 

szervezett 3 hetes rendezvénysorozat programjai és a 4 adventi hétvégék műsorainak 

köszönhetően. Az év során a méltán népszerű kerületi túráinkat is újra indítottuk, amelyek 

során az érdeklődők megismerhették Józsefváros épített –és szellemi kulturális örökségeinek 

helyszíneit.     

Új őszi rendezvényként közös rendezvényen ünnepeltünk a kerületünkben működő Erkel 

Színházzal, ahol az új Bánk bán előadás premierje előtt szeptember 10-én Önkormányzatunk 

ünnepélyes keretek között Állampolgársági eskütétel esemény rendezett, a Józsefvárosban 

letelepedni szándékozó, külhoni magyar állampolgárok részére. 

Természetesen munkánk kiterjedt a már hagyománnyá vált hivatali díjátadókra, kerületi 

koszorúzásoka, állami ünnepek kerületi megrendezésére. 

2017. évi adatok 
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JANUÁR  

MAGYAR KULTÚRA NAPJA – KÖLCSEY EMLÉKTÁBLA AVATÁS - Palotanegyed, Kölcsey utca 

1. 

Időpont: január 20.  

Résztvevők száma: 30 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorúkészítés és szállítás 

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 

1989. óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. A koszorúzással egybekötött 

megemlékezést a költőről elnevezett utcában található, tavaly felújított emléktáblánál 

került megrendezésre, ahol Józsefváros önkormányzatát Sántha Péterné alpolgármester 

asszony képviselte. A nyitó beszédet követően a résztvevők a Somogyi Béla utcában található 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hetedik osztályos tanulóival 

közösen elszavalták a Himnuszt. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett 

megemlékezés a Kölcsey-emléktábla megkoszorúzásával zárult. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4421/koszoruzas-kolcsey-ferenc-emlektablajanal 

 

BAUER SÁNDOR HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA - Magyar Nemzeti Múzeum, Lépcső 

Időpont: január 23. 

Igénybevett szolgáltatások: koszorúkészítés és szállítás 

Résztvevők száma: 10 fő 

Leírás: Bauer Sándor 17 éves ipari tanuló 1969. január 20-án 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 lépcsőjén. 

Bauer Sándor halálának 48. évfordulójára emlékezett Józsefváros önkormányzata nevében 

Sántha Péterné alpolgármester asszony, a Magyar Nemzeti Múzeum falán található 

emléktáblájánál. Elhelyezték a koszorút és néma főhajtással emlékeztek a fiatal mártírra.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4428/48-eve-halt-martirhalalt-bauer-sandor 

 

HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA - Népszínház utca 

Időpont: január 27.  

Résztvevők száma: 10 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorúkészítés és szállítás 

Leírás: Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává 

nyilvánította.  

Józsefváros önkormányzata nevében dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere Kertészné 

Bródy Saroltával, a józsefvárosi holokauszt-emlékközpont polgármesteri kapcsolattartójával 

közösen koszorút helyezett el az emléktáblánál, fejet hajtva a vészkorszakban kerületünkből 

elhurcolt zsidó honfitársaink emléke előtt. A koszorúzást követően a Nagyfuvaros utcai 

hitközség elöljáróságának képviseletében a megemlékezésen résztvevő Horovitz László 

mondta el az ősi zsidó imát, a Kaddist a vészkorszak áldozataiért.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4440/jozsefvaros-a-nepszinhaz-utcaban-emlekezett 

 

http://jozsefvaros.hu/hir/4421/koszoruzas-kolcsey-ferenc-emlektablajanal
http://jozsefvaros.hu/hir/4428/48-eve-halt-martirhalalt-bauer-sandor
http://jozsefvaros.hu/hir/4440/jozsefvaros-a-nepszinhaz-utcaban-emlekezett
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FEBRUÁR  

JÓZSEFVÁROSI KORCSOLYAPÁLYA - Horváth Mihály tér 

Időpont: 2016. november 28. - 2017. február 5. 

Résztvevők száma: 10.000 fő 

Igénybevett szolgáltatások: jégpálya üzemeltetés 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata - Jégpálya állításáról szóló határozat értelmében- 

minden kerületi lakos számára ingyenes korcsolyázási lehetőségét biztosított. A 375 m2-es 

korcsolyapályát bő két hónapos működése alatt több mint 10.000 felnőtt és gyermek 

látogatta meg. Naponta átlagosan 200-250-en mentek ki a Horváth Mihály térre korcsolyázni. 

A pálya minden nap reggel 8 és este 20 óra között várta a látogatókat. Az iskolákból 

szervezetten érkeztek a pályára a diákok hétköznap délelőttönként, hétvégéken és 

esténként pedig általában a családok vették birtokba a jeget. Az adventi időszak alatt, a 

jégpálya –az eredeti funkciója mellett- közösségi térként is szolgált, mivel számos ünnepi 

programon vehettek részt az érdeklődők: kézműves foglalkozások, gyermekelőadások, 

koncertek színesítették a hétvégéket, és itt gyújtották meg a kerület adventi gyertyáit is. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4462/tizezren-korcsolyaztak-a-kerulet-foteren 

 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő terem 

Időpont: február 15. 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Catering, eszközbérlés 

Leírás: A Házasság Hete elnevezésű országos rendezvénysorozat részeként 2017. február 

15-én Józsefvárosban a házasulandó pároknak jegyes csomagot adományozott az 

önkormányzat. A csomag tartalmazott egy hasznos útravalókkal teli könyvet, egy 

gyűrűpárnát és az első házasoknak járó és a családi adókedvezményről szóló kiadványt. A 

rendezvényen Kocsis Máté polgármesteren kívül részt vett Novák Katalin, család-, ifjúság- 

és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, Király Nóra, a FICSAK alapítója valamint 

Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere is. A legfőbb célkitűzés, hogy ösztönözzék a 

fiatalokat a házasságkötésre, illetve a gyermekvállalásra. A házasság hetét 4 kontinens 21 

országában ünneplik. Hazánkban 2008-tól kezdődően tartják az eseménysorozatot, hogy 

alátámasszák a házasság örökkévaló értékét. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4487/kocsis-mate-becsuljuk-tiszteljuk-es-ertekeljuk-a-

hazassagban-eloket 

 

BUSÓJÁRÁS JÓZSEFVÁROSBAN - Teleki tér - Bauer Sándort utca - Mátyás tér - Tavaszmező 

utca - Horváth Mihály tér - Baross utca – Kiscsibész tér – Krúdy Gyula utca – Mikszáth tér – 

Reviczky utca – Baross utca – Múzeum utca 

Időpont: február 20. 

Résztvevők száma: 600 fő 

Igénybevett szolgáltatások: plakátgyártás, utaztatás megrendelése 

Leírás: A méltán híres mohácsi busójárás szereplői 2017-ben is ellátogattak a kerületbe, 

hogy elűzzék a telet, valamint színt vigyenek a kerület életébe. A menet kiindulópontja a 

Teleki tér volt, ahol Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. A busók 

egészen a Múzeum utcáig haladtak, a főbb tereken megállva. A rendezvényre számos 

http://jozsefvaros.hu/hir/4462/tizezren-korcsolyaztak-a-kerulet-foteren
http://jozsefvaros.hu/hir/4487/kocsis-mate-becsuljuk-tiszteljuk-es-ertekeljuk-a-hazassagban-eloket
http://jozsefvaros.hu/hir/4487/kocsis-mate-becsuljuk-tiszteljuk-es-ertekeljuk-a-hazassagban-eloket
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óvodából és általános iskolából érkeztek szervezetten a gyerekek, így összesen több száz 

gyermek lehetett részese ennek a felejthetetlen élménynek. A tereken az érdeklődőknek 

lehetőségük nyílt, hogy közelebbről is megismerhessék ezt a közel 600 éves hagyományt. 

Ezeken a helyszíneken vidám zenélésbe kezdtek a busókkal érkező sokác zenészek. Eközben 

a sokác lányok és a busók táncra invitálták a lelkes résztvevőket. A gyerekek nagy 

érdeklődéssel érintették meg a birkabőrből készült öltözeteket, valamint kipróbálhatták a 

kereplőket is, így segítve a busóknak elűzni a telet.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4500/kozel-600-gyerek-ismerkedett-a-tobb-szaz-eves-

hagyomannyal 

 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKLAPJA – KOSZORÚZÁS - Rezső tér 

Időpont: február 24. 

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorúkészítés 

Leírás: Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozata értelmében február 

25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánították Magyarországon. Február 

24-én Józsefvárosban a Rezső téren tartottak megemlékezést, amely során Sántha Péterné 

alpolgármester tartott beszédet a gyilkos diktatúráról, melyben elmondta, hogy 

helyrehozhatatlan károkat okozott a kommunizmus mindenhol ahol csak hatalomra jutott. A 

beszédet követően, a megemlékezésen megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt, majd 

Sántha Péterné alpolgármester asszony elhelyezte az áldozatok emlékére készített koszorút 

a Magyarok Nagyasszonya Templom falán található emléktáblán. Sára Botond, Ferencz 

Orsolya, Simon György és a Józsefvárosi Roma Önkormányzat virágot helyezett el az 1956-os 

forradalom hőseinek állított emlékműnél, majd a Vajda Péter Ének-zenei Általános és 

Sportiskola diákjai mécseseket gyújtottak.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4510/keruletunk-a-kommunizmus-aldozataira-emlekezett  

 

FILMVETÍTÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZVÉN- Reménysugár Idősek Klubja 

Időpont: február 28. 

Résztvevők száma: 25 fő 

Igénybevett szolgáltatások: filmrendelés, jogdíj 

Leírás: Február 28-án Matúz Gábor Nincs kegyelem című dokumentum-játékfilmjét 

tekintették meg a Reménysugár Idősek Klubjában, így emlékezvén a kommunizmus 

áldozataira. A vetítésen részt vett Sántha Péterné alpolgármester asszony is, aki a filmet 

megelőzően köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy a kommunizmus milyen 

kegyetlenséggel és embertelenséggel járt együtt. Matúz Gábor Nincs kegyelem című filmje 

történelmi tényekre épül. 1956. december 8-án karhatalmisták és szovjet katonák válogatás 

nélkül lőtték le az előző éjszaka elhurcolt munkások kiszabadítására érkezőket és a 

járókelőket Salgótarjánban. A véres esemény halálos áldozatainak száma 47 és 131 közé 

tehető, a sebesültek száma pedig még ezt is meghaladja. A filmet több kerületi idősklubban 

is vetítik. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4518/a-kommunizmus-aldozataira-emlekeztek-az-idosklubokban 

 

http://jozsefvaros.hu/hir/4500/kozel-600-gyerek-ismerkedett-a-tobb-szaz-eves-hagyomannyal
http://jozsefvaros.hu/hir/4500/kozel-600-gyerek-ismerkedett-a-tobb-szaz-eves-hagyomannyal
http://jozsefvaros.hu/hir/4510/keruletunk-a-kommunizmus-aldozataira-emlekezett
http://jozsefvaros.hu/hir/4518/a-kommunizmus-aldozataira-emlekeztek-az-idosklubokban
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MÁRCIUS  

1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÖNKORMÁNYZATI MEGEMLÉKEZÉS - 

Horváth Mihály tér 

Időpont: március 15.  

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorúkészítés, plakátgyártás, hangtechnika, műsorvezető, 

táncegyüttes, díszőrség, előadó művész, hostess 

Leírás: Az ünnepségre március 15-én 9 órától került sor, a Horváth Mihály téren. A Himnusz 

közös eléneklése és Benkő Péter – aki Petőfi Sándor A XIX. század költői című versét és a 12 

pontot adta elő – fellépését dr. Kocsis Máté Józsefváros polgármesterének ünnepi beszéde 

követte. A polgármester szavai után Kovács Dávid Emil lelkész, a Budapest- Külső 

Józsefvárosi Református Egyházközség képviseletében mondott áldást. A program a 

Csillagszemű Néptánc Együttes és zenekara előadásával zárult. A műsor után koszorúzásra 

és gyertya gyújtásra került sor az emlékműnél. A rendezvényen közreműködtek a Ludovika 

Zászlóalj honvédtiszt – jelöltjei. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4569/mi-magyarok-szabadsagharcosok-vagyunk 

 

TELEKI TÉRI CSALÁDI PROGRAMOK - Teleki tér 

Időpont: március 15.  

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hangtechnika, előadó művészek, narrátor, berendezés, 

plakátgyártás, rajzpályázati művek nagyítása és nyomtatása pvc táblákra, kézműves 

foglalkozások, mobil toalett 

Leírás: A családi programra a Teleki László téren került sor, március 15-én délután 14 órától.  

A Józsefvárosi Önkormányzat 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából rajzpályázatot hirdetett. A Teleki téren a nyertes rajzok kiállításra kerültek. A 

rendezvényt Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere nyitotta meg, majd a rajzpályázat 

nyerteseinek ajándékcsomagot adott át. 15 órától a Józsefvárosi zenekar előadása 

következett, végezetül a Vasas néptáncegyüttes és népi zenekar műsorát láthatták, ahol 

óvodások iskolások és fiatal felnőttek szórakoztatták a közönséget. A délután folyamán korhű 

ruhába öltözött huszárokat, lovakat és egy ágyút tekinthettek meg az érdeklődők, valamint 

részt vehettek hagyományőrző kézműves foglalkozáson.   

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4571/unnepi-programok-a-teleki-teren-is 

 

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG ÉS JÓTÉKONYSÁGI EST- Budapesti Olasz Kultúrintézet 

Időpont: március 18.  

Résztvevők száma: 250 fő 

Igénybevett szolgáltatások: nyomdai munkák (meghívó, aukciós kártya, menükártya, ültető 

kártya, oklevél), catering, hang és fénytechnika, hostess, virágdekoráció, kitüntetések 

készítése, zongorista, zongoraszállítás és hangolás, előadó, narrátorok, terembérlés 

Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 

http://jozsefvaros.hu/hir/4569/mi-magyarok-szabadsagharcosok-vagyunk
http://jozsefvaros.hu/hir/4571/unnepi-programok-a-teleki-teren-is
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„Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetések. Az ünnepséget Jótékonysági esttel kötötte össze 

az Önkormányzat, amiből a befolyt összeget a Református Egyházközség Te+Én közösségének 

ajánlotta fel. 

Hasonlóan az előző évekhez a díjátadó és jótékonysági estre József naphoz közel került sor, 

idén március 18-án. A vendégek és kitüntetettek 17 órától érkeztek a helyszínre, ahol 

hostess-ek fogadták, segítették 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.  

2017-ben a Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Díszpolgári címet Bohus Zoltán 

szobrász-üvegtervező, Benga Oláh Tibor a Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke, Dr. Futó 

Péter a Futureál cégcsoport alapítója és Marton Éva operaénekes részére adományozta. 

Posztumusz díszpolgári kitüntetést kapott Galamb József és Pongrátz Gergely. A díjakat dr. 

Kocsis Máté Józsefváros polgármestere adta át, a kitüntetetteket Sánta Péterné 

Józsefváros alpolgármestere és Zentai Oszkár az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 

köszöntötte. A vacsorát követően elkezdődött a Jótékonysági árverés, ahol 6 aukciós tárgyra 

licitálhattak a résztvevők. Az adományozók a Józsefvárosi Református Egyházközség Te+Én 

közösségét támogatták. Az est végén Gayer Bálint és zenekara műsorát élvezhették a 

vendégek.   

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4578/kituntettek-jozsefvaros-peldakepeit 

 

MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK III. FOCIKUPÁJA 

Helyszín: Ikarus BSE Sporttelep (1165 Budapest, Bátonyi utca 1-33.) 

2017. május 7-én kerül megrendezésre a Magyar Önkormányzatok III. Foci Kupája, mellyel 

kapcsolatban kifizetésre került a sportrendezvény részvételének költsége.  

 

 

ÁPRILIS  

 

TORMAY CÉCILE HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA - Tormay emléktábla és szobor (Kőfaragó utca 

és Szent Rókus Kórház kertje)  

Időpont: április 1.  

Résztvevők száma: 40 fő 

Igénybevett szolgáltatások: virágkötészet  

Leírás: 2017. évben volt Tormay Cécile halálának 80. évfordulója. 

Megemlékezést tartott április elsején a Tormay Cécile Kör a Kőfaragó utcában, az írónő 

egykori józsefvárosi lakóházánál. Az ünnepség a Szent Rókus Kórház mellett éppen öt 

esztendeje felavatott Tormay szobránál folytatódott, ahol az önkormányzat nevében Sántha 

Péterné alpolgármester helyezett el koszorút, és méltatta a nyolcvan évvel ezelőtt elhunyt 

író munkásságát. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4623/nyolcvan-eve-hunyt-el-tormay-cecile 

 

 „JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA - Polgármesteri Hivatal – 

300-as Díszterem 

http://jozsefvaros.hu/hir/4578/kituntettek-jozsefvaros-peldakepeit
http://jozsefvaros.hu/hir/4623/nyolcvan-eve-hunyt-el-tormay-cecile
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Időpont: április 5.  

Résztvevők száma: 90 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering, hostessek, narrátor 

Leírás: 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. Hatvankilencen vehették át az önkormányzat által 

adományozott Józsefváros rendjéért kitüntető címet. Az ünnepség dr. Sára Botond 

alpolgármester köszöntő beszédével vette kezdetét, majd átadásra kerültek a „Józsefváros 

rendjéért” kitüntető címek. Állófogadással zárult az esemény.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4632/sara-botond-egyutt-tobbet-tehetunk-a-kerulet-

kozbiztonsagaert- 

 

ROMÁK VILÁGNAPJA - Muzsikus Cigányok Parkja 

Időpont: áprlilis 8.  

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: virágdekoráció  

Leírás: 1971. április 8-án ült össze az I. Roma Világkongresszus, az esemény tiszteletére az 

ENSZ a Roma kultúra világnapjává nyilvánította április 8. napát, amelyet a cigányság a 

legfontosabb „nemzeti” ünnepként tartja számon. 

Az egykori kiváló cigányzenészekre emlékezvén 2017. április 7-én a józsefvárosi Muzsikus 

Cigányok Parkjában Boros Lajos és Buffó-Rigó Sándor cigányprímások domborművét Szalay-

Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes és Sántha Péterné, Józsefváros 

alpolgármestere leplezte le. A helyszínen a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 

igazgatója, Kathy-Horváth Lajos és a Művészeti, Oktatási, Kulturális, Közéleti Alapítvány 

elnöke,  Raduly József főszervező is lerótta tiszteletét. Immáron 12 zenész bronz 

emléktáblája található a parkban.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4638/Ujabb_ciganyprimasoknak_allitottak_domborm%C5%B1vet_

a_Muzsikus_ciganyok_parkjaban/ 

 

EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

 

Időpont: április 8.  

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hantechnika, szórakoztató programokra megbízási díj, sátrak 

sörpadok bérlése  

Leírás: 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. 

Józsefvárosban 2017. április 8-án, 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: demenciaszűrés, COPD-szűrés, cukorbetegség-szűrése, szív- és érrendszeri 

betegségek szűrése, gerincbetegség szűrése, érszűkület és nyirokkeringés szűrése, 

http://jozsefvaros.hu/hir/4632/sara-botond-egyutt-tobbet-tehetunk-a-kerulet-kozbiztonsagaert-
http://jozsefvaros.hu/hir/4632/sara-botond-egyutt-tobbet-tehetunk-a-kerulet-kozbiztonsagaert-
http://jozsefvaros.hu/hir/4638/Ujabb_ciganyprimasoknak_allitottak_domborm%C5%B1vet_a_Muzsikus_ciganyok_parkjaban/
http://jozsefvaros.hu/hir/4638/Ujabb_ciganyprimasoknak_allitottak_domborm%C5%B1vet_a_Muzsikus_ciganyok_parkjaban/
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méhnyakrákszűrés, csontsűrűség mérése, veseműködés vizsgálata, szájüregi daganatok 

szűrése, melanomaszűrés, addiktológiai teszt, látásvizsgálat, védőnői tanácsadás. A 

gyermekek és felnőttek a ”játékos tudomány- furfangos csudavilág interaktív kiállítás és 

játszóház”-ban, fejleszthették logikai és ügyességi képességüket. Az egészségügyi központ 

udvarában ugrálóvár, óriás buborék show arcfestés és csillámtetoválás várta a 

kisgyermekeket.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4642/Az_egeszseg_vilagnapja_Jozsefvarosban/ 

 

ÁPRILIS 13. HÚSVÉTI CSOMAGOSZTÁS - Kesztyűgyár Közösségi Ház 

Időpont: április 13.  

Résztvevők száma: 500 fő 

Igénybevett szolgáltatások: -  

Leírás: Húsvéti élelmiszercsomagot ajándékozott az önkormányzat 500 józsefvárosi 

családnak a Keszthelyi Alapítvány a Mosolygó Gyermekekért felajánlásának köszönhetően. A 

Józsefvárosi Önkormányzattal egyeztetve a csomagok a Magdolna negyedben élő hátrányos 

helyzetű családok részére kerültek kiosztásra. A csomagok átvételére jogosultakat postai 

levélben értesítették. A csomagok előkészítésében az Keszthelyi Alapítvány a Mosolygó 

Gyermekekért munkatársai és önkéntesei segédkeztek, melyek kiosztására a Kesztyűgyár 

Közösségi Ház egyik termében került sor. A átvételre jogosultak reggel 8 órától délután 14 

óráig vehették át személyesen, vagy meghatalmazással a csomagokat, melyek tartalma két 

húsvéti kalács, egy húsvéti sonkakonzerv és egy csomag csoki tojás volt. A programról szóló 

sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4659/Kalacs_es_edesseg_is_kerul_az_unnepi_asztalra/ 

 

ÁPRILIS 21. FÖLD NAPJA - Füvészkert – ELTE Botanikus kert 

Időpont: április 21.  

Résztvevők száma: 636 fő 

Igénybevett szolgáltatások: idegenvezetés  

Leírás: 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 27. évfordulóját. A Föld napja alkalmából a kerület óvodásai 26 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: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4677/ovodasok-latogattak-a-fuveszkertbe 

 

ÁPRILIS 22. ÚJ TELEKI TÉRI PIAC NAPJA- Teleki Téri Piac 

Időpont: áprlis 22. 

Résztvevők száma: 150 fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépők megbízási díja, gyerekprogramok díja 

Leírás: Józsefváros önkormányzata kizárólag saját forrásból építette fel az új Teleki téri 

piacot, ahol 2014 óta igényes környezetben és megfizethető árakon vásárolhatnak a kerület 

polgárai és az idelátogatók. Az újranyitás harmadik évfordulója alkalmából vidám családi 

http://jozsefvaros.hu/hir/4642/Az_egeszseg_vilagnapja_Jozsefvarosban/
http://jozsefvaros.hu/hir/4659/Kalacs_es_edesseg_is_kerul_az_unnepi_asztalra/
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programok és koncertek várták a piacra látogató vásárlókat április 22-én 9 és 12 óra között. 

A kisebbeknek bábelőadással, arcfestéssel és lufi hajtogatással kedveskedtek a szervezők, 

továbbá meg lehetett tekinteni a Bartendaz Hungary látványos, sajáttestsúlyos 

gyakorlatokból álló előadását is. A zenéről a Józsefvárosi Cigányzenekar és a Karaván Familia 

családi zenekar gondoskodott.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4679/ujranyitasanak-harmadik-evfordulojat-unnepli-a-teleki-

teri-piac 

 

BÖLCSŐDÉK NAPJA- H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

Időpont: április 26.  

Résztvevők száma: 160 Fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering, virág dekoráció, hostess, narrátor, fellépő megbízási 

díja  

Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény alapján rendeletet alkotott a kiemelkedő érdemeket 

szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban adományozható 

kitüntetések egységes szabályozására. A 8. alkalommal megrendezett Bölcsődék napi 

önkormányzati ünnepségen átadásra kerültek a „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért” 

kitüntetések, a „Polgármesteri Dicséret”, és a „Törzsgárda oklevelek”. Köszönetét és 

elismerését a legkisebb gyermekek gondozóinak Sántha Péterné alpolgármester és Zentai 

Oszkár, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke fejezte ki. Átadták a Kiemelkedő Bölcsődei 

Munkáért és a Polgármesteri Dicséret kitüntetéseket, valamint a kerületi Törzsgárda 

okleveleket.  

A díjazást Kökény Attila előadása, majd állófogadás követte.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4694/a-kisgyermekek-neveloit-koszontottek 

 

 
MÁJUS 

 

JÓZSEFVÁROSI RENDVÉDELMI NAP - Szenes Iván tér  

Időpont: május 12.  

Résztvevők száma: 700 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Arcfestés, óriásbuborék show, hangtechnika, narrátor, plakát 

nyomtatás, ellátmány 

Leírás: Harmadik alkalommal kerület megrendezésre az Önkormányzati rendvédelmi nap, a 

kerületben lévő rendvédelmi szervek részvételével. A kerületi óvodásokat, iskolásokat és a 

kilátogató családokat változatos, izgalmas programok várták:  KRESZ ügyességi pálya, 

bűnmegelőzési sátor, ujjlenyomat vétel, mobil lőtér, a Terrorelhárítási Központ 

eszközbemutatója, a vízi rendészeti motorcsónak, rendőrautók és motorok kiállítása, a VIII. 

kerületi Rendőrkapitányság akciócsoportjának bemutatója, roncsautó vágás bemutató, 

tűzoltódarus autó, valamint traffipaxos futásra is volt lehetőség. Arcfestésen is részt 

vehettek, valamint óriásbuborék készítést is kipróbálhatták a gyerekek. A program 

megnyitóján dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere, Molnár Gábor alezredes, 

Józsefváros rendőrkapitánya és Kelemen Zsolt VIII. kerületi tűzoltóparancsnok köszöntötték 

a gyermekeket. 

http://jozsefvaros.hu/hir/4679/ujranyitasanak-harmadik-evfordulojat-unnepli-a-teleki-teri-piac
http://jozsefvaros.hu/hir/4679/ujranyitasanak-harmadik-evfordulojat-unnepli-a-teleki-teri-piac
http://jozsefvaros.hu/hir/4694/a-kisgyermekek-neveloit-koszontottek
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A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4733/rendorsegi-es-tuzolto-bemutatok-szines-programok-a-

szenes-ivan-teren 

 

LUDOVIKA FESZTIVÁL- Ludovika tér 

Időpont: május 13.  

Résztvevők száma: 1500-2000 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat 1 millió forinttal támogatta Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Sportegyesületén keresztül a Ludovika fesztivál hagyományőrző programjait. 

A rendezvényen Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért 

felelős helyettes államtitkára és Sári Szabolcs alezredes, a Magyar Honvédség Ludovika 

Zászlóalj megbízott parancsnoka mondott beszédet, kerületünket dr. Sára Botond 

Józsefváros alpolgármestere képviselte. 

Az ünnepségen hagyományosan átadták a Ludovika Zászlóalj kiváló tanulmányi eredményű, 

végzős honvédtisztjelöltjei részére a Bólyai-vándorkardot, a Kossuth-dísztőrt, a Hadik András 

Tanulmányi Vándordíjat, valamint a Szent László-díjat. A díszmenet után elkezdődtek a 

klasszikus fesztiválprogramok. Az érdeklődők láthattak többek között veterán rendőrségi 

gépjárműveket, lovas járőröket, fegyver- és rendőrségi jármű bemutatót és tűzszerész 

robotot is. A kilátogatók látványos és izgalmas katonai, rendőr és katasztrófavédelmi 

bemutatókat is megtekinthettek. A kisebbeket kézműves és kreatív foglakozások várták. A 

fesztivál az NKE Sportegyesület néptánc szakosztályának műsorával és koncerttel zárult. A 

Józsefvárosi Önkormányzat promóciós anyagokkal vett részt az eseményen, az érdeklődők 

tájékoztatást kaptak a kerületi programokról.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4735/sikeresen-zarult-a-viii-ludovika-fesztival 

 

EMLÉKHELYEK NAPJA - KERÜLETI KULTURÁLIS SÉTÁK 2017. - Józsefvárosi emlékhelyek 

Időpont: május 13.,14.,20.,21.  

Résztvevők száma: 70 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Leírás: A Nemzeti Kulturális Alap támogatása jóvoltából idén kétféle kerületi kulturális sétán 

vehettek részt az érdeklődők májusban, melyek ősszel folytatódnak majd. A Józsefvárosi 

Önkormányzat és a Mágnás Fertály Bt. között megállapodás jött létre a túrák 

megszervezésére és lebonyolítására. Az Emlékhelyek Napjához kapcsolódóan Arany János 

életéhez kötődő helyszínekkel, emlékekkel ismerkedhettek meg a jelentkezők, valamint az 

1956-os forradalom előtt tisztelegve az ’56-os események helyszíneit mutatták be.  

Az „Arany 200” séta a Magyar Nemzeti Múzeum kertjéből, Arany János szobrától indult és a 

Magyar Tudományos Akadémiánál ért véget.  A „Golyó sem fog benneteket” – 1956 női 

szemmel" című séta a Pollack Mihály térről, a Festetics-palota elől indul, és a Corvin közben 

ér véget.  A séták időtartama 2,5-3 óra volt.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4731/Programok_az_Emlekhelyek_Napjan/ 

 

HŐSÖK NAPJA - Fiumei úti sírkert 15-ös parcella 

Időpont: május 26. 

http://jozsefvaros.hu/hir/4733/rendorsegi-es-tuzolto-bemutatok-szines-programok-a-szenes-ivan-teren
http://jozsefvaros.hu/hir/4733/rendorsegi-es-tuzolto-bemutatok-szines-programok-a-szenes-ivan-teren
http://jozsefvaros.hu/hir/4735/sikeresen-zarult-a-viii-ludovika-fesztival
http://jozsefvaros.hu/hir/4731/Programok_az_Emlekhelyek_Napjan/
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Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: Koszorúrendelés, előadóművész tiszteletdíja, narrátor, 

katonák. 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat is minden évben tiszteleg hősei előtt a „Budapest 

Józsefváros Hősi Halottai” feliratú, 1999-ben állítatott emlékkőnél. Az idei ünnepségen 

Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere mondott beszédet, majd Benkő Péter Jászai 

Mari-díjas színművész szavalta el Ady Endre A Tűz csiholója című költeményét. Kerületünk 

önkormányzata és a Fidesz-KDNP józsefvárosi szervezete nevében a Sántha Péterné 

koszorúzott a Honvédelmi Szövetség hagyományőrző katonáinak közreműködésével. Az 

emlékkőnél koszorút helyezett el Ipacs József és Bocska Imre, akik a Hadirokkantak, 

Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ) képviseletében vettek 

részt az ünnepségen.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4769/Hosok_Napja_Jozsefvarosban/ 

 

BRÓDY PIKNIK – CAPE GYERMEKNAP- Pollack Mihály tér 

Időpont: május 27.  

Résztvevők száma: 400 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Leírás: Civilek a Palotanegyedért Egyesület gyermeknap alkalmából Bródy Piknik néven 

szervezett programot a Pollack Mihály téren. A rendezvény az II. Európa Belvárosa program 

költségkeretéből, a Rév 8 és a JKN Zrt. közreműködésével valósulhatott meg, 2 millió forint 

támogatásból. A Piknik keretében gyermekrajz versenyt, Palotanegyed tortája választást 

tartottak, valamint kézműves foglalkozás, óriásbuborékos, verklis, konflis, épülettörténeti 

séta és este fényfestés várta a látogatókat. A színpadon felléptek a Színház és Filmművészeti 

Egyetem hallgatói, Pánczél Kristóf és a Józsefvárosi Zeneiskola énekesei, a Virtuózokból 

ismert Bácsy-Schwartz Zoltán hegedűművész, a Kék Duna Szalonzenekar és a Four Fathers. 

A műsorvezető Bóka B. László volt. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken 

érhető el: http://jozsefvaros.hu/hir/4773/brody-piknik-harmadszor 

 

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKNAP - Horváth Mihály tér 

Időpont: május 28. 

Résztvevők száma: 800 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Fellépők tiszteletdíja, narrátor, sátrak, székek, sörpadok, 

ugráló vár, óriás darts, légfoci, óriás sakk bérleti díja, hangtechnika, színpad bérleti díja. 

Egyéb szolgáltatások: kézműves foglalkozás, arcfestés, lufi hajtogatás, mentőápolók, 

biztonsági szolgálat, mobil toalett, plakát nyomtatás, információs pult, hostess. 

Leírás: A Horváth Mihály téri önkormányzati gyermekprogram a Turay Ida Színház, Hófehérke 

és a Hét Törpe című előadásával vette kezdetét vasárnap délelőtt, a színpad átépítése 

közben gólyalábasok szórakoztatták a családokat, majd a délelőtti előadások sorát a Masni 

és Pocó gyermekkoncertje és bábművészek közjátéka zárta. Délután az Eszter-Lánc 

mesezenekar interaktív mesekoncertjével lépett a színpadra és végül a Grimm-Busz Színház 

Rettenetes Röfi zenés színházi előadása nevettette meg a gyermekeket és szülőket egyaránt. 

A gyermekes családok reggeltől folyamatosan érkeztek Józsefváros főterére, ahol nagy sikert 

aratott a játszótéren felállított ugráló vár és óriás darts, de hosszú sorok kígyóztak a lufi 

hajtogatónál, az arcfestőknél és a kézműves foglalkozásoknál is. A nagyobbaknak 

lehetőségük volt játszani az óriás sakkal és a légfocival. A téren büfésátor és édességes stand 

http://jozsefvaros.hu/hir/4773/brody-piknik-harmadszor


 

111 
 

is működött. A rendezvény ideje alatt információs pultnál hostess segítette az érdeklődőket 

és fogyatékossággal élőket is. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4774/koncert-mese-interaktiv-jatekok-a-jozsefvarosi-

gyermeknapon 

 

BAUER SÁNDOR SZOBRÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA - Mátyás tér 

Időpont: május 30. 

Résztvevők száma: 10 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Koszorúrendelés 

Leírás: A 48 éve mártírhalált halt Bauer Sándorra emlékeztek május 30-án a Mátyás téren 

elhelyezett szobránál a Hősök Napjához kapcsolódóan. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége nevében Vennes Aranka és Csigás Zoltán, míg Józsefváros Önkormányzata és 

a kerületi Fidesz-KDNP nevében Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere helyezett el 

koszorút. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4779/koszoruzas-bauer-sandor-szobranal 

 

 

JÚNIUS 

 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA - Szabó Ervin tér 

Időpont: június 4. 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Kodály Zoltán Férfikar 

Leírás: A Nemzeti Összetartozás Napján a Szabó Ervin téren tartotta megemlékezését 

Józsefváros Önkormányzata a trianoni békediktátum aláírásának 97. évfordulója alkalmából. 

Az ünnepségen beszédet mondott dr. Ferencz Orsolya képviselő és műsort adott a Kodály 

Zoltán Férfikar, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak a magyar revíziós törekvéseket 

támogató lord Rothermere, brit sajtómágnás tiszteletére emelt Magyar Igazság Kútjánál. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4799/Megemlekezes_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan/ 

 

PEDAGÓGUSNAP - H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ 

Időpont: június 13.  

Résztvevők száma: 130 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Catering, Virtuózok, virágrendelés, oklevelek, borok, narrátor, 

hosstesek 

Leírás: A Pedagógusnap alkalmából június 13-án a H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési 

Központ dísztermében került megrendezésre az ünnepség, melyen átadták a kiváló munkát 

végző pedagógusoknak járó józsefvárosi elismeréseket: a Józsefvárosi Gyermekekért 

kitüntetéseket, a Polgármesteri Dicséretet, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, valamint 

a Jubileumi Diplomát. 

Az ünnepségen Sántha Péterné Józsefváros alpolgármestere köszöntötte a pedagógusokat, 

majd Zentai Oszkár Emberi Erőforrás Bizottság elnökével közösen átadták az elismeréseket. 

A díjak átadása után a résztvevők különleges produkciót hallgathattak meg a Virtuózok 

http://jozsefvaros.hu/hir/4774/koncert-mese-interaktiv-jatekok-a-jozsefvarosi-gyermeknapon
http://jozsefvaros.hu/hir/4774/koncert-mese-interaktiv-jatekok-a-jozsefvarosi-gyermeknapon
http://jozsefvaros.hu/hir/4799/Megemlekezes_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan/
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komolyzenei tehetségkutató műsor három művészének előadásában. A rendezvényt Zentai 

Oszkár pohárköszöntője zárta.  
A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4830/keruletunk-pedagogusait-koszontottek 

 

SEMMELWEIS NAPI KOSZORÚZÁS- SOTE, Belső Klinikai Tömb, Semmelweis szobor 

Időpont: június 30.  

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorúrendelés 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében Zentai Oszkár képviselő, az Emberi 

Erőforrás Bizottság elnöke, emlékezett meg Semmelweis nap alkalmából a SOTE, Belső 

Klinikai Tömbjénél megtartott koszorúzás alkalmával június 30-án 11 órakor.  

 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4879/semmelweis-ignacra-emlekeztek-az-egeszsegugy-unnepen 

 

 

JÚLIUS  

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA ÁTADÓ - Gutenberg tér 

Időpont: július 4.  

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering, kültéri hangosítás, narrátor 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat és a VIII. kerületi Rendőrkapitányság 

együttműködésének köszönhetően megnyílt Józsefváros harmadik körzeti megbízotti (KMB) 

irodája a Gutenberg téren. A Palotanegyedben kialakított rendőrségi létesítményben két 

rendőr áll a lakosság szolgálatára. Az ünnepélyes átadón dr. Kocsis Máté, Józsefváros 

polgármestere, Bucsek Gábor Budapest rendőrfőkapitánya és Molnár Gábor VIII. kerületi 

rendőrkapitány mondtak beszédet.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4883/Megnyitott_a_Gutenberg_teri_korzeti_megbizotti_iroda

/ 

 

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA - Polgármesteri hivatal 300-as díszterem 

Időpont: július 4. 

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Catering, narrátor, hostess, virágcsokor, bor 

Leírás: A köztisztviselőket ünneplése zajott a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Ez 

alkalomból dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere és Danada - Rimán Edina jegyző 

asszony adta át az idei „Józsefváros Közigazgatásáért” a „Polgármesteri Dicséret” és a 

„Jegyzői Dicséret” kitüntetéseket a hivatal dolgozóinak. Dr. Kocsis Máté polgármester és 

Danada - Rimán Edina jegyző asszony mondott köszönetet a dolgozóknak, majd dr. Sára 

Botond alpolgármester pohárköszöntőjével zárult az ünnepség.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4884/kituntettek-a-kivaloan-teljesito-hivatali-dolgozokat-a-

koztisztviselok-unnepen 

http://jozsefvaros.hu/hir/4830/keruletunk-pedagogusait-koszontottek
http://jozsefvaros.hu/hir/4883/Megnyitott_a_Gutenberg_teri_korzeti_megbizotti_iroda/
http://jozsefvaros.hu/hir/4883/Megnyitott_a_Gutenberg_teri_korzeti_megbizotti_iroda/
http://jozsefvaros.hu/hir/4884/kituntettek-a-kivaloan-teljesito-hivatali-dolgozokat-a-koztisztviselok-unnepen
http://jozsefvaros.hu/hir/4884/kituntettek-a-kivaloan-teljesito-hivatali-dolgozokat-a-koztisztviselok-unnepen
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SEMMELWEIS NAP - Polgármesteri hivatal 300-as díszterem 

Időpont: július 5. 

Résztvevők száma: 100 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Catering, narrátor, hostess, meghívó 

Leírás: Semmelweis-nap alkalmából a kerület vezetése idén is kifejezte elismerését a 

kiemelkedően teljesítő józsefvárosi egészségügyi szakembereknek, műszaki dolgozóknak. A 

Polgármesteri Hivatal dísztermében tartott ünnepségen átadták a „Józsefváros 

Egészségügyéért” és a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetéseket, a „Kerületi törzsgárda 

okleveleket”, a „Főigazgatói Dicséretet” és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

Elismerő okleveleit. A díjátadó állófogadással zárult. A programról szóló sajtómegjelenés az 

alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4886/elismeres-a-keruleti-egeszsegugyi-dolgozoknak 

 

ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK KIRÁNDULÁSA - Lajosmizse 

Időpont: július 13.  

Résztvevők száma: 230 fő 

Igénybevett szolgáltatások: utasbiztosítás, buszok, vendéglátás és programok szolgáltatása 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat dolgozói egész napos csapatépítő programon vehettek 

részt. Reggel, a Horváth Mihály térről indultak a buszok, melyek a Lajosmizsén található Új 

Tanyacsárdához szállították őket. A délelőtti programokon csapatokban mérhették össze 

ügyességüket a különböző osztályok dolgozói, volt buborékfoci, tojásbesorolás, íjászat, 

szamárpóló, és egyéb feladatok. A játékos versenyszámok eredményhirdetésére a közös 

falusi ebéd után került sor, majd lovasbemutatóval és szabadtári sportprogramokkal, 

csoportfotózással fejeződött be a kirándulás.  
 

AUGUSZTUS 

 

ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE - Golgota tér 

Időpont: augusztus 20. 9:30 

Résztvevők száma: 130 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering, kültéri hangosítás, narrátor, berendezés, hoszteszek 

Leírás: Az ünnepség dr. Kocsis Máté Józsefváros polgármesterének beszédével kezdődött. A 

résztvevők megtekinthették a Szent István misztériumjáték részletét a Turay Ida Színház 

művészeinek előadásában. Az új kenyeret Michels Antal, a kerületi Szent József templom 

plébánosa áldotta meg. A rendezvény látogatóinak lehetősége nyílt megkóstolni az ország 

tortát.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/4969/feladatunk-hogy-kikoveteljuk-nemzetunknek-a-tiszteletet-

istvan-kiraly-intelmei-szerint 

 

PALOTANEGYEDI KULTURÁLIS SÉTÁK - Pollack Mihály tér – Corvin Köz 

Időpont: augusztus 26. 9:00 és 14:00 

Résztvevők száma: 40 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával idén ősszel is 

ingyenes kulturális sétára invitálta az érdeklődőket. A „Golyó sem fog benneteket” és „1956 

női szemmel” séta során az 56-os forradalom józsefvárosi helyszíneit tekinthetik meg a 

http://jozsefvaros.hu/hir/4886/elismeres-a-keruleti-egeszsegugyi-dolgozoknak
http://jozsefvaros.hu/hir/4969/feladatunk-hogy-kikoveteljuk-nemzetunknek-a-tiszteletet-istvan-kiraly-intelmei-szerint
http://jozsefvaros.hu/hir/4969/feladatunk-hogy-kikoveteljuk-nemzetunknek-a-tiszteletet-istvan-kiraly-intelmei-szerint
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látogatók. A városismereti túra a Pollack Mihály térről indul és Corvin közben ér véget. A 

séták szeptemberben és októberben is folytatódnak. 

 

SZEPTEMBER 

TANÉVKÖSZÖNTŐ ÜNNEPSÉG - Józsefváros Önkormányzat, házasságkötő terem 

Időpont: 2017. szeptember 4.  

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering, narrátor, hoszteszek 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat szeptember 4-én tartotta Tanévköszöntő ünnepségét a 

kerületi pedagógusok részvételével. A hagyományokhoz híven, a rendezvényen átadták a 20, 

30 és 40 éves hűségjutalmakat, valamint a pályájukat záró, nyugdíjba vonuló pedagógusok 

részére a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket. Az eseményen Sántha Péterné és dr. Sára 

Botond alpolgármesterek köszöntötték a kerületi gyermekek nevelőit és tanárait. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5003/tanevkoszonto-jozsefvarosban 

 

SZEPTEMBER PALOTANEGYEDI KULTURÁLIS SÉTÁK - Pollack Mihály tér – Corvin Köz 

Időpont: 2017. szeptember 2-3, 9-10.  

Résztvevők száma: 160 fő 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Leírás: Józsefváros Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával idén ősszel is 

ingyenes kulturális sétára invitálta az érdeklődőket. A „Golyó sem fog benneteket” 1956 női 

szemmel séta során az 56-os forradalom eredeti józsefvárosi helyszíneit tekinthetik meg a 

látogatók. A városismereti túra a Pollack Mihály térről indul és Corvin közben ér véget. A 

séták októberben is folytatódnak. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/program/693/golyo-sem-fog-benneteket---kulturtorteneti-seta 

 

TÜNDÉRTALÁLKOZÓ - Kálvária tér 

Időpont: 2017. szeptember 9. 14:00 – 22:00 

Résztvevők száma: 700 fő 

Igénybevett szolgáltatások: berendezés, kültéri hangosítás, színpad fény és hangtechnika, 

hosztesz  

Leírás: Tündértalálkozó néven idén második alkalommal került megrendezésre a Turay Ida 

színház évadnyitó rendezvénye a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával. A rendezvényen 

gyermekeknek és felnőtteknek szóló színpadi előadásokat nézhettek meg a látogatók, 

valamint izgalmas programok is várták az érdeklődőket. Meseolvasás, tánctanulás, arcfestés, 

fotósarok, varázspálca készítés, kívánságkondér. A rendezvényen köszöntő beszédet 

mondott dr. Sára Botond alpolgármester.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5017/ujra-tunderkertte-valtozott-a-kalvaria-ter 

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL- Erkel Színház  

Időpont: 2017. szeptember 10. 14:00 

Résztvevők száma: 7 fő eskütevő és családtagjai, az előadáson 1800 fő vett részt 

Igénybevett szolgáltatások: szék- és asztalszoknya, bor, virág, koszorú, hosztesz, narrátor 

http://jozsefvaros.hu/hir/5003/tanevkoszonto-jozsefvarosban
http://jozsefvaros.hu/program/693/golyo-sem-fog-benneteket---kulturtorteneti-seta
http://jozsefvaros.hu/hir/5017/ujra-tunderkertte-valtozott-a-kalvaria-ter
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Leírás: A Határtalan Opera elnevezésű rendezvény keretében került sor Erkel Ferenc 

szobrának koszorúzására és az ünnepélyes állampolgársági eskütételre az Erkel Színházban. 

Koszorút helyezett el a színház előterében Erkel Ferenc szobránál, Sántha Péterné 

Józsefváros alpolgármestere, Ókovács Szilveszter főigazgató, a Magyar Állami Operaház 

vezetője, Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KcsSz) elnöke és 

Kónya István, Gyula város - Erkel szülőhelyének - alpolgármestere is. 

Az ünnepélyes állampolgársági eskütételre Erkel Ferenc Bánk bán című előadása előtt került 

sor. Beszédet mondott Soltész Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumának Államtitkára, 

Ókovács Szilveszter főigazgató, Pataki János, a KcsSz elnöke és dr. Kocsis Máté Józsefváros 

polgármestere. A köszöntőket követően az állampolgársági eskütételt dr. Kocsis Máté 

polgármester vezette le majd adta át a honosítási okiratokat. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5018/unnepelyes-allampolgarsagi-eskutetel-az-erkel-szinhazban 

 

SZEPTEMBER 15. TESZEDD- Nagy kerület takarítás - 12 józsefvárosi helyszínen  

Időpont: szeptember 15.  

Résztvevők száma: 150 fő 

Igénybevett szolgáltatások: víz, plakátkészítés 

Leírás: Hetedik alkalommal került megrendezésre szeptember 15-17. között a TeSzedd! – 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű kampány. Józsefváros 12 helyszínnel vett 

részt az akcióban. Szeptember 15-én az önkormányzati képviselők a környékbeli lakosokkal, 

civilekkel és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársaival közösen szedték a 

szemetet. A nagy kerülettakarításon mintegy 150 személy vett részt, akik összesen 50 nagy 

zsák hulladékot gyűjtöttek össze, valamint mintegy 50 szeméttárolót le is festettek. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5034/osszefogas-a-tisztabb-jozsefvarosert 

 

AUTÓMENTES NAP - Tavaszmező utca 

Időpont: szeptember 22.  

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: pogácsa, ásványvizek 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati támogatásából: 551.837 Ft (berendezés, 

hangosítás, kerékpár bemutató, mentő, mobil toalett, ajándékok) 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, 

amelynek keretében, szeptember 22-én Autómentes Nap került megrendezésre a 

Tavaszmező utcában, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával. A programon 

résztvevők látványos Freestyle kerékpáros bemutatót tekinthettek meg, a Józsefvárosi 

rendőrkapitányság együttműködésének köszönhetően a gyerekek kerékpáros ügyességi 

versenyen vehettek részt, a biciklivel érkező kerületi lakosok pedig ingyenesen 

regisztráltathatták kerékpárjukat. A KRESZ totót kitöltők, értékes kerékpár felszerelési 

tárgyakat nyerhettek és ajándékkal térhettek haza a programra ellátogató kisgyermekek is. 

Az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket is bővíthették az érdeklődők, valamint az 

újraélesztés technikáit is elsajátíthatták. A programra dr. Sára Botond Józsefváros 

alpolgármestere is ellátogatott. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5054/automentes-nap-jozsefvarosban 

 

http://jozsefvaros.hu/hir/5018/unnepelyes-allampolgarsagi-eskutetel-az-erkel-szinhazban
http://jozsefvaros.hu/hir/5034/osszefogas-a-tisztabb-jozsefvarosert
http://jozsefvaros.hu/hir/5054/automentes-nap-jozsefvarosban
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OKTÓBER  

 

IDŐSEK NAPI ELŐADÁS 

Időpont: október 2. 11:00 /Turay Ida Színház/ 

Résztvevők száma: 300 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek megbízási díja 

Leírás: Józsefváros önkormányzata az idősek világnapja alkalmából a Turay Ida Színház 

előadásaira szóló színházjegyeket ajándékozott több mint 300 időskorú lakójának. Október 

2-án, a Vöröslámpás Ház című előadást tekinthették meg a szépkorúak, akiket dr. Sára 

Botond, Józsefváros alpolgármestere köszöntött. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5087/szinhazi-eloadasok-az-idosek-vilagnapja-alkalmabol 

 

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 

Időpont: október 6. /Fiumei úti sírkert/  

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú, katonák, mécsesek, Turay Ida színház műsora 

Leírás: A Fiumei úti sírkertben a Batthyány-mauzóleumnál állami megemlékezést tartottak, 

amelyen kerületünk nevében koszorút helyezett el Sántha Péterné és dr. Sára Botond 

alpolgármester. Józsefváros Önkormányzata a Kossuth-mauzóleumnál is megemlékezett a 

vértanúkról. A Himnusz eléneklését követően, Kurkó J. Kristóf zenés szavalatát hallgathatták 

meg a résztvevők, majd néma főhajtás mellett Sántha Péterné és dr. Sára Botond 

alpolgármester helyezte el az emlékezés koszorúját. A Fidesz józsefvárosi szervezete 

nevében Zentai Oszkár alelnök, valamint a Kárpát-medencei Nemzetőrség Egyesület is 

koszorúzott. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5101/koszoruzas-az-aradi-vertanuk-emlekere 

 

TORMAY CECIL KOSZORÚZÁS 

Időpont: október 7. 11:00 /Tormay Cecil szobor és emléktábla/ 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: - 

Leírás: Megemlékezést tartott az egykor ünnepelt írónőről, a Tormay Cécile Kör, a 

Józsefvárosi Önkormányzat, valamint az író lelkes olvasói és a családtagok. Az írónő egykori, 

józsefvárosi lakóházánál és a Rókus Kórház mellett álló szobránál, majd az emléktáblánál a 

résztvevők koszorúkat helyeztek el. 

 

SZÜRETI MULATSÁG AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA 

Időpont: október 7. szombat 14:00 /Rhema Konferencia Központ/ 

Résztvevők száma: 900 Fő 

Igénybevett szolgáltatások: lufi dekoráció, hoszteszek, buszbérlés, műsorvezető, mentő, 

előadók, catering, biztonsági őr, Artisjus, helyszínbérlet, ajándékok 

Leírás: Negyedik éve már, hogy kerületi időskorúakkal telik meg a Rhema 

Rendezvényközpont nagyterme a Józsefvárosi Önkormányzat által életre hívott szüreti 

mulatságon, amelyet idén október 7-én rendeztek meg az Idősek Világnapja alkalmából. A 

műsort ezúttal Soltész Rezső énekes, dalszövegíró, Csepregi Éva, a Neoton Família örökifjú 

http://jozsefvaros.hu/hir/5087/szinhazi-eloadasok-az-idosek-vilagnapja-alkalmabol
http://jozsefvaros.hu/hir/5101/koszoruzas-az-aradi-vertanuk-emlekere
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énekesnője és a Vegas Showband szolgáltatta. A jelenlévő csaknem kilencszáz szépkorút dr. 

Kocsis Máté polgármester köszöntötte. A program végén búcsúajándékot kapott minden 

vendég.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5102/kocsis-mate-az-idosek-szamithatnak-jozsefvarosra 

 

IFJÚSÁGI ELŐADÁS 

Időpont: október 16. 11:00 /Turay Ida Színház/ 

Résztvevők száma: 280 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek megbízási díja 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat történelem óra keretén belül Józsefvárosi Iskolák 

diákjait Színházi előadásra hívta meg. Az 1956-os forradalom kapcsán az Angyalok nem sírnak 

című előadást tekinthették meg a Turay Ida Színházban október 16-án délelőtt. A színházba 

a Deák Diák Általános Iskola, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, a Molnár 

Ferenc Magyar-Angol két tanítási nyelvű Általános Iskola valamint a Vajda Péter Ének-Zenei 

Általános és Sportiskola diákjai látogattak el.    

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5122/%E2%80%9956-os-eloadast-szerveztek-a-jozsefvarosi-

diakoknak 

 

LENGYEL - MAGYAR TÁBLA KOSZORÚZÁS 

Időpont: október 20. 10:30 /Corvin köz/  

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú 

Leírás: Az 1944-es varsói felkelés és az 1956-os magyar forradalom lengyel-magyar 

kapcsolatainak emléket állító táblát koszorúzták meg a Corvin közben. A Lengyel Köztársaság 

budapesti nagykövete mellett a Józsefvárosi Önkormányzat nevében Sántha Péterné 

alpolgármester is elhelyezte az emlékezés virágait. A megemlékezésen néma főhajtással és 

koszorúzással rótta le tiszteletét Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság Magyarországi 

nagykövete, Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere, Bakos István, a Bethlen Gábor 

Alapítvány ügyvivő kurátora, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében Csallóközi 

Zoltán főtanácsadó és Jenik Péter kabinetfőnök. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5136/megkoszoruztak-a-varsoi-kis-felkelo-emlektablajat 

 

OKTÓBER 23.  

Időpont: október 23. 10:00 /Corvin mozi/ 

Résztvevők száma: 400 fő 

Igénybevett szolgáltatások:  

Leírás: Budapest Józsefváros és Ferencváros Önkormányzata közösen tartott megemlékezést 

október 23-án, mely az eső miatt nem a Corvin közben, hanem a mozi előterében került 

megrendezésre. Beszédet mondott dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere és Bácskai 

János, Ferencváros polgármestere is. A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével 

kezdődött a Kodály Férfikar vezetésével és a Cantores Ecclesie Fúvószenekar 

közreműködésével, majd Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész szavalta el 

Faludy György 1956, te csillag című versét. A beszédek után ünnepi műsort adott elő a Kodály 

Zoltán Férfikar Pálinkás Péter vezényletével, amelyet zongorán Papp Gyula kísért. A Szózat 

http://jozsefvaros.hu/hir/5102/kocsis-mate-az-idosek-szamithatnak-jozsefvarosra
http://jozsefvaros.hu/hir/5122/%E2%80%9956-os-eloadast-szerveztek-a-jozsefvarosi-diakoknak
http://jozsefvaros.hu/hir/5122/%E2%80%9956-os-eloadast-szerveztek-a-jozsefvarosi-diakoknak
http://jozsefvaros.hu/hir/5136/megkoszoruztak-a-varsoi-kis-felkelo-emlektablajat
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eléneklését követően, a Corvin közben dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné és dr. 

Sára Botond alpolgármester, majd Bácskai János ferencvárosi polgármester és Kállay 

Gáborné alpolgármester helyezték el az önkormányzataik nevében az emlékezés koszorúját. 

Utánuk Vas Imre országgyűlési képviselő és a kerületi szervezetek is lerótták tiszteletüket 

az 1956-os emléktábla előtt. A megemlékezés végén – az eső ellenére – gyermekek, fiatalok 

és idősek közösen helyeztek el mécseseket, zászlókat a Pesti srác szobránál. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5140/kocsis-mate-1956-ban-hittunk-az-igazunkban-a-hazankban-

es-megkuzdottunk-erte 

 

 

NOVEMBER 

 

MAGYAR ORVOS HŐSI HALOTTAK EMLÉKNAPJA 

Időpont: november 3. /Üllői út, Hősi Halott Orvosok Emlékére szobor/ 

Résztvevők száma: 100 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú 

Leírás: Józsefvárosban 2009 óta minden évben megemlékeznek a háborús konfliktusokban 

életüket áldozó egészségügyi dolgozókról az Üllői út és a Korányi Sándor utca 

kereszteződésénél található emlékműnél. A hős katonaorvosok, nővérek, mentősök és ápolók 

tiszteletére idén november 3-án, nemzeti gyásznapunk előestéjén tartotta meg közös 

megemlékezését Józsefváros Önkormányzata, a Nemzeti Fórum Egyesület és a Honvédelmi 

Minisztérium, kerületünket az ünnepségen dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere 

képviselte. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5181/Az_eletuket_aldozo_egeszsegugyi_dolgozokra_emlekeztek/ 

 

MINDSZENTY SZOBORAVATÓ 

Időpont: november 6. /Mindszenty tér/ 

Résztvevők száma: 150 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hangosítás, kórus, narrátor, catering szolgáltatás 

Leírás: Mindszenty József – a kommunista diktatúra által letartóztatott, majd életfogytiglani 

börtönbüntetésre ítélt – bíboros szobrát avattuk fel november 6-án a róla elnevezett 

Mindszenty téren, a Tolnai Lajos és a József utca találkozásánál. Az ünnepségen dr. Kocsis 

Máté Józsefváros polgármestere mondott köszöntőt. Mindszenty kitárt karokkal ábrázolt 

egész alakos szobrát Erdő Péter bíboros áldotta meg, majd ünnepi beszédet mondott Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes. A Himnusz eléneklésével kezdődött ünnepségen dr. Kocsis 

Máté, Erdő Péter, Semjén Zsolt, valamint az alkotó, Hermann Zsolt közösen leplezték le a 

bíboros szobrát. A szoboravató ünnepség után, az Önkormányzat vendégül látta a program 

díszvendégeit. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5185/felavattak-mindszenty-jozsef-szobrat-jozsefvarosban 

 

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 

Időpont: november 16. /H13 Diák – és Vállalkozásfejlesztési Központ/ 

Résztvevők száma: 140 fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő, hostessek, virág, catering, narrátor 

http://jozsefvaros.hu/hir/5140/kocsis-mate-1956-ban-hittunk-az-igazunkban-a-hazankban-es-megkuzdottunk-erte
http://jozsefvaros.hu/hir/5140/kocsis-mate-1956-ban-hittunk-az-igazunkban-a-hazankban-es-megkuzdottunk-erte
http://jozsefvaros.hu/hir/5181/Az_eletuket_aldozo_egeszsegugyi_dolgozokra_emlekeztek/
http://jozsefvaros.hu/hir/5185/felavattak-mindszenty-jozsef-szobrat-jozsefvarosban


 

119 
 

Leírás: A Szociális munka napja a személyes gondoskodást nyújtó intézmények és 

szolgáltatók dolgozóinak 2016. évtől munkaszüneti nap az egész országban. Józsefváros 

Önkormányzata ezen a napon adja át kitüntetéseit és köszöni meg az ágazat kerületi 

dolgozóinak egész éves áldozatos munkájukat. Idén november 16-án, a Horánszky utcai H13 

Diák - és Vállalkozásfejlesztési Központ adott otthont az ünnepségnek, ahol a megjelenteket 

Sántha Péterné és dr. Sára Botond alpolgármesterek, valamint Zentai Oszkár, az Emberi 

Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötték, a remek hangulatot pedig a Megasztár első 

szériájában országos hírnévre szert tevő, és népszerűségében immár tizennegyedik éve 

töretlen Gáspár Laci biztosította slágereivel. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi 

linken érhető el: http://jozsefvaros.hu/hir/5227/a-munka-amit-csak-hittel-es-szeretettel-

lehet-vegezni 

 

AZ ÉV RENDVÉDELMI MUNKATÁRSA DÍJÁTADÓ 

Időpont: november 23. /Polgármesteri Hivatal Díszterme/ 

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek, virág, köszöntő bor, narrátor, catering szolgáltatás 

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat hagyományosan a rendvédelmi napon tünteti ki azokat 

a közrend és közbiztonság területén dolgozó szakembereket, akik a kerület biztonságáért 

kiemelkedő munkát végeznek, és ezzel példát állítanak munkatársaik elé is. Dr. Kocsis Máté, 

Józsefváros polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: az önkormányzat és a rendvédelmi 

dolgozók közös munkájának a célja, hogy a lakosok mindennapjait és a kerület 

közbiztonságát jobbá tegyék.  

A rendezvényen beszédet mondott dr. Sára Botond alpolgármester is, valamint részt vett 

Meichl Géza rendőr dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitányának gazdasági helyettese, 

Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, 

Hegedűs László rendőr alezredes, Józsefváros rendőrkapitányának helyettese, valamint 

Kelemen Zsolt tűzoltó alezredes, VIII. kerületi tűzoltóparancsnok is. A programról szóló 

sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: http://jozsefvaros.hu/hir/5255/atadtak-az-ev-

jozsefvaros-rendvedelmi-munkatarsa-elismereseket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józsefváros 240. születésnapja alkalmából Józsefváros Önkormányzata rendezvénysorozatot 

szervezett, amely november 7-én kezdődött és november 26-án zárult.  

 

SZABADTÉRI FOTÓKIÁLLÍTÁS 

Időpont: 2017. november 7-26. /Teleki tér, Kálvária tér, Corvin sétány, Gutenberg tér, 

Horváth Mihály tér, Mátyás tér, Rezső tér, Golgota tér/ 

Leírás: A születésnapi rendezvénysorozat idején Józsefváros több pontján kiállított 

fényképválogatások mutatták be, hogyan változott az adott közterület az évek során. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5227/a-munka-amit-csak-hittel-es-szeretettel-lehet-vegezni
http://jozsefvaros.hu/hir/5227/a-munka-amit-csak-hittel-es-szeretettel-lehet-vegezni
http://jozsefvaros.hu/hir/5255/atadtak-az-ev-jozsefvaros-rendvedelmi-munkatarsa-elismereseket
http://jozsefvaros.hu/hir/5255/atadtak-az-ev-jozsefvaros-rendvedelmi-munkatarsa-elismereseket
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http://jozsefvaros.hu/hir/5195/jozsefvaros-multja-es-jelene-kepekben 

 

VARÁZSFUVOLA ELŐADÁS 

Időpont: november 7. /Erkel Színház/ 

Résztvevők száma: 1 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek, előadók megbízási díja, csoki tallér, kitűző, narrátor 

Leírás: Józsefváros 240. születésnapja alkalmából az önkormányzat egy meglepetés-

előadással kedveskedett a kerületi középeső és nagycsoportos óvodásoknak, valamint alsó 

tagozatos iskolásoknak november 7-én. Közel 1200 gyermek tekinthette meg közösen Aczél 

András Varázsfuvolácska című darabját az Erkel Színházban.  

A darab után meglepetés várta a gyermekeket: Sántha Péterné alpolgármester Józsefváros 

240 éves ünnepi címerével ellátott csokoládét és kitűzőt osztott ki nekik. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5193/szuletesnapi-szinieloadas-jozsefvarosi-gyerekeknek 

 

JÓZSEFVÁROS 240. ÜNNEPI MEGNYITÓ 

Időpont: november 7. /Nemzeti Múzeum/ 

Résztvevők száma: 160 fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépők, catering, fényfestés, narrátor, terembérlet, 

virágdekoráció, hangosítás, hostessek, meghívó készítés 

Leírás: Kerületünk többhetes rendezvénysorozattal emlékezik 240 éves történetének 

kiemelkedő eseményeire. A november 7-ei ünnepélyes megnyitón Tarlós István 

főpolgármester és dr. Kocsis Máté Józsefváros polgármestere ünnepi beszédet mondott.  

A beszédek után a virtuózokból ismert Józsefvárosi zenészek koncertjét hallgathatták meg 

a jelenlévők, majd Józsefváros tortáját fogyaszthatták el. A Nemzeti Múzeum homlokzatát 

mindeközben fényfestés borította. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken 

érhető el:  http://jozsefvaros.hu/hir/5192/kocsis-mate-jozsefvaros-tortenete-kotelez-

oroksege-paratlan 

 

IDŐSEK KLUB OPERETT ELŐADÁS SOROZAT 

Időpont: 2017. november 8, 15, 16, 20, 21. /Víg Otthon, Őszikék klub, Napraforgó klub, 

Reménysugár, Ciklámen klub/ 

Résztvevők száma: 7 alkalommal összesen 250 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek, ajándékcsomagok, operett előadások 

Leírás: Józsefváros 240. születésnapja alkalmából az Önkormányzat az időskorúak nappali 

ellátását biztosító intézményekben zenés szórakoztató délutánokat szervezett. Az ünnepi 

hangulatú rendezvények magas színvonalát a Turay Ida Színház társulatának operett 

előadásai garantálták. Az események mindegyikén jelen volt Sántha Péterné alpolgármester, 

aki röviden ismertette Józsefváros történetét. A műsor végén a szervezők, 

ajándékcsomaggal kedveskedtek az időskorúaknak. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5197/Operett-eloadas_a_jeles_nap_alkalmabol_/ 

http://jozsefvaros.hu/hir/5226/operett-slagerek-a-jozsefvarosi-idosklubokban 

 

 

http://jozsefvaros.hu/hir/5195/jozsefvaros-multja-es-jelene-kepekben
http://jozsefvaros.hu/hir/5193/szuletesnapi-szinieloadas-jozsefvarosi-gyerekeknek
http://jozsefvaros.hu/hir/5192/kocsis-mate-jozsefvaros-tortenete-kotelez-oroksege-paratlan
http://jozsefvaros.hu/hir/5192/kocsis-mate-jozsefvaros-tortenete-kotelez-oroksege-paratlan
http://jozsefvaros.hu/hir/5197/Operett-eloadas_a_jeles_nap_alkalmabol_/
http://jozsefvaros.hu/hir/5226/operett-slagerek-a-jozsefvarosi-idosklubokban
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JANIKA ELŐADÁS 

Időpont: november 8. /Turay Ida Színház/   

Résztvevők száma: 315 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostess, színházi előadás 

Leírás: Több mint 300 józsefvárosi lakos tekinthette meg díjmentesen az önkormányzat 

jóvoltából a Turay Ida Színház Janika című darabját november 8-án. A Józsefváros 240. 

születésnapja alkalmából tartott előadáson dr. Sára Botond alpolgármester köszöntötte a 

nézőközönséget. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5196/keruleti-lakosok-tekintettek-meg-a-janika-eloadast- 

 

FOTÓPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS, KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

Időpont: 2017. november 9. /Józsefvárosi Galéria/ 

Résztvevők száma: 100 fő 

Leírás: A Józsefvárosi Galéria fotópályázatot hirdetett Józsefváros 240. születésnapja 

kapcsán melynek eredményhirdetésére november 8-án került sor. A rendezvényt dr. Sára 

Botond Józsefváros alpolgármestere nyitotta meg. A díjakat Tóth József fotóművész adta át. 

A fotókból kiállítás nyílt, amely egy hónapon keresztül megtekinthető. Meghívott vendég volt 

továbbá Martsa Piroska szobrászrestaurátor művész, műteremvezető, aki Józsefváros 

kultúrtörténetének szakavatott ismerője. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi 

linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5200/dijaztak-a-szuletesnapi-fotopalyazat-alkotasait 

 

III. BRÓDY-ŐSZ JÓZSEFVÁROS 240 TÜKRÉBEN 

Időpont: 2017. november 10., november 11. /H13 Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ, 

Mikszáth tér/ 

Résztvevők száma: 200 fő 

Leírás: Kétnapos rendezvénnyel csatlakozott a Civilek a Palotanegyedért Egyesület a kerület 

240. születésnapját ünneplő programsorozathoz. A H13 Diák - és Vállalkozásfejlesztési 

Központban tartott pénteki nyitóünnepségen Szilágyi Demeter, a városrész önkormányzati 

képviselője mondott köszöntőt. A Bródy-ősz szombati napján pedig helytörténeti sétákkal, 

zenei programokkal és látványos fényfestéssel várták az érdeklődőket a Palotanegyed több 

helyszínén. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5207/brody-osz-harmadszor-a-palotanegyedben 

 

ZENÉS PIAC 

Időpont: 2017. november 11, 18. /Teleki téri piac/ 

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hangtechnika 

Leírás: A magyar cigánymuzsika bölcsője Józsefváros, innen indultak útnak a muzsikusok és 

szereztek világhírnevet zenéjükkel. Józsefváros 240. születésnapja alkalmából kiváló 

cigánymuzsikusok adtak koncertet a megújult Teleki téri piacon. A vidám hangulatú esemény 

sok vásárlót vonzott a piacon felállított pódium köré. A koncertet követően Bereményi Géza 

Eldorádó című filmjét vetítették le a vásározóknak. A programra két szombat reggelen is sor 

került november 11-én és 18-án. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető 

el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5209/unnepi-ciganymuzsika-az-uj-teleki-teri-piacon 

 

http://jozsefvaros.hu/hir/5196/keruleti-lakosok-tekintettek-meg-a-janika-eloadast-
http://jozsefvaros.hu/hir/5207/brody-osz-harmadszor-a-palotanegyedben
http://jozsefvaros.hu/hir/5209/unnepi-ciganymuzsika-az-uj-teleki-teri-piacon
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BUD SPENCER SZOBORAVATÓ 

Időpont: november 11. /Corvin Sétány/ 

Résztvevők száma: 900 fő 

Igénybevett szolgáltatások: színpadtechnika, áramfejlesztő, ledfal, narrátor, hostess, 

terembér sajtótájékoztatóhoz, rendezvény berendezés, mentő szolgálat, biztonsági 

szolgálat 

Leírás: Felavatták a népszerű olasz színész, Bud Spencer egész alakos bronzszobrát 

november 11-én, szombaton, a Corvin sétányon. Az eseményen több százan vettek részt, és 

jelen volt a tavaly elhunyt színész két lánya, Cristiana és Diamante Pedersoli is, akik 

köszönetet mondtak a magyar rajongóknak az esemény létrejöttéért. Dr. Kocsis Máté 

polgármester köszöntője után, Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok magyar 

vízilabdázó, a Nemzet Sportolója, Bud Spencer jó barátja is beszédet mondott. A köszöntők 

után az emlékművet a Pedersoli család tagjai, Tasnádi Szandra, a szobor alkotója, Kárpáti 

György, a Nemzet Sportolója és dr. Kocsis Máté polgármester leplezte le. Majd végezetül a 

Spencer Hill Magic Band koncertje elevenítette fel a Bud Spencer – és Terence Hill – filmek 

hangulatát. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5203/felavattak-bud-spencer-szobrat-jozsefvarosban 

 

KOMOLYZENEI KONCERT 

Időpont: november 11. /Nemzeti Múzeum/ 

Résztvevők száma: 160 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Catering, terembérlet, hostess, narrátor, hangtechnika 

Leírás: November 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban, a méltán világhírű MÁV Szimfonikus 

Zenekar adott ünnepi koncertet Józsefváros 240. születésnapja alkalmából. Az ünnepi 

eseményen Sántha Péterné alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. A hangverseny végén 

a vendégeket egy pohár pezsgőre invitálták a szervezők. A programról szóló sajtómegjelenés 

az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5205/a-mav-szimfonikus-zenekar-koszontotte-jozsefvarost 

 

KÁVÉHÁZ A VÉN FIÁKERHEZ 

Időpont: november 11. /Turay Ida Színház/ 

Résztvevők száma: 290 fő 

Igénybevett szolgáltatások: előadás, hostess 

Leírás: A Józsefváros 240. évfordulójára összeállított programsorozat részeként premier 

előtti előadást láthattak az érdeklődők szombaton este a Kálvária téri Turay Ida Színházban. 

A két világháború között játszódó, a kor hangulatát slágerekkel megidéző Kávéház a vén 

fiákerhez című darab előtt Darvasi Ilona, a színház alapító igazgatója és dr. Sára Botond 

alpolgármester köszöntötte a nézőket. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken 

érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5204/unnepi-eloadas-a-turay-szinhazban 

 

ARANY JÁNOS EMLÉKTÚRA 

Időpont: november 12. /Józsefváros/ 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: emléktúra szervezése, vezetése 

Leírás: Józsefváros születésnapján nem feledkezhettünk el az Arany János emlékévről sem. 

A 2017. évi Arany János-bicentenáriumhoz kapcsolódva ingyenes Arany János-emléksétán 

http://jozsefvaros.hu/hir/5203/felavattak-bud-spencer-szobrat-jozsefvarosban
http://jozsefvaros.hu/hir/5205/a-mav-szimfonikus-zenekar-koszontotte-jozsefvarost
http://jozsefvaros.hu/hir/5204/unnepi-eloadas-a-turay-szinhazban
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vehettek részt az érdeklődők. A séta számos érdekességet felelevenítve kis történelmi 

utazást kínált, régi történetekkel, anekdotákkal fűszerezve, élményalapú szabadtéri 

elfoglaltság keretében. A séta útvonala: Múzeumkert – Baross utca – Üllői út - Kálvin tér – 

Kecskeméti utca – Egyetem tér – Károlyi utca – Kossuth Lajos utca – Duna-korzó – Arany János 

utca. 
 

HELYTÖRTÉNETI TANÁCS SZÜLETÉSNAPI ÜLÉSE 

Időpont: november 13. /Polgármesteri Hivatal Díszterme/ 

Résztvevők száma: 70 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: catering  

Leírás: Ünnepi üléssel emlékezett meg a Józsefvárosi Helytörténeti Tanács városrészünk 

240. születésnapjáról november 13-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Sántha Péterné 

alpolgármester szervezésében és moderálásával lezajlott eseményen a téma kutatói: 

szakemberek és lokálpatrióták vezették be a hallgatóságot kerületünk gazdag 

művészettörténeti, kulturális és történelmi örökségébe. A programról szóló sajtómegjelenés 

az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5213/szuletesnapi-ulest-tartott-a-helytorteneti-tanacs- 

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL 

Időpont: november 14. /Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő terem/ 

Résztvevők száma: 70 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering szolgáltatás 

Leírás: Huszonnyolc honfitársunk tett állampolgársági esküt és vette át honosítási okiratát 

Sántha Péternétől, Józsefváros alpolgármesterétől november 14-én a Polgármesteri 

Hivatalban. Az eskütétel végén a megjelentek egy pohár pezsgővel is koccintottak 

Józsefváros 240. születésnapja alkalmából. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi 

linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5216/unnepelyes-allampolgarsagi-eskutetel-a-polgarmesteri-

hivatalban 

 

ANIMAL CANNIBALS KONCERT 

Időpont: november 15. /Horváth Mihály tér/ 

Résztvevők száma: 100 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hangosítás, fellépők tisztelet díja 

Leírás: A népszerű rapperek, Qka MC és RicsiPí, azaz az Animal Cannibals a kerület 240. 

születésnapja alkalmából ismét Józsefvárosba látogattak és koncertet adtak a Horváth 

Mihály téren november 15-én. A programot a Dance Force tánccsapat előadása nyitotta, 

majd színpadra lépett az Animal Cannibals. Olyan híres dalaikkal készültek, mint a 

Takarítónő, a Budapest nyáron sokkal szabadabb vagy a Mindenki azt akarja. Az eseményre 

látogatóknak a szervezők ünnepi címerrel ellátott marcipán csokoládéval és kitűzővel 

kedveskedtek. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5223/szuletesnapi-animal-cannibals-koncert 

 

TELEKI TÉRI EGYESÜLET JÓZSEFVÁROS 240. SZÜLETÉSNAPI RENDEZVENYE 

Időpont: november 18. /Teleki tér/ 

Résztvevők száma: 250 fő 

http://jozsefvaros.hu/hir/5213/szuletesnapi-ulest-tartott-a-helytorteneti-tanacs-
http://jozsefvaros.hu/hir/5223/szuletesnapi-animal-cannibals-koncert
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Igénybevett szolgáltatások: előadók, berendezés, hangosítás, narrátor 

Leírás: Józsefváros 240. születésnapja alkalmából vidám hangulatú születésnapi 

rendezvénnyel, izgalmas programokkal várta az érdeklődőket szombaton a Társak a Teleki 

Térért Egyesület. Három festőművész kiállítását az Otthon Klubban tekinthették meg a 

vendégek, délutáni pedig színházi előadás és a koncert várta az érdeklődőket. A programról 

szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5238/unnepi-programok-a-megujult-teleki-teren 

 

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS 

Időpont: november 22. /Polgármesteri hivatal díszterme/ 

Résztvevők száma: 80 fő 

Igénybevett szolgáltatások: mese színház, ajándékok, narrátor, hostessek 

Leírás: A kerület 240. születésnapja alkalmából óvodásoknak és iskolásoknak meghirdetett 

rajzpályázatra több mint száz alkotás érkezett. A november 22-i eredményhirdetésen négy 

korcsoportban jutalmazták a legjobban sikerült pályaműveket. A zsűri fődíját Kállay Gergely 

(Losonci Téri Általános Iskola) nyerte el, az elismeréseket Sántha Péterné alpolgármester 

adta át. A díjátadót a Grimm-Busz Színház vidám produkciója zárta. A programról szóló 

sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5254/a-szuletesnapi-rajzpalyazat-legjobbjait-dijaztak 

 

KVÍZ BAJNOKSÁG 

Időpont: november 23. /H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ/ 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: műsorvezető (Animal Cannibals), ajándékok, hostessek, 

ellátmány 

Leírás: A kerület iskolásai mérhették össze tudásukat a november 23-án megrendezett kvíz 

bajnokság döntőjén, ahol a versenyző csapatok megmutathatták, mennyire ismerik 

Józsefvárost. Nyolc csapat indult a versenyen, a vetélkedőt az Animal Cannibals tagjai 

vezették – akik maguk is Józsefvárosban nőttek fel – gondoskodva a jókedvről és 

szórakozásról. Az első helyen a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolából érkező Kiscsibészek végeztek. A versenyzőket Szilágyi Demeter köszöntötte, majd 

a bajnokság végén az elismeréseket dr. Sára Botond alpolgármester adta át. Az első három 

helyezet értékes ajándékokat kapott. A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken 

érhető el:  

http://jozsefvaros.hu/hir/5257/mit-tudnak-a-keruleti-iskolasok-jozsefvarosrol- 

 

TELEKI TÉR SZÜLETÉSNAPI ZÁRÓÜNNEPSÉG 

Időpont: november 25. /Teleki Tér/ 

Résztvevők száma: 350 fő 

Igénybevett szolgáltatások: mobil toalett, berendezés, hang és fénytechnika, előadók, 

hostess, ajándékok, tűzijáték, catering, dekoráció 

Leírás: A megújult Teleki téren zárult Józsefváros 240. születésnapjára rendezett közel 

háromhetes programsorozat. November 25-én, szombaton kora délutántól indultak a kicsiket 

és nagyokat egyaránt vonzó és megmozgató programok: fellépett a Vasas Művészegyüttes 

néptánckara, a Karaván Familia, a Lángleguánok tűzzsonglőr csapata és a Balkan Fanatik. 

Dr. Kocsis Máté polgármester a programsorozatot és az estet lezáró látványos tűzijáték előtt 

kiemelte: „Bárki bármit is mond, nekünk Józsefváros a világ közepe”. A programról szóló 

http://jozsefvaros.hu/hir/5238/unnepi-programok-a-megujult-teleki-teren
http://jozsefvaros.hu/hir/5254/a-szuletesnapi-rajzpalyazat-legjobbjait-dijaztak
http://jozsefvaros.hu/hir/5257/mit-tudnak-a-keruleti-iskolasok-jozsefvarosrol-


 

125 
 

sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: http://jozsefvaros.hu/hir/5264/kocsis-mate-

nekunk-jozsefvaros-a-vilag-kozepe 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELET JÓZSEFVÁROS SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 

Időpont: november 26. /Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség/ 

Résztvevők száma: 50 fő 

Leírás: A Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség november 26-án ünnepi 

istentiszteletet tartott városrészünk 240. születésnapja alkalmából. A Kovács Dávid Emil 

református lelkipásztor vezette istentisztelet a közel három hetes ünnepi rendezvénysorozat 

záróakkordjaként szolgált. A gyülekezetet dr. Kocsis Máté polgármester nevében Ferencz 

Orsolya képviselő köszöntötte, és koncertet adott a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes. A 

programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5268/unnepi-istentisztelet-jozsefvaros-szuletesnapja-alkalmabol 

 

 

DECEMBER 

 

JÓZSEFVÁROSI ADVENTI PROGRAMSOROZAT / Horváth Mihály tér/ 

Időpont: december 2-3. 

Résztvevők száma: 600 fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépők, hang és fénytechnika, faházbérlés, állatsimogató, 

kézműves szolgáltatás, hostessek, közterület foglalás, őrzés, áramlekötés, catering, 

hostessek, narrátor, dekoráció 

Leírás: Az Advent Józsefvárosban rendezvénysorozat részeként, a Horváth Mihály téri 

jégpálya mellett felállított színpadon – a fellépők sorát december 2-án a Vándormuzsikus 

gyermekelőadása nyitotta, majd a Vitéz Katinka című mesejátékot nézhették meg az 

érdeklődők, végül a népszerű 100 Folk Celsius adott elő koncertet. Vasárnap délután is 

folytatódtak a programok. A Százszorszép Tagóvoda gyermekeinek műsora után, az advent 

első gyertyáját dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere és Michels Antalt plébános 

gyújtotta meg. Ezt követően Marcipán cica, majd a Bergengóc Zenegóc lépett fel. A fűtött 

kézműves házban a gyermekek mézeskalácsot sütöttek és karácsonyi díszeket készítettek, 

de sokan megnézték a betlehemet és az előtt felállított állatsimogatót is. Emellett a 

karácsonyi vásárban kézműves portékákkal, forró italokkal készültek az árusok. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5290/megnyilt-a-jozsefvarosi-jegpalya 

 

Időpont: 2017. december 9. -10.  

Résztvevők száma: 600 fő 

Leírás: Józsefváros adventi programsorozatának második hétvégéjén, szombaton kora 

délután a vándormuzsikus szórakoztatta a legkisebbeket, majd a Paramisi Társulat derítette 

jókedvre a közönséget. A kavalkád a Csillag születik tehetségkutatóból is ismert Kovácsovics 

Fruzsina koncertjével zárult. Vasárnap délután a színpadon fellépett interaktív műsorával a 

Buborék együttes, a Pitypang Tagóvoda ovisainak egy csoportja, a Bóbita Zenekar, majd a 

Mesés Hősök előadásában megelevenedtek gyerekkorunk ikonikus rajzfilmfigurái. Az állandó 

kísérőprogramok keretében a fűtött faházban karácsonyi díszeket és mézeskalácsot lehetett 

készíteni, az állatsimogató is népszerű volt, a kirakodóvásár portékáit is sokan vásárolták. 

Vasárnap délután a Horváth Mihály téren felállított adventi koszorún Sántha Péterné 

http://jozsefvaros.hu/hir/5264/kocsis-mate-nekunk-jozsefvaros-a-vilag-kozepe
http://jozsefvaros.hu/hir/5264/kocsis-mate-nekunk-jozsefvaros-a-vilag-kozepe
http://jozsefvaros.hu/hir/5268/unnepi-istentisztelet-jozsefvaros-szuletesnapja-alkalmabol
http://jozsefvaros.hu/hir/5290/megnyilt-a-jozsefvarosi-jegpalya


 

126 
 

Józsefváros alpolgármestere és Bellovics Gábor jezsuita szerzetes, a Jézus Szíve Templom 

lelkésze gyújtották meg a gyertyát. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5318/meggyujtottak-a-masodik-gyertyat-az-adventi-koszorun 

 

Időpont: 2017. december 16-17.   

Résztvevők száma: 950 fő 

Leírás: Józsefváros adventi programsorozatának harmadik hétvégéjén, szombaton kora 

délután a Csiribiri szórakoztatta a legkisebbeket, majd a Matiné zenekar derítette jókedvre 

a közönséget. Vasárnap délután a színpadon fellépett Farkasházi Réka, a Csodasziget és 

Szivárvány Tagóvoda ovisainak egy csoportja, majd a közkedvelt Alma Zenekar fergeteges 

koncertje zárta a színpadi programot. Az állandó kísérőprogramok keretében a fűtött 

faházban karácsonyi díszeket és mézeskalácsot lehetett készíteni, az állatsimogató is 

népszerű volt, a kirakodóvásár portékáit is sokan vásárolták. 

Vasárnap délután a Horváth Mihály téren felállított adventi koszorún dr. Kocsis Máté 

Józsefváros polgármestere és Kovács Dávid Emil a Budapest- Külső-Józsefvárosi Református 

Egyházközség lelkipásztora gyújtották meg a harmadik gyertyát. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5349/harom-gyertya-eg-jozsefvaros-adventi-koszorujan 

 

Időpont: 2017. december 23. szombat   

Résztvevők száma: 400 fő 

Leírás: Józsefváros adventi programsorozatának utolsó hétvégéjén, szombaton kora délután 

a Buborék Együttes szórakoztatta a legkisebbeket, majd egy fergeteges Apacuka koncert 

derítette jókedvre a közönséget. Az állandó kísérőprogramok keretében a fűtött faházban 

karácsonyi díszeket és mézeskalácsot lehetett készíteni, az állatsimogató is népszerű volt, 

a kirakodóvásár portékáit is sokan vásárolták. 

Szombat délután a Horváth Mihály téren felállított adventi koszorún Gondos Judit 

önkormányzati képviselő asszony és dr. Breznay István a Szent Rókus Plébánia Templom 

plébánosa gyújtották meg az utolsó adventi gyertyát. 

 

JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA / Horváth Mihály tér/ 

Időpont: 2017. december 2. – 2018. február 4.  

Résztvevők száma: 3000 fő 

Igénybe vett szolgáltatások: jégpálya  

Leírás: Advent első hétvégéjének szombatján, a Józsefvárosi Önkormányzat adventi 

programsorozatának nyitányával egy időben megnyitott a jégpálya is a kerület főterén. A 

375 négyzetméteres jégfelületen a józsefvárosi lakosok ingyen korcsolyázhatnak. A pálya 

melletti sátorban korcsolyabérlési lehetőség is van. A február 4-ig üzemelő jégpálya reggel 

8 és – a kivilágításnak köszönhetően – este 8 óra között tart nyitva. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5290/megnyilt-a-jozsefvarosi-jegpalya 

 

HIVATALI MIKULÁS Önkormányzat, Díszterem 

Időpont: 2017. december 5.  

Résztvevők száma: 170 fő 

http://jozsefvaros.hu/hir/5318/meggyujtottak-a-masodik-gyertyat-az-adventi-koszorun
http://jozsefvaros.hu/hir/5349/harom-gyertya-eg-jozsefvaros-adventi-koszorujan
http://jozsefvaros.hu/hir/5290/megnyilt-a-jozsefvarosi-jegpalya
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Igénybevett szolgáltatások: előadók, műsorvezető, kézműves foglalkozás, catering, 

hostess, ajándékok 

Leírás: Minden évben megrendezésre kerül a Mikulás ünnepség a hivatali dolgozók gyermekei 

részére, amelyre ebben az évben is sokan ellátogattak. A program a Vándormuzsikus 

előadásával kezdődött, majd megérkezett a Mikulás, aki mindenkinek ajándékot hozott. A 

délután folyamán a gyermekeknek lehetősége nyílt gyertyát és karácsonyi díszeket készíteni, 

mézeskalácsot sütni, arcfestést kérni, valamint falatozni az ünnepi finomságokból. 

 

RENDŐRVACSORA /H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ/  

Időpont: 2017. december 8.  

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostess, tombolajegy vásárlás 

Leírás: A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány szervezésében valósult meg idén a 

BRFK VIII. kerületi kapitányságának karácsonyi rendezvénye. A program szervezésében és 

levezénylésében a rendezvényszervezési divízió segítséget nyújtott, valamint hostesseket és 

tombolajegyeket biztosított.  

 

JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT DÍJKIOSZTÓ I. / Önkormányzat, Díszterem/ 

Időpont: 2017. december 13.  

Résztvevők száma: 110 fő 

Igénybevett szolgáltatások: narrátor, hosztesz, catering 

Leírás: A Polgármesteri Hivatal dísztermében adták át az önkormányzat által alapított 

Józsefváros Rendjéért kitüntető címeket. A kerületünk közbiztonságáért kifejtett áldozatos 

tevékenységért idén a VIII. kerületi Rendőrkapitányság 112 dolgozója vehette át az 

elismerést Kocsis Máté polgármester, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány és Molnár Gábor 

rendőrkapitány jelenlétében.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5334/kocsis-mate-kozos-cel-a-jozsefvarosiak-biztonsagerzetenek-javitasa 

 

JÓZSEFVÁROS RENDJÉÉRT DÍJKIOSZTÓ II. / Önkormányzat, Díszterem/ 

Időpont: 2017. december 14.  

Résztvevők száma: 120 fő 

Igénybevett szolgáltatások: narrátor, hostess, catering 

Leírás: A Józsefváros közbiztonságáért kifejtett tevékenység elismeréseként „Józsefváros 

rendjéért” kitüntetéseket vehetett át a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

állományának ötvenhárom, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályának 

huszonegy dolgozója, valamint a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és 

Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tizenöt tagja. December 14-én, az 

önkormányzat által alapított díjátadó ünnepségén dr. Sára Botond Józsefváros 

alpolgármestere kiemelte a tűzoltók szakszerű munkavégzését, a közterület-felügyelet előtt 

álló, megnövekedett feladatokat és a józsefvárosi polgárőrök áldozatos munkáját. 

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5340/tuzoltokat-kozterulet-felugyeloket-es-polgaroroket-

tuntettek-ki 

 

HIVATALI KARÁCSONY / Önkormányzat, Díszterem/ 

Időpont: 2017. december 15.  

http://jozsefvaros.hu/hir/5334/kocsis-mate-kozos-cel-a-jozsefvarosiak-biztonsagerzetenek-javitasa
http://jozsefvaros.hu/hir/5340/tuzoltokat-kozterulet-felugyeloket-es-polgaroroket-tuntettek-ki
http://jozsefvaros.hu/hir/5340/tuzoltokat-kozterulet-felugyeloket-es-polgaroroket-tuntettek-ki
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Résztvevők száma: 290 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Catering, hostess, előadó 

Leírás: A hivatal dolgozóit dr. Kocsis Máté Józsefváros polgármestere és Danada-Rimán Edina 

jegyző asszony köszöntötte, majd Hadházi László humorista előadását tekinthették meg. 

Állófogadás zárta az eseményt.  

 

KATASZTRÓFAVÉDELEM VACSORA /H13 Diák – és Vállalkozásfejlesztési Központ/ 

Időpont: 2017. december 15.  

Résztvevők száma: 70 fő 

Igénybevett szolgáltatások: tombola, hostess 

Leírás: Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség karácsonyi vacsorájának résztvevői a 

belépéskor tombola jegyet kaptak, amelyek kisorsolására vacsora után került sor.  

 

KÖZTERÜLET FELÜGYELET VACSORÁJA /H13 Diák – és Vállalkozásfejlesztési Központ/ 

Időpont: 2017. december 16.   

Résztvevők száma: 120 fő 

Igénybevett szolgáltatások: tombola, hostess 

Leírás: A Józsefvárosi Közterület Felügyelet dolgozói részére rendezett év végi ünnepi 

rendezvényt, ami a karácsonyi vacsora után tombolasorsolással zárult.  

 

ÉVÉRTÉKELŐ VEZETŐI FOGADÁS /Városliget/ 

Időpont: 2017. december 17.   

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: catering 

 

KÖZMEGHALLGATÁS /Hivatal 300-as terme/ 

Időpont: 2017. december 19.   

Résztvevők száma: 200 fő 

Igénybevett szolgáltatások: műsorvezető 

Leírás: Korábbi évek gyakorlata szerint éves közmeghallgatásra került sor a Józsefvárosi 

Önkormányzat épületében. A józsefvárosi lakosok előzetesen írásban, majd szóban is 

tehettek fel kérdéseket közérdeklődésre számot tevő kérdésekben.  A közmeghallgatást 

Csúri Ákos moderálta.  

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

http://jozsefvaros.hu/hir/5364/kozmeghallgatas-a-polgarmesteri-hivatalban 

 

Egyéb rendezvény 

 

JÓZSEFÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG /H13 Diák – és 

Vállalkozásfejlesztési Központ/  

Időpont: 2017. december 12.  

Résztvevők száma: 170 fő 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek, hangtechnika 

Leírás: December 12-én került sor a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ karácsonyi 

ünnepségére. A rendezvényen a vacsorát élő zene kísérte majd tombola sorsolásra került 

sor. A program a JGK Zrt. költségvetéséből valósult meg.  

 

http://jozsefvaros.hu/hir/5364/kozmeghallgatas-a-polgarmesteri-hivatalban
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JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT. KARÁCSONYI VACSORA /Muzikum Klub és 

Bisztro/ 

Időpont: 2017. december 13.  

Résztvevők száma: 100 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Vacsora 100 főre, tombolajegy vásárlás, tombolanyeremények 

vásárlása, előadó zenekar megbízási díja  

Leírás: A JKN ZRT. munkatársainak a Muzikumban került megrendezésre az év végi vacsora. 

A vacsorán az minden divízió munkatársa részt vett. A JKN ZRT. igazgatósági elnöke, dr. 

Pesti Ivett és dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere mondtak köszöntő beszédet, majd 

a Joyful zenekar szolgáltatta az aláfestő zenét a vacsorához. Az eseményt tombolasorsolás 

zárta.  

 

 

8. 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 szerzo ̋dés jött 

létre.  

Fentiek végrehajtására a támogatási szerzo ̋dés 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 pénzeszköz-

átadási megállapodás jött létre, ennek elszámolása az Önkormányzat felé megtörtént.  

A Kormányhatározat értelmében a Bárka Nonprofit Kft. alapítója elhatározta a Társaság 

beolvadással való megszu ̋nését. 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 
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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 2017-ben 40 alkalommal jelent meg, mely 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. A független, közéleti kiadvány a 

kerület legtöbb háztartásába és az összes közintézményébe eljutott. 

A szerkesztőség a feladatait az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal állandó 

kapcsolatot tartva valósította meg. A hivatalos közlemények, a programajánlók és a 

hirdetések gondozása és közlése mellett az újságban és a megjelent kiadványokban 

lapszámonként 25-30 cikk, éves összegzésben 1115 cikk jelent meg. Ezzel a kerületben élők 

számára a legfontosabb helyi információforrás volt. Emellett igyekezett biztosítani a papír 

alapon való minél szélesebb körű tájékozódás lehetőségét azok számára, akiknek erre nincs 

más módjuk. A Józsefváros újságban és a megjelent kiadványokban a 2017-es évre tervezett 

1000-hez képest 115-el több cikk jelent meg. 

 

 

 

2. Józsefváros honlap, Facebook oldal, videók 
A papír alapú információhordozóval párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros 

internetes honlapját (www.jozsefvaros.hu) és a Facebook közösségi oldal 

(www.facebook.com/jozsefvaros.hu) megjelenéseit is. A weblapon és a közösségi oldalon 

naponta 3-4 új tartalom (cikk, képriport, programajánló, hirdetmény) jelenik meg. A 

jozsefvaros.hu honlap a frissülő hírek mellett megjelenítette az önkormányzati 

határozatokat, a rendeleteket, az önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat 

érintő információkat és az önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusokat is. A 

szerkesztőség gondozza továbbá a Józsefváros alkalmazást is, amelynek köszönhetően 

mobileszközökről is elérhetők a kerület hírei, programjai és az ügyintézéshez szükséges 

információk. 

 

Hetente kisfilmek készülnek a mai online igényeknek megfelelően. A jozsefvaros.hu oldalon 

és Józsefváros Facebook-oldalán megjelenő kisfilmek rövid, lényegre törő anyagok. A videók 

tartalmilag összhangban állnak a többi médium híranyagaival, többségükben a helyi 

kulturális és közéleti eseményekről tájékoztatnak. Az Európa Belvárosa Program II. 

ütemének, a projekt nyilvánosságának biztosításához szükséges videó dokumentációja is 

elkészült. 

 

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 1459 tartalom (cikk, programajánló, képriport, hirdetmény) 

jelent meg. Emellett a képviselő-testület előterjesztései, az önkormányzati határozatok, 

rendeleteket, az önkormányzati intézményi és gazdasági társaságokat érintő információk, 

http://www.jozsefvaros.hu/
http://www.facebook.com/jozsefvaros.hu
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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 2017-ben 280 535 felhasználó 1 183 933 oldalmegtekintést generált. A honlapot 

több mint 137 országból érték el (Google Analytics adatai alapján). Az oldal követőinek 

száma 2017. január 1-jéhez képest az év végére 5 858 főről 6 221-re emelkedett. A megjelent 

tartalmak több mint 2 000 000 elérést generáltak. A Józsefváros alkalmazást eddig több mint 

1400 Android és iOS rendszerű okostelefonra töltötték le. 

A 2017-es évre tervezett 1 100 tartalom megjelenítését és a tartalmak 1 500 000 elérését az 

online felületeken sikerült elérni illetve meghaladni. 

 

A jozsefvaros.hu honlapra hetente készítünk kisfilmet különböző terjedelmekben, formai és 

tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle stílusban és technikával készülnek. A 2017-es 

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. 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. 2017-ben éves összegzésben 68 db kisfilm készült. Az újság 

megjelenésének minden hetében új anyagokkal tudtuk bővíteni a tartalmat. Youtube 

csatornánk 2017-es nézettsége összesen 34.437. 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 –marketing tevékenység 
INGYENES WIFI 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2017.(VI.08.) sz. határozatában 

rendelkezett róla, hogy a lakosság részére szabad internet hozzáférést biztosít 

közterületeken és háziorvosi rendelőkben. A technikai lebonyolítással megbízott Invitech 

Megoldások Zrt-vel a szerződés aláírásra került. Az alábbi közterületeken a kiépítés 

megtörtént, a szolgáltatás működik:  

1. Gutenberg tér    

2. Horváth Mihály tér    

3. Kálvária tér     

4. Losonci tér     

5. Mátyás tér     

6. Mikszáth tér     

7. Teleki László tér    

8. II. János Pál pápa tér   
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A háziorvosi rendelők váróiban a kiépítés és beüzemelés az alábbiak szerint valósult meg: 

1. Mikszáth tér 4. (F)    

2. Orczy út 31. (F)    

3. Hungária krt. 18. (F)   

4. Gutenberg tér 3. (GY)   

5. József krt. 36. (F)    

6. Magdolna u. 33. (F)    

7. Auróra u. 22-28. (GY)   

8. Auróra u. 22-28. (F)    

9. Szigony 2/a. (GY)    

10. Szigony 2/b. (F)    

 

A közösségi WIFI hotspotok nyújtotta szolgáltatás rendkívül népszerű, december hónapban 

például 9 760 felcsatlakozás volt és 1578 új felhasználó regisztrált. Az egyik leggyakrabban 

használt helyszín, a Szakrendelő esetében, a házi és gyermekorvosi rendelőket magában 

foglaló szintek várói. 

 

EGYÉB KIADVÁNYOK 

 

Az elmúlt évben a szerkesztőség munkatársai a fent említett médiumok üzemeltetése 

mellett további grafikai munkákat is végzett. Az év közben megjelent kiadványok (2016. évi 

beszámoló, Virágos Józsefváros kiadvány, Józsefváros 240 programfüzet, Józsefváros 240 

újságmelléklet, 2018-as naptár, Bérlővédelmi Kiskáté) mellett, óriásplakát, A3, A4, A5 

méretű plakátok, valamint egyedi kreatív anyagok készültek. Ezen felül meghívók, 

programajánlók, emléklapok, flyerek, grafikák készültek különböző méretekben. A grafikai 

munkákhoz a szerkesztőség fotósai által készített fényképek közül válogattunk. 

Plakátok, flyerek, grafikai munkák  

Kiadványok 

 2016. évi Beszámoló: 32 oldalas kiadvány 

 Virágos Józsefváros kiadvány: 24 oldalas kiadvány, amely Józsefváros pályázatának 

részeként készült a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre 

 2018-as Józsefvárosi naptár A4 fekvő méret, 28 oldal 

 JÓZSEFVÁROS 240: 20 oldalas, A5 méretű programfüzet, Józsefváros 240. éves 

születésnapi programsorozatra 

 JÓZSEFVÁROS 240: 8 oldalas születésnapi melléklet a Józsefváros újság 33. 

lapszámában 

 JÓZSEFVÁROS 240: 4 oldalas születésnapi melléklet a Józsefváros újság 34. 

lapszámában 
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Plakátok, tablók, kreatív anyagok, szóróanyagok  

 Közbiztonsági konzultáció plakát A4, A3 és óriásplakát méretben   

 Óriásplakát és mutációk, A3, A4 méretű plakátok 

 Józsefváros Újjáépül molinó, 1.5m x 2m méretben 

 Babacsomag – polgármesteri levél grafika 210 x 99 mm méretben 

 Nőnapi grafika 

 Üdvözlőkártyák 

 Plakátok egészség világnapja (A1, A3, A4 méretű plakátok és mutációk) 

 Plakátok március 15. (óriásplakát, A1, A2, A3, A4 méretű plakátok 

 Emléklap és oklevél március 15. (A4 méret) 

 Rendőrnap plakát (A1, A3, A4, OP méretben) 

 Gyermeknap plakát (A1, A3, A4, OP méretben) 

 Rendvédelmi nap plakát (A4, A3, A1 és óriásplakát méretben) 

 Társasház bérlés plakát (A4 méretben) 

 Fotómontázs a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre 

 Augusztus 20-ai plakát A1, A3, A4, OP méretben 

 Magdolna napok plakát A1, A2, A3, A4 méretben 

 Magdolna napok módosított plakát A1, A2, A3, A4 méretben  

 Facebook borító, 2 verzió 

 Közbiztonsági plakát, A4 méretezés 

 Parkolás szórólap A5 

 Üdvözlőkártya, 210x99 mm méretben, sok verzió, még nem végleges 

 TeSzedd plakát A4 méretben 

 Autómentes nap plakát A4 méretben 

 Józsefváros 240 általános plakát: történelmi és kulturális: A1, A4, Citylight, OP 

 A1 méretű figyelmeztető plakát (Közterület-felügyeletnek) 

 Fotókiállítás: fotók feliratozása (34 fotó) 

 Október 23. plakát, újságban 1/1 oldal 

 Facebook-borítókép Józsefváros Facebok-oldalára 

 Facebook-borítókép polgármester, alpolgármesterek, képviselők Facebok-oldalára 

 Józsefváros 240 ünnepi háttérkép a www.jozsefvaros.hu oldalra 

 Józsefváros 240 logóból készült matrica nyomdai anyaga 

 Bud Spencer szoboravatásra készült meghívó, fekvő 210*99 mm , újság ¼ oldal 

méretben 

 Születésnapi üdvözlőkártya 18 éveseknek, 210*99 mm méretben 

 Oklevél A4 méretben (Csámpai Rozi kitüntetésére) 

 Rendvédelmi háttér az önkormányzati díjkiosztóra (??? nem véglegesedett, nem 

használták fel) 

 plakátok a születésnapi programsorozathoz: Annimal Cannibals fellépése; 

programok a  Teleki téren; Záróprogramok a Teleki téren 

 Józsefvárosi adventi programsorozat plakát, A1, A3, A4, OP méretekben 

 Józsefvárosi jégpálya plakát óriásplakát 

 Busújárás plakát, A3, A4 méretekben 

 Karácsonyi képeslap Józsefváros Facebook-oldalra 

 Karácsonyi képeslapok JKN Zrt. részére 
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 Karácsonyi polgármesteri képeslap 

 Karácsonyi képeslap alpolgármesterek, képviselők részére 

 Névjegykártyák JKN Zrt. részére 

 Adventi és jégpálya plakát aktualizálása (időpontok szerint) 

 Wifi plakát A3 méretben 

 

Grafikai anyagok az újságban 

 Álláshirdetési grafikák ¼ oldal méretben 

 Hirdetések, hirdetmények grafikai tervezése 

 Közbiztonsági konzultáció grafika 

 Húsvéti képeslap tervek az újságba (1/3 oldal méretben) 

 Teleki piac húsvéti hirdetés (1/4 méretben) 

 Teleki piac évfordulós hirdetés (1/2 oldal, A4, A3 méretben) 

 Teleki piac epervásár hirdetés (1/4 méretben) 

 Grillcsirke vállalkozói hirdetés (1/2 oldal méretben) 

 Teleki piac Szőlővásár ¼ hirdetés  

 Józsefváros 240 éves – rajzpályázat ¼ méretben 

 Lakossági felhívás (jogsegélyszolgálat) A4 méretben, 3 verzió 

 Idősek napja, szüreti mulatság meghívó, ½ oldalas méretben 

 Józsefváros 240 - rajzpályázat ¼ oldal grafika 

 Márton napi libavásár és disznótoros vásár a Teleki Piacon hirdetés, újság ¼ oldal 

méretben 

 Teleki Piac karácsonyi nyitvatartás hirdetés, újság ¼ oldal méretben 

 

 

PR 

 

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 JKN ZRT-t 

jelölte ki. A JKN ZRT. 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 2017-ben 12 hónapon keresztül 50 lapszámban biztosítottuk.   
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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 (KMOP-

5.2.2/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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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Rendezvény kategóriák 

Saját szervezésű program - 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 

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  

- catering biztosítása 

Befogadott partneri 

rendezvény 

- a helyszín rendelkezésre bocsátása 

- terem berendezése 

- infrastruktúra biztosítása 

- résztvevők szervezésében való részvétel 

- részvétel az eseményen 

Befogadott partneri 

rendezvény + catering 

- a helyszín rendelkezésre bocsátása 

- terem berendezése 

- infrastruktúra biztosítása 

- résztvevők szervezésében való részvétel 

- részvétel az eseményen 

- catering biztosítása 

Saját szervezésű program, 

fizetett előadóval 

- terem berendezése 

- infrastruktúra biztosítása 

- irányítótábla készítés, kihelyezés 

- előadó technikai igényének felmérése, bekészítése 

- résztvevők regisztrálása 

- résztvevők tájékoztatása, irányítása 

- az esemény koordinálása  

- előadói díj kifizetése 

Saját szervezésű program 

inkubáltaknak, 

coworkereknek 

- megfelelő időpont egyeztetése a résztvevőkkel 

- esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése 

- terem berendezése 

- infrastruktúra biztosítása 

- résztvevők regisztrálása 
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- résztvevők tájékoztatása, irányítása 

- részvétel az eseményen 

- catering biztosítása 

 

 

 

1. Vállalkozásfejlesztés 

 

 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohitel program tanácsadások 

(48 rendezvény/év) 

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 2016. január 13-án írta alá a H13 Diák- és 

Vállalkozásfejlesztési Központban. A H13 helyet biztosít az ezzel kapcsolatos 

tanácsadásokhoz, mely fix időpontban keddenként 10 és 13 óra közötti 

intervallumban történik. 

 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Mikrohitel Workshop 

(1 rendezvény/év) 

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 

Zékány Zoltán köszöntő beszéde nyitotta meg, melyet Bobor-Baranyay Boglárka 

előadása követett. 

 H13 Meetup/Akadémia 

(19 rendezvény/év) 

A saját szervezésű előadás sorozata, amely előadásokat, workshopokat, tréningeket 

tartalmaz, amelyek a vállalkozások indításához, fejlesztéséhez kapcsolódnak. 

Érdekesebbnél érdekesebb előadókon keresztül segíti a résztvevők tudásának 

növekedését. Minden alkalommal helye van az egyéni kérdéseknek és a 

networkingnek, ezzel teret nyújtva szakmai kapcsolatok megkötésének. 

 H13 Networking/Inkubált és Coworker Workshop/Inkubált és Coworking 

Networking/Inkubált workshop 

(8 rendezvény/év) 

A házban dolgozó inkubáltak és coworkerek részére rendszeresen networking 

eseményt szervezünk, hogy mindenki megismerhessen kikkel dolgozik egy 

közösségben. A program célja nem csak az ismerkedés, hanem hogy létrehozzunk egy 

olyan teret, ahol megismerhetik egymás munkáját, vállalkozását így üzleti 

partnerségükben és együttműködésükben segíthessék egymást. Visszajelzéseik 

alapján nem formális keretek között hatékonyabb és könnyebb a kapcsolatok 

kialakítása. 
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 Inkubált workshop 

(72 rendezvény/év) 

A Vállalkozói Inkubációs Program része, hogy a résztvevőknek kis csoportos 

workshopokat szervezünk. Ennek összetétele teljesen egyénre/csapatra szabott, a 

saját ütemükben zajlik és az alkalmak témái igazodnak az aktuális akadályok, 

problémák leküzdéséhez, menetrendje a célokhoz vezető lépcsőfokokból épül fel. 

 

 Józsefvárosi Üzleti Klub 

(4 rendezvény/év) 

A Józsefvárosi Üzleti Klub fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületi 

vállalkozóknak, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki a kerület döntéshozóival, 

helyi vállalkozókkal, valamint hasznos és aktuális információkat is szerezzenek a 

gazdasági változásokról, üzleti lehetőségekről, továbbá egy jobb üzleti környezet 

megteremtésére irányuló közös törekvés. 

 KKV Ház 

(1 rendezvény/év) 

A H13 adott otthont a KKVHÁZ Budapest rendezvényének. A klub ezúttal azt vizsgálta, 

hogyan működik a vállalkozásfejlesztés Budapesten. A házigazda VIII. kerület – 

Józsefváros  rendkívül vállalkozásbarát kerület. A finanszírozási programjaik, az 

üzlethelység kedvező igénybevétel,  a start up és a női vállalkozói programok 

megelőzik a korukat hazánkban. 

 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete 

(11 rendezvény/év) 

A H13 támogatja a Magyar Üzletasszonyok Egyesületét, hogy kapcsolatteremtési 

lehetőséget és szakmai fórumot biztosítson az üzleti életben érvényesülni akaró nők 

számára, a MÜE pedig pályázati elbírálóként és mentorálással segíti a ház munkáját. 

 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozásfejlesztési partner) 

(149 rendezvény/év) 

Fő feladata az induló mikro vállalkozások, valamint a gazdasági és piaci 

megerősödésre képes kis- és középvállalkozások segítése. A tanácsadás jellege 

személyes találkozó cégalapítással, üzleti tervezéssel, valamint vállalkozói 

forrásteremtéssel kapcsolatban. 

 Startup Safary 

(1 rendezvény/év) 

A Startup Safary budapesti programsorozata keretében tartott előadás során lépésről 

lépésre bemutatásra került az a keresőoptimalizálási folyamat, aminek segítségével 

több, mint 11 ezer látogató gyűlt össze egy teljesen újonnan indított weboldalon. Szó 

esett konkrét technikai, tartalmi, és off-page SEO tippekről is. A résztvevők 

megismerhették az előadást tartó H13-ban dolgozó Growthery SEO ügynökség 

mindennapjait, aminek csapata magyar, illetve nemzetközi projekteken is dolgozik. 
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 Tehetség és Képesség Miniakadémia 

(1 rendezvény/év) 

Kétnapos programmal vártuk a 18 és 35 év közötti korosztály képviselőit. A sikeres 

vállalkozóvá váláshoz előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és szakmai 

programokkal járultunk hozzá a Gyere Haza Alapítvány és az Innovatív 

Kezdeményezések Egyesülete partnerségében. A Miniakadémia megnyitóján 

kerületünk nevében dr. Sára Botond Józsefváros alpolgármestere köszöntötte a 

megjelenteket. A kétnapos konferencia élő, online közvetítéssel a világhálón is 

követhető volt az érdeklődők számára. A Miniakadémián bemutatkoztak olyan sikeres 

fiatalok, akik Magyarországon végeznek értékalkotó üzleti és szakmai tevékenységet, 

továbbá több, külföldről hazaköltöző üzletember és kutató, akik a megszerzett 

tudásukat és kapcsolati tőkéjüket idehaza kamatoztatják. 

 

 Üzleti terv tréning 

(5 rendezvény/év) 

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. 

 Megjelenés külső rendezvényeken 

- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány: Startupok Éjszakája 

- ELTE-Újbuda Innovációs Nap 2017. és StartUp Szakkiállítás 

- FIVOSZ Gyöngyös 

- Loffice Budapest: Coworking Magyarországon – kihívások és lehetőségek 

- V4 EYES Nemzetközi startup konferencia 
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2. Diák program 

 Magyar Sörpingpong Egyesület 

(2 rendezvény/év) 

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. 2017 során két 

rendezvénynek adott otthont a H13: február 24. Egyetemi Beerpong Liga Szezonnyitó 

Beerpong Kupa; augusztus 17. Summer Cup Sörpingpong Kupa.  

 Európai Mérnökhallgatók Egyesülete (BEST Budapest) 

(2 rendezvény/év) 

A BEST (Board of European Students of Techonolgy) évente közel 2000 Európában 

tanuló mérnökhallgató számára nyújt lehetőséget, hogy részt vegyenek 7-14 napos 

szakmai kurzusokon, szakmai versenyeken, ahol egy adott témában szélesíthetik 

ismereteiket és megismerkedhetnek hasonló érdeklődésű hallgatótársaikkal. 2017 

során két rendezvénynek adott otthont a H13: március 8-10 BEST Mérnökverseny, 

július 6., 7., 10., 11. BEST Budapest nyári kurzus. 

 

 ELTE PPK HÖK 

(2 rendezvény/év) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói 

Önkormányzata elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látja el különféle 

(tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi, stb.) ügyekben. 

Másodsorban kulturális és egyéb kötetlen programokat szerveznek a Kar hallgatóinak. 

A H13 ezen eseményeknek nyújt helyszínt. 2017-ben két rendezvénynek biztosított 

helyszínt: március 23. ELTE: 8 hosszúlépés a Föld körül, április 20. ELTE PPK Kari 

Napok záró buli. 

 

 Fieldtrip 

(1 rendezvény/év) 

Az Engame Akadémia „Field Trip” nevű programjának célja, hogy a náluk tanuló 

középiskolás diákoknak megmutassák hogyan működik egy vállalkozásfejlesztési 

központ, milyen alapértékek mentén és milyen céllal alapították. 

Zékány Zoltán szakmai igazgató előadását követően, körbevezette a diákokat a 

Házban. Ezt követően az egyik jelenlegi inkubált cég (Solut Kft.) vezetője, Varga 

Valentin beszélt kötetlen formában a vállalkozásalapításról, annak buktatóiról és a 

vállalkozói lét előnyeiről. Végül Szikora Ráhel program-koordinátor válaszolt a 

diákokban felmerült kérdésekre. 

 

 Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete 

(1 rendezvény/év) 

A Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesületének szervezésében valósult meg a 

vizsgaidőszak-felkészítő tréning joghallgatók számára. Mórocz Kata előadásából 
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számtalan gyakorlati praktikát tanulhattak meg a résztvevő egyetemisták, a 

leghatékonyabb tanulási módszerekről, továbbá hogyan tudják a legjobban beosztani 

az idejüket, hogy ne kelljen a teljes vizsgaidőszakot kihasználniuk. 

 

 Globono Alapítvány 

(9 rendezvény/év) 

A Globono projekt a társadalmi felelősségvállalás jegyében alakult 2016 nyarán – 

majd 2017-ben hivatalosan is bejegyzésre került alapítványi formában - és a civil 

szféra jobbá tételét tűzte ki a zászlajára. A Globono Alapítvány 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. 

A H13 2017 során kilencszer biztosított termet a Globononak. Ezen alkalmak között 

volt a tanácsadók interjúja, prezentációs tréning, prezentáció bemutatók és egyéb 

események. 

 

 Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (HuPSA) 

(2 rendezvény/év) 

A Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete, avagy közismertebb nevén a HuPSA egy 

1991-ben alapított, nagy szakmai tiszteletnek örvendő szervezet a Magyarországon 

tanuló leendő, valamint frissen végzett gyógyszerészeket képviseli. A HuPSA 

különböző fejlesztő foglalkozások mellett arra is lehetőséget nyújt, hogy tagjai a 

kötelező nyári szakmai gyakorlatot egy csereprogram, a SEP keretében külföldön 

töltsék el. 2017 során két rendezvénynek adott otthont a H13: október 18. SEP 

előadás, november 7. Pályaorientációs program. 

 

 Messzelátó Egyesület 

(8 rendezvény/év) 

Szakmai partnerünk, a Messzelátó Egyesület önkéntesei összesen 7 alkalommal 

tartottak tájékoztatót az Európai Önkéntes Szolgálatról (EVS) és egy alkalommal az 

Európai Szolidaritási Testületről (ESC). Mindkét program célja, hogy a 18-30 év 

közötti fiatalok saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló 

önkéntes vagy szakmai projektmunkákban vehessenek részt a következő területeken: 

oktatás, egészségügy, társadalmi integráció, segítségnyújtás élelmiszerosztásban, 

menedék építése, recepció, bevándorlók és menekültek támogatása és integrációja, 

környezetvédelem, természeti katasztrófák megelőzése. 

 

 Pályaválasztási Klub 

(5 rendezvény/év) 

A Józsefvárosi Önkormányzat és a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ kiemelt 

feladatának tekinti a fiatal korosztály támogatását, ezért létrehozta a 

Pályaválasztási Klubot, melynek keretében hiánypótló pályaorientációs szolgáltatást 

kíván nyújtani, hogy a diákok megismerkedjenek a tényleges jövőbeli lehetőségeikkel 
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és első kézből szerezzenek információt a választott pályával, továbbtanulási 

irányokkal kapcsolatban. 

 

 Tudatos Fiatalok Közössége 

(14 rendezvény/év) 

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 H13 összesen 14 alkalommal biztosított 

helyszínt a különböző önismereti, vállalkozásfejlesztési és egyéb témában megtartott 

előadásoknak, havi meetupoknak. 

 

3. Kulturális programok 

 Civilek a Palotanegyedért Egyesület 

(7 rendezvény/év) 

A CaPE kulturális rendezvényeket, fesztiválokat szervez, bonyolít és támogat, 

kulturális és ismeretterjesztő előadásokat szervez. Elősegíti a kerületi művészeti és 

alkotótevékenységet, ennek keretében kiállításokat, koncerteket, művészeti 

előadásokat szervez, az identitás megjelenítésére alkalmas újszerű 

kezdeményezéseket támogat. 2017-ben összesen 7 rendezvénynek adott otthon a 

H13. Ezek között volt zenés-táncos est, drámakötet bemutató és egyéb kulturális 

esemény mellett a „Szép karácsonyt minden gyermeknek” elnevezésű jótékonysági 

rendezvény is újra megrendezésre került. 

 

 H13 Galéria 

(13 rendezvény/év) 

A Ház Galériájában havonta megújuló kiállítást tekinthet meg a művészetekre 

fogékony közönség, illetve könyv- és művészeti album bemutatóknak helyet ad. 2017-

ben 11 kiállítás megnyitó mellett, egy könyvbemutató és egy művészeti album 

bemutatója került megrendezésre a H13-ban. 

 

 Irodalmi Szalon 

(9 rendezvény/év) 
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Az Irodalmi Szalon általában versíró foglalkozással kezdődik. Majd eseményenként 

változó vendégek vesznek részt a kerekasztal-beszélgetésen, melynek állandó 

műsorvezető-szerkesztője: Linka Ágnes. Az esemény klubfoglalkozással zárul a verset 

szerető közönségnek kedvezve. 

 

 Adj, hogy Adhassunk Alapítvány 

(1 rendezvény/év) 

Az Adj, hogy Adhassunk Alapítvány 2016-ban, azzal a céllal jött létre, hogy a 

krónikusan beteg gyermekek gyógyulását és életkörülményeinek javulását, továbbá 

az őket kezelő egészségügyi intézmények működését segítse. Terveikben szerepel 

több előadás szervezése, melynek keretein belül hazai élsportolókkal beszélgetnek 

mindennapjaikról, jövőbeli terveikről. A márciusi rendezvényen Tóth Tamással 

beszélgetett az Alapítvány elnöke. 

 

 

 

4. Befogadott Önkormányzati rendezvény 

(13 rendezvény/év) 

A H13 korlátozott számban helyet biztosít a Józsefvárosban működő kisebbségi 

önkormányzatok, civil szervezetek és az önkormányzati rendezvények részére. 
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VIII. Szabadidős és sportrendezvények 
 

 

2017-es év I. félévében február végégig, valamint december 15-től 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. 

2017. áprilisától októberéig a Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület és az Élj Tudatosan Egyesület közösen üzemelteti a Dankó utca 18. szám 

alatt található sportudvart, ahol többek között lehet focizni, biliárdozni, pingpongozni és 

bokszolni. A két szervezet célja, hogy a környéken élő fiatalok az iskola után, valamint a 

nyári vakáció időszaka alatt hasznosan töltsék el szabadidejüket. A sportudvart Sántha 

Péterné alpolgármester nyitotta meg májusban. Június 25-én a szervezők egy iskolazáró 

programot szerveztek, ahol az alábbi események várták az érdeklődőket: táncház, csocsó, 

biliárd, pingpong, arcfestés, körömfestés, kézműves foglalkozás, koncertek. 

A sportudvart alkalmanként a Biztos Kezdet Gyermekház és a környező óvodák is igénybe 

veszik. 

Nyáron ez a helyszín is a nyári tábor sikeres megvalósítását tette lehetővé, ahol hétfőtől 

péntekig napközben aktív sportprogramokat szerveztünk a gyermekek számára.  

 

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, 

nyitott ház, stb.) is kiszervezésre került. Nyári időszakban a nyári napközis tábor központi 

helyszíne. 

IX. Játszótársak 
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A Népszínház Kör a Polgári Értékekért egyesülettel a támogatási szerződés 2017. április 15-

én került aláírásra, amely a 2017. április 15-2018. január 31. közötti időszakra szól, a II. 

János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése tárgyban. 2017-ben a tervezett 9 

helyett 17 program valósult meg az egyesületi program koordinátor és a megbízott 

animátorok közreműködésével.   

A Játszótársak egyesület megbízási szerződésben foglaltak szerint teljesítette a 

programokat.  

 

JÚNIUS 

Tavaszi játékok II. János Pál pápa tér 16.   

Időpont: június 18.  

Résztvevők száma: 40-50 fő 

Igénybevett szolgáltatás: arcfestés, kézműves foglalkozás, pinata, dekoráció 

Leírás: A Népszínház Kör helyiségében került megrendezésre a gyermekprogram. A látogatók 

részt vehettek az öt próba játékokon, melynek keretében háromlábú futást, karikadobást, 

légfocit, jenga döntést és horgászást próbálhattak ki. Lehetőség volt rajzolni és színezni is. 

Arcfestést és csillámtetoválást kérhettek a gyermekek, majd a rendezvény végén a 

dekorációnak használt lufikat haza is vihették.  

 

JÚLIUS 

Nyári kalandok gyermekprogram - II. János Pál pápa téri játszótér  

Időpont: július 23.  

Résztvevők száma: 60 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás  

Leírás: A program keretében a kézműves asztaloknál pillangókat készíthettek a gyermekek, 

rajzolhattak és színezhettek. Volt ötpróba, amely során célba lövésben, mocsárjárásban, 

briliáns csapdában, zsákban futásban versenyezhettek a résztvevők. Aki kiállta a próbát, 

ajándékot kapott. Aki kér, annak lufi figurát hajtogatott az egyik animátor. A program ideje 

alatt a játszószőnyeget is használhatták a kisebbek, valamint üzemelt a játékkölcsönző is. A 

rendezvény végén a dekorációnak használt lufik szétosztásra kerültek.   

 

Baba-mama klub - II. János Pál pápa tér 16.   

Időpont: július 4.  

Résztvevők száma: 10 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás   

Leírás: Az első alkalommal megrendezésre kerülő baba-mama klub programon résztvevő 

szülőkkel elsősorban arról beszélgetett a házigazda, hogy milyen előadások, témák, 

információk érdeklik a kisgyermekes szülőket, közben a gyermekek felfedezték a játékokat 

is. 

 

Baba-mama klub - II. János Pál pápa tér játszótér   

Időpont: július 6., július 20.  

Résztvevők száma: 35 fő/foglalkozás 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás   

Leírás: A szabadtéri baba-mama klub a játszótér árnyékot adó fái alá kihelyezett 

játszószőnyegeken került megrendezésre. Ezúttal is lehetőség volt ismerkedésre, 

bemutatkozásra, majd a kicsiknek alkalmas kúszó-mászó játékok, a kis gyermek hangszerek 
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jó előkészületei voltak a ringató foglalkozásnak, mely sok-sok közös énekkel, mondókával, 

mosollyal és zenei kísérettel zajlott le.  

 

AUGUSZTUS 

Nyárbúcsúztató játékok - II. János Pál pápa téri játszótér  

Időpont: augusztus 27. vasárnap 

Résztvevők száma: 50 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Leírás: A program keretében a kézműves asztaloknál, az iskolakezdés jegyében 

ceruzadíszeket készíthettek a gyermekek, rajzolhattak és színezhettek is. Természetesen az 

elkészült remekműveket hazavihették az alkotók. Részt vehettek az 5 próbán is, melynek 

során volt lengőteke, légfoci, kardozás, ugráló kötelezés és lencseválogatás, aki kiállta a 

próbákat, ajándékot kapott. Aki kért, annak arcfestést készített az animátor. A program 

ideje alatt aszfaltrajzverseny is volt. A rendezvény alatt működött végig a játékkölcsönző 

is, a program végén a dekorációs lufik is szétosztásra kerültek. 

 

Baba-mama klub- II. János Pál pápa téri játszótér 

Időpont: augusztus 17. csütörtök  

Résztvevők száma: 35 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Leírás: A szabadtéri baba-mama klub a játszótér árnyékot adó fái alatt kihelyezett 

játszószőnyegen került megrendezésre. Ezúttal is lehetőség volt ismerkedésre, 

bemutatkozásra, majd a kicsiknek alkalmas kúszó-mászó játékok, a kis gyermek hangszerek, 

jó előkészületei voltak a ringató foglalkozásnak, mely sok – sok közös énekkel, mondókával, 

mosollyal és nevetéssel zajlott le. 

 

Baba-mama klub – beszélgetés védőnővel - II. János Pál pápa tér 16. 

Időpont: augusztus 30. csütörtök  

Résztvevők száma: 8 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás 

Leírás: A baba-mama klub programon résztvevő szülőkkel a mindennapi élet során felmerülő 

gyermeknevelési kérdésekről (hozzátáplálás, mozgásfejlődés stb.) beszélgetett a meghívott 

védőnő és a házigazda, közben a gyermekek felfedezték a játékokat. 

 

SZEPTEMBER 

Csőszkunyhó klub játékok - II. János Pál pápa tér 16.  

Időpont: szeptember 24.  

Résztvevők száma: 30 Fő 

Igénybevett szolgáltatások: Rendezvény szolgáltatás 

Leírás: A program keretében a kézműves asztaloknál, persely házikókat lehetett készíteni, 

rajzolhattak, és színezhettek is a gyermekek. Természetesen, az elkészült remekműveket el 

is lehetett vinni. Volt „5 próba” is, melynek során volt célba gurítás, tapogatós, ugróiskola, 

üvegbe lógatós, levél hordozás. Aki kiállta a próbákat, oklevelet kapott és húzhatott a 

zsákbamacskából. Aki kért, annak lufi figurát készített az animátor. A program ideje alatt 

szabad játék is volt - a klubhelyiség főleg adományokból összegyűjtött játékaival - amely 

különös örömöt okozott a gyerekeknek. 
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Baba – mama klub: hordozós találkozó - II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Időpont: szeptember 19.  

Résztvevők száma: 8 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás, hordozós előadás 

Leírás: Ezúttal is lehetőség volt ismerkedésre, bemutatkozásra, majd a kicsiknek alkalmas 

kúszó-mászó játékok, valamint a többségben felajánlásból összegyűlt játékok is előkerültek. 

A „hordozó témában” meghívott előadó, rengeteg hordozó eszközt mutatott be és 

természetesen segített a résztvevőknek azok kipróbálásában is, elmondta mire kell ügyelni, 

hogyan érdemes használni azokat. 

 

Baba–mama klub: beszélgetés a pszichológussal - II. János Pál pápa tér 16. 

Időpont: szeptember 27.  

Résztvevők száma: 5 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvény szolgáltatás, előadó 

Leírás: Ezen alakalommal a baba–mama klub programon részt vevő szülőkkel a mindennapi 

élet során felmerülő kérdésekről beszéltettünk: „Hogyan legyél anya, feleség és nő 

egyszerre? Fel lehet-e egyáltalán készülni erre, van-e recept arra, hogy miként feleljünk 

meg mindennek egyszerre?” 

 

OKTÓBER 

 

Játszótéri játékok - II. János Pál pápa téri játszótér 

Időpont: október 15. 10.00-13.00 óráig  

Résztvevők száma: 50 Fő 

Igénybevett szolgáltatások: Rendezvény szolgáltatás 

Leírás: A program keretében, a kézműves asztaloknál, termés figurákat és ceruza tartókat 

lehetett készíteni, rajzolhattak és színezhettek is a gyermekek. Természetesen az elkészült 

remekműveket hazavihették az alkotók. Részt vehettek az 5 próbán is, melynek során volt 

lufi zsonglőrködés, háromlábú futás, zsákban ugrálás, kuglizás és ugrókötelezés. Aki kiállta 

a próbákat, oklevelet kapott és apró ajándékot. Délben megküzdhettek a résztvevők a 

pinataval, melyből a végén cukorkaeső hullott. A cukorkákból mindenki kapott. Aki pedig 

kért, annak lufikat is adtak búcsúzóul a program végén az animátorok. 

 

Baba-mama klub – babamasszázs - II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Időpont: október 17. 10.00-12.00 

Résztvevők száma: 8 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás, babamasszázs oktatás 

Leírás: A baba-mama klub a klubhelyiségben került megrendezésre. Ezúttal is lehetőség volt 

ismerkedésre, bemutatkozásra, majd a kicsiknek alkalmas kúszó-mászó játékok 

kipróbálására, végül a többségben felajánlásból összegyűlt játékok is előkerültek. A 

babamasszázs témában meghívott előadó, rengeteg hasznos tanácsot adott, ismertette a 

masszázs előnyeit és természetesen segített a résztvevőknek a babamasszázs 

elsajátításában. 

 

Baba-mama klub – beszélgetés gyermekorvossal - II. János Pál pápa tér 16. 

Időpont: október 24. 16.00-19.00 

Résztvevők száma: 5 fő 
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Igénybevett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás, előadó 

Leírás: Ez alakalommal, a baba-mama klub programon részt vevő szülőkkel a mindennapi 

élet során felmerülő egészségügyi kérdésekről beszélgettünk. A programra Dr. Gács Éva a 

Heim Pál Gyermekkorház osztályvezető helyettes főorvosa, pulmonológus szakorvosa 

látogatott el és válaszolt a kérdésekre. Leginkább a gyakori légúti betegségek megelőzéséről 

és kezeléséről, az esetleges szövődmények kialakulásáról érdeklődtek a résztvevők. 

 

NOVEMBER 

Beltéri játékok -II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Időpont: november 26.  

Résztvevők száma: 15 fő 

Igénybevett szolgáltatások: Rendezvényszolgáltatás 

Leírás: A program keretében, a kézműves asztaloknál, fiús és lányos ékszereket lehetett 

készíteni, rajzolhattak és színezhettek is a gyermekek. Természetesen az elkészült 

remekműveket hazavihették az alkotók. A játékszigeten szabadon játszhattak a gyerekek. 

Arcfestést, csillámtetoválást is lehetett kérni, valamint lufikat is kaptak a gyermekek 

búcsúzóul a program végén. 

 

Baba-mama klub – beszélgetés pszichológussal -II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Időpont: november 21.  

Résztvevők száma: 6 fő 

Igénybevett szolgáltatások: rendezvényszolgáltatás 

Leírás: A baba-mama klub a klubhelyiségben került megrendezésre. Ezúttal is lehetőség 

volt ismerkedésre, bemutatkozásra, majd a kicsiknek alkalmas kúszó-mászó játékok 

kipróbálására, végül a többségben felajánlásból összegyűlt játékok is előkerültek. A 

meghívott pszichológus előadó, rengeteg hasznos tanácsot adott, alkalom nyílt személyes, 

egyenkénti beszélgetésre is. 

 

DECEMBER 

Adventi készülődés - II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség  

Időpont: december 17. vasárnap 10.00-13.00 óráig 

Résztvevők száma: 15 Fő 

Leírás: A program keretében a kézműves asztaloknál csillogó hűtő mágneseket és 

karácsonyi díszeket lehetett készíteni, rajzolhattak, színezhettek és gyurmázhattak is a 

gyermekek. Ötpróba vetélkedőn próbálhatták ki tudásukat, amiért oklevelet és apró 

ajándékot kaptak. A játékszigeten szabadon játszhattak a gyermekek. Arcfestést, 

csillámtetoválást is lehetett kérni, valamint lufikat is kaptak búcsúzóul a program végén. 

 

Baba-mama klub – közös Mikulás várás - II. János Pál pápa tér 16. klubhelyiség 

Időpont: december 5. (kedd) 10.00-12.00 

Résztvevők száma: 8 fő 

Leírás: Ezúttal is lehetőség volt ismerkedésre, bemutatkozásra, majd a kicsiknek alkalmas 

kúszó-mászó játékok kipróbálására, végül a többségben felajánlásból összegyűlt játékok is 

előkerültek. A gyermekek arcfestést kérhettek, az anyukák közben karácsonyfadíszeket 

készíthettek, majd bábelőadásra került sor. Végül kis ajándékokat kaptak a gyermekek 

búcsúzóul a Mikulás manóitól.  
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X. Összefoglaló 
 

Társaság gazdálkodása takarékossági és ésszerűségi szempontok alapján történik. A Zrt. 

törekszik a maximális kihasználtságra, energia hatékony és környezettudatos munkahelyi 

környezet előteremtésére, bérpolitika kialakítására és együttműködési megállapodásokon 

keresztül csereszolgáltatások igénybevételére. A költségek optimalizálása, csökkentése 

érdekében következetesen folytatni kívánjuk beszerzési és közbeszerzési módszereinket, 

mely a saját vállalti igények egyre jobb kiszolgálása érdekében egyszerre épít a már bevált 

partnerek kapacitásaira és törekszik az olcsóbban jobbat, többet elv érvényesítésére.   

 

Budapest, 2018. 04. 30. 
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Kovács Barbara 

igazagtósági elnök 


